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كلمة شكر

نـحمد اهلل حـمدا كثريا يليق بـجالله و كماله الذي وفقنا و أعاننا على إتـمام هذا
العمل و نصلي و نسلم على أشرف الـمرسلني سيدنا مـحمد معلم هذه األمة
ومرشدها.
نتقدم خبالص التقدير والشكر لألستاذة فرحي كرمية اليت أشرفت على حبثنا هذا
واليت أمدت لنا يد العون و مل تبخل علينا بتوجيهاهتا و نصائحها القيمة.
و ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل عمال البنك اخلارجي اجلزائري
وكالة حيدرة -و خنص بالذكر االستاذ املؤطرشويشي خري الدين

إهداء
احلمد هلل الذي وفقنا هلذا و مل نكن لنصل إليه لو ال فضل اهلل علينا أما بعد
فإىل من نزلت يف حقهم اآلية الكرمية
بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم
"و قضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا"
أهدي مثرة جهدي إىل أغلى و أعز الناس أمي و أيب
إىل اليت غمرتين حببها و عطفها و حناهنا و دعواهتا و كانت سندا يل يف احلياة و سهرت على تربييت و تقدمي أغلى
ما متلك إىل حبيبة قليب أمي.
إىل الذي رباين و أحاطين برعايته و دعواته و مل يبخل علي بشئ و علمين معاين الرتبية الفضيلة أيب العزيز.
إىل أروع و أحن أخت يف الدنيا أخيت سعيدة اليت طاملا كانت جبانيب و مدتين بنصائحها ،و زوجها فؤاد و أبنائها
الكتاكيت أنيس،ياسني،سريين
إىل أحلى و أصدق إخوة حممد و عزالدين
إىل جديت أطال اهلل يف عمرها و إىل روح جدي الطاهرة فلريمحه اهلل
إىل خاليت عقيلة و أخوايل حممد الطيب و سليمان و عائالهتم الصغرية
إىل خايل عبد النور،عبد العزيز،سعيد
إىل رفيقة الدرب اليت مجعين هبا القدر و تقامست معها هذا العمل عزيزيت كاسية و عائلتها الكرمية.
إىل من ربطتين هبم صلة اإلخوة و الصداقة:كميلية،كرمية،يامسينة،حكيمة
إىل من حيبين و يعرفين أهديه هذا العمل

"سامية"

إهداء
محدا كثريا وشكرا جزيال خلالقي وموالي ،باسط اليدين بالنعم مالك امللك ذي اجلالل واإلكرام
الذي أمدين بالصرب والعزمية إلمتام هذا العمل ،يا منبع التوفيق و ميسر األعمال ،الذي أنار يل الدرب
وسخر يل األسباب ما يكفي لقطف مثرة اجلهد واالجتهاد ،هذا العمل الذي أهديه:
إىل الذي صدق فيهما قول العزيز:
﴿ واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا ﴾.

إىل الذي تكفل املشقة ومل يبخل علي بشيء والذي أراد أن أبلغ املعايل  "..أبي"
إىل من قال فيها الرمحان " اجلنة حتت أقدام األمهات "
إىل أغلى ما يف الكون اليت كانت سندا يل يف احللو واملر إىل أغلى ما يف الوجود
إىل الشمعة اليت طاملا إحرتقت لتنري يل درب احلياة  " ...أمي " احلبيبة
إىل أخي العزيز " عمر"
إىل أحلى و أعز أخوات :
شهرزاد و زوجها مهدي و اتقدم له بالشكر لصربه معي واملدلل الصغري منذر
مينة و زوجها مراد،و الكتاكيت الصغار أكرم،مالك،أناييس
كاهينة و زوجها مراد و أبنائها الصغار مسيل و سريين
ديهية و زوجها مبارك و الكتكوتة الصغرية مريا
إىل كل أعمامي ،عمايت ،أخوايل ،و خااليت و كل ابنائهم
إىل من رافقتين يف هذا العمل ،و كانت يل خري معني أخيت سامية ،و اىل كل عائلتها الكرمية
اىل كل طالب كلية العلوم االقتصادية

"كاسية "
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مقدمة

مقدمة
كانت التجارة الدولية و ال تزال تشكل عصب احلياة ،فمنذ القدم و قبل ظهور العملة كانت العمليات
تتم عن طريق املبادلة أي مقايضة السلع و البضائع ببعضها البعض ،لذلك فقد كانت تتسم بكثري من الصعوبة
وبطء إجراءاتـها نظرا لبدائية وسائل النقل يف ذلك الوقت ،على عكس ما تقتضيه تلك العمليات من سرعة يف
التعامل و من هنا كانت غالبية العمليات تتم على الصعيد احمللي نظرا إلمكانية تواصل األطراف و لوجود نوع من
الثقة يف التعامل،مما جعل جزء كبري من التجارة مرتبط بأشخاص التجارة و ذلك ناتج عن عدم إمكانية الفصل
بني املنتج و أدوات اإلنتاج ،و قد استمر الوضع على هذا احلال حىت قيام الثورة الصناعية اليت محلت معها هنضة
كبرية يف خمتلف امليادين و اجملاالت مما أدى إىل فصل القوى املنتجة عن أدوات اإلنتاج و إىل ظهور املصانع اليت
سامهت بشكل كبري يف زيادة الكميات املنتجة من السلع و البضائع.
و بسبب تطور وسائل النقل أيضا ،بدأت معظم الدول الصناعية بالبحث عن أسواق إستهالكية جديدة
لتصريف الفائض من اإلنتاج خارج نطاقها الداخلي،و هذا التطور أدى إىل ظهور ما يعرف بالعقود التجارية
الدولية و اليت جترى عن بعد بني أطراف دون معرفة مسبقة فيما بينهم،و نظرا لعدم وجود هذه املعرفة بني طريف
العقد كان البد من وجود طرف ثالث يضمن للبائع حصوله على الثمن،و يضمن للمشرتي استالمه للبضائع
فالطرف الثالث هو املصرف الذي يقوم بدور الوسيط يف تسوية العمليات التجارية بني األطراف،حيث أن دور
الـ مصرف كوسيط بني البائع و املشرتي يتم بعدة وسائل و لكن أمهها و أكثرها شيوعا و استخداما يف التعامالت
التجارية الدولية هو االعتماد املستندي الذي يعتر أكثر ائتمان و ضمان.
و نظرا لدولية عمليات االعتماد املستندي,قامت غرفة التجارة اخلارجية chambre du commerce
 internationaleمنذ عام  3311بوضع قواعد و أعراف دولية موحدة خاصة باالعتمادات املستندية
حتت عنوان القواعد و األعراف الدولية املوحدة اخلاصة باالعتمادات املستندية أجرت عليه تعديالت متالحقة
عام 3331هبدف إزالة العقبات املتمثلة يف إختالف العادات و األعراف بني الدول و مواكبة التطورات
االقتصادية و التجارية.
طرح اإلشكالية:
تتمحور إشكالية البحث حول السؤال اجلوهري التايل:
 كيف يساهم االعتماد المستندي في نجاح التجارة الخارجية بشكل يحقق المكاسب لألطراف
المتعاقدة ؟

أ

مقدمة
و من خالل اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح االسئلة اجلزئية التالية:
 كيف يكون دور البنوك التجارية يف متويل التجارة اخلارجية ؟ ما هي أهم وسائل متويل التجارة اخلارجية ؟ ماهو االعتماد املستندي ؟ و ملاذا يستعمله االعوان االقتصاديون بكثرة يف متويل التجارة اخلارجية ؟ كيف يتم سري االعتماد املستندي على مستوى البنك اخلارجي اجلزائري ؟الفرضيات:
 تعتمد البنوك التجارية على وسائل الدفع التقليدية من أجل متويل التجارة اخلارجية. االعتماد املستندي من بني أفضل وسائل الدفع حلماية مصاحل العمالء االقتصاديني و يوفر األمان و الثقةو سرعة التنفيذ بني األطراف.
 تتميز تسوية الصفقات التجارية يف  BEAباالستخدام الواسع لالعتماد املستندي.أسباب إختيار الموضوع:
األسباب الذاتية:
 ثراء املوضوع من جهة و كثرة التعامالت التجارية الدولية من جهة أخرى. معرفة دور و أمهية االعتماد املستندي يف التعامالت التجارية الدولية. حب اإلطالع على كيفية تسوية املبادالت اخلارجية عن طريق االعتماد املستندي.األسباب الموضوعية:
 أمهية التجارة اخلارجية خاصة يف ظل التحوالت االقتصادية. أمهية االعتماد املستندي بإعتبار أهم وسيلة دفع يف التجارة اخلارجية.أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة اىل :
 املسامهة يف إعطاء صورة حية عن النظام املصريف يف متويل التجارة اخلارجية. تقدمي أهم التقنيات و الطرق املستعملة يف متويل التجارة اخلارجية. -التعرف على الضمانات البنكية الدولية و كيفية التعامل هبا يف جمال التجارة اخلارجية.


ب

مقدمة
المنهج المتبع:
نعتمد يف دراستنا على منهج التحليلي و الوصفي ،من خالل التطرق إىل خمتلف مفاهيم التجارة اخلارجية و البنوك
و عرض أهم تقنيات الدفع لننتقل يف الفصل الثالث إىل منهج دراسة حالة كيفية فتح االعتماد املستندي و ذلك
بإختيار إحدى املؤسسات املالية و اليت هي بنك اجلزائر اخلارجي.
تقسيمات البحث:
إنطالقا من طبيعة املوضوع ،األهداف املنوطة به و لإلجابة عن االشكالية املطروحة يف البحث مت تقسيمه إىل
ثالثة فصول فصلني نظريني و فصل تطبيقي واحد باإلضافة إىل مقدمة و خامتة.
الفصل األول :يشمل هذا الفصل على مفاهيم عامة حول التجارة اخلارجية و البنوك من خالل تقسيمه إىل أربعة
مباحث ،املبحث األول مت التطرق فيه إىل عموميات حول البنوك و التمويل ،أما املبحث الثاين عموميات حول
التجارة اخلارجية من حيث التعريف ،أسباب قيامها و سياساهتا و املبحث الثالث الذي يشمل وسائل الدفع يف
التجارة ،املبحث األخري تطرقنا فيه إىل تسيري الضمانات البنكية الدولية.
الفصل الثاني :خصص هذا الفصل لدراسة االعتماد املستندي كأداة لتمويل التجارة اخلارجية و ذلك من خالل
تقسيمه إىل ثالث مباحث ،املبحث األول االعتماد املستندي من حيث التعريف ،األمهية ،واخلصائص،أما فيما
خيص املبحث الثاين تناولنا أنواع و أطراف االعتماد املستندي و آلية سريه ،املبحث الثالث يتضمن خماطر
االعتماد و اإلحتياطات الواجب إختاذها.
الفصل الثالث :بإعتبار هذا الفصل فصال تطبيقيا تناولنا فيه دراسة حالة لكيفية سري االعتماد مستندي يف البنك
اخلارجي اجلزائري وكالة -حيدرة-اجلزائر من خالل تقسيمه إىل ثالث مباحث ،خصص املبحث األول إىل تقدمي
الوكالة حمل الدراسة بعد إعطاء حملة تارخيية عن البنك ،أما يف املبحث الثاين فخصص لكيفية سري عملية االعتماد
املستندي يف البنك اخلارجي اجلزائري ،أما آخر مبحث فتطرقنا فيه إىل طريقة فتح و متابعة عملية حلالة تطبيقية
لعملية االعتماد املستندي من طرف الوكالة املستقبلة.


ت

الفصل األول
عموميات حول التجارة
الخارجية و البنوك

الفصل االول مفاهيم حول التجارة الخارجية و البنوك
تمهيد
تعترب حاجة اإلنسان يف إجياد أماكن أمينة لـحفظ أمواله اليت كانت الدافع إىل التفكري بإقامة مؤسسات خاصة
هلذه الغاية،و كانت هذه املؤسسات تقتضى فائدة على األموال املودعة لديها ،ولكن حني إتسع نطاق املبادالت التجارية
بني األفراد و تنوعت النشاطات االقتصادية إزداد نشاط هذه املؤسسات ،إذ مل يعد يقتصر على إيداع األموال وسحبها
بل تعددت وظائفها حىت أصبحت تؤدي أعماال ختدم التنمية و التطور االقتصادي و تتمثل هذه املؤسسات يف البنوك.
لقد إحتلت البنوك منذ فرتات طويلة أمهية بالغة يف خمتلف املنظومات اإلقتصادية و تزداد أمهيتها من يوم إىل آخر مع
التطورات اهلامة اليت تطرأ على اإلقتصاديات الوطنية و مع التطورات العميقة اليت يشهدها احمليط املايل الدويل.
إن اهلدف األساسي للتجارة اخلارجية هو توفري السلع واخلدمات لتلبية احلاجات احمللية و بذلك تتخلص من
الفائض عن طريق املبا دالت التجارية،ولكوهنا حتتل مكانة مرموقة يف الدول و تعترب األساس يف اإلقتصاد فهي حتتاج إىل
متويل دائم يضمن إستمرارها ،وهذا التمويل مينح من طرف البنوك.
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المبحث األول :عموميات حول البنوك و التمويل
مـما الشك فيه أن أي وحدة إ نتاجية من الوحدات العاملة يف قطاع األعمال سواء كانت مؤسسة خاصة
أو عامة ،شركات أشخاص أو مسامهة حتتاج إىل التمويل لتحقيق األهداف املسطرة لكل سياسة إقتصادية و تطوير
عملياهتا و نشاطاهتا و ال يكون ذلك إال بالبنك الذي يعترب العصب احملرك و العنصر األساسي إلقتصاد البالد.
المطلب األول :ماهية البنوك
لقد عرف ت البنوك بصفة عامة تطورا هاما عرب التاريخ و لقد مس هذا التطور كل اجلوانب أثرت و تأثرت
مبحيطها كل ذلك أدى إىل بروز وظائف جديدة بالنسبة للبنوك متاشيا مع هذه التطورات و مواكبة ملتطلبات العصر.
أوال -نشأة البنوك:
إن البدايات األوىل للعمليات املصرفية ترتـقي إىل عهد بابل العراق القدمي بالد ما بني الرافدين يف األلف الرابع
قبل امليالد ،أما اإلغ ـ ـريق فقـ ــد عرفوا قب ـل امليالد بأربع قرون بداية العمليات اليت تـ ـزاوهلا البنوك املعـ ـاصرة كـتب ـادل العمـالت
و حفـظ الودائع و منح القروض.
و فكرة اإلجتاه بالنقـود فـقد بدأت يف العصور الوسطى بفكرة الصراف ،أما البنوك بشكـلها املايل فقد ظهرت يف
الفرتة األخرية من القرون الوسطى يف القرن الثالث عشر و القرن الرابع عشر بعد إزدهار الـمدن اإليـطالية خاصة جنوة
و فلورنسيا على أثر احلروب الصليبية ،فقد كانت تلك احلروب تستـلزم نفـقات طائلة لغـرض جتهـيز اجليـوش كما أن
العائدين منها من احملاربني قد جلبوا معهم خيـرات كثرية و ترتب على كل هذا النشاط تكـدس يف الثروات و منو متزايد
يف العمليات املصرفية و كان التاجـر و املصريف من أكثر املستفيدين من هذا التحول الكبري و قد قضت ضرورة التعامل
شـيوع فـكرة قبول الودائـع للمحافـظة عليها من الضياع مـقابل شهـادات إمسية ،مث بدأ حتـول الودائع من إسم إىل إسم
"أي نقل احلق يف قيمتها" حبضور الطرفـني و فـيما بعد مبجرد التظهري و أخريا ظهرت شهادات إيداع حلامله "أي بدون
تعيني إسم املستفيد " اليت إنبثق منها الشيك و كذلك النقود الورقية بشكلها احلديث.
ومل يكتفي الصيارفة مبجرد قبول الودائع فقد عملوا على إستثمار أمواهلم اخلاصة بإقراضها للغري نظري الفـوائد اليت
حيصلون عليها ويف مرحلة الحقة على إستثمار الودائع اليت لديهم أي مال غري مودع عندهـم بإقـراضها لألفراد نظري
الفوائد و قد حققوا وراء ذلك أرباحا طائلة.
ومل تقف ممارسة الصيارفة عند هذا احلد فقد أخذوا يسمحون لعمالئهم بسحب مبالغ تتجاوز أرصدة ودائعهم
"و هذا السحب على املكشوف" و يف أواخر القرن السادس عشر إنشاء بيوت الصريفة احلكومية اليت تقوم خبفض
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الودائع و السهر على سالمتها و هكذا تطورت املمارسات املالية إىل بيت صريفة مث بنك ،و أقدم بنك محل هذا اإلسم
سهو بنك برشلـونة ( )1041و كان يـقبل الودائع.

1

ثانيا -تعريف البنك:
كلمة بنك أصلها كلمة إيطالية BANCOو هي تعين مصطبة و كان يقصد هبا يف البداية املصطبة اليت جيلس
عليها الصرافـون لتحويل العملة بعد ذلك تـطور هذا املعـىن ليصبح مبسط السلع "طاولة" اليت يتم فـوقها حساب و تبادل
العمالت،مث أصبحت يف النهاية تعين املكان الذي توجد فيه و جتـري فـيه املتاجرة بالنـقود،أي مكـتب الصرافـة.
أما يف اللغة العربية فيقال :صرف الدنانري أي بدهلا بعملة أخرى ،و الصراف هو من يبيع النقود بنقود أخرى.
و املصرف يعين املؤسسة اليت تقوم بعمليات أخرى منح القروض و الودائع و يف اجلزائر كلمة مصرف تعين بنك.

2

كما جند للبنك عدة تعاريف أخرى منها:
التعريف  :1البنك هو مؤسسة حتول النقد من مكان إىل آخر و من بلد إىل آخر و من شخص إىل آخر و من عملة
إىل عملة.

3

التعريف  :2البنك هو املنشأة اليت تقبل الودائع من األفراد و اهليئات ،حتت الطلب و اآلجال مث تستخدم هـذه الودائع
يف منح القروض و السلفيات.

4

التعريف  :3هي مؤسسة أ و منشـأة ن ـقـدية تـصب عـملياهتا الرئـيسية يف مجع النقـود من اجلمهـور بـغـرض إقـراضها لآلخرين
وفق أسس معيـنة.

5

فبصفـة شاملة :فـإن البنـك هو مؤسسة نـقدية تـقوم بـقبول الودائع و تـمنح قروض وفق شروط معينة.

 -1شاكر القزويين ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،الطبعة الثانية ،2991 ،ص 12
 -2نفس املرجع السابق،ص12

 -3جعفر اجلزار ،البنوك في العالم ،دار النقاش للطباعة و النشر و التوزيع،لبنان,الطبعة الثالثة ،2991 ،ص99

 -4إمساعيل حممد هاشم ،النقود و البنوك ،املكتب العريب احلديث اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ، 1002 ،ص31
- Doudont Jet Frabot, Technique bancaire، sety، 196,p 04
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ثالثا-أهداف البنوك:
ميكن حصر أهدف البنوك فيما يلي:

1

 -1حتقـيق أقصى ربح من خالل زيادة اإلرادات و جتـنب اخنـفاضها ما عدا الـبنك املركـزي إذ يتمثـل هدفـه يف
حتقـيق االستقرار االقتصادي من خالل السياسة النـقدية.
 -2تـفادي تعـرض البنك لنـقص السيولة نـظرا لتأثر ثق ـة املودعــني فيه.
 -3حتقــيق أكـرب قدر من األمان للمودعيــن على أساس الــمال صغـيـر ال يكـفي لتحـقـيق احلماية املـنشودة هلم.
هذه األهـداف من املتوقع أن تؤثر على تشكيل السياسات الرئيـسية اليت تـحكم األنـشطة األساسية للبنك و املتمثـلة فيما
يلي  :جلب الودائع  ،تقـدمي القروض و االستثمار يف األوراق املالية.
لعلنا ندرك اآلن أن هذه األهداف تشكل سياسة البنك يف املـجاالت الرئيسية و لكن ما جيب مالحظـته هو
التعارض الواضح بـني األهداف و الذي يشكـل عـقبة أساسية يف إدارة البنوك و يعود سبب التعارض بني هـذه األهداف
إىل تعارض أهداف الطرفني و مها :املالك و املودع فهدف املالك هو حتقيق أقصى عائد و هذا بإستثمار اجلانب األكرب
من السيولة املتوفرة.
رابعا -أهمية البنوك:
تظهر أمهية البنوك يف العصر احلديث بإيداعها أرصدة ضخمة من الودائع الصغرية على مستوى الوفرات احملقـقة من
احلجم الكبري و ذلك فيما يلي:
 بدون هذه الوساطة يتعـني على صاحب املال أن جيـد املستـثمر املطـلوب والعكـس بالشروط واملـدة املالئمةلإلثنني.
 بدون املصاريف تكون املخاطرة أكـرب القـتصار املشاركة عـلى مشروع واحد. نظرا لتنوع اإلستثمارات ،املصارف فإهنا توزع املخاطر مـما جيعل يف اإلمكان الدخـول يف مشـاريع ذات خماطرةعالية.
 ميكن للمصارف نظرا لكرب حجـم األرصدة أن تدخـل يف مشاريع طويلـة األجل. -إن وساطة البنوك تزيد من سيولة االقتصاد بتقدمي أصول قريبة من النقود تدر عائد مما يقلل الطلب على النقود.

 -1طارق طه ،إدارة البنوك في بيئة العولمة و االنترنت ،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية ،مصر ،1002 ،ص19
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 بتقديـم أصول مالية متنوعة الـمخاطر عائد مـختلف و شروط مـختلفة للمستثمرين فإنـها تستوعب مجيع الرغباتو تستجيب هلا.

1

المطلب الثاني  :أنواع البنوك و وظائـفها
مل تكن البنوك على الشاكلة اليت عليها اليوم و إمنا مرت بعدة مراحل و تغريات حىت أصبحت تقسم البنوك حسب
إختصاصها أي حسب الوظيفة اليت يقوم هبا كل بنك و األعمال اليت يقدمها لزبائنه.
أوال-البنوك التقـليدية :
البنك المركزي

-1

أ -مفهـومه:
هـو مؤسسة نـقدية قادرة على حتويل األموال احلقيقة إىل األموال النقدية و األموال النـقدية إىل أصول حقيقة وهو
خالق ومدمـر ألدوات الدفع اليت تـ ـت ـس ـع بالقـدرة النهائـية اإلجبارية على الوفاء باإللتزامات واليت متـ ـثل قيمة السـ ـيولة
أو ما يطلق عليها بتعبري النقود القانونية وهو كذلك املهيمن على شؤون النقد واالئتمان يف اإلقتصاد الوطين ،والبنك
املركزي مؤسسة وحيدة ال ميكن تصور تعدد الوحدات املصدرة للنقود مع إستقالل بعضها عن البعض اآلخر وغري أن
وحدة البنك املركزي ال يتعارض مع تعدد الفروع اإلقليمية للبنك املركزي اليت قد توجد موزعة يف قطاعات جغرافيا يف
بلد ما.

2

يعرف كذلك على أنه املؤسسة اليت تكون وظيفتها الرئيسية املساعدة والرقابة وإستـقرار النظام البنكي يف الدولة وذلك
لتحقيق مصلحة اجملتمع ولذلك فهو السلطة املالية اليت تديــر بطريقة موضوعية نشاط مجيع املؤسسات املالية األخرى
يف اجلهاز النقدي.
وتعـترب أموال البنك أموال خاصة به وله حق اإلطالع على أي دفـرت أو سجالت البنوك يف أي وقت مما يسهل
احلصول على كافة املعلومات اليت تساعده يف حتقيق إقراضه.

3

وقد عرف قانون النقد والقرض البنك املركزي يف مادته  11كما يلي  :هو عبارة عن مؤسسة مركزية نقـدية تقوم بوظيفة
وكيل مايل للدولة و مسؤول عن السياسة النـقـدية وبنك البنوك ويعترب العمود الفقري للقطاع البنكي يف أي دولة.

 -1حممد عبد الفتاح الصرييف ،إدارة البنوك ،دار املناهج للنشر و التوزيع األردن،1009 ،ص. 29

 -2مصطفى رشدي ،نتيجة اقتصاديات النقود و المصارف و المال ،دار املعرفة اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر ،ص ص232، 233

 -3عبد الغفار حنيفي عبد السالم أبو قحف ،إدارة البنوك و تطبيقاته ،دار املعرفة اجلامعة اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل، 1000 ،ص.12
- 4سلمان بوذياب ،اقتصاديات النقود و البنوك ،الدار اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع،مصر ،الطبعة األوىل ،2999 ،ص.91
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ب-خصائص البنك المركزي
يتميز البنك املركزي خبصا ئص و سيمات فريدة و اليت قد ال تتصف هبا بقية املنشآت املالية و املصرفية و من هذه
اخلصائص ما يلي:
 يتم إدارة البنوك املركزية من قبل أفراد هلم صلة مباشرة باهليآت احلكومية أي أن البنوك املركزية تعود ملكـيتها للدولة. للبنوك املركزية عالقة وثيقـة بالبنوك التجارية املتخصصة إذ متلك السلطة و األساليب املختلفة اليت متكنها من التأثري يفأنشطة و فعاليات هذه املصارف هبدف حتقيق السياسة اإلقتصادية للدولة.
كما أنه ينفرد خبصائص معينة:

1

 مــبدأ الوحـدة  :فعـادة يوجد ل كل دولة بنـك مركزي واحد مؤسسة غري رحبية ال يسعى البنك املركزي من وراء نشاطهإىل حتقيق ربح جتاري و إمنا يسعى إىل حتقيق املصلحة العامة للمجـتمع.
 إصــدار الــنقود :يعد البنك املركزي اجلهة الوحـيدة احملتكـرة إلصــدار النـقود يف اجملتمع. اإلرتباط بالحكــومة  :يف الغالب احلكومة هي اليت تـنشيء البنوك املركـزية و تتمثل هذه البنوك عادة حكومتها يفاملؤمترات و املؤسسات الـدولية اليت تـتعلق بشؤون النقـد.
 رأس الجهــاز البنكــي  :حيث يـعتــب ـر ال ـبن ـك ال ـمركزي هـو امل ــوجه و الـمشرف على اجلهاز البنكي القائــم يف اإلقتصادو يقـوم على تـنظيــم الشؤون املخت ـلـفة للبنك من خالل ترخيصها و اإلشراف على عملها باإلضافــة إىل اإلطالع على
حساباهتــم كما تقوم بتصفية الديـون بني البنوك التجارية عن طريق غرفة املــقاصة و حيــدد احلدود العليا و الدنيــا ألسعار
الفائــدة .
 المـحافظة على سعــر الصرف العملــة  :هو يـتدخل يف سوق الصرف من أجل دعـم العملة الوطنية مقابـل العمالتاألجنبية.
جـ -وظائف البنك المركزي
يقوم البنك املركزي مبجموعة من الوظائف تتمثل فيما يلي:
 -بنك المركزي بنك اإلصدار :متنح الدولة للبنك املركزي سلطة إصدار األوراق النقـدية إال أن هـذه السلطة تعـترب

مقيدة أي حمـدودة و ليسـت مطلقة فـمثال حىت يتمكن البنك من إصدار عملة إضافيــة على إدارة البنك املركزي أن توفر
الغـطاء الالزم هبذا اإلصدار اجلديد و الذي يتمثل يف الذهب و العمالت األجنبية و األوراق املاليـة و التجاريـة و أذنات
اخلزينـة.
 -1الدوري زكريا ،البنوك المركزية و السياسات النقدية ،دار اليازري للنشر و التوزيع ،عمان ،ملحق  ،1ص.19
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 البنك المركزي بنك البنوك :حيث تتعامل معه البنوك بصفة عامة و البنوك التجارية بصفة خاصة كما حتتفظ هذهاألخرية بودائعها لدى البنك املركزي و قد تلجأ إليه إقراره عند احلاجة و تسوية معامالهتا فيما بينها.
 الـبنـك ال ـمركزي بنك الحك ـومــة :باإلضاف ـة إىل كونـ ـه م ـؤسسة عامة ،تنشئها احلكومة إال أنه يقوم بعـدد من املهامو اخلدمات هلا فهي تودع حساباهتا لدى البنك و ت ـلجأ إليها لإلقـ ـت ـراض لـمواجهة العجز يف ميزانيتها و يقوم البنك حبفـظ
و إدارة اإلحتياطات النقدية من العمالت األجنبية و الذهب كما متد احلكومة مبا يلزمها من النقد األجنيب 1ملواجهة
إلتزاماهتا اخلارجية و يتوىل أيضا إصدار القروض العامة نيابــة عنها.
و يشرف على اإلكتتاب فيها و يعترب البنك الـمركزي الـمستشار املايل هلا حبكم إطالعه على الشؤون املالية و النقدية
فهو يكون يف وضع أفضل لسداد النصح و ذلك من أجل إجياد أفضل القرار مبا حيقق املصلحة العامة للمجــتمع.

2

 البنك المركزي المشرف على شـؤون االئتمان  :و لعل السبب الرئيسي لقيام البنك املركزي هبـذه الوظيفـة يكمن يفأن البنوك التجاريــة قادرة على خلق اإلئتمان و هي هبذا تؤثر على عرض النقود و بالتالـي على سري النشاط اإلقـتصادي
و ال ميكن ترك البنوك التجارية مبفردها إلتباع سياسة اإلئتمان اليت ترغب فيها و من هنا يتدخل البنك املركزي للتأثـري
على حجم اإلئتمان حسب الظروف اإلقتصادية.

3

 - 2البنوك التجاريـ ــة
أ -مفهومه ــا :
هي البنوك اليت تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو آلجال مـح ـددة و تزاول عمليات الت ـمويل الداخلي و الـخارجي
و خدمته ملا حيقق أهداف خطة التنمية و دعم اإلقتصاد القومي و تباشر عمليات تنمية اإلدخار و اإلستثمار املايل يف
الداخل و اخلارج للمسامهة يف إنشاء املشاريع و ما تستلزمه من عمليات مصرفية و جتارية و مالية وفقا لألوضاع اليت
يقررها البنك املركزي.

4

ب -وظــائفه ــا :
 جتمع املدخرات احمللية و ذلك بقبول ودائع القـطاعات املخـتـلفـة و إستخدام أنظمة إلستقطاهبا بالعملة احمللية كما قدتكــون لعمالت أجنــبية.
 حتديد أسعار الفائـدة بالبنوك و ذلك حسب حجم مواردها و كذا حجم توظيفاهتا. -1أسامة كامل،النقود والبنوك ،مؤسسة لوردا العاملية اجلامعية،حبرين ،دون طبعة،1009 ،ص ص 213 .219
 -2نفس املرجع السابق ،ص ص 211 .211
 -3عقيل جاسم عبد اهلل ،النقود و المصارف ،منشورات اجلامعة املفتوحة ،ليبيا 2993 ،ص ص 111 .111
 -4عبد الغفار حنيفي عبد السالم أبو قحف ،مرجع سبق ذكره،ص .12
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 منـح اإلئتمان الالزم للقـطاعات املختـلفة لتمويل أنشطتها و عادة ما يكون هذا اإلئتمان قصري األجل و يأخذ أشكاالخمتلفة منها:
 خصـم األوراق التجارية. قروض وسلـفيات بضمانات عـالية مثل البضائع و األوراق املاليـة و الودائع. قـروض و سلفيات بضمان ـ ـات شخـصية أي بضمـ ـ ـان شخص آخـر غري املدين س ـ ـواء كان هذا الشخـص طب ـ ـيعـياأو إعتباريا فيضمن البنك التجاري للشركات املستوردة عملية اإلسترياد و يقوم بتقدمي القروض ,نصائح و حتليل حول
السـوق باإلضافـ ـ ـ ـة إىل ذلك تق ـ ـوم البنوك التجارية بـتقدي ـم خدمات أخرى مثل  :خص ـم األوراق التجاريـة ,شـراء و بي ـع
العمالت و األوراق املالية حلساب العمــالء أو البنـك ذاتــه.

1

 -3البنوك المتخصصة
أ-مفهـومهــا
هي اليت تقوم بالعمليات البنكية اليت خت ـ ـدم نوعا حمـددا من النشاط االقتصادي وفـقا للقـرارات الصادرة
بتــأسيس ـهـ ـ ـا و اليت ال تـكون قبول الودائع حتت الطلب من أوجــه أنشطتهـا األساسيــة.
ختتلف أنشطــة هذه البنوك عن البنوك التجاريــة ألهنا حتتاج إىل متويل طويل األجل و خب ـرات خاصة و معــرفـة بطبيعة
العمليات كالنشاط الزراعي أو الصناعي أو العقاري.
تعرف البنوك املتخصصة أيضا باملؤسسات املالية غري النقدية ووصفت هذه املؤسسات بالغري النقدية و هذا ال يعين
أهنا ال تستعمـل النقد و لكن طبيعة مواردها ال تسمح هلا بإنشاء النــقود على خالف املؤسسات املاليــة النقدية و ال ميكن
من حيث املبدأ هلـذه البنوك أن حتصل على ودائع جاريـة من اجلمهور هذه هو السبب لعدم قدرهتـا على إنشاء نقود
الودائع و عليـه فإن اجلزء األكرب من مواردها يتشكل بصفة أساسيـة من رووس أمواهلا اخلاصة و من الودائع الزمـنيـة اليت
تقوم عليها معظم نشاطاهتا التمويلية.

