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 الملخص
تجار  وتوسع تطور مع         خارجية ا دول بين ا ت  تمويلجا وطرق مصادرها وتنوع ا  تسجيات بتقديم تسمح ا
تبادل عمليات وتنشيط نمو على تساعد ائتمانية تجاري ا دو  ا مستندي ااعتماد جد، و  ا ذي ا  أحد يعتبر ا
تقنيات مصريية ا ت  ا جا من تستطيع ا بنوك خا قيام ا تجار  تمويل بعمليات ا خارجية، ا  ديع وسيلة ونه ا
خارجية آن واحد ي  وتمويل وضمان لقة عنصر تويروهذا ما  ،لتجار  ا معامات اتمام ا صفقات ا تجارية وا  ا
ية، دو ك ا ذ تغلب على قدرته و عديد على ا مخاطر من ا ل ا مشا مترتبة وا خارجية ا تجار  ا  .على ا

لمات المفتاحية  :ال

خارجية،  تجار  ا خارجية، ا تجار  ا ديعتمويل ا خارجية، تقنيات ا تجار  ا تمويلو  مصطلحات ا تجار   ا ي  ا
خارجية مستنديا  ، ااعتماد ا

 

 Résumé :  

         Avec le développement et l'expansion du commerce extérieur entre les pays 

et la diversité des sources et méthodes de financement qui permettront de fournir 

des facilités de crédit pour aider à la croissance et à la revitalisation des opérations 

de commerce international, il a trouvé le crédit documentaire qui est considéré 

comme une des techniques bancaires à travers lequel les banques effectuent 

financement du commerce extérieur, parce que cela signifie payer et d'assurer que 

le financement en même temps le commerce extérieur, et cela est ce qui donne la 

confiance nécessaire pour effectuer des transactions et élément international des 

transactions commerciales, ainsi que pour sa capacité à surmonter les nombreux 

risques et problèmes dérivés de commerce extérieur. 

Mots clés: 

Le commerce extérieur, financement du commerce extérieur, les termes de 

commerce extérieur, les techniques de paiement et de financement du commerce 

extérieur, le crédit documentaire 

              

 



 Abstract : 

          With the development and expansion of foreign trade between the countries 

and the diversity of funding sources and methods to provide credit facilities to help 

the growth and revitalization of international trade transactions, he found the credit 

documentary which is considered a banking techniques through which banks 

perform trade finance, because that means pay and ensure that funding at the same 

time foreign trade, and this is what gives the confidence to perform transactions and 

international element of commercial transactions, as well as for its ability to 

overcome the many problems and risks derived from foreign trade. 

Keywords: 

Foreign trade, foreign trade financing, foreign trade terms, payment and trade 

finance techniques, documentary credit 
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برى و  تعتبر        دعامات ا مصارف احدى ا ل اأساسية ا جي ة، و  ااقتصاديي  بناء ا ل ييما لدو ه  تش
قوم  ااقتصادتنمية مختلف قطاعات ازا يعاا يعتمد عليه ي  تطوير و بينجا جج  .ا

نسبة و         بير  با خارجية أهمية  تجار  ا دول، حيث أ اقتصادياتيملل قطاع ا مبادات اية ا ّدى اتساع ا
دول و  ت  تسمح بين ا بحث عن أيضل اأدوات ا ى ا خارجية، و تطورها إ مبادات ا تبضمان هذ ا خفيف من ا

ت  تجابججا و  عراقيل ا مرتبطة أسا تنفيذها، و ا ية  ما شروط ا ت  تضمن سيراسا با ية بين هذ  ا دو مديوعات ا ا
ل أمان حا دول ب حقوق جميع اأطراف، و ا ذي يحرك يظة  عصب اأساس  ا خارجية  تعتبر ا تجار  ا نجد أن ا

ذي يحققه مجما ا ااقتصاد دو  ا توازن ا دول، و من خال ا سياسية ا قد مّرت بعد  مراحل قبل ختلفت اأنظمة ا
ى ما وصول إ ّل ا يوم، حيث تتش خدمات و  ه  عليه ا ية، ا ما تديقات ا ممن ا جا عبر ا ت  يتم تباد علومات ا

ما معتمد ، و  ،عا انت اإستراتيجيات واإجراءات ا دومجما  تجاري ا تبادل ا حرب هذا ا   عرف منذ نجاية ا
لانية انطاقة سريعة مية ا عا ى تقنيات تمويلية و  ،ا لجوء إ ك با بنوك من أجل تسجيل ذ متطور  من قبل ا

تجارية مبادات ا  .ا

تو  ااستيرادم عملية يتنظ جراءاتإن إ      مصدر و ا ل من ا لقة  مستورد صدير تمنح ا مستورد، حيث أن ا ا
محدد قبل أن يسدد لمنجا، يير  موعد ا متفق عليجا ي  ا بضاعة ا د من أنه سيستلم ا تأ د و  د ا تأ مصدر يريد ا ا

مباعة، بضاعة ا وياء بلمن ا انه ا مشتري بإم بيع متباعدان و بما أن و  من أن ا ا يعرف أحدهما اآخر طري  ا
بير ، يا بد من وجود وسيلة تو  ون  غ قد ت تعامل بينجما بمبا بضاعة و يتم ا لبائع حقه ي  لمن ا لمشتري ضمن 

ت  تعتبر من أهم  مستندية ا ديع ا ى وسيلة ا متعاملين إ جذا يلجأ ا بضاعة،  ديع  تقنياتحقه ي  استام ا ا
تمويل بيرا وا ل  ت  تم تطويرها بش وقت و تمويل أدا  أنجا  ،حديلة ا يب من وضمان ي  نفس ا بين اأسا

ت  تسو  تقنيات ا خارجية ا تجار  ا جا و تعمل ي  تمويل ا متعلقة يتم من خا معامات ا  .بجاإتمام ا

اليةومن خال ما سبق يتم طرح  ية اإش تا  :  ا

  مستندي ي  يف يساهم خارجية؟ تمويلااعتماد ا تجار  ا  ا
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ن طرح  انطاقا من           رئيسية يم ية ا ا ية اأسئلة الفرعيةاإش تا  : ا

خارجيةه   ما - تجار  ا مستخدمة ي  ا ديع ا تمويل وا  ؟مختلف تقنيات ا

خارجية؟ ااعتمادماذا يعتبر  - تجار  ا مستعملة ي  ا وسائل ا مستندي من أهم ا  ا

مستندي  ااعتمادسير ي يف  - ريفيةا تنمية ا فاحة وا ر – ي  بنك ا ة بس ا  ؟-و

ية :الفرضيات تا فرضيات ا ن صياغة ا  يم

لمتعاملين وسرعة تنفيذ  - لقة  ديع واأمان وا تمويل وا مستندي من بين أيضل تقنيات ا يعتبر ااعتماد ا
 .بين أطرايه

خطو  ااعتمادتقل  تقنية  - مستندي من حجم ا عاقات و ر  ا ت  قد تعرقل سير ا تجارية ا مبادات ا ا
ية دو  .هذا ما يساعد على تسجيلجاو  ا

مستندي ومرحلة  - توطين، يتح اإعتماد ا مستندي ويق مراحل ه  مرحلة ا تتملل عملية سير اإعتماد ا
تسوية تنفيذ وا ر  ا ة بس ا ريفية و تنمية ا فاحة وا  . ببنك ا