2

و عليه ميكن تعريف البنوك املتخصصة بأهنا البنوك اليت تعتمد على مواردها يف رووس أمواهلا اخلاصة و ما تصدره من
سندات و ما تعتمده من قروض طويلة األجل حتصل عليها من البنك املركزي و البنوك التجارية فهي البنوك اليت يغـلب
على نشاطها ا لقــيام بعمليات الوساطة املالية ذات طابع متوسط و طويل األجل كما يغلب عليها أيضا طابع التخصص
يف نشاط بنكي معني كالتخصص يف اإلئتمان الصناعي ،الزراعي  ،و العقاري .....اخل.
 -1عبد الغفار حنيفي عبد السالم أبو قحف ،نفس املرجع السابق ،ص. 11

 -2الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعة السادسة ،1002 ،ص ص 13 .21
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ب -خصائص البنوك المتخصصة
 منح قروض طويلـة و متوسطة األجل. عدم تـلقي الودائع م ن األفراد و إمنا تعتمد على رووس أمواهلـا و ما تصـدره من سندات تستحق الدفع بعد مدةطويلة.
 املشاركة يف خمتلف املشاريع و املؤسسات باحلصول على أسهم و بالتايل فهي تقوم باإلستثمار املباشر إما عن طريقإنشاء مؤسسات جديدة أو إستعمال رووس أمواهلا يف املشاريع و تقدمي اخلربات الفنية يف جمال ختصص البنك.

1

ثانيا -البنوك الحديثة:
 -1البنوك الشاملة
أ-مفهومها
للبنوك الشاملة كيانات مصرفية تسعى دائما وراء تنويع مصادرها التمويلية و تعبئة أكرب قدر ممكن من املدخرات
يف كافة اخلدمات املتنوعة و احملددة اليت تستند إىل رصيد مصريف حبيث جتدها جتمع ما بني وظائف البنوك التجارية
التقليدية ووظائف البنوك املتخصصة و بنوك اإلستثمار و األعمال.

2

ب-مزايا البنوك الشاملة
تتمثل أهم املزايا فيما يلي:
 التقليل من خماطر اإلئتمان عن طريق الـتنويع القطاعي ملختلف قروض اإلستثمارات و كذا التنويع اجلغرايف. اإلستفادة من ميزة التنويع  ،إذ تقوم بتنمية املوارد من كافة القطاعات و تقدم القروض لكافة القطاعات. إمكانية حتقيق اإلستقرار يف حركة الودائع من جهة و تقليل خماطر اإلستثمار من جهة أخرى. توفري إمكانية دخول األسواق املالية و التعامل باألسهم و السندات بيعا و شراء. -توفري إمكانية توظيف السيولــة يف جماالت التنميــة يف القطاعات املختلفــة.

3

 -1حممد الصرييف ،اقتصاديات المشروعات ،مؤسسة حورس اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل ،2442،ص ص 22.22

 -2عبد احلميد عبد املطلب ،اقتصاديات النقود و البنوك ،دار اجلامعة اإلسكندرية ،مصر ،دون طبعة،2442 ،ص 132
 -3عبد اهلل طاهر ،النقود و المؤسسات المالية ،مركز يزيد للنشر و التوزيع ،األردن ،الطبعة الثانية ،1009،ص 122
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 -2البنوك اإللكترونية
أ-مفهومها:
تشري البنوك اإللكرتونية إىل ذلك النظام الذي يتيح للزبون الوصول إىل حساباته أو أي معلومات بريدية و
احلصول على خمــتلف اخلدمات و املنتوجات املصرفيــة من خالل شبكات معلومات يرتــبط هبا جهاز احلاسوب اخلاص به
أو أي وسيل ــة أخرى.
فالبنوك اإللكرتونية تستطيع القيام بكافة العمليات املصرفية اليت يقوم هبا أي بنك تقليدي و بالتايل فهي تساعد رجال
األعمال بالقيام بكافة أعماله التجارية اإللكرتونية دون أن يعامل عن طرق عمل البنوك التقليدية.

1

ب-صور البنوك اإللكترونية
وفقا للدراسات العاملية و حتديدا لدراسات جهاز اإلشراف و الرقابة األمريكية و األوروبية فإنه هناك ثالثة صور أساسية
هي :
 الموقع المعلوماتي :و هو املستوى األساسي للبنوك اإللكرتونيـة و مـن خالله فإن البـنك يقدم معلومات حول برناجمهو منتوجاته و خدماته املصرفية.
 الموقع التفاعلي أو اإلتصالي :حبيث يسمح املوقع بتنوع ما بني التبادل اإلتصايل بني البنوك و عمالئه كالربيداإللكرتوين كتعبئة أو تعديل املعلومات و احلسابات.
 الموقع التبادلي :هو املستوى الذي ميارس فيه البنك خدماتـه و أنشطته يف البيئة اإللكرتونية حيث تسمح هذهالصورة للزبون بالوصول إىل حساباته و إدارته و إجراء الدفعات النقدية و الوفاء بقيمــة الفواتري و إجراء كافـة اخلــدمات
اإلستعالمية و إجراء التحويالت بني حساباته داخل البنوك مع جهات خارجيــة.

2

 -3البنوك اإلسالمية
أ-مفهومها:
للبنوك اإلسالمية عدة تعاريف نذكر منها:
 تعرف البنوك اإلسالمية على أهنا تلك البنوك اليت ينص قانون أنشطتها و نظامها األساسي على اإللتزام مببادئالشـريـعـة اإلسالميــة و على عدم التـعامل بالف ـائدة كما يـمكـن القول أنه عبارة عن مؤس ـسـ ـة ماليـة ن ـقدي ـة تـقوم باألعمال

 -1منري حممد اجلنيهي ،ممدوح حممد اجلنيهي ،البنوك اإللكترونية ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،مصر ،دون طبعة ،1002 ،ص2

 -2بريش عبد القادر ،دراسات الجدوى االقتصادية ،دار اجلامعة اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة الثانية، 1002 ،ص 232
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و اخلدمات املالية و البنكية و جلب املوارد النقديـة و توظيفها توظيفا فعاال يكفل منوها و حتقيق أقصى عائد منها مبا
حيقق أهداف التنمية االقتصادية و اإلجتماعية يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية.

1

 البنك اإلسالمي مؤسسة بنكية تلتزم يف مجيع معامالهتا و نشاطاهتا اإلستثمارية و إدارهتا جلميع أعماهلا بالشريعةاإلسالمية وهي هتدف إىل املسامهـة يف غرس القيم و األخالق اإلسالمية يف مجيع املعامالت و املساعدات يف حتقيق
التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية من تشغيل األموال هبدف حتقيق احلياة الكرمية لألمـة اإلسالمية.

2

 ي ـمكن القول أن البنوك اإلسالمية هي بنوك ال ربوية أي ال تتعامل بالفائدة وهي مؤسسة مالية إسالمية ذات رسال ـةو ليس جمرد جتارة فهي تبحث عن املشروعات أكثر نفعا و ليس جمرد ربح للمسامهة يف بناء جمتمع كامل على أسس
عقائدية و أخالقية و إقتصادية.
ب -خصائص البنوك اإلسالمية
هناك خصائص أساسية متيز البنك اإلسالمي عن غريها و من أمهها مايلي:
 إستبعاد التعامل بالفائدة :إن أول ما مييز املصرف اإلسالمي عن غريه من املصارف األخرى إستبعاد كافة املعامالتالغري شرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية فهي املعلم الرئيسي هلا ,وجتعل وجود املصارف اإلسالمية متسقا مع
البنية السليمة للمجتمع اإلسالمي وتصيغ أنشطتها بدوافع عقائدية جتعل القائمني عليها يشعرون دائما أن العمل الذي
ميارسونه ليس جمرد عمل جتاري يهدف إىل حتقيق الربح فحسب ،بل هو إضافة إىل ذلك هو أسلوب من أساليب اجلهاد
يف محل عبء الرسالة و إستفادة األمة من مباشرة أعمال جمانية لألصول الشرعية.

3

 توجيه الجهد و اإلستثمارات التي تخدم أهداف التنمية اإلقتصادية  :فالبنك اإلسالمي يركز نشاطه على متويلالـمشروعات على أساس نظام الـمشاركة اليت تـخضع لـمعايري الـحالل و الـحرام كمصدر لتحقيق العائد و هو غري مؤكـد
و خيتلف عن الطبيعة اإلقراضية يف البنوك األخرى و كذلك يهتـم البنك اإلسالمي عند توجيهه لتمويل املشروعات
اإلقتصادية املختلفة بأن خيدم أهداف التنمية االقتصادية و يف الوقت ذاته يبتعد عن التمويل للمشروعات اليت ال تكون
منسجمة مع دائرة احلالل أي تكون مشاريع متعارضة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 ربط التنمية اإلقتصادية بالتنمية اإلجتماعية في المجتمع  :يركز البنك اإلسالمي على النواحي اإلجتماعية فنجدهيقوم جبمع أموال الزكاة يف صندوق خاص {صندوق الزكاة } يصرف منها على أوجه الزكاة ،كما يقدم القروض احلسنة

 -1حممود حممد الدجلوين ،المصارف اإلسالمية ،دار املسرية،عمان،األردن ،الطبعة األوىل ،1002 ،ص220

 -2فادي حممد الرافعي ،المصارف اإلسالمية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ،1003 ،ص21

 -3غريب مجال،المصارف وبيوت التمويل اإلسالمية ،دار الشرق،جدة ،بدون تاريخ ،ص.32
12

الفصل االول مفاهيم حول التجارة الخارجية و البنوك
بدون عائد هبدف متكني املستفيد من قضاء حاجاته ،فهي بذلك تسعى إىل القيام بأنشطة إجتماعية من أجل زيادة
التكافل اإلجتماعي و إجياد نسيج متماسك للمجتمعات اإلسالمية.

1

المطلب الثالث :ماهية التمويل و ضماناته
حىت تقوم املؤسسات بوظائفها حتتاج إىل التمويل الذي ال خيلوا من املخاطر ،و اليت بدورها ميكن أن تلحق
أضرار سواء بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للبنك و من هذا املنطلق يتم إستخدام الضمانات للتقليل منها.
أوال -تعريف التمويل:
التمويل لغة هو اإلمداد باملال.
التمويل إصطالحا هو جمموعة األعمال والتصرفات اليت توفر وسائل الدفع.

2

و ميكن تعريفه على أنه جمموعة الوسائل واألساليب واألدوات اليت تستخدمها إدارة املشروع ،للحصول على األموال
الالزمة لتغطية نشاطاهتا اإلستثمارية والتجارية ،وعلى هذا األساس فإن حتديد مصادر متويل املشروع يعتمد على املصادر
املتاحة يف األسواق والبيئة املالية اليت يتواجد فيها املشروع.

3

كما يقصد بالتمويل تشكيلة األموال اليت حصلت عليها املؤسسة هبدف متويل إستثماراهتا ،ومن مث فإهنا تتضمن كافة
العناصر اليت يتكون منها جانب اخلصوم من ميزانية املؤسسة.

4

و التمويل هو جمموعة من العمليات اليت تصل خالهلا املؤسسة إىل تلبية كل إحتياجاهتا من رووس األموال ،سواء تعلق
األمر بالتخصيص األويل من األموال والزيادات الالحقة للقروض املتوفرة يف األوساط العامة واهلياكل املالية ،أو املسامهات
املمنوحة من طرف الدولة واخلزينة العامة ،أو اجلماعات احمللية أو اخلواص وغريها.

5

ومن خالل املفاهيم السابقة ميكن إ ستنتاج املفهوم الشامل للتمويل على أنه تلك الوظيفة اإلدارية يف املؤسسة اليت ختتص
بعمليات التخطيط لألموال واحلصول عليها من مصادر التمويل املناسب لتوفري اإلحتياجات املالية الالزمة ألداء أنشطة
املؤسسة املختلفة ،مما يساعد على حتقيق أهداف املؤسسات وحتقيق التوازن بني الرغبات املتعارضة للفئات املؤثرة يف جناح
وإستمرار املؤسسة واليت تشمل املستثمرين والعمال واملديرين.
 -1أمحد سليمان خضاونة ،الصارف اإلسالمية ،عامل الكتب احلديث الربد،األردن،الطبعة األوىل ،1002،ص ص91.91

 -2حجازي عبيد علي أمحد ،حجازي عبيد علي أمحد ،مصادر التمويل ،دار النهضة العربية ،بريوت،1002 ،ص22
 -3دريد كامل آل شييت ،مبادئ اإلدارة المالية ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،1003 ،ص99

 -4اهلندي منري إبراهيم ،الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ،توزيع منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2992 ،ص 02
5
- Charles Gardien, financement, autofinancement et administration des grandes entreprises,
Dallas, Paris, 1941 ,P 02.
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ثانيا :أهمية التمويل
حيضى التمويل بأمهية بالغة يف حتديد سياسة البالد التنموية ،حيث يعترب العامل احملرك لتنفيذ املشاريع
اإلستثمارية فتربز أمهية التمويل يف أنه يساعد على تطوير النشاط اإلقتصادي من خالل خــلق مشاريع جديدة حيث
يرتتب عليه توفري مناصب الشغل و بالتايل القـضاء على البـطالــة مـما يؤدي إىل حتسني الوضعيــة املعيشـية و من مث حتقيق
الرفاهية للمجتمع و بصفة عامة تكمن أمهية التمويل يف أن أي مشروع من املشاريع اإلستثمارية حيتاج إىل هذا األخري
طيلة فرتة حياته ،كما يؤمـن التمويل و يسهل إنتــقال الفوائض النـقدية من الوحدات اإلقتصادية ذات الفائض إىل تلك
الوحدات اليت هلا عجز مايل و هذا األمـر يعطي احلركة و احليوية الالزمة لتحقيق وترية منو إقتصادي مقبول و تنمية
شاملة.
ويعتــرب التمويل من أهم الوسائل املخولة للتنمية اإلقتصادية ألي بلد ويف كل األنشطــة و هذا يتم عن طريق
اإلستثمار و الذي بدوره ال يتم إال ب وجود األموال اليت تشكـل عائـقا يف وجه التنميـة يف معظم الدول النامية و اليت تعترب
احملرك الرئيسي هلا ,فال بد من توفريه سواء داخليا أو خارجيا ألهنا أساس كل عمليــة إنتاجيــة أو جتاريــة أو إقتصاديـة
لتحقــيق األهداف املرجوة.

1

ثالثا -أنواع التمويل:
 -1التمويل حسب معيار المدة ينقسم إىل :

2

أ -تـمويل قصير األجـل  :يقصد به تلك األموال اليت ال تزيد فرتة إستعماهلا عن سنة واحدة كاملبالغ النقدية اليت ختص
لدفع أجور العمال و اليت يتم تسديدها من إيرادات نفس الدورة اإلنتاجية.
ب -تمويل متوسط األجل  :يستخدم التمويل املتوسط األجل لتمويل حاجة دائمة للمشروع كتغطية حتويل أصول
ثابتة أو لتمويل مشروعات حتت التنفيذ و اليت تستغرق عددا من السنني و تكون مدهتا بني السنة و مخس سنوات.
جـ -تمويل طويل األجل  :ويــنشأ من الطــلب على األمـوال الالزمــة حلــيازة التجهيزات اإلنتاجية ذات املر دودية على
املدى الطويل و توجه أيضا املشاريع اإلنتاجية تفوق مدهتا مخس سنوات.

 -1بوكونة نورة،تمويل التجارة الخارجية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،فرع حتليل االقتصادي ،جامعة اجلزائر-1022،
،1021ص ص231-231

 -2فالح حسين احلسين ،إدارة البنوك مدخل كيفي و استراتيجي ،الطبعة األوىل ،1000،ص92
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 -2التمويل من حيث مصدر الحصول عليه
أ -تمويل ذاتي :يقصد به جممع الوسائل التحويلية اليت أنشأهتا املؤسسة بفعل نشاطها العادي أو اإلستغاليل و اليت
تبقى حتت تصرفها بصورة دائمة و ملدة طويلة.
ب -تمويل خارجي :و يتمثل يف جلوء املشروع إىل املدخرات املتاحة يف السوق املالية سواء كانت حملية أو أجنبية
بواسطة إلتزامات مالية (قرض  ،سندات  ،أسهم ) ملواجهة إحتياجاته التمويلية و ذلك يف حالة عدم كفاية مصادر
التمويل الذايت (أفراد أو مؤسسات و الذي يكون يف شكل أسهم و سندات ) و بني التمويل العام الذي يكون مصدر
موارد الدولة و مؤسساهتا ( قروض بنكية و سندات خزينة ).

1

 -3التمويل حسب الغرض الذي يستخدم ألجله
أ -تمويل اإلستغالل :يقـصد به تلك األموال اليت ترصد ملواجهة النفقات اليت تتعلق أساسا بتشغـيل الطاقة اإلنتاجية
للمشروع قصد اإلستفادة منها كنفقات شراء املواد اخلاصة و دفع أجور العمال و ما إىل ذلك من املـدخرات الالزمة
إلنعاش العملية اإلنتاجية و اليت تشكل يف جمموعها اإلنفاق اجلاري.
ب -تمويل اإلستثمار :تتمثل يف األموال املخصصة ملواجهة النـفـقات اليت سيرتتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة
أو توسيع الطاق ــة احلالية للــمشروع فإ ق ـتـناء اآلالت أو التجهيزات و ما إليها من العـمليات اليت يتـرتب الــقيام هبا زيادة
التكوين يف رأس مال املشروع و من هذا يتضح أن عائد األموال املنفقــة على اإلستثمار ال يتحقق دفعة واحدة و إمنا
يتوزع على فرتات ( دورات إنتاجية).
رابعا -مخاطر التمويل:
قد تواجه املؤسسات أثناء عملية متويل مشاريعها عدة خماطر تكون سبب يف تعطيلها أو سببا يف زيادة
التكاليف,اليت تتبناها املؤسسة من قبل ,و تنقسم هذه املخاطر عموما إىل:
 -1مخاطر حسب الزمن
أ -مخاطر الصنع :وينجم عنه أثناء عملية الصنع أي عند إجناز الطلبية وقبل عملية التسليم  ،فقد حيدث إنقطاع
أو توقف عن الصنع ويكون ذلك ألسباب تقنية أو مالية أو ألسباب مفاجئة مثل حادث سياسي يف بلد املشرتي
وبالتايل يكون البائع أنفق مصاريف ال ميكن أن يسرتجعها من قبل املشرتي.
ب -خطر إقتصادي :ويظهر خالل فرتة التصنيع وهو ناتج عن إرتفاع األسعار الداخلية لبلد املورد الذي يرغم عليه
حتملها نتيجة إرتفاعها.
 -1فالح حسن احلسين ،مرجع سبق ذكره ،ص 89
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 -2مخاطر حسب طبيعة الخطر
أ -األخطار السياسية :وهي إحتمال حدوث أزمات بني البلدين املتعاملني أو التغيري يف احلكومات ومنها احلروب
واإلنقالبات العسكرية ،وكل هذا يؤدي إىل خلق مشاكل فيما خيص تسوية الديون.
ب -المخاطر التجارية :وهي عدم توفر السيولة للمشرتي أو عدم دفعه يف اآلجال املستحقة أو كذلك عدم إستقرار
احلالة املالية ،أو خماطر تتعلق بعملية تصريف البضائع…..
جـ -المخاطر المالية ( مخاطر سعر الصرف):
يؤدي التخفيض يف العملة يف أغلب األحيان إىل إخنفاض أمثان السلع الوطنية مقارنة بالعمالت األجنبية مما يؤدي إىل
زيادة الصادرات وزيادة اإليرادات من العموالت األجنبية و بالنسبة للواردات فإنه يؤثر من حيث الطلب عليهاو العمالت
املتاحة لتمويلها.
ومن املعروف أن عملية التصدير و اإل سترياد تستلزم أمواال طائلة فهي غالبا ما يكون البنك طرفا فيها ,ومن املؤكد يف
حالة تلقي الصعوبات يف إمتام هذه العمليات فإن املمول الذي مول هذه العملية سيتعرض ملخاطر مالية قد تؤثر على
توازنه املايل وأبعد من ذلك على اإللتزامات املالية األخرى إجتاه املتعاملني اآلخرين األمر الذي يسبب مشاكل كبرية للبنك
املمول وللمصدر نفسه بسبب األضرار اليت تلحق به ،و بالتايل فإن البنك أيضا معرض ملخاطر التمويل ،سواء الناجتة عن
ظروف عمالئه ،أو من خالل البيئة احمليطة به و من أمهها:
 -1خطر عدم التسديد
و يسمى كذلك خبطر اإلعسار أو عدم املالءة املالية ،فالعجز عن السداد هو تفويت إلتزام بالدفع،و يتم
اإل عالن عنه عندما ال يتم سداد مبالغ جمدولة يف مواعيدها لفرتة أقل من ثالثة أشهر بعد حلول موعد السداد،و يعترب
هذا اخلطر من أهم املخاطر اليت يتعرض هلا البنك عند قيامه مبنح القرض ،فالعميل ال يـملك القدرة على الوفاء بإلتزاماته
و تسديد ديونه 1,و هذه احلالة ترتجم ،الناتج عن املخاطر التالية:

2

أ-الخطر البشري :إن عدم وجود موظفني مؤهلني ميلكون خربات جيدة و يتمتعون بالرشادة و السلوك األخالقي يف
إدارة موارد املؤسسة ،فعدم اإلستغالل الكفء لألموال املقرتضة ،جيعل املؤسسة يف وضعية حرجة غري قادرة بالوفاء
بإلتزاماهتا ،و من هنا يركز البنك عادة على اإل ستفسار عن طالب القرض و تزويده بقائمة تشمل موظفيه الرئيسيني مع
 -1طارق عبد العال،ادارة المخاطر -شركات-بنوك -مخاطر االئتمان و االستثمار و المشتقات و أسعار الصرف ،الدار اجلامعية،
االسكندرية،1002،ص113
 -2الصم أمحد،إدارة القروض من خالل التحكم في خطر التسديد ،رسالة ماجستري غري منشورة ,فرع ادارة االعمال ك ع إ و ع ت ،جامعة اجلزائر،دفعة
 ،1001ص21
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نبذة عن السرية الذاتية لكل موظف منه و مما ال شك فيه أن يتساءل عن مصري األموال اليت يقرضها إىل العمالء و هل
هي يف أيد آمنة و مؤهلة أم ال.
ب-الخطر التجاري :و هو مرتبط بنوعية املنتوج أو اخلدمة املقدمة من طرف املؤسسة و اليت هلا عالقة بأسعار
تنافسية يف السوق ،و مدى مالئمة طريقة التوزيع و األساليب املستخدمة يف الدعاية اإلشهارية.
جـ-الخطر التقني :هذا اخلطر مرتبط باإلنتاج ،و باألخص الوسائل الداخلة يف العملية اإلنتاجية ،و الذي يظهر يف
الوسائل املستعملة يف بداية اإلنتاج ،و مدى مواكبتها لتطورات السوق.
 -2خطر التجميد
يقصد به عدم تسديد العميل للـ ــقرض اليت حبوزته يف الوقت الـمحدد،أي عدم التوافق بني تواريخ اإلستحقاق
والتسديد ،و ينعكس هذا مباشرة على البنك فهو يشتغل بودائع عمالئه ،الذين قد يتقدمون للسحب من حساباهتم
يف أي وقت ،فهنا يواجه البنك اخلطر املتمثل يف كون القروض اليت متنحها مل تسدد يف ميعاد إستحقاقها فهي أموال
جممدة كما ميكن للبنك أن يفتح اعتماد ألحد متعامليه و الذي ميكن أن ال يستغل ب ـ ــالـكامل ،و فـي هذه الـحالة
يقـع أيضــا يف وضــعيـ ــة التجميد ألمواله ،فضال عن تـحمله نفقات ت ـ ـلـك األموال ،و اعتماد على خزينته من أجل
مواجهة إحتياجاته املالية.
 -3خطر السيولة
و هو خطر الشح يف املوارد املالية لدى البنك ,حبيث ميكن أن يقع هذا األخري يف أزمة سيولة ،و يرتتب عليه عدم
القدرة على الوفاء بإلتزاماته املستحقة ،و كل ذلك بسبب إتباعه لسياسة إئتمانية غري رشيدة أو لسوء تسيري املوارد
املتوفرة لديه ،و حيدث عدم توافق زمين بني آجال اإلستحقاق للقروض املمنوحة و آجال إستحقاق الودائع لدى
البنك ،أو بشكل عام يقوم بتوظيف أمواله يف أصول تطلب فرتة زمنية قد تطول حىت ميكنه حتويلها بسرعة و سهولة
إىل سيولة مطلقة.

1

يعترب هذا األخري من أكرب املخاطر اليت يواجهها البنك ،فعند التعرض له يلجأ إىل إعادة خصم األوراق التجارية
لدى البنك املركزي أو السوق النقدية مقابل سعر فائدة جد مرتفع ،فهذه العملية ال تساعد البنك على حتسني
مردود يته و تطويره ،لكن جيد نفسه داخل دائرة اخلسارة.

-1أبو عرتوس عبد احلق ،مرجع سبق ذكره ،ص39
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 -4خطر التضخم (وضعية المستوى العام لألسعار)
يتعرض اإلقتصاد ملواجهة التضخم بعد املوافقة على تقدمي القروض ،و هذا يرتتب عنه إخنفاض القدرة الشرائية
ألصل القرض و الفوائد ،و من مث فإن عدم استقرار معدالت التضخم متثل خطرا بالنسبة للبنك ،و قد تؤدي إىل
خسائر فادحة إذا ارتفعت معدالت التضخم بنسبة تزيد عن معدالت الفائدة على القروض املمنوحة.
 -5خطر سعر الفائدة
يتضح هذا اخلطر عندما يكون عدم التوافق بني مردودية استخدامات البنك و تكاليف مواردها ،و يظهر هذا
اخلطر جليا بالنسبة للقروض طويلة األجل ،و يقصد به إحتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبال ،و هنا ندرسها من
ناحيتني ناحية إرتفاعها و ناحية إخنفاضها ،ففي حالة إرتفاعها يكون البنك قد أغرق أمواله يف إستثمارات يتولد
عنها عائد يقل عن العائد السائد يف السوق ،و يف حالة إخنفاضها هذا يعين إعادة إستثمار متحصالت سداد
القروض مبعدالت فائدة منخفضة.

1

خامسا -الضمانات البنكية :
للحصول على متويل من البنك ال بد من الضمانات البنكية فهي الوسيلة اليت من خالهلا ميكن للمتعاملني
تقدميها هذا من جهة و من جهة أخرى فهي أداة إلثبات حق البنك يف احلصول على أمواله اليت أقرضها بالطريقة
القانونية وذلك يف حالة عدم تسديد العمالء أو الزبائن لديوهنم و من الضمانات اليت يطلبها البنك جند:
 -1الضمانات الشخصية :من خالل ضمانات تتعلق بالشخصية الطبيعية أو املعنوية.
و تستند على عنصر الثقة يف شخص معني أي إىل عناصر معنوية لشخص معني مثل :السمعة ,املالءة وتأخذ هذه
الضمانات شكل:
أ -الكفالة الشخصية  :هذه الكفالة تكون على شكل عقد من خالهلا يتعهد شخص يسمى الكفيل بتعهد قانوين
للدائن بالدفع إذ تبني أن املدين عاجز عن الدفع يف تاريخ اإلستحقاق،كما أن عقد الكفالة يستطيع أن يصبح باطال يف
حالة بطالن اإللتزام الرئيسي أما يف حالة تسديد املدين لديونه يف تاريخ اإلستحقاق أو عن طريق تسديد الكفيل لديون
املدين.

2

-1منري ابراهيم اهلندي ،ادارة البنوك التجارية-مدخل اختاذ القرارات -الطبعة الثالثة املكتب العريب احلديث ،االسكندرية ،1009،ص112
 -2إبراهيم إمساعيل إبراهيم ،الضمان التجاري في األوراق التجارية دراسة قانونية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،2999 ،ص202
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ب-الضمان اإلحتياطي  :له نفس مفهوم الكفالة وهو يعترب كضمان لتسديد دين انه متعلق ألجل لضمان تسديد
اإللتزام يف تاريخ اإلستحقاق يف حالة ما إذا مل ينفذ املدين الرئيسي إلتزامه أو كان عاجز عن الدفع.
 -2الضمانات الحقيقية :
هي أصول يقدمها املقرتض للبنك لضمان حالة عدم التسديد ديونه يف الوقت احملدد مقابل القرض وتتمثل يف
عقارات أو منقوالت وعقد الضمانات جيب أن حيرر على ورقة رمسية يتبني فيها نوع الضمانات وقيمتها ونوع القرض
الذي قدم مقابله وتتمثل الضمانات احلقيقية يف:
أ-الرهن الحيازي  :يف جمال الرهن احليازي جند أنفسنا أمام نوعني الرهن احليازي لألدوات واملعدات اخلاصة بالتجهيز
والرهن احليازي للمحل التجاري:
 الرهن الحيازي لألدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز:
يسري هذا النوع من الرهن احليازي على األدوات ومعدات التجهيز والبضائع وجيب على البنك قبل أن يقوم باإلجراءات
القانونية الضرورية أن يتأكد من سالمة هذه املعدات والتجهيزات كما ينبغي عليه التأكد من أن البضاعة املرهونة غري
قابلة للتلف وأن ال تكون قيمتها معرضة للتغري بفعل تغريات األسعار.
 الرهن الحيازي للمحل التجاري :
يتكون احملل التجاري من عناصر عديدة يف املادة  111من القانون التجاري اجلزائري ومن بني هذه العناصر جند على
وجه اخلصوص عنوان احملل التجاري واإلسم التجاري واحلق يف اإلجازة والزبائن والشهرة التجارية



واألثاث التجاري

واملعدات واآلالت وبراءات اإلخرتاع والرخص والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية....اخل
ولكن إذا مل يشمل عقد الرهن احليازي للمحل التجاري وبشكل دقيق وصريح أي العناصر اليت تكون حمال للرهن
فإنه يف هذه احلالة ال يكون شامال إال عنوان احملل واإلسم التجاري واحلق يف اإلجازة والزبائن والشهرة التجارية وتذهب
املادة  111من قانون النقد والقرض يف نفس اإلجتاه حيث تنص هذه املادة على أنه ميكن رهن املؤسسة التجارية لصاحل
البنوك واملؤسسات املالية مبوجب عقد عريف مسجل حسب األصول وميكن تسجيل الرهن وفقا لألحكام القانونية
السارية.
وعليه يثبت الرهن احليازي لل محل التجاري أو املؤسسة التجارية بعقد يسجل يف السجل العمومي بكتابة احملكمة اليت
يوجد احملل التجاري بدائرة إختصاصها ,ويتم هذا التسجيل يف الثالثني يوما املوالية لتاريخ إبرام العقد التأسيسي وإال فإنه

 القانون التجاري اجلزائري املادة 229
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سوف يدخل حتت طائلة البطالن.

1

ب -الرهن العقاري :
الرهن العقاري هو عبارة عن عقد يكتسب مبوجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ,وميكن له مبقتضاه أن يستويف
دينه من مثن ذلك العقار يف أي يد كان ,متقدما يف ذلك على الدائنني التاليني له يف املرتبة.
ويف احلقيقة ,ال يتم الرهن إال على العقار الذي يستويف بعض الشروط اليت تعطي للرهن مضمونه احلقيقي فالعقار ينبغي
أن يكون صاحلا للتعامل فيه وقابال للبيع يف املزاد العلين كما جيب أن يكون معينا بدقة من حيث طبيعته وموقعه وذلك يف
عقد الرهن وما مل تتوفر هذه الشروط فإن الرهن يكون باطال.