ى :أهداف الدراسة دراسة إ  :تجدف هذ ا

ية - ا وارد  ي  اإش تحقق من ااإجابة عن اأسئلة ا  .فرضيات، وا

ية  - مستندي ااعتماد تقنية استخدامإبراز آ  .ا

تعرف على  - مستندي ودراسة إجراءات و  ااعتمادأهداف ومزايا ا مستندي ااعتمادقواعد يتح ا  .ا

تقنية  استعمالأهمية  - بنوك  دراسة  ااعتمادا خارجية من خال ا مبادات ا مستندي ي  تسوية ا ا
ريفية تنمية ا فاحة وا ميدانية ي  بنك ا ر  ا ة بس ا  .و

ية :أسباب إختيار الموضوع تا أسباب ا موضوع   :قد تم اختيار هذا ا

ذي ندرسه - تخص  ا موضوع با   .عاقة ا

تعامل بتقنية اإعتماد - بنوك لر  ا مستندي من قبل ا  .ا

ت  تتمتع بجا تقنية  - قصوى ا ه من دور ي   ااعتماداأهمية ا خارجية، وما تجار  ا مستندي ي  تمويل ا ا
ت  تحيط بعملية  مخاطر ا بنك با مصدر وا مستورد وا ل من ا مستندي ااعتمادتوعية   .ا
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 :أهمية الدراسة

ة أتبرز        دراسة ي  محاو بنوك امعرية و همية ا مستعملة ي  ا تمويل ا ت  ، اتجاريةدراسة أهم تقنيات ا
مستندي  ااعتمادتتملل ي   برازو ا ية ا  دو تجارية ا معامات ا فعال ي  تسجيل ا  .دورها ا

 :المنهج المتبع

وصف  منجج على دراستنا ي  نعتمد        تحليل ، ا خارجية  وصفمن خال  ا تجار  ا   مختلف مفاهيم ا
مستندي ااعتمادوتقنية  خارجية، ا تجار  ا ة  وتحليل دورها ي  تمويل ا حا  ما تم اإستعانة بتقنية دراسة ا

مستندي ااعتماد سير من خال تتبع ريفية بنك ي  ا تنمية ا فاحة وا ر -ا ة بس ا  .-و

ر منجا :الدراسات السابقة  :نذ

ية زيخة  - دو تجارية ا مبادات ا تسوية قصير  اأجل ي  ا ة إعتماد –نيد ، تقنيات ا دراسة حا
جزائري  خارج  ا بنك ا مستندي با علوم BEAا ر  ماجستير ي  ا        تخص  نقود ااقتصادية، مذ

ر  ( غير منشور )تمويلو  يجا ي 1118-1111جامعة محمد خيضر بس متوصل إ نتائج ا  ، من أهم ا
دراسة أن بنوك  ااعتمادمن خال تقنية  هّ هذ ا ى ا متعاملين بجا إ لقة ييما بين ا ز ا مستندي ينتقل مر ا

تجارية عملية ا حسن سير ا وسيط  ونجا تلعب دور ا تجارية   .ا

جزائر ااعتمادعادل بونحاس، دور  - ة ا خارجية دراسة حا تجار  ا مستندي ي  ضبط ا -1111)ا
تنمية، (1121 علوم اإقتصادية، تخص  اقتصاد ا ر  ماجستير ي  ا  .1123-1123، مذ

  صعوبات البحث
ج - دقيقة ي  ا ايية وا معلومات ا حصول على ا تنمية اصعوبة ا فاحة وا تطبيق  من قبل بنك ا نب ا

ريفية  .ا

ل   :لدراسةا البحثهي

بحث  سنحاول اإجابة عن       ية ا ا تا إش تسلسل ا  : من خال ا



 دمة ــــالمق

 

 د
 

خارجية وتقنيات تمويلجا سنتناول :الفصل اأول تجار  ا ى لالة مباحث، و ا فصل إ مبحث تّم تقسيم ا ، ا
خارجية مفجوماأول تناول  تجار  ا لان  شمل ،ا مبحث ا ث نظرياتجا ومصطلحاتجا، و  أما ا لا مبحث ا  ا

تقنيات خارجية وتمويل ديع خص   تجار  ا   .ا

ى :الفصل الثاني خارجية ااعتمادسنتطرق إ تجار  ا مستندي ودور ي  تمويل ا مبحث اأول تناول ا ، ي  ا
مستندي إبراز  ، أطرايه وأنواعهماهية اإعتماد ا لان  يتضمن  ،مفجومه، أهميته،يوائد مبحث ا أما ي  ا

عملية ك من خال سير ا مستندي وذ مستندات  أساسيات اإعتماد ا مستندي وأهم ا ومبادئ اإعتماد ا
مستعملة ييه ث ،ا لا مبحث ا مستندي وي  ا خارجية  دور و  تقييم اإعتماد ا تجار  ا  .ي  تمويل ا

ى  :الفصل الثالث فصل سنتطرق ييه إ مستند بما أن هذا ا ة اإعتماد ا بنك ي على مستوي دراسة حا
ريفية  تنمية ا فاحة وا ر -ا ة بس ا مبحث اأول نظر  عامة -و ريفية، ي  ا تنمية ا فاحة وا ك من  بنك ا ذ

بنك مع إبراز خصائ  ومجام و خا تنظيل تقديم ا ل ا جي لان ما مبحث ا ه، أما ي  ا ورقة ينية حول    
ريفية  تنمية ا فاحة وا ر –بنك ا ة بس ا ة إعتماد مستندي و ، -و دراسة حا ث خص   لا مبحث ا ا

ر إستيراد على مستوى  ة بس ا و ريفية  تنمية ا فاحة وا  .بنك ا

 

 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

   
 
 
 

 

يات  التجارة الخارجية وتق
 تمويلها
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 تمهيد 

عاقات          نشاط  ااقتصاديةتتناول ا ية بصفة عامة جميع أوجه ا دو ذي يقوم بين د ااقتصاديا ول ا
سلطات سياسية مختلفة، و  ات اأتخضع  عاقات من حر ف هذ ا ية،تتأ دو ججر  ا ومن  شخا  متمللة ي  ا

خدمات و  سلع وا ات ا خارجية أحد حر تجار  ا ت   ااقتصادعلم يروع أهم رؤوس اأموال، حيث تعتبر ا ا
م، حيث ااعتمادتخت  بدراسة  عا متبادل بين دول ا دو  يضا ا تمويل ا تبادل وا ز على ا عن  نجدها ترت

خارجية تجار  ا جا تمويل ا ت  يتم من خا وسائل ا خارجية تتما تجار  ا يز بعد  تعقيدات نظرا ، وعلى اعتبار أن ا
قانونية  متعاملين واختاف اأنظمة ا مساية بين ا ذي حتمبعد ا جا، اأمر ا ت  يخضعون  متعاملين  ا على  ا

بنوك  نااقتصاديي مرور على ا تصدير وااستيراد ا خارجية من خال نشاط ا سوق ا ذين يتوججون نحو ا ا
زام  وي  هذا اإطار  لجو يإإجراء إ تمويل أو تحويل ن ا ية من خال ا ما ة ا سيو بة با لمطا ون إما  يجا ي ء إ

ديعذرؤوس اأموال، وي  ه يات وتقنيات يطلق عليجا وسائل ا بنوك آ ة اأخير  تستعمل ا حا وتقنيات   ا
تمويل  .ا

ى لاث مباحث نبرزها ييماو         فصل إ معلومات، تم تقسيم ا  :يل  لتفصيل ي  هذ ا

مبحث اأول - خارجية  مفجوم: ا تجار  ا  ا

لان  - مبحث ا خارجية: ا تجار  ا  نظريات ومصطلحات ا

ث - لا مبحث ا خارجية: ا تجار  ا مستعملة ي  ا تمويل ا ديع وا  تقنيات ا
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مبحث اأول خارجية مفهوم: ا تجارة ا  ا

تجار  ت         خارجيةلعب ا دول،رئيسيا ي  تنمية دورا هاما و  ا خارجية قطاعا و  اقتصاديات ا تجار  ا تعد ا
ان أو ناميا، وتعت خارج حيويا أي مجتمع متقدما  سوق ا تنايسية ي  ا قدر  اإنتاجية وا ،      بر مؤشرا على ا

تصديرية  قدر  ا عمات اأجنبية و ألرها على رصو  وااستيراديةمن خال ا ة من ا دو تجارييد ا ميزان ا  . على ا

خارجية تعريفو  نشأة :مطلب اأولا تجارة ا  ا

خارجية :أوا تجارة ا  نشأة ا

خارجية منذ زمن        تجار  ا سنوات اأخير  زادت بعيد بدأت ا ن ي  ا  سواء اقتصاديًا أو سياسياً  أهميتجا، 
مناطق ا. أو حتى اجتماعياً  حدود وا خدمات عبر ا سلع وا خارجية ه  تبادل ا تجار  ا تجار  وا ل ا مختلفة، وتش

م عا مختلف بلدان ا محل  اإجما   ناتج ا بير  من ا خارجية حصة  خارجية . ا تجار  ا ويندرج أيضا ي  مفجوم ا
دول ييما بينجا من أجل تسجيل عملية  ت  تبرمجا ا علم  ا لقاي  وا فن  وا تعاون ااقتصادي وا يئة اتفاقيات ا

تديقات ا تجاري وا تبادل ا  .استلماريةا

ذي       ديمغراي  ا نمو ا اتينية بتأمين استمرارية هذا اازدهار، يا مناطق ا حادي عشر، قامت ا قرن ا ي  ا
نما مستداما  ذي رايقه تقدما بطيئا وا  تاسع عشر وا قرن ا برانس عند نجاية ا أصبح ملموسا ي  أحواض جبال ا

حري ، زراع  وا متوسط إنتاج ا جبجات ااستعمار على ا ل مصدرا   . ان يش

تسجيات      حسابات  وا تجارية ملل ديتر ا تقنيات ا ت  شجدت تطور ا فتر  ا ث عشر، ه  ا لا قرن ا قبل ا
تجارية بصور   تأمين، مما ساهم ي  زياد  تسجيل اأعمال ا مبياات وازدهار ا عدل وا اتب ا دى ا مصدقة  ا

ك نظرا ملحوظة، ت ات واأوضاع  وذ تحر فتر  محدود ، تقتصر على ا خارجية ي  هذ ا تجار  ا بقى معرية ا
 1 .عدم توير دراسات إحصائية دقيقة

                                  

ونة 1 جزائر، نور  بو خارجية في ا تجارة ا علوم ااقتصادية ،تمويل ا ر  ماجستير ي  ا جزائر يرع تحليل اقتصادي،  ،(غير منشور ) مذ جزائر، 3جامعة ا ، ا
1122-1121  ،33.   
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تجار        ة ا ى تطور حر غزوات ااستعمارية إ جغرايية وا تشايات ا ة اا سادس عشر أدت حر قرن ا وي  ا
تجار ي  مواججة إقطاع ا تجار ، ومن أمللة وظجرت طبقة ا ية بحماية ا مل ى قيام اأنظمة ا أرض، مما أدى  إ

تجارية ات ا شر سمسر  وا بورصات وا ة وا مبيا متعلقة با ية ا مل ك اأوامر ا  . ذ

تجارية       مدرسة ا ى ا خارجية إ تجار  ا ت  سادت ي  أوروبا ي  " Mercantilisme"ويرجع ااهتمام با ا
سابع  قرن ا ك انطاقا ا خارجية باعتبارها مصدر مجما من مصادر لرو  اأمم، وذ تجار   ا ت  اهتمت با عشر، ا

لمينة معادن ا ة معينة من ا لرو  على ما تحوز دو قائل باعتماد هذ ا مبدأ ا دعو  ي  هذ . من ا ك زادت ا ذ
معدنية  نقود ا واردات حتى تتديق ا صادرات على ا زياد  ا مرحلة  ان وراء هذا ا تصدير، و فائض ا لدول سدادا 

دعو   مرحلة ا ما صاحب هذ ا فضة،  ذهب وا نجب لرواتجا من ا اتينية  ا ا برتغال أمري توجه غزو اسبانيا وا ا
خارجية تنايسية ا دعم ا يف وخاصة اأجور  ا ت سوق وتقليل ا واردات وحماية ا  1.تقلي  ا

ت  حدلت ي  منتصف        صناعية ا لور  ا انت ا تاريخية اأوى، و عصور ا خارجية منذ ا تجار  ا ظجرت ا
ازمة  ية ا مواد اأو حصول على ا ى ضرور  ا جا، حيث أدت إ حقيقية  بداية ا لامن عشر بملابة ا قرن ا ا

صنع  تامة ا منتجات ا دول اأخرى، وضرور  تصريف ا خارجية، لم زاد حجم لصناعة من ا ي  اأسواق ا
نقل             بير ي  وسائل ا تقدم ا تاسع عشر واّتسع نطاقجا نتيجة ا قرن ا ك ي  ا خارجية بعد ذ تجار  ا ا

بعض اأخر، وتقل ييجا  منتجات بعضجا با أنه سوق واحد ، يتم ييجا تبادل ا م و عا ذي جعل ا مواصات، وا وا
 2.مستويات اأسعار حّد  ااختايات بين

خارجية :ثانيا تجارة ا  تعريف ا

خارجية على أنجا        تجار  ا معامات  ااقتصادأحد يروع علم " : تعرف ا ت  تخت  بدراسة ا  ااقتصاديةا
ية، م دو خدمات و ا سلع وا ات ا تجار  مللة ي  حر سياسات ا مختلفة يضا عن ا دول ا رؤوس اأموال بين ا
ت  تطبق لتا م  عا سلع و جا دول ا ات ا خدمات و ألير ي  حر مختلفةا دول ا  3."رؤوس اأموال بين ا

                                  

غزا ،  1 خارجية و عيسى محمد ا تجارة ا امل ااقتصادي اإقليمي،ا ت عربية، ا دول ا تنمية ي  ا لتخطيط  سلسلة دورية تعن  بقضايا ا عرب   معجد ا ا
لمانون، مارس با واحد وا عدد ا لامنة ، ا سنة ا  .1،    1112ويت، ا
سريت ،  2 سيد محمد أحمد ا خارجيةا تجارة ا ندرية، ا جامعية، اإس دار ا  .8،   1112، ا
سريت   3 سيد محمد أحمد ا  .23، مرجع سابق،   ا
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عاق" : تعرف أيضا على أنجاو       دول و  ااقتصاديةات تلك ا سلعبين مختلف ا ة ا ف من حر ت  تتأ        ا
خدمات ورؤوس اأموال و  ت  تطبقجاوا تجار  ا ية، يضا عن سياسات ا دو ججر  ا لتألير ا م  عا          دول ا
خدمات و  سلع وا ات ا  1".رؤوس اأموالي  حر

صادرات و يقتصر مفجوم  ا       خارجية على ا تجار  ا دو ،ا سلع  ا تبادل ا واردات يقط، أي ا نما تشتمل  ا وا 
دو و  خدم  ا تبادل ا منظور  أي ا تجار  غير ا د  على ا  2.بصور  مؤ