وال ميكن يف الواقع أن ينشأ إال بثالث طرق:
_ الرهن الناشئ بعقد رمسي أو الرهن اإلتفاقي ويأيت تبعا إلرادة التعاقد ما بني األطراف املعنية واليت متلك القدرة واحلق يف
التصرف يف هذه العقارات.
_الرهن الناشئ مبقتضى القانون وهو ينشأ تبعا ألحكام قانونية موجودة.
_الرهن الناشئ حبكم قضائي وهو الرهن الذي ينشأ تبعا ألمر من القاضي.
-2ضمانات أخرى :و تتضمن الضمانات األخرى مايلي:

2

3

أ – ضمان األوراق التجارية:
تقوم البنوك يف بعض األحيان مبنح تسهيالت مالية بضمان أوراق جتارية على شكل كمبيالة و ميكن القول أن الشيكات
هي يف حكم األوراق التجارية و جيدر اإلنتباه قبل االعتماد على هذه األوراق التجارية كضمانة للتسهيالت املمنوحة إىل
عدة نقاط هامة مثل:
 أن تكون األوراق املقدمة تأمينا للدين ناجتة عن معامالت جتارية حقيقية ال أن تكون معطاة على سبيل مبادلةاألوراق بني الدائن و املدين أي ورقة جتارية مقابل ورقة جتارية حبيث تصبح العالقة التعاقدية بينهما بدون رصيد.
 أن حتمل هذه األوراق تواقيع أشخاص معروفني باملالءة املالية و السمعة الطيبة و القدرة على الدفع. جيدر بالبنك أن مينح التسهيالت على أساس نسبة مئوية من قيمة األوراق املودعة لديه تأمينا للتسهيالتو ذلك على سبيل االحتياط يف حال عدم دفع أي منها و يفضل أن تتجاوز النسبة  %22من قيمة األوراق.
 -1الطاهر لطرش ,مرجع سبق ذكره ,ص221 222
 القانون املدين اجلزائري املادة 229
 -2نفس املرجع السابق ،ص221 222

 -3خالد أمني عبد اهلل،العمليات المصرفية الحديثة،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان،الطبعة األوىل،1003،ص ص 222-229
20

الفصل االول مفاهيم حول التجارة الخارجية و البنوك
ب -ضمان األوراق المالية :
يقصد باألوراق املالية األسهم و السندات و هي من أفضل أنواع الضمانات لقاء التسهيالت املصرفية نظرا لسهولة بيعها
بسبب وجود السوق املايل و يشرتط قبل املوافقة على منح التسهيالت بضمان األوراق املالية التأكد من ملكية هذه
األوراق مث دراسة الشركة املصدرة هلا من حيث مركزها املايل و التجاري يف السوق.
جـ -ضمان بحجز المستحقات لدى الجهة الرسمية:
تقوم البنوك مبنح تسهيالت مؤقتة و قروض لقاء قيام اجلهة الرمسية باإلستعداد لتحويل قيمة مستحقات طالب القرض عن
األعمال املنجزة إىل البنك ،حيث تقوم البنوك بتثبيت هذا احلجز ملستحقات املقاول عن األعمال املنجزة لدى كاتب
العدل الذي يقوم بدوره بتبليغ اجلهة الرمسية بذلك,و حيصل ذلك باألغلب مع قطاع املقاوالت و التعهدات.

المبحث الثاني :عموميات حول التجارة الخارجية
يعد التبادل التجاري بني الدول حقيقة ال يتصور العامل من غريها اليوم فال ميكن لدولة ما أن تستقل بإقتصادها
عن بقية العالـم سواء كانت متقدمة أو نامية،و هذا لتعدد حاجات األفراد و تبـاين تـوزيع الـمواد و الـمنتجات بني الدول
و لذلك أوجب قيام التجارة اخلارجية.
المطلب األول :ماهية التجارة الخارجية
تلعب التجارة اخلارجية دورا مهما يف معظم الدول إذ ساهم بدرجة كبرية يف التنمية اإلقتصادية إضافة إىل كوهنا
أساس ملعظم العالقات اإلنسانية يف العامل ووسيلة لإلكتشافات العلمية ونشر ثقافة البلد يف البلدان اليت تتم فيها التجارة،
فمن خالل هذا املطلب سوف نتعرض إىل مفهوم التجارة اخلارجية ،أسباب قيامها،خصائصها وأمهيتها.
أوال -مفهوم التجارة الخارجية:
 التجارة اخلارجية فرع من فروع علم االقتصاد خيتص بدراسة الصفقات اإلقتصادية عرب احلدود الوطنية فهي تعتربإحدى الركائز األساسية يف اإلقتصاد القومي جلميع بلدان العامل.

1

 التجارة ما هي إال عملية تتم بني طرفني أو أكثر وميكن تقسيم عملية التبادل إىل قسمني تبادل داخلي أو جتارة حمليةوهي تتم داخل السوق احمللي,وتبادل خارجي أو جتارة خارجية إال بعد إشباع األسواق احمللية 2فمن هذا املنطلق يظهر أن
التجارة اخلارجية تشمل عمليتني أساسيتني مها:
 -1أمينة إيديري ،دور الضمانات البنكية الدولية في ترقية التجارة الخارجية ،مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص مالية
و بنوك,كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيري،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ,1021-1022 ،ص01
 -2نداء حممد الصوص،لتجارة الخارجية ،مكتبة اجملتمع العربية للنشر و التوزيع  ،1002ص9
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 التصدير :هو خروج السلع واخلدمات من بلد إىل بلد آخر مقابل مبلغ مايل وميثل أيضا الطريقة املستعملة من أجلغزو األسواق اخلارجية حيث أن التصدير له دور هام يف تنمية اإلقتصاد الوطين.
 اإلسترياد  :هو دخول السلع واخلدمات من بلد ألخر مقابل مبلغ مايل ونالحظ نوعان من اإلسترياد:* اإلسترياد لغرض جتاري.
* اإلسترياد لغرض اإلستثمار.

1

من خالل ما سبق ميكن تعريف التجارة اخلارجية على أهنا املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالث واملتمثلة يف
إنتقال السلع ،األفراد ورووس األموال.

2

ثانيا -أسباب قيام التجارة الخارجية :
من الواضح أنه مهما إختلفت النظم السياسية ومهما كان التفاوت اإلقتصادي للدول فال ميكن أن نعيش مبعزل
من غريها جتاريا وعليها أن تقيم عالقات جتارية مع غريها وهذا راجع إىل عدة أسباب وعوامل ميكن حصرها فيما يلي:
 عدم إستطاعة أي دولة اإلعتماد على نفسها كليا يف حتقيق اإلكتفاء الذايت لعدم التوزيع املتكافئ لعناصر اإلنتاج بنيالدول املختلفة.
 التخصص الدويل حيث أن كل دولة ختصص يف إنتاج السلع اليت تتمتع مبيزة نسبية ،يف إنتاجها مما يزيد من حجماإلنتاج ووجود فائض لديها هلذه السلع وبالتايل عليها إستبداهلا بسلع أخرى من إنتاج دول أخرى واليت تتميز يف إنتاجها.
 السعي إىل زيادة الدخل القومي إعتمادا على الدخل احملقق من التجارة اخلارجية وذلك هبدف رفع مستوى املعيشةحمليا وحتقيق الرفاهة اإلقتصادية.
 -إختالف امليول واألذواق لدى الشعوب من حيث رغبتهم باحلصول على السلع املنتجة من دول أخرى.

3

ثالثا -خصائص التجارة الخارجية:
تتميز التجارة اخلارجية مبا يلي :
 -1إختالف الوحدات السياسية فيما بين الدول
يف التجارة اخلارجية املبادالت تكون بني وحدات خمتلفة وتابعة لقوانني وقواعد متعددة التعامل معها يتطلب ترتيبات
قانونية ،وتنظيمية وكذا معروفة األعراف والقواعد السائدة يف الدول املتعامل معها.
 -1سامي عفيفي حامت،التجارة الخارجية بين النظير والتنظير ،دار املصرية,القاهرة،2992 ،ص19
-2العصار رشاد،التجارة الخارجية،دار املسرية للنشر والتوزيع  ،األردن  ، 1000،ص21
 -3نداء حممد الصوص ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 21-20
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 -2إختالف طبيعة األسواق
تؤثر طبيعة األسواق على طبيعة التبادل اخلارجي وجتعله خمتلف على التبادل الداخلي وهذا اإلختالف يف األسواق ميكن
له أن يأخذ أحد األشكال املوالية :
 اإلختالف الطبيعي :يشمل اإلختالف يف البلدان املختلفة على األدوات ،امليول و الطابع البيئي مما يؤدي إىل تباين يفالسلع واخلدمات املفصلة.
 إنفصال األسواق :هو جمموعة من احلواجز الطبيعية ،اإلقتصادية واإلدارية. إختالف قدرة عوامل اإلنتاج على التشغيل :تنتقل هذه العوامل بسهولة لتحقيق التوازن داخليا ,أما يف اخلارج تواجههجمموعة من العراقيل مما يؤدي إىل إختالف األسعار بني الدول.
 -3إختالف الوحدات النقدية واألنظمة الجمركية
 تنقسم عملية التبادل يف التجارة إىل:* املبادالت تتم بالنقود األجنبية.
* مبادلة النقود األجنبية بالنقود الوطنية.
* مبادلة النقود الوطنية بالسلع.
تكمن املشكلة يف التبادل اخلارجي يف كل دولة من الدول إىل عملتها اخلاصة ،أسعار صرفها إضافة إىل أنظمتها
املصرفية وعوامل أخرى منها املناخ.
رابعا -أهمية التجارة الخارجية:
تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف أي جمتمع من اجملتمعات سواء كان ذلك اجملتمع متقدما أو ناميا ,فالتجارة
اخلارجية تربط الدول واجملتمعات مع بعضها البعض إضافة إىل أهنا تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح
أسواق جديدة أمام منتجات الدولة ،وتساعد كذلك يف رفاهية البالد عن طريق توسيع قاعدة اإلختيارات فيما خيص
جماالت اإلستهالك واإلستثمار وختفيض املوارد اإلنتاجية بشكل عام.
وباإلضافة إىل ذلك تأيت أمهية التجارة اخلارجية من خالل إعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية يف
السوق الدويل وذلك إلرتباط هذا املؤشر باإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة ,وقدرة الدولة على تصدير مستويات الدخول
فيها ,وقدرهتا كذلك على اإلسترياد وإ نعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العمالت األجنبية وما له من أثار على
امليزان التجاري 1وميكن تلخيص أمهية التجارة اخلارجية يف النقاط التالية:
 - 1رشاد العصار،مرجع سبق ذكره،ص11
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 حتقيق إشباع ممكن يف السلع واخلدمات يصعب إنتاجها حمليا. توفري السلع اليت تكون الدولة غري قادرة على إنتاجها حمليا ،ألسباب تعود إىل طبيعة السلعة من حيث املتطلباتاإلنتاجية هلا.
 تأمني إحتياجات الدول النامية من املتطلبات األساسية للتنمية اإلقتصادية مثل رووس األموال والتكنولوجيا ومصادرالعموالت األجنبية واإلدارة احلديثة اليت تساعد على تنشيط العالقات اإلقتصادية املختلفة يف اإلقتصاد الوطين.
 حتقيق املكاسب املتوقعة من احلصول على السلع واخلدمات لتكلفة أقل مما لو مت إنتاجها حمليا. -زيادة الدخل القومي إعتمادا على التخصص يف إنتاج وتقسيم العمل الدويل.

1

المطلب الثاني :سياسيات التجارة الخارجية
نظرا ألمهية اليت تكتسبها التجارة اخلارجية يف التنمية اإلقتصادية جيتمع اإلقتصاديون على ضرورة إقامة العالقات
التجارية الدولية وتشجيعها بإعتبار أن التجارة مرحبة لطريف املبادالت ومن خالل ذلك تقوم الدولة بإتباع سياسات
سنتطرق إليها فيما يلي:
أوال -سياسة حماية التجارة الخارجية:
 -1تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية
تعرف سياسة محاية التجارة اخلارجية على أهنا:
 تبين الدولة جملموعة من القوانني والتشريعات وإختاذ اإلجراءات املنفذة هلا بقصد محاية سلعها أو سوقها احمللية ضداملنافسة األجنبية.
 قيام الـحكومة بـت ـقي ـيد حري ـة الت ـجارة مع الدول األخرى بإتباع بعض األساليب كفرض رسوم جـمـركـية على ال ـوارداتأو وضع حد أقصى حلصة الواردات خالل فرتة زمنية معينة مما يوفر نوعا من احلماية لألنشطة احمللية من منافسة املنتجات
األجنبية.

2

 - 1حسام علي داوود،التجارة الخارجية ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،1001 ،ص ص 22.22
 -2بوكونة نورة ،مرجع سبق ذكره ،ص32
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 -2األدوات المستعملة لسياسة حماية التجارة الخارجية :
تعتمد الدول املنتهجة لسياسة احلماية التجارية على األدوات التالية :
أ-األدوات المستعملة في األسعار :
يظهر تأثري هذا النوع من األدوات على أسعار الصادرات والواردات أمهها:
 الرسوم الجمركية:
تعرف على أهنا ضريبة تفرض على السلع اليت تعرب احلدود سواء كانت صادرات أو واردات 1وتنقسم إىل:
 الرسوم النوعية :وهي اليت تفرض يف شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس اخلصائص املادية(الوزن,احلجم....,اخل)
 الرسوم القيمية :وهي اليت تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات أو واردات وهي عادة ما تكوننسبة مئوية.
 الرسوم املركبة  :وتتكون هذه األخرية من كل من الرسوم اجلمركية النوعية و القيمية التسهيالت لنظام اإلعانات:
يعرف نظام اإلعانات على أنه  :كافة املزايا والتسهيالت واملنح النقدية اليت يعطي للمنتج الوطين لكي يكون يف وضع
تنافسي أفضل سواء يف السوق الداخلية أو اخلارجية.
 نظام اإلغراق  :يتمثل نظام اإلغراق يف:
بيع السلعة املنتجة حمليا يف األسواق اخلارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أمثان السلع املماثلة أو البديلة يف
تلك األسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به يف السوق الداخلية ومنيز له ثالثة أنواع و هي:
 اإلغراق العارض  :حيدث يف ظروف طارئة كالرغبة يف التخلص من منتج معني غري قابل للبيع يف أواخر املوسم. اإلغراق قصري األجل  :يأيت قصد حتقيق هدف معني كاحلفاظ على حصته يف السوق األجنبية أو القضاء علىاملنافسة ويزول مبجرد حتقيق األهداف.
اإلغراق الدائم  :يشرتط لقيامه أن يتمتع املنتج بإحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على إمتياز إنتاج سلعة ما من احلكومة
أو تنتجه لكونه عضوا يف إحتاد املنتجني الذي له صبغة إحتكارية ،كذلك يشرتط أن تكون هناك ضرائب مجروكية عالية
على إسترياد نفس السلعة من اخلارج.

2

 -1حممد دياب ،التجارة الدولية ،مكتبة و مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،ص102

 -2سامي خليل ،االقتصاد الدولي ،دار النهضة العربية ،الكتاب األول ،القاهرة ،1002 ،ص ص221-209
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ب -األدوات الكمية :

1

تنحصر أمهها يف نظام احلصص ،تراخيص اإلسترياد و املنع أو احلظر
نظام الحصص :يدور هذا النظام حول قيام احلكومة بتحديد حد أقصى للواردات من سلعة معينة خالل فرتة



زمنية معينة على أساس عيين (كمي) وقيمي (مبالغ)
 الحظر (المنع) :يعرف الـحظ ر على أنه قيام الدولة مبنع التعامل مع األسواق الدولية ويكون على الصادرات أو
الواردات أو كليهما,ويأخذ أحد الشكلني التاليني:
 حظر كلي  :هو أن متنع الدولة كل تبادل جتاري بينها وبني اخلارج أي إعتمادها على سياسة اإلكتفاء الذايت ،مبعىنعيشها منعزلة عن العامل اخلارجي.
 حظر جزئي :هو قيام الدولة مبنع التعامل مع األسواق الدولية بالنسبة لبعض الدول وبالنسبة لبعض السلع. نظام تراخيص اإلستيراد :
عادة ما يكون تطبيق نظام احلصص مصحوبا مبا يعرف بنظام تراخيص اإلسترياد الذي يتمثل يف عدم السماح بإسترياد
بعض السلع إال بعد احلصول على ترخيص سابق من اجلهة اإلدارية.
جـ -األدوات التجارية


2

3

المعاهدات الدولية التجارية:

هي إتفاق تعقده الدولة مع غريها من الدول من خالل أجهزهتا الدبلوماسية بغرض تنظيم العالقات التجارية فيما بينها
تنظيما عاما يشمل املسائل التجارية واإلقتصادية.
 اإلتفاقيات التجارية:
هي إ تفاقيات قصرية األجل عن املعاهدة كما تتسم بأهنا تشمل قوائم السلع املتبادلة وكيفية تبادهلا واملزايا املمنوحة على
حنو متبادل.
 اتفاقيات الدفع :
تكون عادة ملحقة باإلتفاقيات التجارية وقد تكون منفصلة عنها ,تنطوي على تنظيم لكيفية تسوية احلقوق واإللتزامات
املالية بني الدولتني مثل حتديد عملة التعامل ,حتديد العمليات الداخلية يف التبادل.
 -1عادل أمحد حشيش ،أساسيات االقتصاد الدولي ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،1001،ص ص129-131
 -2عادل أمحد حشيش،مرجع سبق ذكره،ص 191
-3فريوز سلطاين ،دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقيات التجارية االقليمية و الدولية،مذكرة لنيل شهادة املاجيستري،ختصص إقتصاد دويل،ك ع إ و
ع ت،جامعة بسكرة،1021-1021،ص 29
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ثانيا -سياسة حرية التجارة الخارجية
 -1تعريف سياسة حرية التجارة الخارجية
تعرف س ياسة حرية التجارة بأهنا السياسة اليت تتبعها الدول واحلكومات عندما ال تتدخل يف التجارة بني الدول من خالل
التعريفات الـ جمركية واحلصص والوسائل األخرى ومن هنا نستنتج أن سياسة احلرية ترتكز على ضرورة إزالة كل العقبات
أو القيود املفروضة على تدفق السلع عرب احلدود سواء كانت صادرات أو واردات.

1

 -2األدوات المستعملة لسياسة حرية التجارة الخارجية
إن معظم دول العامل اليوم تتحول إىل إعتماد سياسة احلرية التجارية سواء كان ذلك يف جمال السلع واخلدمات جند أن
معظم اإلتفاقات التجارية تسعى إىل إزالة مجيع القيود والعوائق واحلواجز اليت من شأهنا أن متنع (توقف) حركة التجارة
عرب الدول وبالتايل فاألدوات املستخدمة يف هذا التحول تنحصر أساسا يف:

2

أ-التكامل اإلقتصادي  :يأخذ التكامل اإلقتصادي أشكاال عدة منها:
 منطقة التجارة الحرة:
هو إتفاق جمموعة الدول على إلغاء كافة الرسوم اجلمركية والقيود الكمية املفروضة على التبادل فيما بينها مع إحتفاظ كل
دولة بتعريفاهتا اجلمركية وما تفرضه من قيود كمية على تبادهلا مع الدول غري األعضاء.
 االتحادات الجمركية:
يقصد باإلحتاد اجلمركي معاهدة دولية جتمع مبقتضاها الدول األطراف أقاليمها اجلمركية املختلفة يف إقليم مجركي واحد
حيث :
 توحيد التعريفة اجلمركية اخلاصة باإلحتاد يف مواجهة اخلارج.تعمل الدول األعضاء يف اإلحتاد اجلمركي على تنسيق سياستها التجارية قبل اخلارج بصفة خاصة من حيث عقداملعاهدات واإلتفاقيات التجارية.
 السوق المشتركة :
تتفق الدول األعضاء يف حالة السوق املشرتكة على إزالة القيود املفروضة على حرية التجارة مع وضع تعريفة موحدة يف
مواجهة الدول األخرى غري األعضاء باإلضافة إىل إلغاء القيود املفروضة على حتركات عناصر اإلنتاج كالعمل ،ورأس
املال.
 -1سامي خليل ،مرجع سبق ذكره،ص 302
 -2نفس املرجع السابق ،ص302
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 االتحادات االقتصادية :
هو تنظيم يتعدى حترير املبادالت التجارية إىل حترير حركة األشخاص و رووس األموال وإنشاء املشروعات وذلك بفرض
إقامة هيكل إقتصادي متكامل مصريه توحيد شىت السياسات اإلقتصادية واملالية.
ب -نظام التخفيض للرسوم الجمركية :
اهلدف األساسي من إنشاء منظمة التجارة العاملية هو السعي إلقامة نظام جتاري متعدد األطراف هدفه حرية التجارة
الدولية من خالل تطبيق مبدأ التخفيض املتوايل للرسوم اجلمركية أي جيب على مجيع الدول األعضاء يف املنظمة الدخول
يف إتفاقيات للمعاملة حيث تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق ختفيض كبري للتعريفات اجلمركية وخيتلف معدل خفض
الرسوم من سلعة إىل أخرى.
جـ -تفاعل العرض والطلب في الصرف األجنبي :
أي تعومي سعر الصرف برتك قيمة العملة الوطنية تتحدد تلقائيا يف سوق الصرف بتفاعل قوى العرض والطلب يف السوق
األجنبية ملنع أي دولة من إحتكار التعامل يف النقد األجنيب.

1

المطلب الثالث  :العوامل التي تؤثر على شكل ومضمون سياسات التجارة الخارجية :
ال شك أن وضع اإلطار الذي تتحرك فيه اإلدارة اإلقتصادية بالشكل الذي يساعدها على حتقيق األغراض اليت تسعى
إليها ،إمنا تؤثر فيه عوامل عدة تأثريا بالغا وميكن تلخيصها فيما يلي:
أوال-مستوى التنمية االقتصادية:
يعترب مستوى التنمية االقتصادية من أهم العوامل اليت حتدد شكل ومضمون السياسة يف التجارة اخلارجية ،إن بلوغ مرحلة
متقدمة من النمو االقتصادي ساعد على وضع سياسة أكثر مرونة وبالتايل تكون أكثر تقييد يف تطبيقها حيث تكون
الدولة قد وصلت يف منوها إىل القاعدة اإلقتصادية ،بالشكل الذي يسمح هلا حبرية التنافس يف السوق العاملية أو على
األقل نقل فرص الدعم.
ثانيا -الظروف واألوضاع االقتصادية القائمة:
تلعب األوضاع اإل قتصادية القائمة دور هام يف تشكيل مضمون السياسات ألن الغرض األساسي من وجود هذه
السياسات هو حتقيق أوضاع وأهداف إقتصادية معينة لذا ينبغي دراسة الوضع القائم ومميزاته بالشكل الذي يسري معرفة
هذه السياسات على قطاعات اإلقتصاد املختلفة.
1

 -بوكونة نورة ،مرجع سبق ذكره,ص ص02-01
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ثالثا -وفرة أو ندرة عوامل اإلنتاج:
وفرة أو ندرة عوامل اإلنتاج تلعب دورا هاما يف رسم السياسات التجارية يف جمال التجارة اخلارجية وفرة عناصر اإلنتاج
سواء يف جمال التصدير أو اإلسترياد ال يشكل أي عبئ يف ميزانية النقد األجنيب،على عكس ذلك فعدم توفر هذه
العناصر تؤثر على إختيار الصناعات التصديرية أو اإلستريادية.
رابعا -حجم ونطاق السوق الداخلية:
السوق الداخلية هلا دور مهم يف حتديد و رسم هذه السياسات فالسعر والطلب سيعتربان حمددان رئيسيان حلجم ونطاق
السوق.

1

المطلب الرابع  :القواعد التجارية المعتمدة في التجارة الدولية
تصدر عن غرفة التجارة الدولية نشرة تبني شروط تسليم البضاعة ومسؤولية كل من البائع واملشرتي فيما يتعلق
بشحن البضاعة والتأمني عليها وجتهيز املستندات ودفع أجور الشحن والتأمني والرسوم اجلمركية ومكان التسليم,وفيما
يلي شروط التسليم اليومية اليت وردت يف نشرة غرفة التجارة الدولية رقم ( )044لعام  1114مصنفة إىل أربع جمموعات
كما يلي:

2

أوال -المجموعة األولىEx Workers (EXW):

هنا يعطي البائع أ قل عبئ ممكن حيث أن البائع يتحمل مسؤولية جتهيز البضاعة وتغليفها وجتهيزها للشحن وتنتهي
مسؤولياته عند باب مصنعه أو مستودعة حيث يتحمل املشرتي كافة النفقات من حتميل البضاعة ونقلها والتأمني عليها
من باب مستودع أو مصنع البائع إىل مكان الوصول,كما حيمل املشرتي كافة الوثائق مثل رخصة اإلسترياد وشهادة املنشأ
ورسوم التصديق وجيوز للبائع مساعدته يف ذلك دون حتمل أي نفقات.
ثانيا -المجموعة الثانية
 -1تسليم رصيف ميناء التصدير )FAS (Free Alongrid Ship

تنتهي مسؤولية البائع عند وضع البضاعة على الرصيف الذي سرتسو عليه الباخرة حيث يضع البضاعة على الرصيف
جبانب السفينة أو وضعها على العربة اليت ستنقل البضاعة يف عرض البحر ويتحمل املشرتي كافة النفقات بعد ذلك مبا
فيها جتهيز املستندات.

 -1مصطفى حممد عزل العرب ،سياسات وتخطيط التجارة الخارجية ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة،1111 ،ص81.81
2
- chabani rabah , le vade mecun de l’importe – export , ENAG édition, Alger 1997, p16
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 -2تسليم ظهر السفينة (في ميناء التصدير) )FOB(Free On Board

حتمل البضاعة على منت الباخرة يف ميناء الشح ن على نفقة البائع وتبدأ مسؤولية املشرتي عندما تعرب البضاعة وهي حمملة
بالرافعة مستوى السفينة حيث يتحمل املشرتي مسؤولية أي عطب أو ضرر يلحق بالبضاعة بعد مستوى حافة السفينة
كما أن إجراءات التصدير يف بلد املصدر الرمسية يتحملها البائع .
 -3التسليم في عهدة الناقل عند نقطة معينة )FCA( Free Carrier

تنتهي مسؤولية البائع عند قيامه بتسليم البضاعة إىل الناقل وحيدد ذلك يف اإلتفاقية بني البائع واملشرتي,كما أن إجناز
مستلزمات التصدير مثل رخصة التصدير تقع على عاتق البائع.
ثالثا :المجموعة الثالثة
 -1ثمن البضاعة وأجرة الشحن على البائع )CFR( Cost An Freight

يستعمل للعمليات اليت تتم بتحمل البائع تكاليف نقل البضاعة من مستودعاته على ميناء الشحن ومن ميناء التحميل
إىل ميناء الوصول،ويتحمل البائع مصاريف جتهيز املستندات الرمسية للتصدير أما املشرتي فيتحمل مسؤولية أي ضرر
أوضياع قد يصيب البضاعة بعد حتميلها.

1

 -2الثمن والتأمين وأجرة الشحن على البائع )CIF(Cost Insurance and Freight

الثمن والتأمني كما يف CFRما عدا أن البائع يدفع قسط التأمني على البضاعة و إذا طلب املشرتي تغطيات إضافة
فتكون على حسابه.
 -3أجرة النقل مدفوعة )CPT(Carriage Paid To

يطلب يف خمتلف أنواع النقل بعض النظر عن وسيلة النقل،وتنتهي مسؤولية البائع عند قيامه بتسليم البضاعة يف
مستودعات الناقل ودفع أجورها إىل مكان الوصول النهائي ويتحمل البائع جتهيز مستلزمات التصدير وتبدأ مسؤولية
املشرتي من اللحظة اليت تسلم فيها البضاعة إىل مستودعات الناقل .
 -4أجرة النقل والتأمين مدفوعة )CIP(Carriage Insurance Paid to

يشبه الشرط السابق ( )CPTما عدا أن البائع يتحمل مسؤولية التأمني على البضاعة خالل عمليات نقلها إىل مكان
الوصول احملدد.

- chabani rabah ,op cit , p 16
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رابعا-المجموعة الرابعة
 -1التسليم عند الحدود )DAF( Delivered And Frontier

تنتهي مسؤولية البائع بعد أن ينفذ عمليات التخليص على البضاعة للتصدير ويسلمها يف نقطة حمددة قبل مجارك
احلدود املتفق عليها ،أما مسؤولية املشرتي فتبدأ عند إستالمه البضاعة يف نقطة حمددة من قبل اجلمارك احملددة لبلده
ويتحمل نفقات التخليص عليها يف مجارك بلده ويتحمل مصاريف نقلها على أن تصل مستودعاته ،والبائع يتحمل كافة
املصارف داخل حدوده.
 -2التسليم عن ظهر السفينة في ميناء الوصول )DES( Delivered Ex Ship

يستعمل يف العمليات البحرية وبشكل أساسي يف عمليات الشحن للبضائع السابقة تنتهي مسؤولية البائع عند قيامه
بتسليم البضاعة على منت السفينة يف ميناء الوصول احملدد دون دفع رسوم التخليص لإلسترياد والفرق بني هذه الشروط
و  CFRأنه يف هذا الشرط يتحمل البائع خماطر النقص أو الضياع الذي قد حيدث للبضاعة أثناء نقلها حىت ميناء
الوصول .
 -3التسليم عند رصيف ميناء الوصول )DEQ( Delivered Ex Ship Quay

يستعمل يف العمليات البحرية ومسؤولية البائع تنتهي عند وضع البضاعة حتت تصرف املشرتي على رصيف ميناء الوصول
ويتحمل البائع نفقات التخليص على البضاعة ودفع رسوم رخصة االسترياد,وإذا مت االتفاق أن يدفع املشرتي الرسوم
اجلمركية تضاف عبارة  duty paidأما إذا كان النص على أن يدفع املشرتي الرسوم اجلمركية ينص على ذلك بعبارة
duty inpaid

1

 -4التسليم في ميناء الوصول و الرسوم مدفوعة )DDP( Delivered Duty Paid

هذا الشرط يعطي املشرتي أقل عبئ ممكن ويتحمل البائع كافة املصاريف والنفقات والرسوم من مصنعه ولغاية وضع
البضاعة حتت تصرف املشرتي يف املكان احملدد للتسليم حيث يدفع البائع الرسوم اجلمركية ونفقات التخليص على
البضاعة.
 -5التسليم في ميناء الوصول والرسوم غير مدفوعة )DDU( Delivered Duty Unpaid

وهو نفس الشرط السابق ما عدا أن املشرتي يتحمل الرسوم اجلمركية والنفقات على البضاعة يف املكان احملدد.

- chabani rabah , op –cit p 17
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المبحث الثالث  :وسائل الدفع في التجارة الخارجية .
يتم يف اإلقتصاد يوميا إجراء املاليني من العمليات اخلاصة بالصفقات واملعامالت والقرض وال ميكن أن تتصور
أن يتم ذلك يف عامل إقتصاد اليوم املعقد يف شكل تبادل عيين،ألن ذلك يتطلب أن جنري يوميا ماليني العمليات احلسابية
املعقدة كما يتطلب أن تكون السلع متجانسة ،أو على األقل نعرف طبيعة التجانس بينها وحلل مثل هذه املشكالت
حصل إتفاق بني اجملتمعات يف أزمنة وأمكنة خمتلفة على إختاذ شيء معني يتصف بالقبول العام وله قيمة معروفة تسمح
حبساب قيم السلع األخرى وتبادهلا ونطلق عموما إسم وسيلة دفع على كل شيء ميكن قبوله إجتماعيا من أجل تسهيل
املعامالت اخلاصة بتبادل السلع واخلدمات وكذلك تسديد الدين إىل جانب النقود القانونية تلك السندات التجارية
وسندات القرض اليت يدخلها حاملوها يف التداول عندما يؤدون أعماهلم.

1

المطلب األول  :طرق الدفع الكالسيكية
عرفت وسائل الدفع الكالسيكية يف التجارة اخلارجية إستعماال كبريا بني أطراف املتعاملني الدوليني ملا توفره من
تبسيط و تسهيل للمعامالت التجارية و منح نوع من الثقة بني املصدرين و املستوردين يف التعامل و هذه التقنية تتمثل
يف:
أوال -الدفع نقدا:
وهي أسهل وسائل الدفع وأكثرها ضمانا حلضور كل من البائع واملشرتي عند التسوية وهذا ما جيعل هذه التقنية قليلة
اإلستعمال ويستعمل هذا النوع يف العمليات الصغرية ولكن هناك عدة وجوه للدفع النقدي تتمثل فيما يلي:

2

 ميكن أن يكون الدفع عند طلب البضائع ويف هذه احلالة يتم الدفع أوال مث يتم تقدمي البضاعة ثانيا. ميكن أن يتم الدفع فورا ويعين ذلك أن الثمن يدفع مبجرد إمتام الصفقة أو خالل مهلة من تاريخ إستالم البضائععلى أن ال يتجاوز هذه املهلة عشرة أيام.
 الدفع عند اإلستالم تتم هذه العملية عندما يكون الطرفان حديثي املعهد بالتعامل إذا أن املشرتي ال يستطيع تسليمالبضائع من ناقلها إال أن دفع له قيمة البضائع واملصارف.
ثانيا -الشيك:
 -1تعريفه
وهو من بني وسائل الدفع األكثر إنتشارا إىل جانب النقود الورقية وهو عبارة عن وثيقة تتضمن أمرا بالدفع الفوري
للمستفيد للمبلغ احملرر عليه وقد يكون املستفيد شخصا معروفا ومكتوبا إمسه يف الشيك وقد يكون غري معروف إذا كان
 -1الطاهر لطرش،مرجع سبق ذكره ص 11

 -2فاطمة مروة يونس ،الفنون التجارية،العمليات املصرفية والتجارية دار النهضة العربية،بريوت  1110ص 11
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الشيك احملرر حلامله وهلذا فالشيك هو عبارة عن سند ألمر دون أجل وهو يشبه الكمبيالة بإعتباره يتضمن عملية بني
ثالثة أشخاص  :الساحب أو صاحب احلساب واملسحوب عليه الذي يكون بنكا واملستفيد.