خارجية اتعبر         تجارية ي عن تجار  ا معامات ا لالة  ا خدمات ) صورها ا سلع وا رؤوس و انتقال ا
ومات (اأشخا اأموال و  أو منظمات اقتصادية  ، تنشأ بين أيراد يقيمون ي  وحدات سياسية مختلفة أو بين ح

       3.وحدات سياسية مختلفةي  تقطن 

تجار  ا      خارج  سواء ي  من خال ما سبق نجد أن ا تجاري ا تبادل ا خارجية عبار  عن مختلف عمليات ا
تبادلأرؤوس و  وخدماتسلع   صور   . موال، بجدف تحقيق منايع مختلفة أطراف ا

ث مطلب ا ونات و : نياا خارجيةم تجارة ا  أهمية ا

خارجية: أّوا تجارة ا ونات ا  م

خارجية           تجار  ا ون ا ة من أتت عناصر اآتية ي دو  4:ا

صادرات  -  ا

واردات -  ا

 

 

                                  

خارجية و ، شرعنور   1 تجارة ا جزائري،أثرها على ااقتصاد سياسة إصاح ا ر   ا يةمذ دو تجار  ا جامع  (غير منشور ) ماجستير تخص  ا ز ا مر ، ا
 .2،   1122-1121بغرداية، 

رزاق،  2 خارجيةمحمود عبد ا تجارة ا ي وا دو نظرية و ) ااقتصاد ا تطبيقا ندرية، مصر،  ،(ا جامعية، اإس دار ا  .22   ،1121ا
تجارة يوسف مسعداوي،  3 يةدراسات في ا دو نشر و ا لطباعة وا جزائر، ، دار هومه  توزيع، ا  .21،   1121ا
 .32-38   ونة، مرجع سابق،  نور  بو 4
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صادرات(1  :ا

خارج، إن       داخل وتستجلك ي  ا صادرات ه  سلع منتجة ي  ا وطنيةا منتجات ا ك يج  تملل قيمة ا  ذ
خارج  م ا عا ت  ينتظر أن يشتريجا ا   .ا

ت  يؤديجا بصفة نجائية ا إن      خدمات ا سلع وا متعلقة با عمليات ا مقيم ي ا غير ا نظر  مقيم  بلد بغض ا ا
لبلد أو خارجه حدود اإقليمية  ان متواجدا ي  ا مقيم إذا  سلع ، عن ا صادرات تملل إنفاقا أجنبيا على ا وبما أن ا

وطن يج  تؤدي بدورها منتجة داخل ا خدمات ا ل  وا إنفاق ا قوم  أي تضيف قو  جديد   دخل ا ى زياد  ا  .إ

ى نوعين نوت       صادرات إ  1:قسم ا

ل سلع ملموسة  -أ منظور  ي  ش صادرات ا ية ملل : ا مواد اأو ية واإنتاجية وا سلع ااستجا بترول  :ا ا
 .واآات

ل خدمات غير ملموسة ملل  -ب منظور  ي  ش صادرات غير ا  :ا

دو - نقل ا بري" خدمات ا بحري وا جوي وا نقل ا  ."ا

دو  خدمات- تأمين ا  .ا

مية- عا سياحة ا ة ا سفر ي  مقدمتجا حر  .خدمات ا

مية- عا مصريية ا  .خدمات ا

وجيا- نو ت رية وعلى وجه خا  نقل ا ف ية ا مل  .حقوق نقل ا

واردات ( 1   :ا

داخلتعتبر          خارج وتستجلك ي  ا واردات سلع منتجة ي  ا عمليات ا .ا واردات ي  تلك ا متعلقة وتتملل ا
ان لمقيم إذا  مقيم  خدمات يؤديجا بصفة نجائية غير ا سلع وا حدود اإقليمية أو خارججا، وبما  با متواجد داخل ا

منتجة  خدمات ا سلع وا محل  على ا ك اإنفاق ا ل  ي  أنجا ذ خارج يج  تعتبر ترسبا من تيار اإنفاق ا  ،ا
                                  

ونة، مرجع سابق،   1  01نور  بو
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شرائية اأ قو  ا ى سحب جزء من ا داخل ويزيد قو  ي   مرمما يؤدي إ ذي يضاعف من تيار اإنفاق ي  ا ا
خارج   . ا

ى نوعين- واردات إ  :وتنقسم ا

ل سلع ملموسة -أ منظور  ي  ش واردات ا غذائية: ا مواد ا  .ملل ا

ل خدمات غير ملموسة ملل -ب واردات غير منظور  ي  ش ة أخرى: ا مقدمة من دو عاجية ا خدمات ا  .ا

خارجية :نياثا تجارة ا  أهمية ا

مل       عا دول ا نسبة  بير  با خارجية أهمية  سلع و يج   تجار  ا مختلفة ا لمجتمعات ا ت  اتوير  خدمات ا  ا
لة أ خارج بت ت  تحصل عليجا من ا ن إنتاججا محليا، أو تلك ا لفة إنتاججا محليايم ك يإن و . قل نسبيا من ت ذ

خارجية تتيح  تجار  ا حصو ا انية ا م إم عا سلع و دول ا مزيد من ا خدماتل على ا ي  زياد   من لم تساهم، و ا
م عا  1.مستوي رياهية دول ا

خارجية من حاجة دو       تجار  ا حصول على  سلع و تنشأ أهمية ا ى ا م إ عا دول اأخرى ول ا     خدمات من ا
ل سلع و  بناءا على  ة أن تتخص  ي  إنتاج ا خدمات دو ت  تنتججا بتا ما عا ، لفة أقل من غيرها من دول ا

سلع اأخر  تجا با يف إنتاججالم تقوم بمباد ا ت  تريع ييجا ت ك أنه ، و ى ا د على ذ منا ما يؤ ا يوجد ي  عا
عاصر دو سلع و ا تفية ذاتيا من ا خدماتة واحد  م  .ا

ى أخو      ة إ خارجية من دو تجار  ا مدى توير عناصر و  ااقتصاديتوى تقدمجا رى حسب مستختلف أهمية ا
ديجا  .اإنتاج 

دول  ما تعتبر       خارجية مؤشرا جوهريا على قدر  ا تجار  ا دو  اإنتاجيةا سوق ا تنايسية ي  ا اس  وا وانع
عمات  ة من ا دو ك على رصيد ا تجاري آلاره من  وما ،اأجنبيةذ ميزان ا ما على ا ة جا عاقة وليق أن، 

تنمية ااقتصادية ية  ،با دو لتجار  ا ن  فقر وخاصة عند أنويم لخروج من ا صادرات تلعب دورا  . تشجيع ا
اسب جديد  ي  صور   حصول على م ك ا مال  رأسيينتج عن ذ يلعب دورا ي  زياد   جديد اأجنب ا

                                  

سريت ، مرجع سابق،    1 سيد محمد أحمد ا  .2ا
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مصانع  جديد  ي  بناء ا نشاءااستلمارات ا بنية اأ وا  نجاية ،ساسيةا ك ي  ا ى ويؤدي ذ وين  إ ت زياد  ا
تنمية ااقتصادية نجوض با رأسما  وا  1.ا

ث ثا مطلب ا خارجية و : ا تجارة ا مؤثرة فيهاأسباب قيام ا عوامل ا  ا

لة       مش ى جذور ا خارجية إ تجار  ا نسبية،  ااقتصاديةترجع أسباب قيام ا ندر  ا لة ا أو ما يسمى بمش
ية،  رأسما مدرسة ا ة ما ا تستطحسب ا تف  ذاتيا بصور  شاملة و حيث أن دو مد  طويلة، من خال يع أن ت