1

 -2أنواع الشيكات
أ -الشيك المؤشر  ) cheque vise ( :وهو شيك مؤشر من طرف البنك املسحوب عليه حيث يفيد هذا التأشري
إثبات وجود مقابل الوفاء يف تاريخ التأشري.
ب-الشيك المسطر  ( cheque barré ) :يقصد بتسطري الشيك وضع خطني متوازيني بينهما فراغ على وجه
الشيك من األعلى إىل األسفل حىت يعلم املسحوب عليه مبجرد اإلطالع عليه واهلدف من التسطري هو وجوب عدم
صرف الشيك إال البنك أو مكتب من مكاتب الصكوك الربيدية.

2

جـ-الشيك المؤكد  )cheque certifie ( :هذا النوع من الشيك يعطي أمانا أكرب حلامله أو باألحرى ميثل
ضمانا أكرب لرصيد العميل ،ولكي يتم تأكيد الشيك ،الساحب يتقدم إىل بنكه وهذا األخري يضع عليه خامت يبني
بأن الرصيد املوجود يكون جممدا خالل فرتة معينة من الزمن.

3

ثالثا -التحويل البنكي الدولي:
هي العملية اليت مبوجبها يقوم البنك بأمر من املستورد جيعل حسابه مدينا وحساب املصدر دائنا وهذه الوسيلة ال حتتوي
على أي ضمان فيما خيص تسليم البضاعة هلذا املستورد كون هذه الوسيلة تستعمل يف حالة وجود ثقة بني أطراف
العالقات.
 -1أنواع التحويل البنكي الدولي
أ -التحويل عن طريق البريد :يتعلق األمر بالتحويل عرب الربيد وتكون مهالت التسديد نوعا ما طويلة حبسب التباعد
اجلغرايف والتنظيم الربيدي للبلد املعين وهو قليل اإلستعمال لألسباب التالية:
 طويلة الفرتة (مدة التحصيل) وإمكانية الضياع.املستورد ال يستفيد من مهلة التسديد واملصدر ينتظر أسابيع للحصول على املبلغ.ب -التحويل عن طريق التلكس  :وهو أسرع من التحويل عن طريق الربيد ويف هذه احلالة يكون الدفع بطلب من
املصدر وهو يعترب مكلفا نسبيا ولكنه أكثر ضمانا من التحويل عن طريق الربيد.
 -1الطاهر لطرش ،مرجع سبق ذكره ص 13.11

 -2أبو عرتوس عبد احلق،الوجيز في البنوك التجارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة املنتوري،قسنطينة ،8444،ص 80
 -3نفس املرجع السابق ،ص 82
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جـ -التحويل عن طريق نظام سوفيت (: )Swift
هي شبكة خاصة تأسست يف  41ماي  1111مقرها الرئيسي بروكسل وتعمل هذه الشبكة على تبادل املراسالت عن
بعد وأوامر التحويل للزبائن اليت كانت البنوك معتادة على إرساهلا عن طريق التلكس أو الفاكس أو الربيد وكان اهلدف
من إنشاء هذا النظام هو حتسني طريقة الدفع الدولية بإدخال مقياس موحد يف العالقات املصرفية وإدخال التكنولوجيا
ومعاجلة العمليات بواسطة أجهزة احلاسوب وهو يضم أربعة عقول إلكرتونية "واحدة يف بروكسل وأخر يف الو.م.أ و إثنان
يف هولندا "
تعمل على اإلعالم اآليل ووسائل اإلتصال األخرى مثل األقمار الصناعية ,و توسعت لتشمل  144دولة من بينها
اجلزائر اليت إنضمت إىل الشبكة عام  48فيفري ، 1111هدفها الرئيسي تسهيل تطوير الدفع الدويل للعالقات البنكية
وجتسد تقنية اإلتصال احلديثة عن طريق اإلعالم بإعتبارها الوسيلة األكثر تنظيما أما من حيث األمن حيتوي نظام
سويفت على مفتاح جيعل الدخول فيه صعب للغاية وتشغيل هذه الشبكة يضمن سري هذه العملية على النحو التايل.
يطلب املشرتي من بنكه األمر بالتحويل.
يقوم بنك املشرتي بعملية التحويل إىل بنك البائع عن نظام سويفت.
عندما تصل القيمة عند البنك البائع يقوم هذا األخري بإبالغ البائع و إشعار بوصول التحويل "تكون سرعة التحويل 84

دقيقة يف احلالة العادية 2 ،دقائق يف احلالة املستعجلة".
ولنظام سويفت مميزات وسلبيات:

1

2

 مميزات نظام سويفت:
 الضمان :وسيلة سويفت جمهزة بربنامج متطور يتمكن من تصحيح األخطاء كما أن الشبكة حممية ضد القرصية piratageو املفاتيح تسمح ملراجعة شخصية و عن مصدر الرسالة.
 السرعة :أسرع من وسائل اإلتصال الكالسيكية خاصة احلاالت الطارئة واملبالغ اهلامة. الفعالية :حققت سويفت معدل من اخلدمات  99. 5%كون الشبكة تعمل  80-80سا التكلفة :رسائل سويفت أقل تكلفة بالنسبة للمراسلني املرتبطني بالشبكة.* سلبيات نظام سويفت:
خطر التزوير وعدم الفهم اجليد للوسائل وهذا يؤدي إىل العرقلة يف السرعة. -1رمضان زياد ،إدارة األعمال المصرفية،دار الصنعاء للطباعة والنشر والتوزيع ،األردن ،1111 ،ص 123
 -2خالد امني ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 112-113
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خطر عدم التحويل.المطلب الثاني  :طرق الدفع باألوراق التجارية
تتمثل وسائل الدفع باألوراق التجارية يف:
أوال -الكمبيالة :
 -1تعريف الكمبيالة
و هي أمر مكتوب موجه من شخص يدعى الساحب إىل شخص أخر يدعى املسحوب عليه يدفع مبلغ معني من
النقود يف تاريخ معني أو قابل للتعيني أو لدى اإلطالع ألمره أو ألمر شخص ثالث و هو املستفيد.

1

فالكمبيالة تتضمن ثالثة أطراف أو أشخاص هم:
 الساحب :و هو الذي يصدر األمر بالدفع و هو يف األصل دائن للمسحوب عليه.
 املسحوب عليه :و هو الذي يتلقى األمر بالدفع و عليه إلتزام الدفع و يكون مدينا للسحاب.
 املستفيد :و هو الذي يصدر أمر الدفع لصاحله و يكون دائن للساحب.
 -2البيانات اإللزامية الواجب توفرها في الكمبيالة :حيث:

2

 جيب ذكر عبارة سند السحب يف السند و إال يعترب السند باطال. جيب أن يتضمن توكيال صرحيا من قبل الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ حمدد من املال. جيب ذكر إسم املستفيد ( الساحب نفسه أو ألمر شخص معني).-

جيب ذكر إسم املسحوب عليه و صفته و عنوانه.
حتقق الساحب من تاريخ اإلستحقاق.
ذكر يف السند مكان اإليفاء يف حالة عدم ذكره يكون اإليفاد يف حمل إقامة املسحوب عليه.
جيب توقيع السند من قبل الساحب.
 -3تظهير الكمبيالة

التظهري هو إنتقال سند السحب من شخص يسمى املظهر  l’endosseurإىل شخص أخر يسمى مظهر إليه
 endossataireو ذلك بعد توقيع املظهر على السند 3و لدينا ثالثة أنواع للتظهري:
 -1عبد املطلب عبد اجمليد ،البنوك الشاملة عملياتها و إداراتها ،دار اجلامعة ،اإلسكندرية،1000 ،ص 91
 -2عبد املطلب عبد اجمليد ،نفس المرجع السابق ،ص 91

 -3فاطمة مروة يونس ،مرجع سبق ذكره ،ص 11
4

 -نفس المرجع السابق,ص91
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 التظهري الناقل للكمبيالة. التظهري على سبيل الوكالة. التظهري على سبيل الرهن أو التظهري التأمني.ثانيا  :سند ألمر
 -1تعريف سند ألمر هو وثيقة يتعهد بواسطتها شخص معني بدفع مبلغ معني إىل شخص آخر يف تاريخ الحق هو
تاريخ اإلستحقاق و على هذا األساس ميكن أن نستنتج أن سند ألمر هو وسيلة قرض حقيقية  ،حيث أن هناك
إنتظار من جانب الدائن للمدين لكي يسدد ما عليه يف تاريخ اإلستحقاق الذي يتحقق بشأنه.

1

 -2طريقة اإلستعمال جند طريقتني إلستعمال هذا السند:
 حامل هذا السند ميكن أن يتنازل عليه قبل تاريخ اإلستحقاق يف أي بنك يقبله مقابل حصوله على السيولة،
ولكن يف هذه احلالة سيخسر جزء من قيمة السند و هو مبلغ اخلصم.
 يستطيع حامل السند إجراء معاملة أخرى من شخص أخر من أجل تسديد صفقة جتارية أو تسديد قرض
وذلك بإستعمال طريقة التظهري.
 -3البيانات الواجب توفرها في سند ألمر :حيث:

2

 جيب ذكر عبارة سند ألمر وصيغة التعهد بالدفع .مثال :أتعهد بأن أدفع مبوجب هذا السند ... كتابة املبلغ باألحرف و األرقام. إسم املتعهد بالدفع أي الساحب و توقيعه. إسم املستفيد و جيوز أن يكون السند حلامله. مكان و تاريخ حترير السند. مكان اإليفاء و عند عدم ذكره يدفع السند يف مكان إنشاء أو يف حمل إقامة الساحب. موجب اإلستحقاق قد يكون اإل ستحقاق لدى الطلب أو بعد مرور مدة معينة من تاريخ التعهد أو قد يكون يفتاريخ حمدد و معني.
 -و خيتم بتوقيع املتعهد ويلصق عليه الطوابع املفروضة قانونيا و أحيانا يذكر الكفالة يف حالة وجودها.

 -1طاهر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص32
 -2فاطمة مروة يونس ،مرجع سبق ذكره،ص ص 13. 12
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المطلب الثالث :وسائل الدفع المستندية
هنا خنص بالذكر التحصيل املستندي دون ذكر أو التطرق إىل االعتماد املستندي لكوننا سنتطرق إليه بنوع من التفصيل
يف الفصل الثاين.
أوال-التحصيل المستندي أو التسليم المستندي:
 -1تعريف التحصيل المستندي
هو عملية يقدم فيها املصدر لبنكه املستندات املتفق عليها مع املستورد مصحوبة أو ال بكمبيالة ،موجهة للمستورد مقابل
دفع هذا األخري أو قبوله الكمبيالة ،هبذا التحصيل املستندي يضمن املصدر بأن املستورد لن حيصل على املستندات اليت
حيتاجها إلستالم السلعة إال إذا دفع أو قبل الكمبيالة.

1

فالتحصيل املستندي أمر يصدر من البائع إ ىل البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معني من املشرتي مقابل تسليمه
مستندات الشحن اخلاصة بالبضاعة املباعة إليه :و يتم السداد إما نقدا أو مقابل توقيع املشرتي على الكمبيالة.

2

ومن هذا التعريف نستنتج أن عملية التحصيل املستندي تتم بطريقتني:
 المستندات مقابل الدفع أي يستطيع املستورد أو البنك الذي ميثله أن يستلم املستندات مقابل أن يقوم
بتسديد مبلغ البضاعة نقدا.
 المستندات مقابل القبول أي املستورد ميكنه إستالم املستندات و ذلك مقابل قبوله الكمبيالة املسحوبة
عليه.
إضافة إىل الطريقتني السابقتني هناك طريقة ثالثة و هي:
 قبول الدفع مع تسليم المستندات مقابل الدفع في اإلستحقاق حيث البنك املكلف بالتحصل يقدم
للمستورد ورقة جتارية من اجل القبول و يقوم يف الوقت نفسه باالحتفاظ هبا مع املستندات إىل غاية
االستحقاق.
-2األطراف المكونة لعملية التحصيل المستندي:
تتمثل هذه األطراف يف كل من:

3

أ -البائع :وهو الذي يقوم بإعداد مستندات للتحصيل ويسلمها إىل البنك الذي يتعامل معه ،مرفقا هبا أمر التحصيل.

Simon, Techniques Financières Internationales, 5ème Edition, 1993, P 502
 -2مدحت صادق،أدوات و تقنيات مصرفية ،دار غريب للطباعة و النشر ،القاهرة ،1002،ص10
-3نفس املرجع السابق ،ص12
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ب -بنك البائع :وهو الذي يستلم املستندات من البائع ويرسلها إىل البنك الذي سيتوىل التحصيل وفقا للتعليمات
الصادرة إليه يف هذا الشأن.
جـ -المشتري :تقدم له املستندات من اجل الدفع أو الكمبيالة لتوقيعها .
د -البنك المكلف بالتحصيل :وهو الذي يقوم بتحصيل قيمة املستندات املقدمة إىل املشرتي نقدا أو مقابل توقيعه
على كمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليه من بنك البائع .
 -3إجراءات التحصيل المستندي:

1

تتم اإلجراءات كما يلي:
أ-إرسال البضاعة :البائع يقوم بإرسال البضائع وفق الشروط املتفق عليها يف العقد و بذلك يعمل على املستندات
املوافقة ليسلمها إىل بنكه
ب -األمر بالتحصيل :يسلم البائع املستندات إىل بنكه مرفقة بأمر التحصيل .
جـ -إرسال المستندات :يقوم البنك املصدر بإرسال املستندات إىل البنك املكلف بالتحصيل مرفقة بأمر التحصيل إىل
املستورد .
د -تقديم المستندات :يعمل البنك املكلف بالتحصيل بعرض املستندات على املستورد مع تقدمي الشروط على أساسها
يتم سحب املستندات.
ه -الدفع أو القبول :إذا استقبل املستورد السندات مقابل الدفع  ,فيقوم البنك املكلف بعملية التحصيل بتحويل املبلغ
إىل البنك املصدر و إذا استقبل املستورد املسندات مقابل القبول يقوم البنك املكلف بالتحصيل بإرسال الكمبيالة إىل
بنك املصدر أو حيتفظ هبا كضمان إىل غاية استحقاق هذه الورقة  ,فيقوم البنك املكلف بالتحصيل بتحويله لصاحل
املصدر.
رابعا :أهمية التحصيل المستندي
تكمن أمهية التحصيل فيما يلي:
 -1بالنسبة للمستورد
 جتنب جتميد رأس املال . كسب الوقت لسهولة فتح التحصيل املستندي .- phillippe guarrault stephane priani les opération bancaires à l’international banque-éditeur paris
1999 p 108
1
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 وجود ثقة عالية بني املستورد و املصدر .إمكانية حصول املستورد على البضائع قبل أن يقوم بدفع الثمن  ,وهذا ما يسمح له مبعاينتها و فحصها . -2بالنسبة للمصدر:
هذه التقنية حتقق درجة عالية من املرونة و السرعة و توفر الوقت و اجلهد يف تنفيذ العمليات التجارية اخلارجية. هناك حاالت من الصعب استخدام االعتماد املستندي فيها كوهنا تتطلب وقتا طويال هنا يصبح استخدام التحصيلاملستندي أمرا ضروريا كونه يتميز بالسرعة يف التنفيذ
 -سهولة إعداد مستندات الشحن.

1

المبحث الرابع :تسيير الضمانات البنكية الدولية
تلعب الضمانات البنكية الدولية دورا هاما يف منح التسهيالت املصرفية اخلارجية كوهنا اداة اثبات توفر احلماية و االمان
للمتعاملني االقتصاديني ،و تعمل على التقليل من خماطر حمتملة الوقوع جراء عملية االئتمان ،لذا تلجأ البنوك لطلبها
تفاديا للمشاكل اليت قد تنشأ بينه و بني اطراف العملية املمولة.
المطلب األول :طريقة تسيير الضمانات البنكية الدولية
يكون من الضروري تدخل البنك الذي يلتزم يف حالة حدوث خماطر عدم دفع املشرتي للبائع أو لعدم وفاء أحدهم
بااللتزامات اليت عليه طبقا لشروط و االلتزامات التجارية و كذا طبقا للعقد من خالل اصداره للضمانات اليت توفر السري
احلسن للمعامالت التجارية اخلارجية.

2

أوال :إنشاء الضمان
 -1نص الضمان
عموما يف الضمانات البن كية الدولية البنك احمللي ال ميكنه إصدار ضمان يف صاحل أي متعامل جزائري باألخص إذ مل
يتلقى أي تعليمات  ،هذه التعليمات تتلخص يف طلب إصدار مفصل مرسل من طرف بنك أجنيب باإلشارة يف ذلك إىل
كل النقاط اليت تتعلق العقد و األطراف املعينة باإلضافة إىل نوع الضمان الذي سيصدر  .هذا الطلب يبعث سواء عن
طريق إمضاء األهلية القانونية أو عن طريق تلكس رقمي .
و يف هذه احلالة البنك يقوم بالتحقيق من شرعية التلكس (رسالة الطلب) و يتأكد من أن الطلب موقع فعال من طرف
البنك األجنيب و تعود مسؤولية البنك احمللي يف الضمان الغري املباشر  ,أما يف الضمان املباشر فالبنك احمللي يقوم بإرسال
 -1امحد غنيم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 122.123

 -2عبد املعطي رضا رشيد ،إدارة االئتمان ،دار وائل للنشر ,عمان ،1884 ،ص 23
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عقد الضمان للمستفيد و هذا بعد التحقيق من شرعية توقيع البنك األجنيب و يف هذه احلالة ال توجد مسؤولية اجتاه
البنك احمللي بل يعود ذلك إىل املستفيد .
أما عن نص الضمان فيحتوي على الشروط األساسية اآلتية:

1

 تاريخ و مكان إصدار االلتزام . معلومات حول الضامن و الضامن املقابل. معلومات حول الصفقة . موضوع الصفقة قيمتها كتابيا ،عدديا. شروط سريان مفعول الضمان . شروط التخفيضات (ختفيض قيمة الضمان). -2المتدخلون في الضمان
يف إطار إصدار الضمان البنكي الدويل يتدخل ثالثة أو أربعة أطراف وهذا حسب الظروف حيث األهداف ختتلف
أ-اآلمر :هو املستورد أو طرف احلاصل على الصفقة بعد استدراج العروض ،اآلمر خاضع جلملة من االلتزامات اليت
جيب أن ينهيها إزاء املستفيد (املصدر) و هذا بدون خلل.
ب-المستفيد :يتمثل يف املصدر أو هو الطرف الذي اصدر استدراج العروض ،هذا األخري يستفيد من تعويض من
طرف املستورد يف حالة إخالله اللتزاماته .
جـ-الضامن :هو البنك الذي اصدر الضمان حيث يضمن هذا األخري للمستورد التعويض يف حالة إخالل املصدر
اللتزاماته التعاقدية و هذا دون التدخل يف أية حال من األحوال يف االختالفات اليت ميكن أن تنشأ بني األطراف.
د-الضامن المقابل :هو بنك املصدر و الذي يلزم لصاحل الضامن بالدفع عند أول طلب هبدف استعمال الضمان جيب
اإلشارة إىل انه ال توجد أية عالقة بني األمر و الضامن أو بني املستفيد و الضامن املقابل،كذا لكل طرف مصاحلها
اخلاصة اليت يسعى إىل حتقيقها.
ثالثا -حياة الضمان:
منذ إنشاء الضمان إىل غاية إلغائه أو انتهائه هناك عدة إجراءات ميكن أن تتدخل.
 -1التخفيض :رفع اليد اجلزئي تتم هذه العملية أثناء تنفيذ التزامات اآلمر و حتت الطلب من املستفيد.
 -1فريد الصاحل ،المصرف و األعمال المصرفية ،األهلية للنشر و التوزيع ،األردن ,الطبعة األوىل ،1898،ص92
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-2رفع قيمة االلتزام :يتدخل هذا اإلجراء يف حالة رفع قيمة العقد و ذلك مبوافقة املستفيد.
 -3تمديد مدة سريان الضمان :ال يستطيع املستفيد القيام هبذه العملية إال يف حالة سريان مفهوم الضمان و اثر انتهاء
املدة ال حيق للمستفيد القيام هبذا اإلجراء إال مبوافقة اآلمر.

1

-4رفع اليد :يتم حتت الظروف التالية:
انتهاء الصفقه .رفع اليد قطعي يتم من طرف املستفيد.استعمال الضمان (الصفقة كاملة للضمان).انقضاء مدة سريان مفعول الضمان. -5استعمال الضمان :يلتزم البنك الضامن و البنك املقابل بالدفع ألول طلب فيه ولو كان هناك احتجاج من طرف
املصدر.
المطلب الثاني :أهمية الضمانات الدولية في التجا رة الخارجية
لقد أصبحت الضمانات البنكية وسيلة معتمدة يف األسواق العاملية و التجارة الدولية نظرا ل ـ ـ:
 املزايا اليت تقدمها هذه الضمانات لألطراف املتعاملة يف التجارة اخلارجية. تغطية املخاطر املختلفة اليت قد تواجه املشاريع املقرتحة يف التجارة اخلارجية وهلذا السبب كرب نطاق التعامل الدويل علىغرار التعامل احمللي ,و كذا ارتباط هذه التعامالت بعدة ظروف و أسباب كالنواحي الثقافية ,االقتصادية و القانونية.
 محاية املستورد يف حالة إمتناع امللتزم أو املختار يف املناقصة عن الوفاء بإلتزاماته ،و كذا يف حالة اإلخالل بأحد شروطالعقد.
 حاجة املصدر الضرورية للضمان و التأمني ،و هذا لكونه يف حاجة ملصادر متويلية. تغطية خماطر اإلئتمان و املخاطر التجارية و السياسية العامة و كذا عن خماطر الصرف. -محاية املصدر من خماطر التسويق كعدم إلتزام املستورد بتسديده لقيمة البضاعة.

 -1فريد الصاحل ،مرجع سبق ذكره ،ص 192
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و من هذا املنطق ،ولتوضيح أكثر ألمهية الضمانات البنكية الدولية سوف نعرض عنصرين هامني و أساسيني و مها:

1

أوال-الضمان وسيلة للتمويل الدولي:
يعترب الضمان وسيلة للحد من خطر حمتمل سواء من طرف املصدر أو من طرف املستورد  ،ومن هذا املنطلق فإن
الضمانات الدولية أصبحت العنصر الرئيسي لتشجيع التمويل الدويل فهي تشجع املصدرين على عقد الصفقات مع
املستوردين األجانب  ،و نظرا للعدد اهلائل و الضخم للتعامالت اليت جتري يوميا يف العامل فإن إصدار الضمانات يعرف
رقي كبريا  ،و من هنا أمكن للمتعاملني يف التجارة اخلارجية بإنشاء عالقات أكثر عمقا و كذا موطدة بشكل منظم لذا
نتج عن هذه الظاهرة تطور الصادرات و هذا ما يفسر تشدد املستوردين و التطور املتزايد يف املنافسة القائمة بني البلدان
املصدرة و يظهر يف النقاط التالية:
أوال -عدم طمأنينة املصدر على بضائعه اليت قام بإرساهلا إىل بلد أجنيب إال بوجود ضمانات تدل على انه سيتم الدفع
مبجرد إرساله للبضاعة  ،و ذلك املستورد من جانبه لن يقوم بالدفع ما مل توجد ضمانات على انه سيستلم البضاعة
خالية من أي عيب  ،و يف األخري توفري كل من الشروط و املتطلبات لعقد أي صفقة دون أن يكون هناك أي مشكل.
ثانيا-هتدف خاصية التمويل الدويل إلكتساب املوارد االقتصادية و احلصول عليها و ختصيصها و توزيعها هبدف حتقيق
التوزيع األمثل ،فالشركة متعددة اجلنسيات ترغب و تعمل على حتقيق مستوى من املوارد و العوائد املالية بالنسبة لكامل
هيئاهتا الدولية ,و حسب إختالف مواقع هذه اهليئات من الدول.
ثانيا -الضمان وسيلة للتأكد:
زيـ ـادة على إعتبار الضمان وسيلة للتـمـويـل الـخارج ـي ،فهو يلـ ـعب كذلك دور وسيل ـة للتأكد ف ـهـي تساعد الـم ـصدر
األجنب ـي و املستورد على معرفة ما مدى الثقة املتبادلة بينهما ،وهذا راجع لكون الصفقة اليت يستعملوهنا تسري على جناح
دون أي مشكل و يـمكن إثبات الضمان على أنه وسيلة للتأكد من خالل الوثائق الـمـحررة ما بني الـمصدر و املستورد
كما ال ننسى بأن الضمانات الدولية تعمل على إرساء الطمأنينة يف نفوس املتعاملني التجاريني  ،من خطر قد يواجههم
إذ مت التعامل بينهم باإلضافة إىل كل هذه النقاط اليت تظهر هذه األمهية من خالل بنود العقد الذي يقوم عليه الضمان
الدويل ،من أ جل حتقيق األمان و السعي إلمتام الصفقة التجارية من دون مشاكل واليت بدورها تعمل على تربير الرقي يف
مستوى تطور التجارة اخلارجية.

2

 -1فريد الصاحل ،نفس املرحع السابق ،ص148

 -2طارق عبد املالك ،البنوك التجارية و التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ،ص99
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المطلب الثالث  :إيجابيات و سلبيات الضمانات البنكية الدولية
للضمانات البنكية إجيابيات و سلبيات ليس فقط على املورد و املستورد و إمنا على الرجل املصريف كذلك
أوال :ايجابيات الضمانات الدولية

1

 -1بالنسبة للمصدر
 الضمانات البنكية الدولية أنشأت أساسا لتنوب عن استالم السندات و القيم املالية اليت يفرضها املستوردين علىاملصدرين ك ـض ـمان للسري احلسن للعملية التجارية و بـمجيء الضمانات تـخفف عبء الـخزينة و أصبح املصدر
يتعامل مع البنوك و يستفيد من مسعتها اجليدة .
 الضمانات البنكية الدولية أول طلب يشجع املصدر على التنفيذ اجليد و السريع لالعتماد. -2بالنسبة إلى المستورد
 من شروط إنشاء الضمانات البنكية الدولية يتضح أمامنا أن املستورد يعد املستفيد األول من الضمان ،فاملصدريعد مستفيدا يف االعتماد أو آمر إلنشاء الضمان بينما املستورد فهو املستفيد من الضمان آمرا إلنشاء االعتماد
املستندي.
 كما تقوم الضمانات بضمان املستورد و التعويض يف حالة ما إذا أخل املصدر بأي التزام من التزاماته فالضماناتالبنكية الدولية و حالة أول طلب متكن املستورد من االستفادة من التعويض عن طريق البنك الضامن دون النظر
إىل شرعيته أي املستورد ليس جمربا على تقدمي وثائق ليربهن على صحة طلبه.
 -3بالنسبة للرجل المصرفي:
هناك اجيابيات اقتصادية و قانونية
القانونية حسب املادة  13من القواعد املوحدة للغرفة التجارية الدولية ما يلي:
كل الضامنني و الضامنني املقابلني ال يتحملون أية مسؤولية يف أي ظرف من الظروف اليت ميكن أن تعرقل نشاطهابسبب أي قوة قاهرة ,مشادات ...اخل ,و أي سبب خارج نطاقها و مسؤوليتها .
 البنك ال يستدل يف شرعية طلب املستورد أو املصدر يف تنفيذ التزاماهتم فهنا البنك ليس مسؤوال و هذا يسمح لهبالـحفاظ على سـمعته الدولية ،ففي الضمان الغري مباشر فالبنك الضامن املقابل حيتفظ مبصداقيته أمام الشركاء اخلارجيني
و كذا أمام البنوك املراسلة اليت ميكنها أن تتخذ إجراءات انتقام يف احلال .
كما تعود بالعمولة اليت تعترب مكسبا بالنسبة للبنك مقارنة باألخطار اليت تعد ضعيفة نسبيا. -1وثائق من وكالة البنك اخلارجي اجلزائري
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ثانيا -سلبيات الضمانات البنكية الدولية:
 -1بالنسبة للمصدر
أكد التطبيق و خاصة يف الدول السائرة يف طريق النمو كثريا من املستوردين يقومون بطلب الضمان فقط لعدم
إحساسهم بالثقة و األمان اجتاه نوايا املصدرين أو نقص خربهتم يف الصفقات التجارية الدولية .
فالضمان البنكي الدويل يعد وسيلة للحصول على العملة الصعبة أو احلصول على ختفيضات أو حسم ففي التعسفي بعد
من طرف املستورد الذي يأخذ عدة أشكال أمهها:
ميكن أن يطلب املستورد تعويض ليس للصفقة اليت مت إنشاء الضمان من اجلها ،و إمنا من اجل صفقة أخرى و هذامع نفس املتعامل .
 ميكن للمستورد استعمال اجلملة بطريقة حملية و يعين التمديد أو الدفع و هذا يف الضمان التعهدي هبدف إبقاء عرضاملصدر قائم إىل أن يتم عقد الصفقة يف حني يقوم املصدر بدفع العموالت البنكية املرتفعة .
 ميكن للمستورد استعمال ضمان اسرتجاع التسبيق كوسيلة ضغط على املصدر. يف حالة ضمان حسن التنفيذ ميكن للمستورد أن يطالب حبقه ،يف الضمان حىت و لو مل حيل األمر بالتزاماته اجتاهاملستفيد و نقول أن املصدر أمام مجلة من املخاطر أمهها جمربا على دفع عموالت بنكية و تكون مرتفعة و خاصة إذا
استعملت مجلة التمديد أو الدفع من طرف املستفيد .
-2بالنسبة للمستورد:
كما سبق أن رأينا ميكن للمستورد استالم التعويض ألول طلب ،يف الظروف الطارئة ميكن أن يواجه مجلة من الصعوبات
و يف هذا الشأن و تكون قانونية أو دولية ،فقد يتلقى املستورد الرفض بالدفع .
-3بالنسبة للرجل المصرفي :عموما فالبنك الضامن جيد نفسه أمام مجلة من املخاطر أمهها عمد الطلب التعسفي.
و يف حالة استعمال املستورد للضمان و يف القواعد الدولية  ,الظروف الطارئة مثل احلصار أو احلرب و هنا الضامن
(البنك) جيد الصعوبات يف تنفيذ مهمته.
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اخلالصة:
من خالل هذا الفصل توصلنا اىل أن البنوك هلا دورا هاما يف التجارة اخلارجية ,و العالقة بينهما تكمن يف متويل
التجارة اخلارجية بعدة طرق ،حيث أدى زيادة املعامالت الدولية بني خمتلف الدول و ظهور الشركات إىل زيادة احلاجة
لتمويل التجارة اخلارجية حبيث هذه املعامالت متنح للبنوك دورا أساسيا و هاما و هذا لتسوية املالية الناشئة عن املعامالت
الدولية حبيث تقوم بتقدمي االئتمان الالزم سواءا للمصدر أو املستورد.