ل ما تحتاجه و أنجا ا بيئية و  تستطيع أن تنتج  ظروف ا ك أن ا ك ااقتصاديةو جغرايية اذ نجا من ذ          ، ا تم
فتر و  خارجية أول مر  ي  ا تجار  ا بلدان  استعمل تعبير ا انت ا حر ، عندما  تجار  ا ت  سادت ييجا نظرية ا ا

متوسعة صناعيا تبحث عن من مصنعة، و ا منتجاتجا ا مستعمرات أو ايذ خارجية  ية ي  ا لمواد اأو عن مصادر 
بلدان اأجنبية  .ا

ة و        خارجية مسأ تجار  ا ل ا دول، و تش عاقات بين ا زية ي  ا انت سببمر ماض    بابا من أسي  ا
ح دولرو ا لتقارب بين ا يوم يإنجا تعد أحد أهم اأسباب   .ب، أما ا

خارجية: أّوا تجارة ا  أسباب قيام ا

نفس أسبا       دول  تجار  بين ا واحد ، و تقوم ا ة ا دو يم ب قيامجا داخل ا تين تتخص  اأقا حا لتا ا ي  
دى دى بعضجا غير موجود   تخص   بسبب وجود موارد معينة  بعض اآخر، مما يجعل ملل هذا ا          ا

فرد ي  أداء عمل واحد يتقنه يسترتفع مجارتـه2أتباعهحسب نظرية آدم سميث و مربحا،           ، إذا تخص  ا
رياهية ااو  ى أعلى مستوى من ا فـرد يمقتصادية و تزداد اإنتاجية حتى يصل إ     تطبيقه  ـنما يقال على ا

ة، دو ـى مجموعـةو  على ا ة يعود إ دو تخص  ي  إنتاج سلعة معينة من طرف ا عوامل منجا ن هذا ا  3:من ا

 

                                  

حميد  1 محروقات في ، حمشةعبد ا صادرات خارج ا خارجية في ترقية ا تجارة ا راهنةدور تحرير ا ية ا دو تطورات ا جزائر-ظل ا ة ا ر   -دراسة حا مذ
علوم ااقتصادية ر ، : ، تخص (غير منشور ) ماجستير ي  ا  .22،   1123-1121اقتصاد دو ، جامعة محمد خيضر بس

سوقنعيمة زيرم ،  2 ى اقتصاد ا مخطط إ جزائرية من ااقتصاد ا خارجية ا تجارة ا ر  ، ا تسمذ لمؤسساتماجستير ي  ا دو   ، (غير منشور )يير ا
جزائر، : تخص  ر بلقايد، تلمسان، ا ية، جامعة أب  ب دو ية ا ما  .6 ،  1122-1121ا

خارجية، آخروننوري موسى شقيري و  3 تجارة ا ي ونظريات ا دو تمويل ا طباعة، عمان، اأردن، ، ا توزيع وا لنشر وا ميسر    .20،  1121دار ا
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طبيعية(1 ظروف ا  :ا

بيرا ي  قيام هذ اأخير  بإنتاج نـوع مـن       سائد  ي  دول ما إسجاما  طبيعية ا ظروف ا سلع تساهم ا       ا
ية و  مواد اأو در أو بعض ا تخص  ي  إنتاجه  تصـدير يـبعضا دول تزخر بمواد  جة تحقيق يائض من أجل ا ا

 .خام أو تربة مائمة تجعلجا تتخص  ي  إنتاج ما

عمل و  -2 تفاوت في عرض ا مالا  :رأس ا

طبيعية يحسب، بل يجب توير طاقة       موارد ا ز على ا تخص  ي  إنتاج سلعة معينة ا يتر يد  إن ا من ا
عاملة و  مال ي  هذا عاملـة رأس ا يـد ا دول تتوير على طاقة هائلة مـن ا ة، يبعض ا دو مزدحمة  ا دول ا ا

ان، و  س ى إبا لصناعة يتتجه إ ازم  مال ا ى رأس ا صـناعاتنجا تفتقر إ خفيفة و  نتاج ا ه  ا تتطلب ا
ية و  لقيلـةمجارات ينية عا صـناعات ا س يقد ي ،ا رؤوس أموال ضخمة مقارنة با ع عمل ي  وعلى ا قل عرض ا

حد اأدنى ي  حين يزيد رؤوس اأموال ملل دول عند ا برى و  بعض ا صناعية ا دول ا دول بعض ا عليه يجذ ا
لقيلة  صناعات ا ى ا  .ستتجه إ

نقل-3 يف ا ا  :ت

لسلع و        نقل  يف ا ا تـ تعد ت يف ا ـا ت ى أسواق بيعجا من أهم ا ان إنتاججا إ منتوجات من م ى  افتض ا إ
لمن، و  لفة اإنتاج ومن لم ارتفاع ا دول تعمـل علـى إقامـة بعـضت ك يإن ا سواحل  على ذ صناعاتجا قرب ا

موانئ على قدرو  ان حت ا ن من توسيع نطاق تصريفجا و اإم ى  تسويقجاى تتم منتجون يتججون إ منتوجاتجا، يا
سلع تخص  ي  ا ت  يسجل توسيع نطاق تصريفجا و  ا مسايات طويلة،و  تسـويقجاا من ججة أخرى يإن و  نقلجا 

لفتجا صناعة ت ت  تستخدم ي  ا ية ا مواد اأو حديد بير  ألناء نقلجا  بعض ا فحم ي  صناعة ا ا لمصنع 
صلب، و  ةو ا دو ون من مصلحة ا ة ي حا موارد  ي  هذ ا بير  من هذ ا ميات  ت  تستجلك  مصانع ا إنشاء ا
منـاقرب من أمابا ا نقلن استخراججا  يف ا ا  .جم وهذا من أجل ااقتصاد ي  ت
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وجيا-4 نو ت  :توافر ا

وجيا جديـد  عـنإن         نو انيات ي  استخدام ت جا إم ة إذا تويرت  دو ار يإنجا و   طريق ااختراع ا اابت
جا بإنتاج سلع و تص م تشجدها ي بح ي  وضع يسمح  م يسبق إنتاججا من طرف و اأسواق  معدات إنتاجية 

قلة عرضجا يإنه يتم اإقبال على اقتنائجا ن  تعقيـد اإنتـاج  و سلع على جانب ا ون هذ ا ة أخرى، يت  1.دو

ي-5 دو تخصص ا  : ا

ة ا تستطيع أن تعتمد على نفسج       دو ليا ي  إشباع حاجات أيرادهاإن ا تباين ي  توزيع و  ،ا  ك بسبب ا ذ
لروات ا معية و طبيا عا تسبة بين دول ا م سلع و  ،ا ة أن تتخص  ي  إنتاج بعض ا ل دو ك يجب على  ذ

ت يف أقل و   تؤهلجا و ا ا يةتنتججا بت فاء  عا  2.ب

خارجية: ثانيا تجارة ا مؤثرة في ا عوامل ا  ا

نامية، هناك       متقدمة أو ا دول ا ان ي  ا ية سواء  دو تجار  ا تألير على ا ومن أهم  عد  عوامل من شأنجا ا
عوامل نميز  3:هذ ا

عاملة -1  :وتشمل : انتقال اأيدي ا

 ى أخرى ة إ مستوى ااق: تفاوت اأجور من دو ى تفاوت ا ذي يرجع إ دولوا  .تصادي بين ا

  نسبية و ندر  ا مطا ندر  ا ةا لعما  .لقة 

  عاملة أيدي ا نسبة  م  با عا مستوى ا مجار  على ا  .اختاف درجة ا

 حضار ، ملا ه معيشة وا فاحين من أجل تحقيق تفاوت مستوى ا  .موالاأجر  ا

 تقدم ااقتصادي ةيف  حا: درجة ا عما طلب على ا رواج يزيد ا  .ة ا

  سياسية عوامل ا عم: ا جا تألير على ا حروب  قدر ا نقود وتألر ا ة مما يجر تحويات ا شرائية  ا  .ا

 

                                  

 .21-26   آخرون، مرجع سابق،  ى و شقيري نوري موس 1
خارجيةآخرون، موسى سعيد مطر و  2 تجارة ا لنشر و ا صفاء  توزيع، عمان، اأردن، ، دار ا  .21،   1112ا
 .1، مرجع سابق،   زيرم نعيمة  3
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مال  -2  :ويشمل :رأس ا

  حقيق فائد  ا مرتفعانتقال اأموال : سعر ا فائد  ا معدل ا ون تبعا   .ي

 خصم ون مشجعة انتقال رؤو : سعر ا خصم منخفضة يإنجا ت انت نسبة ا  .س اأموالإذا 
  صر ذي ترتفع قيمة: فسعر ا مال ا دول اأخرى رأس ا طلب من ا لر عليه ا ميا ي ويزيد  عملته عا

بلدان حوايز على ااستلمار ي  هذ ا تبادل، وا  .حجم ا

وجيا -3 نو ت  :ا

عاملة يو         ل نق  اأيدي ا تغلب على مشا ججد،  يرإن اختراع آات جديد  تساهم ي  اإنتاج وا ا
جود وقت وا يف، ا ا ت تجاري  مما يؤلر على ا تبادل ا حديلة،  ،ا دول ا عوامل نجد أن ظجور ا ى هذ ا إضاية إ

ية دو منظمات ا ججوية وا تجمعات ا لجا عوامل  ا يةاانفتاح ااقتصادي،  دو تجار  ا  1.ألرت على ا

ثاني  مبحث ا خارجية: ا تجارة ا  نظريات ومصطلحات ا

مبحث أهم نظريات هذ        خارجية ييما سبق سنتناول ي  هذا ا تجار  ا ى مفجوم ا تطرق إ من خال ا
مطلب  مطلب اأول، أما ا حديلة هذا ي  ا نظرية ا ية وا اسي نيو ية، ا اسي نظرية ا متمللة ي  ا اأخير  ا

خارجية تجار  ا لان  يسنتناول مصطلحات ا  . ا

مطلب اأول خارجيةنظريات ا: ا  تجارة ا

ية        اسي نيو نظرية ا ية وا اسي نظرية ا ل من ا خارجية ي   تجار  ا حديلةو تتملل نظريات ا نظرية ا   .ا

خارجية : أوا لتجارة ا ية  اسي نظرية ا  ا

تاسع عشر،         قرن ا لامن عشر وأوائل ا قرن ا ية ي  أواخر ا دو تجار  ا ية ي  ا اسي نظرية ا ظجرت ا
ميزان  ذي يعتمد على تحقيق يائض ي  ا تجاري وا ر ا ف س ا ية ع دو تجار  ا دياع على حرية ا من أجل ا

                                  

مرجع 1  .1،   نفس ا
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ك، ومن خال هذا  ة ي  تحقيق ذ دو تجاري بتدخل ا عنصرا تطرق  ا ىسيتم ا مطلقة آدم : إ ميز  ا نظرية ا
جون ستيوارت ميل ية  دو قيم ا اردو، نظرية ا داييد ري نسبية  ميز  ا  .سميث، نظرية ا

مطلقة آدم سميث (1 ميزة ا  (1791-1723)نظرية ا

مختلفة،         دول ا خارجية بين ا تجار  ا بحث عن تفسير أسباب قيام ا يعتبر آدم سميث أول من حاول ا
مختلفةوقرر  سلع ا دول ي  إنتاج ا مطلقة بين ا مزايا ا  .1أن سببجا هو اختاف ا

تابه آدم سميث أشارو         تخص ، سواء ي  نطاق  2116سنة " لرو  اأمم" يـ   عمل وا بمزايا تقسيم ا
واحـد مشـروع ا ة على أن  ا دو دو  يجبر ا عمل ا دو ، وي  رأيه أن تقسيم ا محيط ا ي   تتخص أو يـ  ا

نجا ت  تم سلع ا جا ميز  مطلقة ي  إنتاججا  إنتاج ا ون  طبيعية أن ي نسبة )ظرويجا ا مطلقة أقل با لفتجا ا أي ت
ـدول دول اأخرى مـن  (غيرها من ا سلع بما يفيض عن حاجة ا ، لم تبادل ما يفيض عن حاجاتجا من هذ ا

ان بمقدور بلد أجنب  أن يمدنا بسلعة أرخ   هأساس أن على ،إنتاججا أيضا بميزات مطلقة سـلع تتمتـع يـ  إذا 
ـو أنتجناها نحن، يلن ف  وجود يرق بين شتريجا منه ببعض إنتاج صناعتناممـا  ، أي أن آدم سميث يرى أنه ي

تجار  بينجم نفقـة تا . اإنتاج ي  بلدين حتى تقوم ا ملال ا ر  نقوم بفرض ا ف توضيح ا  : و

قمـاش، وظـروف اإنتاج دينا بلدا      قمـح وا ية ومصر ، ينتجان سلعتين هـم ا متحد  اأمري وايات ا ن هما ا
سلعة، وقد ايترض آدم سميث عد  يرضيات وحد  من ا بلدين ه  نفقات إنتاج ا  2 :تقوم عليجا نظريته وه  ي  ا

نقود؛  (2 سلع مع بعضجا بدا من استخدام ا  مقايضة ا

وحد  مج (1 لفة ا  ما بلغ حجم اإنتاج ؛لبات ت

ة ؛ (3 ة بسجو دو صناعات داخل ا  انتقال عناصر اإنتاج بين ا

بلدان ؛ (3 ة انتقال عناصر اإنتاج بين ا  استحا

 منايسة تامة ؛ (0

املة ؛ (6 ة   عما

                                  

سريت ، مرجع سابق،   1  .12محمد أحمد ا

تجارية في ر دوييروز سلطان ،  2 سياسات ا يةا دو تجارية اإقليمية وا ة)تفعيل ااتفاقات  ا شرا جزائر واتفاق ا ة ا ر   ،(ورومتوسطيةاا  دراسة حا مذ
علوم ااقتصادية ر ، : ، تخص (غير منشور ) ماجستير ي  ا  .22-28،     1123-1121اقتصاد دو ، جامعة محمد خيضر بس
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نقل أو  (1 يف ا ا مواصاتعدم وجود ت  . ا
قمح: 1-1جدول رقم  لقماش وا  نفقات اإنتاج 

وحد   لوحد : ا  ساعة عمل 
سلعة  ا

بلد                           ا
قماش قمح ا  ا

ية متحد  اأمري وايات ا  01 261 ا
 61 231 مصر

 
مصدر تجارية في تفعيل ر دوييروز سلطان ،  :ا سياسات ا تجارية اإقليمية و   ااتفاقاتا يةا دو ة)ا شرا جزائر واتفاق ا ة ا  دراسة حا

علوم  ،(ورومتوسطيةاا  ر  ماجستير ي  ا ر ،  اقتصاد: ، تخص (غير منشور )ااقتصاديةمذ -1121دو ، جامعة محمد خيضر بس
1123   ،28. 