45

الفصل الثاني
االعتماد المستندي كأداة
لتمويل التجارة الخارجية

الفصل الثاني :االعتماد المستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية
تمهيد
من أجل تسهيل و توسيع التجارة اخلارجية،و التخفيف من العراقيل اليت جتاهبها و املرتبطة خاصة
باجلانب املايل،فإن النظام البنكي يسمح باللجوء إىل عدة تقنيات خمتلفة لتمويلها،حيث يتيح للمؤسسة املصدرة
واملستوردة على السواء إمكانية الوصول إىل مصادر التمويل املمكنة يف أقل وقت ممكن وب ـ ـدون عراقيـ ـ ـل
و من بينها االعتماد املستندي الذي نشأ تلبية حلاجيات التجارة الدولية منذ احلرب العاملية األوىل مث
أخذ بالتطور مع قيام غرفة التجارة الدولية بوضع قواعد وأعراف دولية موحدة لالعتماد املستندي ،للحد من
املشاكل اليت يثريها إختالف األعراف و العادات بني الدول.
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المبحث األول :ماهية االعتماد المستندي
تلعب االعتمادات املستندية دورا رئيسيا يف التجارة اخلارجية فهي وسيلة دفع مضمونة يف املعامالت
التجارية و تسهل البنوك بواسطتها عملية الدفع بني البائعني و املشرتين.
المطلب األول :مفهوم و نشأة االعتماد المستندي
أوال -مفهوم االعتماد المستندي:
من الناحية اللغوية :إن كلمة االعتماد هنا يقصد هبا قرض ،أما املستندي يقصد هبا تلك املستندات و الوثائق
املرتبطة بالعملة التجارية املمولة عن طريق هذا القرض.
من الناحية االصطالحية:يقصد باالعتماد املستندي ذلك االعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب عميله أيا
كانت طريقة التنفيذ ،سواء كان بقبول كمبيالة أو بالوفاء لصاحل متعامل األمر بفتح االعتماد و هو مضمون حبيازة
املستندات املمثلة للبضاعة يف الطريق أو معدة لإلرسال.

1

من الناحية التقنية :فاال عتماد املستندي يع ي الدفع مقابل املستندات و هي الوسيلة األكثر ييوعا و استعماال يف
جمال التجارة الدولية ،فهو عملية قرض من نوع االلتزام باإلمضاء بناءا على طلب املستورد (مشرتي البضاعة)
الذي يطلب فتح االعتماد من أحد البنوك يف الداخل لصاحل املصدر بعد أن يكونا الطرفان قد اتفقا على يروط
العقد بكل تفاصيله مع حتديد نوع االعتماد الذي مت فتحه ،و مبوجب هذا االلتزام يقوم البنك بدفع مبلغ معني
للمصدر مقابل حيازة الوثائق املتعلقة بالسلع حمل العقد و اليت ينبغي أن تكون مطابقة يكال و مضمونا لالتفاقية
املنشأة لالعتماد ذاته ،و كذلك للمواصفات املتفق عليها ،على اعتبار أن من يروط التسديد للمستفيد املطابقة
الكلية و الصارمة لكل الوثائق املتعلقة بالبضاعة موضوع الصفقة مع الشروط و املواصفات املذكورة يف االتفاق
املربم للقرض.
من الناحية الفقهية:هو تعهد مكتوب يصدر من مصرف يسمى مصرف املستورد و يسمى العميل اآلمر ،يتعهد
فيه البنك بأن يدفع للمستفيد مبلغا معينا مقابل تقديـم املستفيد للمستندات الـمشار إليها يف الـخطاب املرسل له

 -1أبو عرتوس عبد احلق ،مرجع سبق ذكره ،ص 68
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و يسمى خطاب االعتماد ،و ذلك خالل املدة احملددة به و يعترب عقد االعتماد مستقال عن عقد البيع الذي نشأ
مبناسبته و كذلك عن سائر العالقات النايئة عن عملية االعتماد املستندي.

1

من ناحية األعراف الدولية :من حيث التطبيق العملي يف إطار الئحة األصول و األعراف الدولية و استنادا إىل
الالئحة رقم 055لسنة 3991الصادرة عن غرفة التجارة الدولية عرف االعتماد املستندي بأنه :أي ترتيبات مهما
كان يكلها أو نوعها يقوم هبا البنك (فاتح االعتماد) بناءا على طلب العميل (طالب فتح االعتماد) وفقا
لتعليمات يقوم ب:
 الدفع إىل يخص ثالث مستفيد أو يدفع قيمة السحوبات املسحوبة من املستفيد. أن حيمل بنكا آخر بالدفع أو بقبول السحوبات أو دفع قيمتها و ذلك مقابل مستندات معينة يشرتطأن تكون مطابقة لشروط االعتماد.

2

ثانيا -نشأة االعتماد المستندي:
نشأت االعتمادات املصرفية و تطورت يف البلدان األجنلو ساكسونية مث إنتشرت يف أوربا و بقية أحناء
العامل ،و كان أول من استعمله احلكام احملليون للحصول على ملف لتأمني مرتبات خدمهم ،و تعود أول صورة
من صور اإلعتمادات املصرفية إىل سنة. 3053
و قد نشأت االعتمادات املستندية تلبية حلاجات التجار الذين حيتاجون ألموال ينفقوهنا خارج بلدهم يف
يراء ما حيتاجون إليه من بضائع دون أن يضطروا لنقل هذه األموال يف ترحاهلم و حتمل خماطر ذلك ،و قد إزداد
إ ستعمال هذه اإلعتمادات على نطاق واسع منذ القرن الثامن عشر بعد الثورة الصناعية الكربى يف أوربا خاصة يف
بريطانيا بغية متويل التجارة اخلارجية و بشكل خاص جتارة القطن ،حبيث أصبح االعتماد املستندي الوسيلة األوىل
يف متويل التجارة اخلارجية منذ احلرب العاملية األوىل و إتساع نطاق التجارة اخلارجية بني الواليات املتحدة
األمريكية و دول العامل القدمي خاصة أوربا على يكل مواد أولية أو مصنعة و بسبب تقدم املواصالت و إقبال
بعض التجار الذين ال يرتكز لثقتهم التجارية على املبادالت الدولية على سبيل املغامرة و تقلب سعر اخلصم احلاد
بسبب األزمات االقتصادية اليت عمت العامل كله .
 -1مساح يوسف امساعيل السعيد ،العالقات التعاقدية بين أطراف عقد االعتماد المستندي ،اطروحة لنيل درجة املاجستري يف القانون بكلية
الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني ،0555،ص، 38نقال عن املوقع اإللكرتوين:
(املطلع عليه يف تاريخ www.kantakji.com/media 8516/n457pdf)2013.12.05
 -2مجال يوسف عبد النيب ،االعتمادات المستندية ،مركز الكتاب األكادميي،الطبعة األوىل،0555،ص31
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و قد توقف منو االعتمادات املستندية بعض الشيء بعد احلرب العاملية الثانية بسبب صعوبات توفر النقد األجنيب
بالنسبة لبعض البلدان،و تبنت بعض الدول لنظرية االكتفاء الذايت،و بسبب العجز الذي عانت منه كثري من
البلدان يف ميزان مدفوعاهتا اخلارجية.

1

المطلب الثاني:أهمية االعتماد المستندي
إن أمهية االعتماد املستندي تكمن أساسا يف الدور احلاسم الذي يلعبه هذا النوع من االعتماد يف متويل
التجارة اخلارجية خاصة ما تعلق منها بالواردات فهو يلعب دورا هاما يف تقريب وجوهات النظر بني املتعاملني
االقتصاديني على املستوى الدويل و كذا تسهيل و تسريع عمليات التبادل الدويل من حيث احلجم و النوع و ما
لذلك من انعكاسات على النمو االقتصادي للدول و على التطور بشكل عام.
فإن أمهية االعتماد املستندي ترتبط بالعناصر املتمحورة حوله.
أوال -بالنسبة للمستورد(طالب فتح االعتماد):
جيعله هذا النوع من القرض مطمئنا على إبرام الصفقات و إمتامها حسب الشروط املتفق عليها مع عميله يف
اخلارج ،و أنه ال ينتقل إلمتام الصفقة بل يتم ذلك تلقائيا عن طريق الوساطة البنكية.

2

 مينح هذا النظام للمستورد التأكيد و الضمان بأن البنك لن يدفع للبائع أو أنه لن يكون مدينا لبنكهإال بعد تأكد البنك من أن البائع قد نفذ كل الشروط و االلتزامات تنفيذا صحيحا كما مت االتفاق
عليه.
 ال يضطر لدفع قيمة االعتماد سلفا فاملدة قد تصل إىل أربعة أو ستة أيهر ريثما تصل البضاعة. يكون واثقا من أن بضاعته قد مت يحنها و ستأيت مطابقة للشروط املتفق عليها و خاصة عندمايطلب يهادة معاينة تتعاطى أعمال الكشف و التأكد من املواصفات حسب الشروط املتفق عليها يف
االعتماد.
ثانيا -بالنسبة للمصدر (المستفيد):
 يكون على ثقة من أن بضاعته اليت حيضرها أو يضعها مباعة و لن تتكدس يف املستودعات و يكونسعر بيعها معروفا غري معرض للخسارة يف حال تدهور األسعار.
 -1حسن دياب ،االعتمادات المستندية التجارية ،املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع ،لبنان ،3999 ،ص ص 8-1

2

 -أبو عتروس عبد الحق ،مرجع سبق ذكره ،ص88
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 يكون على ثقة بأنه سيحصل بشكل مؤكد على مثن البضاعة اليت يشحنها إىل املشرتي . قد يدفع البنك قيمة الكمبيالة املستندية و ذلك عندما خيصم العميل هذه الكمبيالة لدى البنك قبلتاريخ استحقاقها لذا يعد هذا متويال دائما للبائع و ميزة إضافية ،و ال حيجم البنك على خصم هذه
الكمبيالة عادة نظرا للضمان الذي توفره له املستندات املرفقة و االعتماد الذي مت إصداره ملصلحة
البائع ،فيحصل البائع بذلك على الفوائد اليت سيحصل عليها فيما لو باع البضاعة نقدا،و قد أضافت
هذه السهولة يف اخلصم على الكمبيالة املستندية صفقة جديدة كأداة هامة لتسوية دين الثمن.
 ميكن للبائع احلصول على التسهيالت املصرفية لتجهيز البضاعة مقابل االعتماد. يتجنب خماطرة بيع البضاعة يف بلد أجنيب ال يعرف ييئا عن نظمه و قوانينه إذا أخل املشرتي بإلتزاماتهبأداء الثمن ،كما جينبه إىل حد كبري خماطر التقاضي و ما يصاحب ذلك من مصاعب و تأخر يف تسليم
الثمن.
 جينبه من الصعوبات النامجة عن نظم مراقبة النقد يف بلد املشرتي (املستورد) حيث يتكفل هذا األخريبتخاذ مجيع اإلجراءات الضرورية قبل فتح االعتماد بإعتبارها جزءا من التزاماته بأداء الثمن.
 حيول دون إحلاق الضرر بالبائع الذي يلتزم بشحن البضاعة و إرسال املستندات و ما يرتتب على ذلكمن نفقات الستيفاء مثنها.
 املستندات ستصل مطابقة للشروط ،فتعفيه من دفع الغرامات املفروضة من قبل الدولة يف حال وجودخمالفات مثل عدم تصديق الفواتري و يهادة املنشأ فيدفع تعويض.
ثالثا -بالنسبة للبنوك:
ميثل االعتماد املستندي بالنسبة للبنوك دخل من جراء العموالت اليت يتقاضاها و التأمينات اليت يأخذها
فتشكل مصدرا متويليا ال بأس به ،كما أن البنك يوظف هذه التأمينات فيحصل على عوائد من جراء
ذلك،باإلضافة إىل مسامهة هذه التأمينات يف سيولة هذه البنوك.
بالنسبة للبنك احمللي فإنه سيتقاضى عمولة معينة نتيجة خدماته اليت يقدمها يف هذا اجملال باإلضافة إىل
التأمينات اليت يأخذها و اليت تشكل مصدرا متويليا له.
أما بالنسبة للبنك املراسل فإنه يتقاضى عمولة تتفق و دوره يف االعتماد،فإن كان دوره كمبلغ لالعتماد فإن
عمولته ختتلف عما إذا كان دوره معززا لالعتماد.
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يساعد االعتماد املستندي البنك على توسيع عملياته و ترسيخ عالقاته مع اخلارج مما ينتج عنه إمكانية
إستخدامه كبنك مراسل للبنوك األجنبية فيستفيد من العموالت الناجتة عن أداء هذه اخلدمات.

1

رابعا -بالنسبة للتجارة الدولية
يساعد االعتماد املستندي على إنتشار و توسيع التجارة الـخارجية خاصة و أنه يسهل النواحي الـمالية
اليت كانت كثريا ما تقف حائال أمام إ نتشار هذه التجارة فتقوم البنوك بدور الوسيط الذي يثق به كل من
البائع و املشرتي،فتسهل عملية قبض مثن البضاعة حال يحنها بينما ال يدفع املشرتي الثمن إال حال
إستالمه للمستندات اخلاصة هبذه البضاعة.
و من جهة أخرى فإن الغاية من إستعمال االعتمادات اـلمستندية من قبل الدول ذات االقتصاد املوجه
أو البالد اليت تضع قيودا على حرية التداول للنقود (رقابة على الصرف ) أنه حيقق هلا إيرافا و مراقبة كاملة
على عمليات استرياد و تصدير البضائع.
المطلب الثالث:خصائص االعتماد المستندي
تعد االعتمادات املستندية من أهم اخلدمات املصرفية اليت تقدمها املصارف بصفة عامة ،حيث تعد أساس
متويل احلركة التجارية (االسترياد  -التصدير ) يف كافة أحناء العامل واليت تنفذ من خالل يبكة املراسلني للمصارف
حول العامل.
و االعتماد املستندي هو طلب يتقدم به املتعامل من أجل سداد مثن مشرتيات بضائع من اخلارج ،يقوم
البنك مبوجبه عن طريق املراسلني بسداد القيمة بالعملة املطلوب السداد هبا،وتنفذ االعتمادات املستندية باملصارف
من خالل أسلوبني مها:
 األسلوب األول :وهو تنفيذ االعتماد املستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل املتعاملويقتصر دور املصرف علي اإلجراءات املصرفية لفتح االعتماد لدى املراسل وسداد قيمة االعتماد بالعملة املطلوبة.
 األسلوب الثاني :وهو تنفيذ االعتماد املستندي كإئتمان مصريف حيث يقوم املتعامل بسداد جزء فقط منقيمة االعتماد ويقوم املصرف باستكمال سداد قيمة االعتماد كعملية إئتمانية.
و بالتايل فإن لالعتماد املستندي جمموعة من اخلصائص هي:

 -1ناجي مجال ،محاسبة و العمليات المصرفية ،املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع ،طبعة األوىل ،لبنان ،3999 ،ص 000
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أوال-خاصية الضمان:
يضمن االعتماد املستندي بأن يستلم بذات الشروط اليت تعاقد عليها مع البائع ،و باملقابل فإنه يضمن للبائع
بأن يستويف مثن البضاعة و ذلك مقابل تقيده بالشروط املوضوعة يف خطاب االعتماد بإعتبار أن إلتزام
املصرف إجتاهه هنائي و مباير و مستقل عن عقد البيع الذي يرتكز إليه.
ثانيا-خاصية االئتمان:
إن االعتماد املستندي يلعب دورا مهما من ناحية االئتمان سواء بالنسبة للمشرتي أو البائع.
أ -بالنسبة للمشتري:
 متكنه من احلصول على تسهيالت مصرفية متمثلة بعدم التسديد للمصرف حىت يتأكد من سالمة وصحةاملستندات.
 متكنه من بيع البضاعة حىت قبل إستالمها.ب-بالنسبة للبائع:
 يستطيع احلصول على قيمة االعتماد مبجرد تقدميه املستندات املطلوبة للمصرف و ابرازها سند الشحنالذي يثبت يحن البضاعة أي عندما تكون قد خرجت من حوزته و اصبحت يف طريقها إىل املشرتي
 ميكن خصم الكمبياالت املسحوبة على املصرف قبل حلول موعد إستحقاقها.ثالثا-خاصية الوفاء :
يشكل االعتماد املستندي وسيلة لوفاء كل من البائع و املشرتي بإلتزاماته إجتاه اآلخر ،لالعتماد املستندي مزايا
عديدة يوفرها سواء للعميل أو املستفيد.
أ-بالنسبة للمشتري:
 فإنه يتأكد من عدم دفعه للثمن إال بعد أن تكون البضاعة قد خرجت من حيازة البائع و أصبحت يفطريقها إليه استنادا إىل مطابقة املستندات لشروط خطاب االعتماد ،و أيضا مستفيد من خربة املصارف
يف هذا اجملال إضافة اىل التوفري يف الوقت.
ب -بالنسبة للبائع:
 فانه يطمئن من استيفاء مثن البضاعة مبجرد تنفيذه إللتزاماته بتسليم املستندات املطابقة لشروط االعتمادذلك ألن إلتزام املصرف إجتاهه هنائي ،مباير و مستقل عن عالقة البيع مما جينبه خماطر عدم سداد الثمن
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يف حال إخالل املشرتي بإلتزاماته أضف إىل ذلك فإن قوة الضمان املعطى للبائع ال حتققه أي وسيلة
أخرى ،و أخريا فيبقى مطمئنا أن املشرتي سيبقى بعيدا عن منافسيه من التجار.

1

المبحث الثاني:أطراف و أنواع االعتماد المستندي و آلية سيره
نقوم بإبراز األطراف املتدخلة يف عملية االعتماد املستندي ،أنواعه املختلفة و كيفية سري االعتماد املستندي
و ذلك عن طريق التعرف على الوثائق للقيام بالعملية التجارية و كذلك االجراءات الواجب إختاذها.
المطلب األول:أطراف و أنواع االعتماد المستندي
سنتناول يف هذا املطلب أنواع االعتمادات املستندية ،لذلك ال بد لنا قبل احلديث عن هذه األنواع أن
نتعرف على األطراف املتدخلة يف هذه العملية.
أوال-أطراف االعتماد المستندي:
إن عملية االعتماد املستندي تتم بني أربعة أطراف حيث أن كل طرف ملزم بإحرتام تعهداته و الوفاء بإلتزاماته
لتحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله و تتمثل هذه األطراف يف:
 -1طالب فتح االعتماد(المشتري أو المستورد) LE DONNEURB DORDRE

و هو املتعامل أو املستورد الذي يطلب فتح االعتماد املستندي بالشروط و املتطلبات اليت يراها مطابقة إلتفاقية
البيع املعقودة بينه و بني املستفيد و يكون ملزما بدفع قيمة املستندات أو قبول السحوبات املتداولة مبوجب
االعتماد طاملا هي مطابقة يف ظاهرها ألحكام و يروط االعتماد املوقع منه.
 -2البنك فاتح االعتماد LA BONQUE EMITTRICE

و هو بنك املتعامل الـمستورد الذي يفتح (يصدر) كتاب االعتماد طبقا للشروط الواردة يف طلب فتح االعتماد
وهو البنك الوسيط الذي يلتزم و يتعهد نيابة عن عميله بقبول أو دفع قيمة املستندات املقدمة من املستفيد يريطة
أن تكون مطابقة ألحكام و يروط االعتماد.
 -3المستفيد(المصدر أو البائع) LE BENIFICIAIRE

و هو البائع أو املصدر الذي يتم فتح االعتماد لصاحله و يعترب هو املسؤول عن ترتيب يحن البضاعة حسب
يروط عقد البيع الذي مت بينه و بني طالب فتح االعتماد و جتهيز املستندات بصورة مطابقة ملا هو وارد

1

 -مازن عبد العزيز فاعور ,االعتماد المستندي و التجارة االلكترونية ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األوىل ،لبنان ,0558 ،ص ص42-42

54

الفصل الثاني :االعتماد المستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية
يف منت االعتماد ،و تقدميها إىل البنك املبلغ أو املتداول للمستندات ضمن مدة صالحية االعتماد و قبض
قيمتها حسب املتفق عليه يف االعتماد.

1

 -4مبلغ االعتماد LA BONQUE NOTIFICATRICE

و هو بنك املراسل الذي يطلب إليه البنك فاتح االعتماد تبليغ االعتماد إىل املستفيد ،حيث يقوم املستفيد بتقدمي
املستندات لقبض قيمتها عن طريق هذا البنك.
ثانيا -أنواع االعتماد المستندي:
هناك عدة تقسيمات لالعتمادات املستندية و سوف نركز على أهم األنواع و أكثرها ييوعا و إستعماال يف عامل
األعمال و التبادالت الدولية.
 -1تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر
أ-االعتماد القابل لإللغاءCré Doc Revocable :
هو ذلك االعتماد الذي ميكن فيه جلميع األطراف(مستورد،مصدر ،بنك آمر) تعديل أو إلغاء يروطه و هذا دون
حتميل أي مسؤولية من قبل البنكني أو الطرف اآلخر إال يف حالة قيام املصدر بتقدمي الدليل القطعي على إرسال
البضاعة(سند الشحن) للمستورد،و طاملا أن البضاعة قد مت يحنها فإن االعتماد ينفذ إلزاما ،و توقف إجراءات
اإللغاء إن مت مبايرهتا ،حبيث يصبح البنك اآلمر ملزما بالتسديد يف حالة التطابق مع الشروط و الوثائق املتعلقة
مبوضوع الصفقة جمال االعتماد سواء تعلق األمر بالتسديد العاجل أو اآلجل ،فالبنك ال ميكنه يف هذه احلالة
الرتاجع.

2

و من أهم مميزاته السرعة يف التنفيذ(الدفع) و اإلعتماد الكبري على الثقة بني املتعاملني و من سلبياته أنه ال يعطي
أي ضمان للمتعاملني خاصة املصدر و أنه غري مربح بالنسبة للبنك.

-1مجال يوسف عبد النيب ،مرجع سبق ذكره،ص ص 03-31
2
-G.Le Grant-H.Maritini،Management Des Operations De Commerce International
Paris، P335
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الشكل رقم ( :)11سير االعتماد القابل لإللغاء
عقد جتاري ()3

البائع

طالب فتح االعتماد

ميكن إلغاء دون إخبار

تبليغ البائع

()0

املستفيد

بنك املبلغ

المصدر:

املشرتي

بنك المستورد

BEA unité Alger،les crédits documentaires ،périphérie Hydra

-3

إبرام العقد التجاري بني املستورد و املصدر

-0

تقدمي طلب فتح االعتماد من طرف املستورد اىل بنكه

-1

بنك املصدر يبلغ البائع بفتح االعتماد لصاحله
ميكن إلغاء االعتماد من طرف كل من املستورد ،بنك املستورد,بنك املبلغ دون إخبار
البائع(املستفيد)

ب-

االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء Cré Doc Irrevocable:

إن االعتماد املستندي الغري قابل لإللغاء ،اعتماد قطعي و نـهائي يرتتب على البنك إلزاما أصليا و مستقال ال
رجعية فيه ،و ال يـجوز إلغاءه أو تعديله كونه منفصال على عقد البيع الـمربم بني الطرفني البائع و املشرتي
وأهم ما يـميز هذا النوع من االعتماد الـمستندي هو أن إمكانية التغري يف يروط العقد أو إلغائها مرهونة
بإتفاق و تراضي أطراف العقد فضال عن حتديد مدة صالحيته بتاريخ أقصى متفق عليه.

56

الفصل الثاني :االعتماد المستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية
أما عن مساوئه فهي تتعلق أساسا باألضرار اليت ميكن أن تلحق باملستفيد خاصة فيما يتعلق خبطر عدم املالءة
و خطر البلد ذاته ،حبيث أن البنوك غري مسؤولة على هذه األخطار ،فضال على عدم السرعة يف التنفيذ و ذلك
لإلجراءات اليت يتطلب إختاذها وقتا قبل التنفيذ.

1

الشكل رقم (:)12االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء
املصدر
تبليغ البائع

عقد جتاري ()3
املستورد

ال يوجد التزام

طلب فتح االعتماد

التزام قاطع

بنك املبلغ

()0
طلب فتح
االعتماد

المصدر:

BEA unité Alger، les crédits documentaires op.cit

-3

إبرام العقد التجاري بني املستورد و املصدر

-0

تقدمي طلب فتح االعتماد املستورد من طرف املستورد لبنكه ،و يكون إلتزامه قاطع.

-1

إرسال طلب فتح االعتماد من بنك املستورد إىل بنك املصدر.

-4

إخبار بنك املبلغ املصدر بأن االعتماد فتح لصاحله،و ال يوجد إلتزام بني بنك املبلغ و املصدر.

 -1مجال يوسف عبد النيب ،مرجع سبق ذكره ،ص03

57

الفصل الثاني :االعتماد المستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية
ثانيا -تصنيف االعتمادات المستندية من حيث قوة تعهد البنك المراسل
 -1االعتماد المستندي غير معززCré Doc Unconfirmed :
مبوجب االعتماد املستندي غري معزز يقع اإللزام بالسداد للمصدر على عاتق البنك فاتح االعتماد و يكون
دون البنك املراسل يف بلد املصدر جمرد القيام بوظيفة الوسيط يف تنفيذ االعتماد نظري عمولة ،فال إلتزام عليه
إذا أخل أحد الطرفني بأي من الشروط الواردة يف االعتماد.
 -2االعتماد القطعي المعززCré Doc Confirme:
البنك الذي قام بفتح االعتماد ،فيلتزم بدفع القيمة يف جـميع الظروف مادامت الـمستندات مطابقة للشروط
و بالتايل حيظى هذا النوع من االعتماد بوجود تعهدين من البنكني (البنك فاتح االعتماد و البنك املراسل يف
البلد املصدر) فيتمتع املصدر مبزيد من اإلطمئنان و بضمانات أو بإمكانية قبض قيمة املستندات وبطبيعة
احلال ال يطلب البنك فاتح االعتماد تعزيزه يف البنك املراسل ( املعزز) إال عندما يكون جزءا من يروط
املصدر على املستورد ،فقد توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح االعتماد هو أحد البنوك العاملية املشهورة
لعظم ثقة املتعاملني هبا ،كما أن البنوك املراسلة ال تقوم بتعزيز االعتمادات إال إذا توافرت عندها الثقة بالبنك
احمللي فاتح االعتماد ،ويكون ذلك نظري عمولة متفق عليها.

1

ثالثا -من حيث طريقة الدفع للبائع (المستفيد)
 -1إعتماد االطالعCré Doc Avue:
هو ذلك االعتماد الذي يـمكن للمستفيد من خالله الـحصول على قيمة الصفقة من بنكه بـمجرد القدوم إليه
وإظهاره للوثائق وتتحقق البنك من صحتها ،بعد ذلك يقوم البنك اآلمر بتحويل املبلغ فور إستالمه للمستندات
والوثائق الواردة إليه أو للتحصل عليها من املستفيد(املصدر).

 -1حسن دياب ،مرجع سبق ذكره ،ص 01
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الشكل رقم (:)13االعتماد المستندي باإلطالع
إرسال البضاعة ()3
املصدر املستفيد
الدفع الفوري

املستورد اآلمر

املستندات ()0

تقدمي املستندات ()0

اآلمر بالدفع ()4

إرسال املستندات ()1
بنك املستورد

بنك املصدر
حتويل املبلغ ()8
المصدر:

BEA unité Alger، les crédits documentaires op.cit

 -3إرسال املصدر البضاعة للمستورد.
 -2يقدم املصدر (املستفيد) جممل املستندات ( .فاتورة ،سند الشحن أو اجلوي ،مستندات
امللحقة.....اخل) .إىل بنكه مقابل الدفع باإلطالع بشرط أن تكون هذه املستندات املقدمة مطابقة بعد
التحقق.
 -3بعد حتقق البنك املصدر (البنك املؤيد) من املستندات و مطابقتها يقوم بإرساهلا إىل البنك املستورد (بنك
اإلصدار) للدفع.
 -4حني وصول املستندات يشرع البنك املستورد (بنك اإلصدار) يف الفحص و يتأكد من مطابقتها و هذا
يستدعي املستورد (اآلمر) قصد الدفع.
 -5حني يدفع املستورد قيمة املستندات يقوم بنكه بتسليمه املستندات من أجل سحب البضاعة.
 -6بنك املستورد ينفذ حتويل األموال حنو بنك القبول.

1

 -1حسن دياب ،مرجع سبق ذكره ،ص06
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-2اعتماد المنفذ بالقبولCré Doc Par Acceptation :
هو اعتماد مستندي مبوجبه يتعهد بنك بقبول الكمبيالة املسحوبة على املشرتي لكن دون خصمها و أن
قبول الكمبيالة يع ي إعطاء أجل للمشرتي من أجل تأمني املبلغ الكايف لتسديد قيمة الصفقة ،و عند
حلول أجل اإلستحقاق ينبغي تقدمي املستندات و الوثائق املتعلقة بالصفقة حمل االعتماد ،و عليه فإلتزام
البنك يظل قائما إىل غاية التسديد الفعلي للمستفيد( املصدر).
الشكل رقم ( :)14االعتماد المستندي المنفذ بالقبول
إرسال البضاعة ()3

املصدر

املستورد

املستندات +

قبول الكمبيالة ()0

املستندات ()8

الكمبيالة ()0
الكمبيالة +املستندات()1

بنك املصدر

بنك املستورد

قبول الكمبيالة()4
المصدر:

BEA unité Alger، les crédits documentaires op.cit

 -3إرسال املصدر البضاعة إىل املستورد.
 -0يودع املصدر جمموعة املستندات إىل بنكه مرفقة بكمبيالة مسحوبة على البنك املستورد
 -1بعد فحص بنك املصدر للمستندات يقوم بإرساهلا مع كمبيالة إىل بنك املستورد.
 -4حني وصول املستندات يشرع البنك يف فحصها و إذا كانت مطابقة يرجع الكمبيالة بعد قبوهلا إىل البنك
املصدر.
 -0يتلقى البنك الـمصدر الكمبيالة من البنك الـمستورد فيقوم بإرساهلا إىل املصدر الذي يسمح له بتداوهلا
أو االحتفاظ هبا إىل غاية تاريخ االستحقاق.
 -8يسلم البنك املستورد املستندات إىل املستورد حىت يتسىن له سحب البضاعة.
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 -3اعتماد المستندي ذو البند األحمرLe Cré Doc red claus :

مسي هذا النوع من االعتماد باملسطر باألمحر ذلك ألنه حيتوي على بند مميز مسطر باللون األمحر للفت
اإلنتباه إليه ،و هذا البند يسمح للمصرف املراسل أو املصرف املؤيد بأن يدفع للمستفيد مقدما دفعات
على احلساب قبل إستالمه الوثائق و املستندات املطلوبة و يدرج يف االعتماد بناءا على طلب صريح من
العميل اآلمر و على مسؤوليته ،نتيجة لذلك و يف حال متنع البائع (املستفيد) عن تقدمي املستندات
للمصرف املؤيد حيق هلذا األخري أن يعود على املصرف مصدر االعتماد و الذي يعود بدوره على العميل
اآلمر بقيمة ما دفعه و يتم اللجوء إىل هذا النوع من االعتمادات املستندية لتمويل البائع باألموال الالزمة
للشحن.
رابعا :تصنيف االعتمادات المستندية من حيث طريقة سداد المشتري
 -1االعتماد المغطى كلياLe Cré Doc Enfermé Tout :

و هو الذي يقوم طالب االعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك بتسديد الـمبلغ لدى وصول اـلمستندات
الـخاصة إليه،فالبنك يف هذه الـحالة ال يتحمل أي عبء مايل ألن العميل يكون قد زوده بكامل النقود الالزمة
لفتح و تنفيذ االعتماد و تسديد الباقي عند ورود املستندات ،يف هذه احلالة تأخذ حكم التغطية الكاملة ،و لكن
يظل البنك يف االعتماد املغطى كليا مسؤوال أمام عـ ـميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا
مل تكن يروط االعتماد قد توفرت أو إذا تأخر فيه ،كما يسأل عن أي خطأ مه ي يرتكبه البنك املراسل يف مهمته
1

.

 -0االعتماد المغطى جزئياLe Cré Doc Partiellement Enfermé :

هو الذي يقوم فيه العميل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من ثـمن البضاعة من ماله اخلاص ،و هناك
حاالت خاصة لـهذه التغطية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بـمجرد الدفع للمستفيد حىت قبل وصول
الـ مستندات ،أو االتفاق على أن تكون التغطية عند وصول املستندات و أن يؤخر الدفع إىل حني وصول
السلعة.
و يساهم البنك يف حتمل خماطر متويل اجلزء الباقي من مبلغ االعتماد ،و تقوم البنوك التقليدية بإحتساب
فوائد على األجزاء غري املغطاة و هي فوائد ربوية حمرمة تتجنبها البنوك اإلسالمية بإستخدام بديل آخر يسمى
إعتماد املشاركة .
- Annik Nuddrzu، Théorie et Pratique du commerce internationale ،paris ،1990 ,p235
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 -1االعتماد غير المغطىLe Cré Doc Est Enfermé:

هو االعتماد الذي مينح فيه البنك متويال كامال للعميل يف حدود مبلغ االعتماد حيث يقوم البنك بدفع املبلغ
للمستفيد عند تسليم املستندات مث تتبع البنوك التقليدية عمالئها لسداد املبلغ املستحق عندما يتفق عليه يف
آجال و فوائد عن املبلغ غري املسدد و ختتلف البنوك اإلسالمية عن كيفية متويل عمالئها هبذا النوع من
االعتماد حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد املراحبة.