 

جدول أنناحظ          :من خال ا

لقمح   نسبة   :با

لفة قدرها   - ية بت متحد  اأمري وايات ا لوحد  01تنتجه ا  ساعة عمل 

لفة قدرها   - لوحد  61تنتجه مصر بت  . ساعة عمل 

لقماش  نسبة   : با

لفة قدرها  - ية بت متحد  اأمري وايات ا لوحد  261تنتجه ا  .ساعة عمل 

لفة قدرها  - لوحد  231تنتجه مصر بت  . ساعة عمل 

ية من اأيضل أن توجه مواردها إ      متحد  اأمري وايات ا نسبة آدم سميث يإن ا تـه با قمح ومباد نتاج ا
ل منجمـا قمح اأمري ، بدا من أن توجه  ه با قماش وتباد قماش، بينما توجه مصر مواردها إنتاج ا  با

نفقات ما هناك يرق مطلق ي  ا بلدين طا تجار  بين ا سلعتين، وتستمر ا  .مواردها إنتاج ا
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مطلقة عند آدم سميث تعتبر أساسا       نفقات ا دو ، وهذا ااخـتاف ياختاف ا عمل ا لتخص  وتقسيم ا
تجار   خارجيةهو سبب قيام ا بر من وراءها، وبجذا يـإن  ا اسب أ حصول على م بلدين با ا ا ت  تسمح  ا

جا مدى محدود ن  يد صحيحة و تأ مطلقة، ه  با نفقات ا  1.نظرية ا

ار تتعلق بنظريةو       مطلق  منه نستخل  مجموعة من اأي ميز  ا خارجيةا تجار  ا   :ة آدم سميث ي  ا

حال داخل  يفترض - مـا هو ا مختلفة تمامًا  م ا عا تنقل بين دول ا أدم سميث قدر  عناصر اإنتاج على ا
واحد  ة ا دو   .ا

د إن - اية ا عمـل تعـم  سوق وزياد  تقسيم ا خارجية بسبب اتساع نطاق ا تجار  ا ت  تعود من ا فائد  ا ول ا
دو  تبادل ا ة ي  ا مشتر  .ا

خارج - تجار  ا رأسما  و تساهم ا م ا ترا تبادل ية ي  زياد  ا ة ي  ا مشتر دول ا اية ا قدر  اإنتاجية  ا
دو   .ا

مطلقة  يرّز - نفقة ا ل سـلعة علـى و  أدم سميث ي  نظريته على ا نسبية   ف  شرط حدى، و يست ا ي
ل  مطلقة  نفقات ا ّل اختاف ا متبادل على  نفع ا خارجيـة، وتحقيق ا تجار  ا قيام ا تين  دو سلعة ي  ا

خارجية تجار  ا ة ي  ا مشتر دول ا  2.ا
ن يإن مبادئ       نسبة " سميثآدم "مجما ي تخص  با ى ا سبيل إ تجار  يؤخذ عليجا أنجا ا تبين ا ي  حرية ا

ت  ا تتمتع بأي ميز  مطلقة ي  إنتاج  ت  تتمتع بميز  مطلقةلدول ا ى ا نسبة إ نتاج جميع ي  إ سلعة ما، أو با
دول اأخر  سلع على ا ك يإن  .ىا ى ذ خارجية، باعتبار " سميث"أضف إ تجار  ا داخلية وا تجار  ا م يفرق بين ا

قد رأى  داخلية، و تجار  ا م ا ت  تح خارجية ه  نفسجا ا تجار  ا م ا ت  تح قواعد ا اردو"أن ا ك" ري س ذ  ع
ان ة، وقد  دو جا داخل ا خارج  ملل انتقا تبادل ا ة ي  ا اردو أول  باعتبار أن عوامل اإنتاج ا تنتقل بسجو ري

فارق ييما اسما بقانون  نسبية" من أوضح هذا ا نفقات ا  3".ا

 

                                  

 .22سابق،   امرجع ا نفس  1
خارجي،  سام  عفيف  حاتم 2 تجارة ا تنظـيم و ا تنظيـر، ـة بـين ا قـاهر ، ا لبنانيـة، ا مصـرية ا ـدار ا  .21،   2223ا
ة ا تأثير عائشة خلوي ، 3 ية دراسة حا دو تجارة ا ة ا تات ااقتصادية اإقليمية على حر ت علوم ااقتصادية، تحاد اأوروبيإ ا ر  ماجستير ي  ا ، مذ
ية، جامعة يرحات عباس، سطيف،: ، تخص (غير منشور ) دو تجار  ا  .6،   1121-1122اقتصاديات اأعمال وا
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اردو  (2 دافيد ري نسبية  ميزة ا  (1823-1772)نظرية ا

تابه مبادئ           اردو  ضرائب"ي  نشر ري سياس  وا نفقات  وقدم ييه قانون 2821عام " ااقتصاد ا ا
حاضر، ويطلق عليجا قوانين ااقتصادية حتى ي  عصرنا ا ذي يعد من أهم ا نسبية ا منايع  ا أيضا نظرية ا

ملجا من بعد جون ستيوار  نظرية وأ نسبية، ووضع هذ ا مزايا ا مقارنة أو ا جذ و  .نت ميل وآخرو ا طبقا 
دول  ت  تنتججا بنفقات نسبية أقل من ا سلع ا ة تتخص  ي  إنتاج ا ل دو حر  يإن  تجار  ا نظرية، وي  ظل ا ا

خارج بإنتاججا بنفقات نسبية أقل ت  تتمتع دول أخرى ي  ا سلع ا ويتم . اأخرى وتقوم بتصديرها   تستورد ا
نسب يف ا ا ت تين إذا اختلفت ا دو تجاري بين ا تبادل ا اا ت يس ا ة خاصةية بينجا، و ت  تملل حا مطلقة ا  يف ا

تقنيات  وجيا، يا نو لت رئيس   دور ا نموذج ا ما يعط  هذا ا ية،  لر عمومية وشمو نسبية اأ يف ا ا ت من ا
ل  ت  تش مختلفة ه  ا منتجة ا بلدان ا نسبية ي  عملية اإنتاج بين ا ميز  ا نفقات  .ا ى ويستند قانون ا نسبية إ ا
 :مجموعة من اايتراضات

تجاريو  - تبادل ا تين وسلعتين ي  ا  ؛ جود دو

 ؛ تجار  حر  مع وجود منايسة تامة ي  اأسواق -

ة -  دو  ؛حرية تنقل عناصر اإنتاج داخل ا

دول - تنقل بين ا  ؛ عدم قدرتجا على ا

منتجة، وهذا يعن  أن عدد ساعات  -  سلعة ا لفة وحد  ا ة ي  إنتاج وحد  واحد  من لبات ت مبذو عمل ا ا
منتجة ميات ا نظر عن ا منتجة ا تتغير بغض ا سلعة ا  ؛ا

مستوى  - تين، مع اختاف ا دو ة من ا ل دو وجية ي  داخل  نو ت تغيرات ا وجيا وانعدام ا نو ت لبات ا
ى أخرى ة إ وج  من دو نو ت  ؛ ا

تعري  - نقل وا خاصة با نفقات ا يةانعدام ا جمر  . 1 فة ا

املة ي   - منايسة ا  ؛خارجياداخليا و  اأسواقسياد  ا
                                  

.10نعيمة زيرم  ، مرجع سابق،    1  
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عناصر  - امل  توظيف ا  ؛اإنتاج ا