1

خامسا :تصنيف االعتمادات من حيث الطبيعة و الشكل
 -3من حيث الطبيعة:ميكن تقسيمها إىل نوعني:
أ -اعتماد االستيرادImport Cré Doc:
و هي اليت تفتحها البنوك بناءا على طلب متعامليها من أجل االسترياد من دول أخرى.
ب-اعتماد التصديرExport Cré Doc:
و هي اليت ترد لصاحل مصدرين بواسطة البنوك يف بلد املصدر من أجل التصدير لدول أخرى.

2

 -0من حيث الشكل:نقسمه إىل ثالثة أنواع.
أ-اعتماد القابل للتحويلCré Doc Transférable :
هو الذي يستطي ع مبوجبه املستفيد إعطاء تعليمات للمصرف املكلف بالدفع أو بالقبول أو بالتداول أن حيول
االعتماد كليا أو جزئيا ملصلحة واحد أو أكثر من األيخاص الثانيني (املستفيدين الثانيني)
غري أن ه ال ميكن حتويل االعتماد إال إذا نص صراحة على إمكانية حتويله و ال جيوز حتويله إال مرة واحدة ما مل
ينص االعتماد خالف ذلك.
بالتايل ال جيوز حتويل االعتماد بناءا على طلب املستفيد إىل أي مستفيد ثالث إال إذا نص االعتماد على خالف
ذلك و مسح هبذا التحويل.
إن عملية حتويل االعتماد املستندي تتم على مخس مراحل:
 طلب املشرتي (العميل)من املصرف القيام بفتح اعتماد ملصلحة املستفيد. -تبليغ خطاب االعتماد من املصرف فاتح االعتماد إىل املصرف املراسل.

 -1حسن دياب ،مرجع سبق ذكره ،ص19
 - 2مجال يوسف عبد النيب،مرجع سبق ذكره ،ص 00
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 تبليغ خطاب االعتماد من املصرف املراسل إىل املستفيد األول. أن يطلب املستفيد األول من املصرف املكلف بتحويل االعتماد إىل املستفيد الثاين -تبليغ حتويل االعتماد من املصرف املكلف بالتحويل إىل املستفيد الثاين.

1

ب-اعتماد الدوري أو المتجددRevoling Cré Doc :
وهو االعتماد الذي تتجدد فيه قيمته األصلية بإستمرار حىت يتم إلغائه (إذا كان قابال لإللغاء و للرجوع فيه)
أو حىت إنتهاء صالحيته (إذا كان قطعيا) و تتجدد القيمة األصلية لالعتماد تلقائيا و بشكل آين فور إستعماله
كليا أو جزئيا ،أو بعد إخطار البنك بدفع قيمة الكمبيالة اليت مت سحبها عليها و هو الغالب عمال .و حتدد
نصوص العقد الشروط اليت يتم فيها جتدد قيمة االعتماد.

2

جـ-اعتماد الظهير:
االعتماد الظهري أو االعتماد الق ابل العتماد آخر يشبه االعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل يف احلاالت اليت
يكون فيها املستفيد من االعتماد األصلي وسيط و ليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثال وكيال للمنتج ،ويف هذه
احلالة يقوم املستفيد بفتح اعتماد جديد لصاحل املنتج بضمانه االعتماد األول املبلغ له ،ويستخدم هذا األسلوب
خصوصا إذا رفض املستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو يف حالة طلب املنتج يروطا ال تتوفر يف االعتماد األول.
و عادة ما تكون يروط االعتماد الثاين مشاهبة لالعتماد األصلي باستثناء القيمة و تاريخ الشحن و تقدمي
املستندات اليت تكون يف الغالب أقل و أ قرب ليتيسر للمستفيد األول إمتام العملية و حتقيق الربح من الفرق
بينها.

3

و عليه ميكن تلخيص كل أنواع االعتمادات املستندية يف الشكل التايل:

 -1مازن عبد العزيز فاعور ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 45-19
 -2حسن دياب ،مرجع سبق ذكره ،ص45

3

 -محمد محمود فهمي ,القواعد و العادات الموحدة لالعتمادات المستندية ,معهد الدراسات المصرفية ,4222,ص42
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الشكل رقم ( :)15انواع االعتمادات المستندية
اعتماد قابل لاللغاء

من حيث قوة تعهد
البنك املصدر

اعتماد غري قابل لإللغاء

اعتماد مستندي غري معزز

من حيث قوة تعهد
البنك الراسل

االعتماد املعزز
االعتماد باإلطالع

من حيث طريقة

االعتماد املنفذ بالقبول

الدفع للبائع

اعتماد ذو البند املسطر باألمحر
اعتماد املغطى جزئيا

من حيث طريقة

اعتماد مغطى كليا

سداد املشرتي

اعتماد غري مغطى
اعتماد قابل للتحويل
من حيث الشكل

من حيث الشكل

اعتماد دوري
اعتماد الظهري

و الطبيعة

من حيث الطبيعة

المصدر :من إعداد الطلبة باالعتماد على املعلومات السابقة
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اعتماد التصدير
اعتماد االسترياد
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المطلب الثاني:الوثائق المستعملة في االعتماد المستندي
تعترب مستندات االعتماد املستندي يف مجيع مراحل تنفيذ العقد بني املستورد و املصدر مهمة جدا و هي يف
احلقيقة تعكس الطرفني يف تنفيذ العقد ،باإلضافة إىل أهنا تشكل األساس الذي يتم الرجوع إليه يف التسوية املالية
قبل اإل ستالم الفعلي للبضاعة،و ميكن تقسيم املستندات إىل مستندات رئيسية و اليت ال ميكن تنفيذ االعتماد
بدوهنا و املستندات الثانوية اليت يطلبها الزبون لزيادة االطمئنان.
أوال-المستندات الرئيسية(:الوثائق المتعلقة بالبضاعة محل االعتماد المفتوح):
 -1الفاتورة التجارية:
تعترب الفاتورة التجارية الوثيقة األساسية يف عمليات التجارة اخلارجية و تتضمن كل املعلومات اخلاصة بالبضاعة
حمل العقد،فهي تبني كمية البضاعة ،حجمها ،قيمتها ،نوعها ،موصفتها و وزهنا،هذه الوثيقة جيب أن يكون
مبلغها باألرقام و بالـحروف و بدون كشط وال يطب و تـحرر على أكثر من ثالثة ( )1نسخ و توقع من قبل
مصدرها و هو البائع.
 -2وثائق أو بوليصة الشحن:
هي عبارة عن مستند يعرتف به قائد الباخرة بأنه يحن البضاعة من أجل نقلها و تسليمها لصاحبها و يف حالة
إذا كانت وسيلة النقل غري الباخرة فإنه يتطلب إصدار وثيقة حسب وسيلة النقل املسجلة ،و حتتوي على ميناء
الشحن و مكان الوصول وأجرة الشحن و كيفية دفعها،و يطالب بنك فاتح االعتماد ألن تصدر بوليصة الشحن
آلمره باعتبار أن البوليصة وثيقة متلك ،وكيل الباخرة يسلم البضاعة املشحونة إىل من يسلمه البوليصة مث إن بنك
فاتح االعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة وال يسلمها للعميل إال بعد تسديد قيمة االعتماد.
 -3شهادة التأمين:
هي الوثيقة الضامنة إللتزام املؤمن بدفع مبلغ التعويض إىل املؤمن له وفق الشروط املتفق عليها يف حال تعرض
البضاعة للمخاطر خالل الرحلة من ميناء الشحن حىت نقطة التسليم احملددة.

1

 -مازن عبد الغزيز فاعور ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 22-24

65

1

الفصل الثاني :االعتماد المستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية
ثانيا -المستندات الثانوية:
هي مستندات يستطيع املستورد أن يطالبها بالتفاوض ليضمن أكثر أن السلعة ستصل إليه يف أحسن الظروف.
 -1شهادة المنشأ:
هذه الوثيقة اليت تبني املصدر احلقيقي للبضاعة ،حيث تتضمن اسم البلد الذي صنعت فيه و يصادق عليها من
قبل الغرفة التجارية أو الصناعية أو إدارة اجلمارك يف بلد البائع ،و أن تكون على عدة نسخ تقدم أو ستظهر عند
الضرورة ،علما بأن هذه الوثيقة ضرورية جدا بالنسبة ملصاحل اجلمارك يف بلد املستورد حبيث أهنا متكنها من تطبيق
نظام الرسوم اجلمركية املناسبة.
 -2الشهادة الصحية أو الطبية:
إذا تعلق األمر ببضاعة تتطلب طبيعتها إصدار مثل هذه الشهادة ،ينبغي توفرها لكي تتم عملية التصدير
واالسترياد،كما هو الشأن إل سترياد املواد الغذائية بشكل خاص و تلك املرتبطة بالصحة العمومية بشكل عام
(األدوية).
إن مثل هذه البضائع تتطلب يهادة من هذا القبيل ،تسلم من قبل هيئات خمتصة يف اجملال الصحي.
 -3شهادة بلد اإلرسال:
هي تلك الوثيقة اليت تبني لنا البلد الذي مت منه إرسال البضاعة ،على اعتبار أهنا قد تكون مصنعة يف البلد غري
البلد املرسل.
 -4شهادة األصل(المصدر):
هي الشهادة اليت مبوجبها تبني ما إذا كانت البضاعة مرت مبركز عبور جتاري غري البلد املستورد،كما تثبت يف
الوقت ذاته املصدر احلقيقي للبضاعة.
 -5الوثائق المتعلقة بوسائل النقل:
إن هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها و يسلمها للمصدر ،ثباتا لنقل
البضاعة و التكفل هبا باعتباره يشكل أحد أطراف عقد اإلجيار لوسيلة النقل و أن هذه الوثائق عادة ما تعرف
ببوليصة الشحن ،اليت تصدر ألمر فاتح االعتماد أو للشحن،وهي تكتسي أمهية حامسة ،كوهنا متثل سند ملكية
للبضاعة.
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و من بني وسائل النقل املعتمدة نذكر :وسيلة عن طريق البحر ،النهر ،الـجو ،الرب ،عن طريق السكك احلديدية،
و عن طريق الربيد واملواصالت.
و عادة ما يتضمن سند الشحن ،خاصة ما إذا تعلق األمر بوسيلة نقل املائية أو اجلوية.

1

-6شهادات أخرى:
 يهادة الوزن:
هي ضرورية يف بعض السلع اليت تعتمد على الوزن و اليت حتمل بشكل صعب مثل :احلبوب ،الفوسفات،
كذلك مهمة األخشاب و احلديد و أحيانا تفرض وسيلة الشحن وجود الشهادات مثل يهادات الشحن
بالطائرة أو بالطرود الربيدية.
 وثيقة التعبئة:
هي قائمة تتضمن أرقام الطرود املشحونة و أوزاهنا و حمتوياهتا التفصيلية و تظهر أمهية هذه القائمة بالنسبة
للشاحنني عندما يتم يحن طرود متشاهبة إىل مستوردين خمتلفني حيث تسهل عليهم عملية الفرز و التسليم.
 يهادة التفتيش و الرقابة و الفحص:
هي تلك الوثائق اليت تثبت خضوع البضاعة إىل تفتيش أجهزة الرقابة من أجل التأكد من سالمة املعلومات
املبينة يف فاتورة الوزن و املواصفات.
 الشهادة اجلمركية:
هي تلك املستندات اليت تثبت خضوع البضاعة لكل اإلجراءات اجلمركية.
 رخص التصدير و اإلسترياد:
عبارة عن اإلذن الرمسي الذي يصدر من اجلهات املختصة و ختتلف يروطها و طرق احلصول عليها من دولة
إىل أخرى.

1

2

 -مازن عبد العريز فاعور ،مرجع سبق ذكره ،ص ص24,24

 -2مجال يوسف عبد النيب ،مرجع سبق ذكره ،ص 00

67

الفصل الثاني :االعتماد المستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية
المطلب الثالث:االجراءات المسبقة للفتح و مرحلة التنفيذ
مير االعتماد املستندي بعدة مراحل و إجراءات لتنفيذه بشكل هنائي و هذه اإلجراءات تبدأ بأول اتصال بني
املستورد و املصدر و تنتهي بإمتام الصفقة و حصول كل واحد على مستحقاته و ميكن تقسيم هذه
اإلجراءات إىل:

1

أوال -اتصال المستورد بالمصدر:
يبدأ االعتماد املستندي باتفاق كتايب بني البائع و املشرتي يرتبط فيه البائع بتصدير كمية معينة من
البضائع املطلوبة بسعر معني،مث حيصل املستورد على فاتورة مبدئية هبا مثن البضاعة و مواصفاهتا و موعد
تصديرها  ،و يتقدم هبا إىل اجلهات املختصة للحصول على املوافقة االستريادية.
ثانيا -قيام العميل باستيفاء البيانات الواردة بطلب فتح االعتماد:
يتقدم العميل إىل البنك لفتح االعتماد فعليه أن يقوم مبلء استمارة خاصة هلذا العميل ،و عليه فأي
خطأ عند استيفاء بيانات تلك االس تمارة قد يسبب للبنك مشاكل كثرية ،و جيب أن حيتوي طلب فتح
االعتماد املستندي على البيانات التالية:
 ما إذا كان العميل يرغب يف فتح االعتماد بالربيد اجلوي أو العادي مثال. قد يطلب املصدر من املستورد فتح االعتماد عن طريق بنك معني حيدده له ،يف هذه احلالة يقومالعميل بتحديد هذا البنك لفتح االعتماد.
 جيب ذكر اسم املستفيد و عنوانه. جيب أن تكون املوافقة من اجلهة املختصة للسلع لدى البنك املستوردثالثا -مراجعة بنك المستورد المستندات المقدمة لفتح االعتماد:
يقوم البنك مبراجعة املستندات،و أمهها سند الشحن ،وثيقة التأمني على البضاعة ،الفاتورة و أي مستندات
إضافية ،باإلضافة إىل التحقق من كفاية رصيد العميل أو وحدة اإلئتمان و أن قيمة االعتماد يف حدود قيمة
ترخيص اإلسترياد و بنفس العملة ،و عند اإلتفاق يتقاضى البنك عموالت مقابل فتح إعتمادات مستندية.

1

 -عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص424- 422
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رابعا -بنك المستورد يقوم بفتح االعتماد المستندي لصالح البائع:
بعد التوصل إىل إتفاق بني املستورد و بنكه ،يقوم هذا األخري بإرسال خطاب للبائع(املستفيد) من االعتماد
يضمن أساسا اسم اآلمر و عنوانه و اسم املستفيد و عنوانه،و مبلغ االعتماد و مدة نفاذه و مكان و طريقة
استعماله و املستندات املطلوبة و إ لتزامات البنك ،و يعرف هذا اخلطاب خبطاب االعتمادات املستندية و يرسل
هذا مبايرة للمستفيد أو عن طريق بنك بلده و عادة يكون بنك املستفيد.
خامسا -إتمام الصفقة:
عندما تتفق يروط االعتماد املستندية مع العقد الـمربم يقوم املستفيد بإتـمـام إجراءات يحن البضاعة إىل املستورد
و إعداد املستندات السابق عرضها و اليت تسلم للبنك ملراجعتها و بذلك يف األخري يتحصل كل واحد منهما
على حقه ،حبيث املستورد يسلم بضاعته عند وصوهلا إىل بلده و املصدر يتحصل مقابل بضاعته على املبلغ املتفق
عليه من قبل بنكه.
سادسا -إمكانية إجراء بعض التعديالت:
يطلب أحد األطراف يف االعتماد بعض التعديالت يف االعتماد املستندي مثل تعديل يف مبلغ االعتماد و كذلك
تعديل مدة صالحية االعتماد...اخل
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الشكل رقم(:)16مراحل فتح االعتماد االمستندي
خروج البضاعة

ارسال البضاعة ()5
املصدر

الدفع
()9

عقد جتاري ()3

إخبار بفتح
االعتماد
()4

املستورد

دفع ()10

تقدمي
املستندات ()6

طلب فتح
االعتماد
()0

إرسال طلب فتح االعتماد ()1
بنك املصدر

إرسال املستندات ()1
الدفع ()6

المصدر:معلومات مقدمة من الوكالة المستقبلة
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بنك املستورد

إرسال
املستندات
()33
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المبحث الثالث :مخاطر االعتماد المستندي و االحتياطات الواجب اتخاذها
إن عملية التصدير و اإلسترياد معرضة لعدة خماطر  ،منها ما هو ناتج عن جهل املصدرين بأوضاع األسواق اليت
يوجهون إليها منتجاهتم أو عن األوضاع احمليطة باملؤسسة العمومية املصدرة و املستوردة على حد سواء  .كل هذه
ّ
اإلجراءات تقف عائقا أمام الصادرات و متنع اتساعها .و من أجل احلد من اآلثار السلبية هلذه األخرية وجب

إختاذ بعض اإلجراءات الصارمة لتسهيل عمليات التصدير
المطلب األول :مخاطر االعتماد المستندي
االعتماد املستندي كغريه من وسائل الدفع الدولية ال ختلوا من املخاطر اليت تعرتض األطراف املشرتكة يف االعتماد
أثناء سري العملية و هي كالتايل:

1

أوال -المخاطر الناتجة عن المخالفات المسجلة في الوثائق:
جيب أن تكون الوثائق املقدمة إىل البنك املصدر مطابقة لشروط االعتماد املستندي حىت يتم الدفع أو القبول،
فإذا كانت املخالفات املسجلة يف الوثائق البسيطة مقارنة بشروط االعتماد فإن البنك يدفع مقابل هذه الوثائق
ولكن حيتفظ حبق الرجوع على املستفيد إذا رفضت الوثائق من طرف فاتح االعتماد و بنكه ،و ذلك جيعل
حساب عميله مدينا باملبلغ املسدد و إذا مل يكن املستفيد عميال لدى البنك املنفذ لالعتماد فيمكنه احلصول
على املبلغ من طرف هذا األخري مع تقدمي ضمان الوثائق غري املوافقة من قبل بنكه.
و إ ذا كانت املخالفات املسجلة يف الوثائق متوسطة فإن البنك املبلغ يعلم البنك الفاتح باملخالفات عن طريق
إحدى وسائل االتصال بأقصى سرعة و اليت يستشري عميله (فاتح االعتماد) و يتصرف بناءا أو إنطالقا من رده.
ثانيا -مخاطر المتعاملين:
تتمثل هذه املخاطر فيما يلي:
 -1مخاطر خاصة بالمنتجات ذاتها :ترجع أسباب هذه املخاطر إىل:
 إلغاء الطلب من جانب املستورد بعد إعداد املنتجات. عدم قدرة املصدر على الوفاء بإلتزاماته اخلاصة باجلودة أو وقف التوريد. -عدم رغبة املصدر يف تنفيذ التعاقد.

 -1طلعت اسعد محيد ،االدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة ،مؤمتر االهرام القاهرة ،مصر ،3996،ص ص00- 04
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-0مخاطر االئتمان :ترجع هذه املخاطر إىل:
 عدم قدرة املستورد على التسديد.عدم قدرة املصدر أو عدم رغبته يف إعادة سداد املبالغ املسددة اليه يف حالة عدم الوفاء بإلتزاماته
ثالثا -مخاطر الظروف البيئية:
و تتمثل هذه املخاطر فيما يلي:
-1مخاطر سياسية :وأسباب هذه املخاطر هي:
 األحداث السياسية (احلرب ،التوترات .....اخل) اليت تؤدي إىل منع املستورد من تنفيذ إلتزاماته أحداث السياسية اليت تؤدي إىل منع املصدر من تنفيذ التعاقدات مع املستورد.-2مخاطر التمويل :وأسباب هذه املخاطر تكمن فيها يلي:
 رفض أو عدم قدرة الدولة أو الشخصيات املتعاملة إجراء الدفع يف املواعيد احملددة. عدم قدرة املصدر على متويل املبالغ الناجتة عن عدم وفائه اللتزاماته.-3مخاطر الصرف :وأسباب هذه املخاطر كالتايل:
 إخنفاض قيمة العملة املتفق عليها مقارنة بعملة البلد ينعكس سلبا على املستورد إرتفاع قيمة العملة املتفق عليها مبا يزيد من مثن البضاعة.رابعا -المخاطر العامة:
هي كل املخاطر الناجتة عن األحداث اخلارجية و املستقلة ،فوق كل أطراف االعتماد ،و لكنها تؤثر بصلة مبايرة
أو غري مبايرة على السري احلسن لعملية االعتماد املستندي و ميكن حصرها
 إنقطاع االتصاالت نظرا ألحداث السياسة. إضراب مصاحل النقل و الشحن الناقلة للبضاعة. الكوارث الطبيعية. حصر خروج البضائع. احلروب و ما ينجر منها من عواقب. أعمال الشغب و العنف.72
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المطلب الثاني :االحتياطات الواجب اتخاذها قبل و بعد االعتماد المستندي
نعرض بعض اإلحتياطات الواجب إختاذها قبل و بعد فتح االعتماد
أوال -قبل فتح االعتماد:
قبل إجراء عملية االعتماد املستندي جيب إختاذ جمموعة من االحتياطات لضمان السري احلسن هلا و تتمثل
فيما يلي:

1

 -3بالنسبة إلصدار االعتماد جيب أن يتم حتديد الوثائق و وصفها بدقة ،و وصف املضمون و كذا التواريخ
احملددة لصالحيتها حسب املواد  ،00 ،03 ،05من القواعد و األعراف.
 -0بالنسبة للبضاعة جيب أن توصف بإختصار لكن بدقة كافية خبصوص النوعية ،املواصفات ،السعر،
الكمية ...اخل
 -1بالنسبة إلستعمال االعتماد املستندي كوسيلة دفع ،املستورد ال جيب عليه أن يستعمل مبايرة الطريقة
املكلفة كاإلعتماد غري قابل لإللغاء و املؤكد ،كما جيب اإليارة إىل أنه حني تستعمل طريقة االعتماد
املستندي غري قابل لإللغاء و املؤكد فإن تكاليف التأكيد يتحملها املستورد.
 -4على البنك أن يعارض كل إجراء من يأنه فرض تفاصيل مبالغ فيها عند فتح االعتماد أو عند تعديله،
هذا التوضيح مهم جدا ألنه يف غالب األحيان حياول املستورد تعقيد األمور على املصدر بإيرتاطه ملستندات
ليست هلا أمهية بالنسبة للعملية ،لذلك جيب أيضا على املصدر أن يكون يقظا هلذا املوضوع و عليه أن
يطلب التبسيط يف حالة التعقيد
 -0على البنك التأكد من متانة الوضع املايل للمستورد و السمعة التجارية اليت يتمتع هبا يف األسواق
إضافة إىل كل ما سبق هناك يروط موضوعية يتعني على البنك التحقق منها مقابل فتح االعتماد و هي:

2

-3

يروط سياسية :يلتزم البنك بأن يتحقق من توفر االستقرار السياسي يف بلد االسترياد

-0

يروط قانونية:يلتزم البنك مبعرفة املبادئ اليت تسود القانون املدين و التجاري لبلد االسترياد ،و خاصة
ما يتعلق بعقود البيع و حقوق كل الدائن و املدين ،معرفة السياسة االقتصادية للدولة.

-1

يروط إقتصادية :جيب على البنك معرفة الوضع االقتصادي لبلد االسترياد و ربطه بالوضع الصناعي
وموارده الطبيعية ،و موارد الدخل الرئيسية فيه ،و مدى إقبال اجلمهور على البضاعة حمل عقد البيع.

 -1حسن دياب ،مرجع سبق ذكره ،ص 86،88
-2نفس املرجع السابق ،ص ص 89-86
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-4

يروط جتارية :يشمل التسهيالت التجارية زو االقتصادية اليت يتمتع هبا املستورد و قوة املنافسة
التجارية اليت يتمتع هبا املصدر بالنسبة للبضاعة املباعة ،كما يقارن بني القيمة السوقية هلا و القيمة
اليت نص عليها عقد البيع أو االعتماد.

-0

الشروط الشخصية :تشمل الشروط اليت يتمتع هبا املستورد من حيث األمانة التجارية

-8

يروط جغرافية :جيب على البنك معرفة مدى بلد االسترياد لالضطرابات الطبيعية اليت تؤثر على
الوضعية االقتصادية و سهولة املواصالت و االتصاالت.

-1

تنظيم إدارة املشروع التجاري :يلتزم البنك مبعرفة النظام اخلاص مبؤسسة املشرتي التجارية و عالقاهتا
التجارية مع املؤسسات األخرى.

-6

يروط متويلية :يع ي هبا الوضع اآلين للمستورد يف حالة وجود تعامل مسبق بينه و بني البنك إال إذا
كان هذا التعامل يقوم على درجة عالية من الثقة و االئتمان.

-9

يروط مالية :جيب على البنك معرفة الوضع املايل لبلد االسترياد ،و وضع ميزان مدفوعاهتا اخلارجية
و أثر سياسته املالية على املصرف ،و مدى قدرة املشرتي على مواجهة إلتزاماته اخلارجية يف حالة
فرض الدولة الرقابة.

ثانيا -بعد فتح االعتماد المستندي:
بعد إجراءات السابقة للفتح و أثناء إجناز عملية االعتماد املستندي جيب إختاذ االحتياطات التالية:

1

 - 3مينح لبنك اإلصدار املدة الكافية ملراقبة املستندات اليت على إثرها يقرر قبول أو رفض دفع القيمة املالية
للصفقة.
 -0البنك غري مسؤول عن ضياع املستندات أو األخطاء يف الرتمجة ألن دوره يقتصر عموما على اجلانب
التمويلي للعملية و كوسيلة لضمان إجنازها.
 -1بالنسبة لطلب التعديل جيب أن يتم بعد اتفاق الطرفني.
 -4عندما يتعلق األمر بقيمة الصفقة جيب أن يلحق بنسختني من الفاتورة الشكلية موصلة وكذا إذا تعلق
األمر بتغيري يف خصوصيات البضاعة.
 -0بالنسبة لوثيقة عدم اإلرسال ال متنح إال يف حالة أن الصدر يتنازل هنائيا عن الدفع أو عن إظهار الوثائق
املتعلقة بالبضاعة للدفع هذا التنازل جيب إيعاره لدى بنك فاتح االعتماد.
1

 -حسن دياب،مرجع سبق ذكره،ص ص 47،42
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الخالصة:
من خالل دراستنا لالعتماد املستندي ميكننا القول أنه خدمة مصرفية يرتتب عنها آثار قانونية معينة تربط
بني العميل( ،املشرتي) و املستفيد(البائع) على حنو يرضي كال الطرفان،حيث يتواجد العميل يف بلد معني ،يف
حني يتواجد املستفيد يف بلد آخر،و خيشى كل منهما عدم قيام الطرف اآلخر بتنفيذ إلتزاماته ،لذلك فإن تدخل
أحد املصارف لتسهيل تنفيذ تلك اإللتزامات حيقق األمان الالزم لكال الطرفان ،و حيول دون إثارة أي نزاع فيما
بينهما نتيجة لذلك يعترب االعتماد املستندي يف الوقت احلاضر الوسيلة األجنح لتسوية عمليات التبادل التجاري
نظرا للضمانات اليت مينحها ألطرافها،لذلك فهو يلعب دور مهم يف زيادة العمليات التجارية و تطورها على
الصعيد الدويل ،و بالرغم من تنوع أصنافه إال أن االعتماد املستندي املؤكد و غري قابل لإللغاء يعترب أكثر ضمانا
من غريه يف متويل التجارة اخلارجية ،و رغم ذلك فإنه ال خيلو من املخاطر و من بعض العيوب كتعقد اإلجراءات
البنكية و إمكانية اخلطأ يف التحقق من مطابقة الوثائق و كذا تكلفته املرتفعة لذا وجب إختاذ إحتياطات و تدابري
للتقليل من هذه السلبيات و احلد منها.
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الفصل الثالث
دراسة حالة تطبيقيةلعملية

االعتماد المستندي لدى
البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة -

الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
تمهيد
تعترب التجارة اخلارجية الدولية ضرورة و حقيقة أساسية ال ميكن للعامل أن يستمر بدوهنا ،إذ ال ميكن
تصور أن تستقل أية دولة بإقتصادها عن بقية إقتصادات العامل كوهنا مضطرة إىل تصدير سلعها و خدماتـها إليها
و استرياد ما يلزم شعبها من السلع و اخلدمات ،أما عن األمهية املتعلقة باالعتماد املستندي فلها الفضل يف تطوير
معدالت التبادل الدويل كإ ستخدام بنكي يف جمال متويل التجارة اخلارجية ،و من بني أكرب هذه البنوك يف اجلزائر
البنك اخلارجي اجلزائري الذي يعرف بتجربته الطويلة و معاملته اجليدة اليت جعلته حيتل مكانة هامة يف متويل
التجارة اخلارجية للبلد ،و هلذا قمنا بإختيار وكالة حيدرة لتوضيح ما استخلصتاه من دراستنا هذه.
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
المبحث األول:تقديم البنك الخارجي الجزائري و الوكالة المستقبلة
يعترب البنك اخلارجي اجلزائري من أهم املؤسسات املالية يف اجلزائر،و من خالل هذا املبحث سنتطرق
لدراسة نشأة البنك اخلارجي اجلزائري ،مهامه و أهم أهدافه و هيكله التنظيمي.
المطلب األول:نشأة و تنظيم البنك الخارجي الجزائري
يف هذا املطلب سوف نتطرق إىل نشأة البنك اخلارجي اجلزائري و هيكله التنظيمي.
أوال-نشأة البنك الخارجي الجزائري:
أسس البنك اخلارجي اجلزائري  BEAبتاريخ  01أكتوبر  0691للمرسوم  412- 91و هذا بعد أن
قامت اجلزائر بعدة إجراءات للتأميم املصريف إذ ميثل احللقة األخرية من سلسلة هذه التأمينات،و يعترب البنك
اخلارجي ال ـجـ ـزائري بنك الودائع ،ملك للدولة و خاضع للـ ـ ـقانون التجاري و كانت وظيفته األساسيـ ـة هي تنمي ـ ـة
و تطوير العالقات االقتصادية للجزائر مع الدول األخرى يف إطار التخطيط الوطين.
و منذ السبعينات توسعت الوظائف حبيث أصبح يشرف على حسابات الشركات الصناعية الكربى يف قطاع
املـحروقات(سونطراك) ،و قد عرف البنك عدة تغي ـ ـرات يف 0691حيث غري نظ ـام ـه و صار مؤس ـس ـة ب ـاألسـه ـم
يف إطـ ـ ـار القانـ ـ ـون  10-99فـي  01جانفي ،0699أصبـح يت ـمـتـع باإلستقاللية الذاتية طبقا للقانون الـمؤرخ يف
 0696/10/04رقم  10/96برأس مال يقدر حاليا  5ماليري و  911مليون دينار جزائري و له عدة وكاالت يف
اجلزائر و خارجها و يلعب دورا هاما يف تسهيل املعامالت اخلارجية.

1

ثانيا -هيكل البنك الخارجي الجزائري:
لكي يقوم البنك بكل وظائفه قسم هيكله التنظيمي إىل األقسام الرئيسية التالية:مديرية املراقبة
العامة،األمانة العامة ،املديرية العامة للعالقات الدولية،نيابة مديرية التعهدات،نيابة املديرية العامة و التطور.
و هي حسب الشكل التايل:

1

 -معلومات مقدمة من الوكالة المستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
الشكل رقم(:)7الهيكل التنظيمي العام للبنك الخارجي الجزائري BEA
الرئا ســـــــة

مديرية المراقبة العامة

األمانـة العامة

المديرية العامة للعالقات

نيابة مديرية

نيابة المديرية العامة و

الدولية

التعهدات

التطوير

 -مديرية الموارد

 -مديرية التجارة

 -المديرية المركزية

 -الخلية اإلستراتيجية

اإلنسانية و التكوين

الخارجية

للشبكة

 -خلية التنظيم

 -مديرية اإلدارة العامة

 -مديرية العمليات مع

 -مديرية التعهدات مع

 -مديرية المحاسبة

 -مديرية اإلتصال

الخارج

الشركات الكبرى

 -مديرية اإلعالم اآللي

 -مديرية الدراسات

 -مديرية الفروع و

 -مديرية المؤسسات

 -مديرية الخزينة

القانونية

المشاركات مع الخارج

الصغيرة و المتوسطة

 -مديرية مراقبة

 -مديرية المنازعات

التسيير

 -خلية األمن

المصدر :وثيقة داخلية من مصلحة االتصاالت االجنبية من وكالة _حيدرة_
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
من الشكل يظهر اهليكل التنظيمي العام للبنك اخلارجي اجلزائري كما يلي:

1

 -1المستوى األول
الرئاسة:و تتكون من:
 الرئيس أو املدير العام مدير عام مكلف باإللتزامات مدير مكلف بالعالقات الدولية أمني –سكرتري-عام مديرية و فروع مرتبطة مباشرة بالرئاسة مدير املراقبة العامةو للرئيس أو املدير العام وظيفتان على مستوى البنك
أ-الوظيفة األولى:رئيس جملس اإلدارة
ب-الوظيفة الثانية:مدير العام,و قد وزعت مهامه على الشكل التايل:
 العمل يف كل الظروف بإسم املؤسسة إنشاء القانون الداخلي للمؤسسة حتديد و توزيع التحويالت و التسيري إستالم مستحقات املؤسسة فتح خطوط قرض مؤكدة أو عن طريق االعتماد املستندي يف الشروط اليت يراها مناسبة عقد اجلمعيات العامة و إقرار جدول األعمال تقييم األرصدة لالحتياطات القانونية متثيل املؤسسة لدى العدالة و ممارسة كل املتابعات القضائية-2المستوى الثاني
يتكون البنك اخلارجي اجلزائري من خاليا و مديريات و املتمثلة فيما يلي:
1

 معلومات مقدمة من الوكالة المستقبلة2
 -معلومات مقدمة من الوكالة المستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
-1

نيابة المديرية العامة و التطوير

تتفرع إىل خاليا و كل خلية تقوم بدورها املناسب
أ-الخلية االستراتيجية:و من أمهها
 تنفيذ االسرتاتيجيات و الدراسات إقامة خمطط تنموي القيام مبخططات سنوية على مدى عدة سنواتب-خلية التنظيم:و دورها يكمن فيما يلي
 تطبيق إعادة تنظيم اهلياكل املركزية مسؤولية املراقبة العامة للحسابات نشر قوانني احملاسبة وضع البنك يف إطار قانوينجـ-مديرية المحاسبة:و يقوم مبراقبة العمليات احملاسبية
د-مديرية اإلعالم اآللي:من بني مهامه
 وضع خمطط توجيهي لإلعالم اآليل وضع جهاز للمعلوماتية البنكية متابعة و صيانة التطبيقات و االجهزةه-مديرية الخزينة:و تقوم باألعمال التالية
 ضمان و متابعة متويل الوكاالت حساب الوضعية املالية للبنك توفري السيولة للبنك بالدينار اجلزائري مركزية التسيري بالعملة الصعبة و مركزية بيع و شراء العملة الصعبة حتضري التوجيهات و اإلقرتاحات للجنة اخلزينةو-مديرية مراقبة التسيير:و لديها من املهام مايلي:
 مراقبة املخططات املالية الالمركزية82

الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
 مراقبة التكلفة لكل مركز نشاط وضع جدول املراقبة القيام بالتقرير السنوي-2

نيابة مديرية التعهدات

يكلف نائب املدير العام مبايلي:
 اإلشراف على جلنة السياسة التجارية و التعهدات التنسيق مع الشبكة فيما خيص التعهدات مع الشركات الكربى أو املؤسسات املتوسطة و الصغريةومعاجلة النزاعات
 اإلشراف على جلنة السياسة التجارية للبنك املشاركة يف اجتماعات اللجنة التشريعيةأ -المديرية المركزية للشبكة:تقوم هذه األخرية بتحديد إمكانية تنفيذ مبخططات العملية السياسية
التجارية ،و كذا القيام مبشاريع املخططات التجارية و تقوم بإنشاء الربامج التكوينية و بدورها تنقسم إىل
املديرية اجلهوية و الوكالة
ب-مديرية التعهدات مع الشركات الكبرى:
تتلخص مهامها يف:
 الدخول يف عالقات جتارية مباشرة مع الشركات الكربى متابعة و تسيري املنازعات املوكلة إليهاجـ-مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:
تقوم بدراسة ملفات متويل مشاريع األشخاص و املؤسسات الصغرية و املتوسطة املفتوحة من طرف الوكاالت,كما
تقوم مبتابعة املنازعات املوكلة إليها.
د-مديرية المنازعات:
هتتم مبساعدة و مراقبة املديرية اجلهوية و اهلياكل التابعة هلا يف معاجلة النزاعات الناشئة على كل املستويات املوكلة
إليها،و احلفاظ على حقوق البنك من جراء النزاعات النامجة عن عالقة البنك مع الغري.
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
-3

المديرية العامة للعالقات الدولية

و هي تنقسم إىل ثالث مديريات رئيسية و تتمثل فيما يلي:
أ-مديرية التجارة الخارجية :و تقوم ب ـ ـ ـ ـ:
 إجناز األوامر البنكية يف اإلطار القانوين املشاركة يف تطوير و ترقية الصادرات تسيري الديون اخلارجية للبنكب-مديرية العمليات مع الخارج:و تقوم بالعمليات التالية:
 تسيري وسائل الدفع للبنك االعتماد املستندي،فتح احلسابات بالعملة الصعبةجـ-مديرية الفروع و المشاركات مع الخارج:
و هي تقوم مبختلف التحاليل و الدراسات لفائدة البنك اخلارجي،و هتتم أيضا بوضـع التقاريـ ـ ـ ـ ـر بعد ال ـدراسـ ـ ـ ـ ـة
و القيام مبختلف العمليات اإلحصائية،و تنقسم إىل قسمني مها قسم التحليل و الدراسة الذي يقام فيه مجيع
الدراسات املتعلقة حبركة رؤوس األموال و األعمال،و جلب األموال من خمتلف البنوك،أما القسم الثاين فهو خيتص
بالدراسات حول مجيع األعمال مع اخلارج و العمليات سواء لثالثة أشهر أو لسنة أو لشهر،مث يقوم بإرسال
الدراسات إىل املكان اخلاص باإلحصاء و األرقام.
كما جند يف املديرية قسما خاصا يهتم بالدين اخلارجي.
و هتدف مديرية العالقات الدولية إىل:
 القيام بعملية التحويل من و إىل اخلارج متابعة العمليات بالعملة الصعبة اعداد خمطط توزيع العملة الصعبة -4األمانة العامة :من مهامها ما يلي:
 التنسيق بني املديريات املوضوعة حتت تصرفها. إمداد البنك بكل الوسائل لضمان نشاطه. املشاركة يف اجتماعات اللجنة التشريعية.84

الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
و تتفرع األمانة العامة اىل مايلي:
أ-مديرية املوارد االنسانية و التكوين.
ب-مديرية اإلدارة العامة.
جـ-مديرية اإلتصال.
د-مديرية الدراسات القانونية.
ه-خلية األمن.
المطلب الثاني:مهام و أهداف البنك الخارجي الجزائري
قبل التطرق إىل مهام البنك اخلارجي اجلزائري  ،يسعنا أن نوضح اهلدف األساسـي للبنك  ،أال وهو
تسهيل وتطوير العالقات اإلقتصادية اجلزائرية مع الدول األخرى ،وزيادة على متويالته اخلاصة  ،يتدخل بضماناته
وأيضا بإتفاقيات القروض مع زبائن أجانب  ،لزيادة العمليات التجارية مع الدول األخرى.
أوال-مهام البنك الخارجي الجزائري:
قبل التعرض ملهام البنك اخلارجي اجلزائري،من الضروري التذكري بأن البنك يتعامل مع نوعني من الزبائن:
الخواص:يعملون حلساهبم اخلاص ،فالعمليات يف هذه احلالة ليس هلا أي طابع جتاري.
الشركات :صناعية كانت أم جتارية أو خدمات
للبنك اجلزائري ثالثة وظائف رئيسية:
الخدمات:مثل عمليات السحب ،االيداع ،التحويل ،إستالم الشيكات.
االدخار :و هو إيداع مبلغ من املال يف البنك مقابل نسبة معينة من الفائدة
القرض :أي تسليف البنك مبلغ من املال للخواص و املؤسسات ملساعدهتم يف التخلص من املشاكل املالية
ولتمويل استثماراهتم ،و القرض قد يكون قصري أو متوسط أو طويل األجل.
ميكن تلخيص خمتلف عمليات البنك اخلارجي اجلزائري يف النقاط التالية:
 إستقبال ودائع ألجل. جتميع املوارد املالية.1
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
 متويل عمليات اإلستثمار و اإلستغالل يف القطاع العام. مراقبة التدفقات املالية للوحدات و املشاريع. إجراء إحتماالت فيما يتعلق بالنشاطات ذات املصداقية و املردودية. متويل عمليات التجارة اخلارجية. يقوم البنك مبعاجلة كل العمليات اليت يقوم هبا البنك من صرف وقروض فـي إطار التشريع وقوانني وقواعدالبنوك  ،وميكن أن يقوم أيضا :
 منح حتت كل أشكال القروض  ،السلفيات أو التسبيقات بضمانات أو بدون ضمانات إنشاء أو تسيري املتاجر العامة. أخذ حتت كل األشكال  ،كل قرض ومسامهة يف كل الشركات أو املؤسسات اجلزائرية أو األجنبية وذاتأهدف متشاهبةأو من طبيعة تسمح بتطوير أعماهلا اخلاصة هبا.
 -ومن نشاطاته أيضا  ،تغطية اإلستثمارات يف الشركات احمللية والدولية وخاصة البنوك الـدوليـة ( UBAF.

.)BIA . BAII . UBAE
 يعترب املمول الرئيسي للتجارة اخلارجية من خالل منح اإلعتمادات للمستوردين. مينح ضمانات بنكية وهو ما يشجع على الرفع من املعامالت اخلارجية. يعترب ممثل الدولة يف حالة إمضاء اتفاقيات من أجل احلصول على قروض خارجية. يتعامل البنك مع قطاع احملروقات والطاقة بالدرجة األوىل لصلته بالعامل اخلارجي. يقدم خدمات خمتلفة لزبائنه على مستوى السوق اخلارجية. و يقوم بالوظائف التجارية التقليدية مع منح القروض و فتح احلسابات.ثانيا-أهداف البنك الخارجي الجزائري:
إن هدفه االساسي منذ نشأته هو تسهيل تنمية العالقات االقتصادية بني اجلزائر وباقي الدول إال أنه ميكن إدراج
أهداف أخرى يسعى دائما إىل حتقيقها و هي:

1

 العمل على تقدمي تسهيالت للمتعاملني اجلزائريني مع اخلارج. تقدمي خمتلف القروض بضمانات خمتلفة.1

 -معلومات مقدمة من الوكالة المستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
 العمل على تقليل حدة البطالة. قبول الودائع مبختلف أنواعها. القيام جبميع العمليات املتعلقة باإلجيار و العمليات اخلاصة بالتجهيز الالزم لنشاطات املؤسسة. ترقية االتفاقيات اخلارجية مع الدول االجنبية.المطلب الثالث :تقديم و تنظيم الوكالة المستقبلة
بعد تطرقنا لتعريف البنك اخلارجي اجلزائري نتطرق اآلن إىل وكالة حيدرة و هي وحدة مستقلة ،حيث أن
البنك اخلارجي اجلزائري يشرف على حسابات املؤسسات الصناعية الكربى منها سونا طراك فلهذا مت على
مستوى مقر املؤسسة فتح وكالة خاصة بـها لتسهيل العمليات املختلفة نظرا للدور الذي تلعبه سونا طراك يف
قطاع احملروقات و على مستوى االقتصاد الوطين ككل.
أوال -تقديم وكالة -حيدرة:-
فتحت هذه الوكالة يف  10أكتوبر 4111و مقرها جنان املالك حبيدرة و يت ـم على مستواه ـا مع ـاجلة
و تسوية خمتلف املعامالت اليت تقوم هبا سونا طراك ،كما يشرفون على إجناز خمتلف وسائل الدفع حتويل برقي
حتصيل مستندي و اعتماد مستندي و لكن تقوم الوكالة بدورها الكامل و تشرف على تسوية املعامالت املختلفة
ألهم مؤسسة يف االقتصاد الوطين.

1

ثانيا-تنظيم الوكالة المستقبلة:
قسم هيكلها التنظيمي إىل مصلحة الصندوق ،مصلحة اإلتصاالت و مصلحة اإلدارة يشرف عليهم
مساعد نائب املدير  ،باإلضافة إىل نائب املدير املكلف بالتصدير حتت إشراف مدير الوكالة و فيما يلي اهليكل
التنظيمي العام لوكالة حيدرة.

1

 -معلومات مقدمة من الوكالة المستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
الشكل رقم ( : )8الهيكل التنظيمي العام لوكالة–حيدرة:-
مدير الوكالة

نائب مدير االدارة

نائب املدير املكلف

مساعد نائب املدير

بالتصدير

مصلحة الصندوق

مصلحة اإلتصاالت

مصلحة االدارة

 -فرع الشباك

 -فرع االعتماد املستندي

 -مصلحة االعتماد املستندي

 -فرع الشباك اخللفي

 -فرع التوطني

 -مصلحة التوطني

 -فرع التحويل

 -مصلحة االمر بالدفع

 -فرع التحصيل املستندي

المصدر :وثيقة داخلية من مصلحة االتصاالت األجنبية من وكالة _حيدرة_
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
من الشكل يظهر أن الوكالة تتكون من:

1

أوال-مدير الوكالة و هو مكلف ب ـ ـ ـ:
 السهر على املردودية اجليدة للخزينة. تنظيم و تنشيط و مراقبة مجيع نشاطات الوكالة. السهر على نوعية األداء احملقق. السهر على نوعية اخلدمات اليت يتم الدخول هبا و كذا تطبيق اإلجراءات اإلدارية و احملاسبية. السهر على تكوين أشخاص هلم عالقة مباشرة و كذا نشر املعلومات باإلدارة. السهر على السري اجليد و على وجود اإلرتباط بني اخلدمات فيما يتعلق بدراسة عملياهتم. وضع تقارير فيما يتعلق بالنشاط الدوري.ثانيا -مساعد نائب المدير:و هو مكلف ب ـ ـ ـ ـ ـ:
 ضمان وجود ربط بني اخلدمات املكلفة بتنفيذ العمليات التجارية اخلارجية (االسترياد) لسونا طراك. مراقبة دراسات املنشأة. إنشاء تقارير خاصة باإلحصائيات الدورية. مراقبة عمليات الصندوق.-1مصلحة االتصاالت:
أ-فرع التوطين:
 توطني مجيع ما يتعلق باالسترياد (عقد ,فاتورة ,وصل...اخل) االطالع و التوثيق النهائي مللفات التوطني. وضع التصرحيات االحصائية التنظيمية.ب -فرع االعتماد المستندي
 دراسة االعتماد املستندي لالسترياد حلساب سونا طراك. -املتابعة و التسيري للملفات األساسية.

1

 -معلومات مقدمة من الوكالة المستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
جـ -فرع التحويل
 دراسة النقل التلغرايف( )OPEكتنظيم لالسترياد. دراسة النقل التلغرايف )(DTEكتنظيم لالسترياد. دراسة كل ما يتعلق بالتصدير )(DREكتنظيم خارج احملروقات (خدمات). دراسة كل ما يتعلق بالتصدير) (OPRكتنظيم للتصدير خارج احملروقات.د -فرع التحصيل المستندي
 دراسة التحصيل املستندي لإلسترياد حلساب سونا طراك. املتابعة و التسيري للملفات األساسية.-2مصلحة االدارة
 تسيري الوسائل للعاملني بالوكالة. السهر على املظهر اجليد لكل ما يتعلق باألرشيف و احملافظة عليه. وضع امليزانية بصفة جغرافية للوكالة. متابعة سري األموال املنقولة و عقارات الوكالة. وضع متابعة سجل الشكاوي. وضع تصرحيات جبائية و شبه جبائية بصفة دورية. السهر على التطبيق اجليد للتنظيم الداخلي للوكالة من قبل املكلفني باإلدارة. التسيري اإلداري للمكلفني باإلدارة للوكالة( غيابات ،تأخري،عطل). متابعات حسابية للقائمني باإلدارة و النشاطات وفقا للتنظيم املعمول به. دعم زيادة احلاجة اىل تكوين القائمني على االدارة. وضع ميزانية خاصة بالتكوين. تسجيل القائمني على اإلدارة يف برنامج التكوين. التسيري و احملافظة على مجيع الوسائل املادية حتت تصرف الوكالة. السهر على إحرتام شروط النظافة و كذا احلماية املقررة للوكالة. -التسيري االقتصادي للوكالة.

90

الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
-3مصلحة الصندوق
 دراسة عمليات الصندوق و مهمة التعامل مع عمالئها. القيام بأحباث فيما يتعلق بشكاوي عمالئها. تقرير تصرحيات تتعلق مبسائل الدفع و ذلك بصفة دورية.أ-فرع الشباك :له املهام التالية:
 السهر على طريقة اإلستقبال للعمالء. التصريح أمام الصندوق املركزي باإل حتياجات للسيولة النقدية أو الدفع املتزايد الذي له عالقة مع املصلحةاإلدارية للوكالة.
 دراسة العمليات املتعلقة بالسيولة النقدية مع العمالء خاصة. الطلبات املتعلقة بالوضعية اخلاصة للعمالء. املدفوعات تكون بالدينار و العملة الصعبة ،و خمتلف احلسابات اليت ال ميكن متييزها. السحب بالدينار أو العملة الصعبة. الصرف اليدوي. البيع و التنظيم للشيكات املتعلقة بالسفر. دراسة عمليات السحب و الدفع على احلسابات املقررة مبوجب دفاتر. فتح اجملال لإلعالم اآليل بالنسبة لصناديق السيولة النقدية. دعم جمال احملاسبة و السيولة بشبابيك الدفع. القيام باملراقبة قبل دفع الشيكات املقدمة من طرف العمالء( .اهلوية ،اإلمضاء...،اخل) دراسة عمليات السحب للسيولة للعمالء بالنظر على تقدمي أحسن عملية. -القيام بعمليات التبادل (الشراء ,و البيع).
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
ب-فرع الشباك الخلفي
يدرس جمموعة من العمليات "الشباك اخللفي " للعمالء و له دور يف تسيري مجيع العمليات ميكننا تلخيص
هذه كما يلي:
 دعم املوزعني لألوراق النقدية. تسيري و هتيئة دفرت شيكات العمالء. األخذ بقرارات اإلدارة يف آخر يوم. تسيري استخراج شيكات العمالء. حيازة خمتلف دفاتر الشيكات من بينهم شيكات البنك. حترير شهادات للشيكات و ذلك حلساب العمالء. القيام ببيع شيكات البنك. إعطاء أمهية لإلحتياجات النقدية لتفادي العجز. حتقيق أكرب قدر من الدفوعات املمنوحة لشباك املدفوعات. ربط النشاطات اليت هلا عالقة بالعمليات "للشباك اخللفي" (حتويالت،حمفظة األوراق املالية) التحقيق اليومي،توقيف الصندوق عن دفع السيولة (الدينار). تنفيذ التحويالت اآلمرة من قبل العمالء. دراسة التحويالت املتلقاة(اخلزينة ،احلساب الربيدي اجلاري ،تسعرية  ،الوكاالت الداخلية...،اخل)ثالثا-نائب المدير المكلف بالتصدير:
-1مصلحة التوطين:
 التوطني لكل الصادرات. فحص ملف التوطني. وضع تقرير لكل ما يتم إرساله. -2مصلحة االعتماد المستندي
 دراسة االعتمادات املستندية املتعلقة بالصادرات حلساب سونا طراك. -إجراء إحصائيات و كذا وضعية دخول االعتمادات املستندية.
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
-3مصلحة األمر بالدفع ): (OPR
 تتمثل يف حساب الزبائن بالعملة الوطنية بعد حتويلها من العملة الصعبة اآلتية من اخلارج بعد عمليةالتصدير.
المبحث الثاني :كيفية سير عملية االعتماد المستندي في البنك الخارجي الجزائري
إن أول عملية يقوم هبا البنك يف كل املعامالت التجارية اخلارجية اخلاصة باالسترياد هي عملية التوطني
اليت تعترب إجبارية ،أي أن عملية التوطني هي خطوة سابقة تتخذ مهما كانت تقنية الدفع املستعملة يف إطار
العمليات التجارية و يقصد به حتديد مكان حتقيق و إجناز العقد،اإل تفاق أو االعتماد و باملختصر املفيد يعين
التوطني بالنسبة للبنك وضع ختم أو رقم على فاتورة منوذجية (تقديرية) أو على عقد ما.
المطلب األول :طلب فتح التوطين البنكي la domiciliation

نأخذ التوطني البنكي يف حالة االسترياد كوهنا العملية االكثر استعماال يف اجلزائر,وهي تتضمن ما يلي:1
أوال -بالنسبة للمستورد:
عند إختيار بنك اخلارجي اجلزائري فإن املستورد يطلب فتح ملف التوطني الذي يتكون من الوثائق التالية:
 -1رخصة االستيراد
 -2الفاتورة الشكلية  :هي فاتورة أولية يرسلها املورد األجنيب اىل زبونه.
 -3طلب التوطين :هذه الوثيقة حيررها املستورد و حتتوي على املعلومات التالية:
 معلومات خاصة باملستورد
 معلومات خاصة بالسلعة و نذكر منها:
 طبيعة السلعة
 البلد االصلي للسلعة و البلد املصدر
 مبلغ الفاتورة
 شروط الدفع
 -1معلومات مقدمة من طرف الوكالة املستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
 مكان اجلمركة
 معلومات خاصة باملصدر
 -4التعهد: l’engagementتكون هذه الوثيقة يف حالة ما إذا كانت السلعة موجهة لالستهالك اخلاص
باملستورد لتغطية إحتياجاته و يف حالة سلعة موجهة لإلستهالك النهائي يدفع املستورد ضريبة )(TVA
بـ 01.111دج يف مديرية الضرائب و إذا كانت خدمة تدفع ضريبة ) )TAXبـ.%3
ثانيا -بالنسبة للبنك الموطن :يتحصل العميل على إستمارة حمدد فيها املعلومات اليت هتم البنك أي أن البنك
يقوم بفتح ملف التوطني و ذلك بعد مجع و ثائق معينة اليت تسمح بضمان الدخول الفعلي للسلع و اخلدمات اىل
اجلزائر
الشروط املسبقة يف عملية التوطني:
 أن يكون املستورد ميلك سجل جتاري أن تكون لديه السيولة الكافية لتغطية العملية أن السلعة املستوردة غري ممنوعة من طرف احلكومة حصول املستورد على ترخيص االسترياد يف حالة ما اذا كانت السلعة املستوردة تتطلب ذلكالمطلب الثاني :ختم التوطين البنكي
يقوم البنك بإعطاء رقم التوطني لكل من الفاتورة الشكلية و العقد التجاري املربم بني املستورد و املصدر حبيث
يكون هذا الرقم حيتوي على  40عدد مقسمني إىل  19خانات و تتمثل هذه األخرية من اليسار إىل اليمني
كمايلي ما يلي:
اخلانة األوىل :حتتوي على ستة  19أرقام مقسم على الشكل التايل(من اليسار إىل اليمني)
 رقمني ميثالن الوالية
 رقمني ميثالن البنك
 رقمني ميثالن الوكالة
اخلانة الثانية :متثل السنة اليت يتم فيها التوطني
اخلانة الثالثة:متثل الفصل الذي يتم فيه التوطني

94

الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
اخلانة الرابعة :حتتوي على رقمني و متثل نوع العملية أو طبيعتها ( 01متثل سلعة و  01متثل خدمة)
اخلانة اخلامسة :متثل الرقم التسلسلي لتسجيل العملية و حتتوي على  15أرقام
اخلانة السادسة :متثل نوع العملة مثل:
 :EURمتثل عملة األورو
 :USDمتثل عملة الواليات متحدة االمريكية
 :GBPمتثل عملة احتاد الربيطاين
الشكل رقم ( :)9ختم التوطين البنكي
BANQUE EXTERIEURE
D’ALGERIE
AGENCE SITE SONATRACH
HYDRA
DOMICILIATION-IMPORT-

المصدر :وثيقة مقدمة من مصلحة التوطين البنكي في الوكالة المستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
المطلب الثالث:عملية فتح االعتماد المستندي
يتقدم العميل بالوثائق املطلوبة قصد فتح االعتماد املستندي و تتمثل الوثائق فيما يلي:

1

أوال-الفاتورة الشكلية :Facture proforma
املتضمنة ما يلي:
 تاريخ الفاتورة
 إسم و عنوان املصدر
 إسم و عنوان املستورد
 إسم بنك املصدر
 إلتزامات إنتقال السلع
 نوع االعتماد
 نوع السلعة
 الكمية
 السعر اإلمجايل
و تكون خمتومة و ممضية من طرف املصدر و جيب أن حتمل هذه الفاتورة رقم التوطني البنكي إضافة إىل الفاتورة
فيجب على املتعامل أن يرفق معها أيضا طلب فتح االعتماد .
ثانيا-طلب فتح االعتماد:
الذي يتضمن عدة نقاط منها:
 رقم حساب اجلاري اخلاص باملستورد
 رقم التوطني
-0

نوع االعتماد

-2

إسم و عنوان بنك املصدر

-3

إسم و عنوان املصدر

 -1معلومات مقدمة من الوكالة املستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
 و يتضمن أيضا
-4

مبلغ االعتماد

-5

تاريخ هناية صالحية االعتماد

-6

تاريخ اخر اجال للشحن

-7

إستعمال االعتماد

-8

رقم العقد بني املصدر و املستورد

-9

الوثائق املطلوبة

 -01نوع و كمية السلعة
 -00مكان الشحن و التفريغ
 -02تصدير اجلزئي للسلعة
 -03إنتقال السلعة حبريا
 -04معلومات خاصة بالتكاليف
 -05التعريفة اجلمركية
و جيب أن يكون هذا الطلب ممضي من طرف مدير الشركة أو من طرف مسؤولني و متبوع خبتم الشركة
و بعد إستالم البنكي الوثائق يقوم هذا األخري بالتأكد من سالمة امللف و صحته حيث يقوم مبراجعة رصيد
صاحب األ مر و يتحقق من و جود السيولة الكافية لتغطية العملية و يتحقق أيضا من سالمة إمضاءات املسريين
املسؤولني (مسؤويل الشركة) فيقوم باخلتم ( وضع تاريخ لإلستقبال) يبني إستقبال البنكي للملف و يف حالة عدم
صحة امللف يقوم البنكي بإرجاع امللف لصاحب االمر.
ثالثا-كيفية إجراء فتح االعتماد المستندي:
يتم فتح االعتماد على مرحلتني أساسيتني مها:

1

المرحلة األولى :فتح االعتماد املستندي عن طريق برنامج خاص داخلي بالبنك  BEAلتسيري العمليات
الداخلية )(système informatique interne
 -1معلومات مقدمة من الوكالة املستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
جترى فيه مجيع العمليات الداخلية اخلاصة بالزبائن و املتعاملني االقتصاديني حيث هذا الربنامج يتم من خالله
احلصول على عموالت
كيفية سير فتح االعتماد عن طريق (DELTA VERSION 08 ):V8
يدون البنكي املعلومات الالزمة يف هذا الربنامج و اليت تتمثل يف:
أوال -إختيار نوع امللف حيث هناك عدة أنواع أمهها:
(Crédit doc a vue totalement provisionne )110
يف هذا الصنف يقتطع من رصيد صاحب األمر  provisionو حيتفظ به يف رصي ـد خـاص بالبنـك BEA

ويكون بالدينار
(Crédit doc a vue non provisionne )110

يف هذه احلالة تكون هناك ثقة مابني صاحب األمر و بنكه حيث يتأكد البنك من وجود السيولة الالزمة وقت
الدفع
(Crédit doc a vue totalement provisionne compte devise )114

يف هذه احلالة اقتطاع السيولة مباشرة من رصيد بالعملة األجنبية( من نفس العملة) جيب أن تكون عملة الرصيد
وعملة الفاتورة متشاهبتني
(Crédit doc a vue totalement provisionne compte devise )116

)(Arbitrageعملتني أجنبيتني خمتلفتني (عملة الفاتورة ختتلف عن عملة الرصيد)
ثانيا -تدوين معلومات خاصة بصاحب األمر (املستورد ) اإلسم و العنوان
-0

تدوين الرصيد بالعملة االجنبية

-2

تدوين الرصيد بالعملة احملليةDA

لسحب تكاليف و عمالت مللف االعتماد املستندي
ثالثا -معلومات خاصة باملستفيد(املصدر) اسم و عنوان املستفيد
رابعا -معلومات خاصة ببنك املستفيد اسم و عنوان بنك املستفيد و رصيد املستفيد يف بنكه
خامسا -يتم تدوين معلومات بنك اإلشعار  banque notificatriceو اليت تكون من صالحيات مديرية
العمليات اخلارجية DOE

-إختيار نوع االعتماداملستندي إما:اعتماد غري قابل لإللغاء أو غري قابل لإللغاء و مؤكد
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
سادسا caracteristique credit -خصائص القرض
_تاريخ هناية الصالحية
السعرسابعا -تفصيل نوع السلعة و كيفية انتقاهلا
ثامنا -طريقة الشحن
تاسعا -أجال تسليم الوثائق إىل البنك من طرف املستفيد  20يوم يسمح هبا قانون االعتماد املستندي
عاشرا -وصف الوثائق املطلوبة مثل الفاتورة التجارية
عند االنتهاء من العملية يتم وضع رقم االعتماد املستندي.
المرحلة الثانية:فتح اإلعتماد املستندي عن طريق برنامج خاص خارجي بالبنوك لتسيري العمليات اخلارجية
كيفية سير االعتماد المستندي عن طريق سويفت :SWIFT
يقوم البنكي بإرسال رسائل عن طريق  SWIFTو املتمثلة يف  MT700خاصة بعملية فتح االعتماد املستندي
و اليت تقوم بإرساهلا إىل مديرية العمليات اخلارجية ، DOEيف هذه العملية يقوم البنكي بتدوين املعلومات
اخلاصة بفتح االعتماد خبانات خاصة:
خانة املرسل :بنك اجلزائر اخلارجيخانة املرسل إليه( DOE:مديرية العمليات اخلارجية(:Champs 40Aهيئة االعتماد املستندي أي صنف االعتماد:Champs 20رقم اإلعتماد املستندي حيث يتكون من  06ما بني  3حروف و  03رقم_règles d’application :Champs 40E

:Champs 31Dمكان و تاريخ هناية الصالحية
 banque emettrice:Champs 51aبنك املستورد:Champs 50صاحب األمر (اإلسم و العنوان):Champs 59املصدر إمسه و عنوانه:Champs 32Baالعملةالقيمة:
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
:Champs 41a

 la banque du Bénéficiaireبنك املستفيد

 envois partielle :Champs 43pتصدير جزئي
Transbodement :Champs 43TPort de chargement :Champs 44EPort de dechargement :Champs 44F-

 date limite d’envoi :Champs 44Cتاريخ آخر أجل للشحن:Champs 45Aجيب تدوين قاعدة النقل ،نوع السلعة ،صنفها ،كميتها:Champs 46تسجل كل املستندات املطلوبة من صاحب األمر :Champs 47Aحيتوي على كل شروط بنك اجلزائر اخلارجي يف إطار االعتماد املستندي :Champs 71Bحيتوي على التكاليف( instruction de confirmite:Champs 49غري مؤكد)non confirme،:Champs78كيفية الدفع و هذا يكون حسب مدة الدفع اليت تكون  7ايامbanque notificatrice:Champs 57A-

(Modification:Champs72التعديالت إن وجدت )رابعا-مرحلة التنفيذ و التسوية النهائية لالعتماد المستندي:

1

قبل عملية التنفيذ و التسوية النهائية إن وجدت التعديالت يقوم املستورد بإرسال طلب إىل مدير البنك
يطلب فيه إحداث تغيريات على االعتماد املستندي و هذه التعديالت اليت تطرأ على شروط العقد اليت تكون
جوهرية تستلزم احلصول على موافقة املستفيد منها ختفيض مبلغ االعتماد ،و تغيري نوع البضاعة املتفق عليها،أو
تغيري إسم املستفيد.
هذه التعديالت تتم يف وثيقة متمثلة يف MT 707اليت ترسلها الوكالة اىل  .DOEو بعدها تأيت عملية التنفيذ و
التسوية النهائية و ذلك بعد تلقي املصدر إشعار من بنكه،بفتح االعتماد املستندي لصاحله و التأكد من تطابق

 -1معلومات مقدمة من طرف الوكالة املستقبلة
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
الشروط املتفق عليها يف العقد التجاري ،يقوم املصدر بتحضري البضاعة و إرساهلا إىل الشركة اليت تتكفل بنقل
البضاعة إىل املكان املتفق عليه و يتم نقل البضائع املستوردة عادة وفق أربعة حاالت معروفة و هي:
نقل املشرتي البضاعة من مقر املصدر أي البلد األجنيب و تدعى LOCO نقل املشرتي البضاعة من ميناء الشحن و تدعى طريقة FOB نقل املشرتي البضاعة من ميناء الوصول و تدعى طريقة CIF-نقل املصدر للبضاعة من مقره إىل غاية خمازن املشرتي و تدعى طريقة CFR

و مبجرد تسليم البضاعة للناقل يتحصل وكيل العبور على الوثائق التالية:
سند الشحنالفاتورة التجارية النهائيةوثيقة التأمنيشهادة املطابقةشهادة املنشأنوع التصديروثيقة الوزن و احلجممث يقوم املصدر بتسليم هذه الوثائق إىل بنكه الذي بدوره يقوم بإرسال هذه الوثائق إىل بنك املستورد BEA
الذي يقوم بفحصها و مراجعتها ملعرفة مدى مطابقة الوثائق للشروط املتفق عليها يف مرحلة فتح االعتماد،يف حالة
مطابقة املستندات ،يقوم البنك بدفع قيمة البضاعة إىل البنك املصدر و منه يقوم بنك املستورد بإرسال األموال يف
أجل ال يتعدى  17أيام إىل بنك املصدر.
حيث تقوم إدارة اجلمارك بإرسال التصريح اجلمركي  D10الذي يدل على دخول البضاعة إىل التـ ـ ـ ـ ـ ـراب الـ ــوطين
و هذه الوثيقة تثبت اإلستالم الفعلي للبضاعة،و أما املصدر فإنه قام بإرسال وثيقة تثبت بأنه قد إستلم قيمة تلك
البضاعة و يف األخري تتم التسوية النهائية للصفقة.
اما يف حالة الوثائق الغري مطابقة للشروط املتفق عليها سابقا يتم إخبار املستورد و إنتظار الرد،حيث يتم إعالمه
بكل املتغريات املوجودة يف الوثائق و ينتظر الرد.

101

الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
إذا كان الرد إجيايب فيتقبل هذه التغريات و يقوم بإرسال  SWIFTإىل مديرية العمليات اخلارجية  DOEمن أجل
تسديد قيمة هذه الوثائق ،مدة  11أيام إبتداءا من تاريخ إرسال الرسالة و بعدها يتم إعطاء الوثائق إىل املستورد
من أجل عملية اجلمركة
و يف حالة ما إذا كان الرد سليب ال يتقبل هذه املتغريات ف يتم إعادة إرسال الوثائق إىل بنك املصدر من أجل
إعادة النظر فيها.
المبحث الثالث :طريقة فتح و متابعة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي من طرف الوكالة المستقبلة

سوف نبني يف هذا املبحث خمتلف املراحل اليت متر هبا عملية فتح االعتماد املستندي من مرحلة التوطني البنكي
إىل مرحلة التسوية النهائية.
المطلب األول:طلب فتح التوطين البنكي
كما أشرنا سابقا أول عملية يقوم هبا البنك يف كل معامالته التجارية اخلارجية اخلاصة باالسترياد هي عملية
التوطني،و يتم طلب فتح التوطني (أنظر امللحق رقم )10كمايلي:
أوال -بالنسبة للمستورد :
مت اختيار البنك اخلارجي اجلزائري وكالة حيدرة رقم 115مث قام بطلب فتح ملف التوطني مرفوقا بفاتورة شكلية
ونسخة طبق األصل من السجل التجاري مصادق عليها.
-1

رخصة االستيراد

-2

فاتورة شكلية تضمنت مايلي(:أنظر امللحق رقم )12

 تاريخ الفاتورة 27 juin 2013
 اسم و عنوان املصدرBAKERHUGHES EHOLTD
22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda
 إسم و عنوان املستوردGroupement BIRSEBA
)Lot N 01 Lotissement Belle vue HYDRA (Alger
 إسم بنك املصدر JP Morgan chase bank
 لتزامات انتقال السلع Incoterme CFR
 نوع االعتماد غري قابل لإللغاء irrevocable
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
 نوع السلعة:قطع الغيار
 الكمية
 السعر االمجايل 791.876.00

 -3طلب التوطين :هذه الوثيقة حيررها املستورد و حتتوي على املعلومات التالية:
 معلومات خاصة باملستورد Groupement BIRSEBA
)Lot N 01 Lotissement Belle vue HYDRA (Alger

 معلومات خاصة بالسلعة و نذكر منها:
 طبيعة السلعة
 البلد االصلي للسلعة و البلد املصدر
 مبلغ الفاتورة1606919.11

 شروط الدفع
 مكان اجلمركة اجلزائر
 معلومات خاصة باملصدرBAKERHUGHES EHOLTD
22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda

ثانيا -بالنسبة للبنك الموطن:
حتصل العميل على إستمارة حدد فيها املعلومات اليت هتم البنك و أعطى البنك خبتمه رقم التوطني يف كل من
الفاتورة الشكلية و العقد التجاري املربم بني املستورد و املصدر(أنظر امللحق رقم)13
المطلب الثاني:ختم التوطين البنكي
سنقوم يف هذا املطلب بتوضيح شكل ختم التوطني البنكي و العناصر املكونة له.
و هو موضح يف الشكل التايل:
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
الشكل رقم( :)99ختم التوطين البنكي
BANQUE EXTERIEURE
D’ALGERIE
AGENCE SITE SONATRACH
HYDRA
DOMICILIATION-IMPORT11409

USD

01

2

4104
2102

091001

ALGER LE 13 MAI 2012

المصدر :وثيقة مقدمة من مصلحة التوطين البنكي في الوكالة المستقبلة
حيث أن 091001 -:رقمني ميثالن الوالية،رقمني ميثالن البنك،رقمني ميثالن الوكالة
4104 -

السنة الذي مت فيه التوطني

4 -

ميثل الفصل الذي مت فيه التوطني

01 -

متثل السلعة

11049 -

الرقم التسلسلي لتسجيل العملية

-

USD

العملة

المطلب الثالث :عملية فتح االعتماد المستندي
تقدم العميل و هو ممثل شركة  BIRSEBAبالوثائق املطلوبة قصد فتح اعتماد مستندي يف و كالة حيدرة
و تتمثل الوثائق فيما يلي:
أوال-فاتورة شكليةFacture proforma:

و كانت خمتومة و ممضية من طرف املصدر و حتمل هذه الفاتورة رقم التوطني البنكي إضافة اىل هذه الفاتورة قام
بإحضار طلب فتح االعتماد.
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
ثانيا-طلب فتح االعتماد(:أنظر امللحق رقم )12
الذي تضمن عدة نقاط منها:
 رقم حساب اجلاري اخلاص باملستورد N 002.00005.005.3.00001 Clé 13
 رقم التوطني 091001.4104.4.01.11409 USD

-0

نوع االعتماد irrévocable

-2

بنك املصدرJP Morgan chase Banq

125 London Wall London EC2Y5AJ UK

-3

اسم و عنوان كل من:

 املصدرBAKER HUGHES EHO LTD
22.Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda

 و تضمن أيضا
-4

مبلغ االعتمادUSD 791.876.00

-5

تاريخ هناية صالحية االعتماد13/09/2013

-6

تاريخ آخر أجل للشحن 13/08/2013

-7

 A vueباإلطالع

-8

رقم العقد بني املصدر و املستورد09/0912/po-13/CS/GBRS-D/09

-9

الوثائق املطلوبة

 فاتورة جتارية ( Facture commercialأنظر امللحق رقم )15
 التزامات انتقال السلعCFR

 سند الشحن (أنظر امللحق رقم )19
 شهادة اصلية واحدة (أنظر امللحق رقم)11
 قائمة الطرود Liste de colisage
 شهادة certificat de conformité

 -01نوع و كمية السلعة قطع الغيار
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
 -00مكان الشحن و التفريغ :مكان الشحن ميناء مرسيليا ،مكان التفريغ ميناء اجلزائر
 -02تصدير اجلزئي للسلعة Interdit

transbordement -03االنتقال السلعي البحري ممنوع
 -04التكاليف يف اخلارج على مسؤولية املصدر أما تكاليف البلد احمللي تكون على مسؤولية
املستورد
 -05التعريفة اجلمركية84.31.43.00

ثالثا-كيفية إجراء عملية االعتماد المستندي:
مت فتح االعتماد على مرحلتني أساسيتني مها:
المرحلة األولى :فتح االعتماد املستندي عن طريق الربنامج اخلاص الداخلي بالبنك  BEAلتسيري العمليات
الداخلية )(système informatique interne

جترى فيه مجيع العمليات الداخلية اخلاصة بالزبون و املتعامل االقتصادي حيث هذا الربنامج يتم من خالله
احلصول على عموالت
كيفية سير فتح االعتماد عن طريق (DELTA VERSION 08 ):V8

مت تدوين املعلومات الالزمة يف هذا الربنامج و اليت مشلت:
أوال -إختيار نوع امللف:
Crédit doc a vue totalement provisionne compte devise )114( 

أي إقتطاع السيولة مباشرة من رصيد بالعملة األجنبية (من نفس العملة) جيب أن تكون عملة الرصيد و عملة
الفاتورة متشاهبتني
ثانيا -تدوين معلومات خاصة بصاحب األمر (املستورد ) اإلسم و العنوانGroupement BIRSEBA
)Lot N 01 Lotissement Belle vue HYDRA (Alger

-0

الرصيد بالعملة االجنبية 5112026.95 USD

-2

الرصيد بالعملة احملليةDA

لسحب تكاليف و عمالت ملف االعتماد املستندي
ثالثا -معلومات خاصة باملستفيد(املصدر) إسم و عنوان املستفيد Baker Hughes EHO .LTD
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
22 victoria street Hamilton HM .12BERMUDA

رابعا -معلومات خاصة ببنك املستفيد إسم و عنوان بنك املستفيد و رصيد املستفيد يف بنكه
Jp Morgan Chase bank
125 London Wall London EC 2Y 5AJ Uk

خامسا -معلومات بنك اإلشعار  banque notificatriceو اليت تكون من صالحيات مديرية العمليات
اخلارجية DOE

إختيار نوع االعتماداملستندي :مت إختيار اعتماد مستندي غري قابل لإللغاءسادسا caracteristique credit -خصائص القرض
_تاريخ هناية الصالحية4100/19/00
-السعر610919.11

سابعا -تفصيل نوع السلعة و كيفية إنتقاهلا
incoterm 2010 CFR Port skikda Alger
ثامنا -طريقة الشحن حبرية Maritine

تاسعا -أجال تسليم الوثائق إىل البنك من طرف املستفيد  20يوم يسمح هبا قانون االعتماد املستندي
عاشرا -وصف الوثائق املطلوبة مثل الفاتورة التجارية
و قد مت اإلنتهاء من العملية يف تاريخ  2013/06/27مت وضع رقم االعتماد املستندي (أنظر امللحق رقم)19
المرحلة الثانية :و بعدها مت فتح االعتماد املستندي عن طريق برنامج آخر خاص خارجي بالبنوك لتسيري
العمليات اخلارجية
كيفية سير االعتماد المستندي عن طريق سويفت :SWIFT
مت إرسال رسائل عن طريق ( SWIFTأنظر امللحق رقم  )16و املتمثلة يف  MT700خاصة بعملية فتح
االعتماد املستندي و اليت مت إرساهلا إىل مديرية العمليات اخلارجية ، DOEو يف هذه العملية مت تدوين
املعلومات اخلاصة بفتح االعتماد خبانات خاصة:
خانة املرسل:بنك اجلزائر اخلارجي وكالة حيدرةخانة املرسل إليه( DOE:مديرية العمليات اخلارجية) :Champs 40A-االعتماد غري قابل لإللغاء
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 دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري:الفصل الثالث
-حيدرة- وكالة
005.ICD .00237.13.039 رقم االعتماد املستندي حيث يتكون:Champs 20-

رقم وكالة حيدرة:005
Importation credit documentaire:Icd

رقم االعتماد:00237
4100: السنة

رقم العملة بالدوالر:106
regles d’application :Champs 40E_

مكان و تاريخ هناية الصالحية:Champs 31D
13 aout 2013:التاريخ

 لندن:املكان
 بنك اجلزائر اخلارجي وكالة حيدرةbanque emettrice:Champs 51a)صاحب األمر (االسم و العنوان:Champs 50Groupement Bir SEBA.Lot. N 01 Lotissement BELLE VUE HYDRA Alger
Baker Hughes EHO .LTD املصدر إمسه و عنوانه:Champs 5922 victoria street Hamilton HM .12BERMUDA

العملة بالدوالر:Champs 32B
USD 791.876.00 :القيمة
Jp Morgan Chase bank )la banque du Bénéficiaire ( :Champs 41a
125 London Wall London EC 2Y 5AJ Uk

 تصدير جزئي ممنوعenvois partielle interdit :Champs 43p
Transbodement interdit:Champs 43T-

(ميناء الشحن) و هو ميناء مرسيلياPort de chargement :Champs 44E(ميناء التفريغ)و هو ميناء اجلزائرPort de dechargement :Champs 44F13 Aout 2013  تاريخ آخر أجل للشحنdate limite d’envoi :Champs 44C-

 كميتها، صنفها،نوع السلعة،تدوين قاعدة النقل:Champs 45A-
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
CFR PORT DE MARSEILLE INCOTERM 2010
Suivant facture proforma nr HMD 065-12 du 05/06/2013

:Champs 46سجلنا كل املستندات املطلوبة من صاحب األمر:* فاتورة جتارية 10نسخ
* إلتزامات إنتقال السلعCFR

* شهادة أصلية نسخة واحدة.
* قائمة الطرود نسختني.
* شهادة الضمان نسخة.
 :Champs 47Aحيتوي على كل شروط بنك اجلزائر اخلارجي يف إطار االعتماد املستندي :Champs 71Bحيتوي على التكاليف( instruction de confirmite:Champs 49غري مؤكد)non confirme,:Champs78كيفية الدفع و هذا يكون حسب مدة الدفع اليت تكون  7أيامbanque notificatrice:Champs 57AJp Morgan Chase bank

(Modification:Champs72التعديالت إن وجدت )رابعا-مرحلة التنفيذ و التسوية النهائية لالعتماد المستندي:
و قبل الوصول إىل التنفيذ و التسوية النهائية لالعتماد املستندي لقد وجدت تعديالت (أنظر امللحق رقم
 )01فيما خيص:
_ السماح بالشحن اجملزأ بعدما كان غري مسموح
تاريخ هناية صالحية االعتماد املستندي مت تعديله و متديده إىل  4100/04/13بعد ما كان يف تاريخ4100/16/00
-تاريخ آخر أجل للشحن كان يف  4100/ 19/00و مت متديده إىل غاية 4100/00/00

و من أجل تنفيذ و تسوية العملية تلقى  Baker Hughesإشعار من بنكه،بفتح االعتماد املستندي لصاحله و
تأكد من مطابقتها للشروط املتفق عليها يف العقد التجاري،فقام بتحضري البضاعة ( املتمثلة يف قطاع الغيار)
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
و إرساهلا إىل الشركة اليت تكفلت بنقل البضاعة إىل املكان املتفق عليه و مت نقل البضائع املستوردة عن طريق
CFR

و مبجرد تسليم البضاعة للناقل حتصل وكيل العبور على الوثائق التالية:
سند الشحنالفاتورة التجارية النهائيةوثيقة التأمنيشهادة املطابقةشهادة املنشأنوع التصديروثيقة الوزن و احلجمفقام املصدر بتسليم هذه الوثائق إىل بنكه الذي بدوره أرسل هذه الوثائق إىل بنك املستورد (البنك اخلارجي
اجلزائري)  BEAوكالة حيدرة قمنا بفحصها و مراجعها ملعرفة مدى مطابقتها للشروط املتفق عليها يف مرحلة فتح
االعتماد  ،فكانت املستندات مطابقة للشروط فقام البنك بدفع قيمة البضاعة إىل البنك املصدر.
إستدعى بنك املستورد عميله فسلمه املستندات و حتقق من صحتها فقام هذا األخري بدفع قيمة البضاعة لبنك ـه
و إستلم الوثائق.
فقامت إدارة اجلمارك بإرسال التصريح اجلمركي (D10أنظر امللحق رقم )00الذي يدل على دخول البضاعة إىل
الرتاب الوطين  ،و هذه الوثيقة تثبت اإلستالم الفعلي للبضاعة،و أما املصدر فإنه قام بإرسال وثيقة تثبت بأنه قد
إستلم قيمة تلك البضاعة (أنظر امللحق رقم  )02و يف األخري متت التسوية النهائية للصفقة.
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الفصل الثالث :دراسة حالة تطبيقية لعملية االعتماد المستندي لدى البنك الخارجي الجزائري
وكالة -حيدرة-
الخالصة :
من خالل دراستنا حلالة متويل عملية استرياد عن طريق االعتماد املستندي بالشكل التفصيلي ميكن القول
أن هذه التقنية ختلق ثقة كبرية بني أطراف العقد التجاري سواء بالنسبة للمصدر الذي يضمن احلصول على أمواله
إذا إحرتم الشروط املتفق عليها ،و نفس الشيء بالنسبة للمستورد الذي يضمن كذلك احلصول على البضائع
املطلوبة وفقا للشروط اليت فرضها أو تفاوض عليها املصدر.
و يف هذه الدراسة وجدنا أن النوع املستعمل بني املستورد اجلزائري و املصدر األجنيب هو االعتماد
املستندي غرب قابل لإللغاء ،و بـهذا يتطلب تدخل بنكني أحدهـما ممثل املصدر و اآلخر ممثل املستورد و هذا
املتدخل يتمثل يف البنك اخلارجي اجلزائري بالنسبة لفتح االعتماد املستندي بأمر من املستورد لصاحل املصدر،و أما
بالنسبة للبنك االجنيب يقوم بالتأكيد على هذا االعتماد املستندي فكالمها يقومان مبراقبة مستندات العملية.
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الخاتمة
بعد دراستنا ملوضوع االعتماد املستندي جبانبيه النظري و التطبيقي،توصلنا إىل أن اجلهاز املصريف املتكون
من البنك املركزي و البنوك التجارية و البنوك املتخصصة له دور فعال و قوي يف متويل العديد من القطاعات
االقتصادية ،مبا فيها التجارة اخلارجية و ذلك من خالل عرضه جملموعة من تقنيات الدفع حبيث توفر األمان و الثقة
بني املتعاملني من مصدرين و مستوردين الذين يف غالب األحيان ال جتمع بينهم معرفة مسبقة.
و كما سبق الذكر فإن التجارة اخلارجية أهم القطاعات االقتصادية الذي يعترب جزءا عضويا يف هيكل االقتصاد
الوطين,و ختتلف أمهيته من دولة إىل أخرى ،و يعترب مبثابة القوة الدافعة للتنمية االقتصادية فالتفتح الذي شهدته
األسواق العاملية أدى إىل توسيع دائرة التعامل اخلارجي بني الدول،مما نتج عنه ضرورة قيام عمليات التمويل.
و قد أثبتت البنوك قدرهتا يف متويل املتعاملني اإلقتصاديني بواسطة جمموعة من الوسائل و التقنيات اليت هلا أمهية
بالغة يف عملية التصدير و االسترياد إذ أهنا تضمن حقوق املتعاملني من خالل وسائل الدفع املباشر أو عن طريق
املستندات كاالعتماد و التحصيل املستنديني اللذان يعتربان من أكثر الطرق ضمانا فيما خيص املخاطر املختلفة
اليت تواجه عملية التمويل ،لذا تدخل البنوك يف حل مشكلة الضمان و الدفع اليت تواجه أطراف التبادل يف التجارة
اخلارجية من خالل تقنيات سامهت يف تطوير البنوك و توسيع نشاطاهتا مع اخلارج و خنص بالذكر تقنية االعتماد
املستندي خاصة غري قابل لإللغاء و املؤكد،ألنه يوفر األمان و الثقة للمتعاملني،كما يتميز بالسرعة و السهولة يف
التنفيذ.
و هبذا يؤدي االعتماد املستندي دور هام يف متويل التجارة اخلارجية و ترقيتها من خالل اعتمادها على تقنيات
تضمن للبائع و املشرتي تطبيق إلتزاماهتم مع تدخل البنك فيما خيص جمال تنظيمات الصرف.
التأكد من صحة الفرضيات:
الفرضية االولى :ميكن القول أن هذه الفرضية خاطئة و هذا من خالل ما مت تأكيده يف هذه الدراسة اليت أبرزت
أمهية التمويل البنكي يف حتسني املعامالت التجارية بني الدول و ذلك باالعتماد على وسائل الدفع احلديثة لكوهنا
أكثر ضمانا إىل جانب وسائل الدفع التقليدية.
الفرضية الثانية :هي مؤكدة من خالل إيضاح أن االعتماد املستندي هو أداة متويل و دفع يف املعامالت التجارية
و الدولية،و هو أداة تضمن لألطراف املتعاملة إمتام معامالهتم بكل أمان من خالل املستندات اليت ترافقه و اليت
تساهم يف إمتام املعامالت بسهولة و بثقة تامة.
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الخاتمة
الفرضية الثالثة :تتميز تسوية املعامالت التجارية يف وكالة  BEAباالستخدام الواسع لنظام االعتماد املستندي
و هذا ما يثبت صحة هذه الفرضية.
نتائج الدراسة:
من خالل هذه الدراسة متكنا من استخالص النتائج التالية:
 البنك مؤسسة مالية تقوم بوظيفتها التقليدية و املتمثلة يف استقبال الودائع و منح القروض إضافة اىلوظائفها احلديثة،و تلعب دور ها م يف متويل التجارة اخلارجية.
 وسائل الدفع املستندية ظهرت نتيجة لتزايد حاجات التجارة اخلارجية بكون التجارة من الدعائماألساسية للتنمية االقتصادية.
 يعترب االعتماد املستندي تقنية دفع و متويل التجارة اخلارجية إلمتام الصفقات التجارية يف أحسنالظروف،و أهم ما مييزه عن غريه من الوسائل هو إجياد مستندات معينة كسند الشحن،الفواتري التجارية
و شهادات أخرى تضمن السري احلسن لعملييت التصدير و االسترياد باإلضافة إىل تعهد البنك بدفع قيمة
االعتماد.
 إن تتبع مراحل سري االعتماد املستندي بدءا من فتح ملف االعتماد إىل غاية دفع الوثائق و فحصهاو مراجعتها تكون معقدة نوعا ما و تتطلب إهلاما دقيقا.
 بالرغم من أن هذه التقنية تتميز بالثقة و األمان إال أهنا تتضمن عدة خماطر كالسرقة و خماطر النقلو الشحن ،و تعرض البضاعة للتلف و عدم وصوهلا يف الوقت املناسب و غريها من املخاطر اليت تنقص
من أمهية العملية بالرغم من االحتياطات املتخذة.
التوصيات:
 استحداث األجهزة املعلوماتية املستعملة من طرف البنوك لتسهيل اخلدمات البنكية،و ربح الوقت و
تأهيل اإلطارات ملواكبة التطورات احلاصلة.
 عقد ندوات و دورات عن طريق املؤسسات املهتمة هبذا املوضوع ألعضاء و أفراد املؤسسات املالية
كالبنوك و ذلك لتوعيتهم بأمهية عقد االعتماد املستندي و التعامل به عرب التجارة الدولية.
 إختيار الطرق اليت توفر للطرفني أقل تكلفة و أقل خماطرة و السرعة
 حماولة البحث عن وسائل دفع جديدة سريعة و خالية من املخاطر لتسهيل الصفقات التجارية.

114
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آفاق الدراسة:
موضوع التجارة اخلارجية و متويلها عن طريق االعتماد املستندي هو موضوع يستحق اإلهتمام من طرف املتعاملني
من مصدرين و مستوردين و هلذا فالبحث يف املوضوع أمر ليس سهال و يتطلب عدة دراسات،و ما ميكن طرحه
حول املوضوع من تساؤالت ترتك كعمل ملن يريد البحث،فيه مايلي:
 ماهي الوسائل احلديثة اليت تستعمل يف التجارة اخلارجية؟ -ما مدى فعالية االعتماد املستندي يف التجارة االلكرتونية؟
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ق ائمة المراجع

قائمة المراجع
قائمة المراجع
أوال -باللغة العربية:
.I

الكتب

 -1إبراهيم إمساعيل إبراهيم ،الضمان التجاري في األوراق التجارية دراسة قانونية،دار الثقافة للنشر والتوزيع
1111
 -2أبو عرتوس عبد احلق،الوجيز في البنوك التجارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي،جامعة املنتوري
قسنطينة2222 ،
 -3أمحد سليمان خضاونة ،المصارف اإلسالمية ،عامل الكتب احلديث الربد ،األردن ،الطبعة األوىل2222،
 -4أسامة كامل ،النقود والبنوك ،مؤسسة لوردا العاملية اجلامعية ،حبرين ،دون طبعة2222 ،
 -5إمساعيل حممد هاشم ،النقود و البنوك ،املكتب العريب احلديث اإلسكندرية ،الطبعة األوىل2225 ،
 -2بريش عبد القادر ،دراسات الجدوى اإلقتصادية ،دار اجلامعة اإلسكندرية ،مصر،الطبعة الثانية2222 ،
 -7جعفر اجلزار ,البنوك في العالم ،دار النقاش للطباعة و النشر و التوزيع ،لبنان،الطبعة الثالثة1113 ،
 -2مجال يوسف عبد النيب،االعتمادات المستندية،مركز الكتاب االكادميي،الطبعة االوىل2222،
 -1حجازي عبيد علي أمحد ،حجازي عبيد علي أمحد ،مصادر التمويل ،دار النهضة العربية ،بريوت2221 ،
 -12حسام علي داوود،التجارة الخارجية،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة2222 ،
 -11حسن دياب،االعتمادات المستندية التجارية ،املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع ،لبنان1111 ،
 -12خالد أمني عبد اهلل ،العمليات المصرفية الحديثة،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان,الطبعة
األوىل2224،
 -13دريد كامل آل شييت ،مبادئ اإلدارة المالية ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،األردن2224 ،
 -14الدوري زكريا ،البنوك المركزية و السياسات النقدية ,دار اليازري للنشر و التوزيع ,عمان ,ملحق 2
 -15رمضان زياد ،إدارة األعمال المصرفية ،دار الصنعاء للطباعة والنشر والتوزيع ،األردن1117 ،
 -12سامي خليل ،االقتصاد الدولي ،دار النهضة العربية ،الكتاب األول ،القاهرة2225 ،
 -17سامي عفيفي حامت ،التجارة الخارجية بين النظير والتنظير ،دار املصرية ،القاهرة1111 ،
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 -12سلمان بوذياب ،اقتصاديات النقود و البنوك ،الدار اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،مصر،
الطبعة األوىل1112 ،
 -11شاكر القزويين ،محاضرات في إقتصاد البنوك ،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،الطبعة الثانية1112 ،
 -22طارق طه ،إدارة البنوك في بيئة العولمة و االنترنت ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر2227 ،
 -21طارق عبد العال،ادارة المخاطر -شركات-بنوك -مخاطر االئتمان و االستثمار و المشتقات و
أسعار الصرف ,الدار اجلامعية ،االسكندرية2227 ،
 -22طارق عبد املالك ،البنوك التجارية و التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك  ،الطبعة
األوىل اإلسكندرية.
 -23الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعة السادسة2227 ،
 -24طلعت أسعد محيد ،االدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة ،مؤمتر االهرام القاهرة ،مصر1112،
 -25عادل أمحد حشيش،أساسيات االقتصاد الدولي ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت2223 ،
-22

عبد احلميد عبد املطلب ،إقتصاديات النقود و البنوك ،دار اجلامعة اإلسكندرية ،مصر ،دون

طبعة2227،
 -27عبد الغفار حنيفي عبد السالم أبو قحف ،إدارة البنوك و تطبيقاته ،دار املعرفة اجلامعة اإلسكندرية،
مصر ،الطبعة األوىل2222 ،
 -22عبد اهلل طاهر ،النقود و المؤسسات المالية ،مركز يزيد للنشر و التوزيع ،األردن ،الطبعة الثانية،
2222
 -21عبد املطلب عبد اجمليد ،البنوك الشاملة عملياتها و إداراتها ،دار اجلامعة ،اإلسكندرية2222 ،
 -32عبد املعطي رضا رشيد ،إدارة االئتمان ،دار وائل للنشر ،عمان1112 ،
 -31العصار رشاد ،التجارة الخارجية ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،األردن2222 ،
 -32عقيل جاسم عبد اهلل ،النقود و المصارف ،منشورات اجلامعة املفتوحة ،ليبيا1114 ،
 -33غريب مجال ،المصارف وبيوت التمويل اإلسالمية ،دار الشرق ،جدة ،بدون تاريخ
 -34فادي حممد الرافعي ،المصارف اإلسالمية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
2224
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 -35فاطمة مروة يونس ،الفنون التجارية ،العمليات المصرفية والتجارية ،دار النهضة العربية ،بريوت،
1114
 -32فريد الصاحل ،المصرف و األعمال المصرفية ،األهلية للنشر و التوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل،1121،
 -37فالح حسين احلسين ،إدارة البنوك مدخل كيفي و استراتيجي ،الطبعة األوىل2222 ،
 -32حممد الصرييف ،إقتصاديات المشروعات ،مؤسسة حورس اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األوىل2225 ،
 -31حممد دياب ،التجارة الدولية ،مكتبة و مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية
 -42حممد عبد الفتاح الصرييف ،إدارة البنوك ،دار املناهج للنشر و التوزيع ،األردن2222 ،
 -41حممود حممد الدجلوين ،المصارف اإلسالمية ،دار املسرية ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل2222 ،
 -42مدحت صادق ،أدوات و تقنيات مصرفية ،دار غريب للطباعة و النشر ،القاهرة2221 ،
 -43مصطفى رشدي ،نتيجة اقتصاديات النقود و المصارف و المال ،دار املعرفة اجلامعة ،اإلسكندرية،
مصر
 -44مصطفى حممد عزل العرب ،سياسات وتخطيط التجارة الخارجية ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة،
1122
 -45منري ابراهيم اهلندي ،ادارة البنوك التجارية-مدخل اتخاذ القرارات ،-املكتب العريب احلديث ،الطبعة
الثالثة  ،االسكندرية2222،
 -42منري حممد اجلنيهي ،ممدوح حممد اجلنيهي ،البنوك اإللكترونية ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،مصر
دون طبعة2227 ،
 -47ناجي مجال ،حماسبة و العمليات املصرفية ،املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع ،طبعة األوىل ،لبنان
1111
 -42نداء حممد الصوص ،التجارة اخلارجية ،مكتبة اجملتمع العربية للنشر و التوزيع2222 ،
 -41اهلندي منري إبراهيم ،الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل ،توزيع منشأة املعارف ،اإلسكندرية
1112
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مذكرات الماجستير:

.II
-1

أمينة ايديري ،دور الضمانات البنكية الدولية في ترقية التجارة الخارجية ،مذكرة مقدمة ضمن نيل
شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص مالية و بنوك،كلية العلوم االقتصادية التجارية و
علوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة2212-2211 ،

-2

بوكونة نورة ،تمويل التجارة الخارجية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم
االقتصادية ،فرع حتليل االقتصادي ،جامعة اجلزائر2212-،221,

-3

محشة عبد احلميد ،دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل
التطورات الدولية الراهنة،مذكرة لنيل شهادة املاجيستري،ختصص اقتصاد دويل،ك ع إ و ع
ت،جامعة بسكرة2213-2212،

-4

الصم أمحد ،إدارة القروض من خالل التحكم في خطر التسديد ،رسالة ماجستري غري منشورة،
فرع إدارة االعمال ك ع إ و ع ت ،جامعة اجلزائر،دفعة 2222

-5

فريوز سلطاين ،دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقيات التجارية االقليمية و الدولية،مذكرة
لنيل شهادة املاجيستري،ختصص إقتصاد دويل،ك ع إ و ع ت،جامعة بسكرة2213-2212،

.III

مواقع إلكترونية
 -1مساح يوسف امساعيل السعيد ،العالقات التعاقدية بين أطراف عقد االعتماد المستندي ،أطروحة لنيل

درجة املاجستري يف القانون بكلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني ،2222،نقال
عن املوقع اإللكرتوين:

www.kantakji.com/media 8516/n457pdf

ثانيا -باللغة األجنبية:
1- Annik Nuddrzu ، Théorie et Pratique du commerce
internationale ،paries ،1990
2- Chabani rabah ، le vade mecun de l’importe – export ، ENAG
édition، Alger 1997
3- Charles Gardien، financement، autofinancement et
administration des grandes entreprises، Dallas، Paris، 1941
4- Doudont Jet Frabot، Technique bancaire، sety، 1967
5- G.Le Grant-H.Maritini، Management Des Operations De
Commerces International، Paris
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6- Phillippe guarrault stephane priani، les opération bancaires à
l’international banque،éditeur، paris، 1999
7- Yves Simon، Techniques Financières Internationales، 5ème
Edition، 1993
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