عناصر  - تامة  حرية ا داخل  اإنتاجا مستوى ا  ؛على ا

مختلفة  اأذواقتمالل  - دول ا ين ي  ا مستجل  1.دى ا

نسبية باعتبار  حوييما يل  يتم توضي        مزايا ا اردو ي  نظرية ا هم مساهم ييجا حيث اعتمدت أمساهمة ري
اردو سابقة إضاية  نظرية ري فرضيات ا تحليلية إعلى ا فرضيات ا ت  تسمى با فرضيات ا   2:وه  يجا ا

تين يقط  - لتبسيط: وجود دو ك  تين يقط و ذ تجار  تتم بين دو  .أي أن ا

لتبسيط أي: وجود سلعتين يقط  - ك  ة تقوم بإنتاج سلعتين يقط و ذ ل دو  .أن 

نووج   - ت تقدم ا   .لبات مستوى ا

مختلفة - سلع ا قيمة ا محدد  وحيد ا عنصر ا عمل ا  .ا

تين على  - دو دو  يتم بين ا تبادل ا ة وحد  بوحد  أساسإن ا   .مباد

نسبية ه  تمتع           ميز  ا ان  إحدىإن ا قياس إنتاج سلعة أخرى، يلو  دول بميز  ي  إنتاج سلعة ما با ا
قياس  قطن با ن يتمتع بميز  نسبية ي  إنتاج ا قطن و قمح وا سودان إنتاج ا ا ة  قمح يإنه  إنتاجي  مقدور دو ا

قطن ويحقق يائض منه يقوم بتصدير  خارجية ان يتخص  ي  إنتاج ا لتجار  ا ه و  واستيراد يصبح من اأيضل 
ة أخرى تتمتع بميز  نسبية ي   قمح من دو تا إنتاجها ملال ا ك با ن توضيح ذ  3:، ويم

 

 

 

 

 

                                  

يةمحمد سيد عابد،  1 دو تجارة ا تبة ا فنية ، اإشعاع، م ندريةا  .32   1112،اإس
عصار وآرشاد  2 خارجيةرون،  خا تجارة ا مسير ، عمان، ا  .12   ،1111، دار ا
رحيم سليمان،  3 عزيز عبد ا ترونيةعبد ا تجارة اإ مة وا عو تجاري اأسس،ا تبادل ا توزيع،عمان، اأردن،ا لنشر وا حامد   .36،  1113، دار ا
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قمح:  2-1جدول رقم  قطن وا  إنتاج ا

سلعة                            ا
ة دو  ا

قطن قمح ا  ا

سودان  21 81 ا
 211 211 مصر

مصدر رحيم: ا عزيز عبد ا تبادل ،سليمان عبد ا تجاري اأسس، ا ترونية ا تجارة اإ مة وا عو توزيع،ا لنشر وا حامد   ، دار ا
 .36  ، ،1113،اأردنعمان، 

رغم من تفوق ا        قطن و ياحظ أنه با ه ميز  مطلقة ي  إنتاج سودان على مصر ي  إنتاج ا قمح أي أن  ا
سلعتين، إا  درجة إذ ياحظ أن تفوقه ي   أنا يس بنفس ا سلعتين  سودان ي  إنتاج ا بر  إنتاجتفوق ا قطن أ ا

ك يقال  ذ قمح،  سودان تتمتع أمن تفوقه ي  إنتاج ا قطن و ن ا نسبة بميز  نسبية ي  إنتاج ا حال با ك ا ذ
قطن أي أن  فاءتجا  ي  إنتاج ا بر من  قمح أ فاءتجا ي  إنتاج ا قمحمصر يإن   .جا ميز  نسبية ي  إنتاج ا

ذي بنا آدم سميث ي        اسي  ا ر ا ف بيرا ي  ا نسبية قدمت تطورا  ميز  ا رغم من أن نظرية ا على ا
مطلقة إا  ميز  ا  1 :ملل اانتقاداتم تخلو من  أنجانظرية ا

منا -  املة ي  اأسواق داخليا و عدم سياد  ا  .خارجيايسة ا

عناصر اإنتاجعدم تحق -  امل  توظف ا  . ق ا

داخل  اإنتاجعدم قدر  عناصر  -  مستوى ا املة على ا تحرك بحرية   .على ا

 . اأذواقعدم تمالل  - 

ون ي  تحليلجا -  س ة ا نظرية حا  .ايتراض ا

 

 

                                  

 .213،  مرجع سابقسام  عفيف حاتم،  1
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جون ستيوارت ميل  (3 ية  دو قيم ا  (1873-1816)نظرية ا

نق  ي  نظرية       مال ا ارد قام ميل باست سابقة، إذ أّ وري تساؤات ا ذي ساهم ي  اإجابة عن ا ف ، ا
سياس " تابه نسبة 2838ي  سنة " مبادئ ااقتصاد ا ية أو بعبار  أخرى ا دو قيم ا ، ياهتم بدراسة موضوع ا

ة سلعة بسلع أخرى ت  يتم على أساسجا مباد نسبية ي  . ا نفقات ا بير ي  تحليل قانون ا ه دور  ان  ي
ل منعا ية، وي  إبراز أهمية طلب  دو تجار  ا تبادل ي  ا ت  تستقر  قته بنسبة ا نقطة ا بلدين ي  تحديد ا ا

ل  متبادل من جانب  طلب ا نظرية، ا جذ ا نسبة  دو ، يبا تبادل ا ية أو معدل ا دو تبادل ا عندها نسبة ا
تبادل  ذي يحدد معدل ا ة اأخرى هو ا دو ة على منتجات ا دو دو ذي  ،ا تبادل ا جا يإن معدل ا وطبقا 

ة متساوية،  ل دو ذي يجعل قيمة صادرات وواردات  معدل ا ك ا ية هو ذ دو تجار  ا توازن ي  ا يحقق ا
تجار   سب ينتج عن قيام ا خارجيةيجناك م عوامل  ا لعديد من ا تين يخضع  دو سب بين ا م وتوزيع هذا ا

لما  سياسية، ي ان ااقتصادية وا ة ما،  دو محل   تبادل ا ليرا من معدل ا دو   تبادل ا اقترب معدل ا
تجار   سب ا خارجيةنصيبجا من م س صحيح ا ع   .ضئيا وا

ز         قد ر تين، بدًا م" ميل"و دو لعمل ي  ا نسبية  فاء  ا يز  ني  نظريته هذ على اختاف ا تر ا
ل  لعمل ي   نسبية  لفة ا ت ما يعل على ا اردو"منجما  نسبية "ري نفقة ا ، يجذا اأخير   يوضح مفجوم ا

لفة، بينما  ت مية اإنتاج إظجار ااختاف ي  ا فرق ي  " ميل"يإنه يلبت  يظجر ا عمل  مية ا ييقوم بتلبيت 
مردودية  1.اإنتاج أو ا

خارجية: ثانيا تجارة ا ية في تفسير ا اسي نيو نظرية ا  ا

ية تطوير            اسي نيو نظرية ا ية و جاءت ا اسي نظرية ا  :تشمل ما يل ا إسجامات ا

عوامل اإنتاج (2 نسبية  ميزة ا شر ن) نظرية ا ين-ظرية ه  (أو

ل من           ى مساهمة  نظرية إ سويدي  ااقتصاديتعود صياغة هذ ا شر"ا لم من بعد  ،2222سنة " ه
ين"تلميذ   .22322سنة " سام ويلسونبول " ااقتصادي، لم طورها من بعدهما 2233سنة " أو

                                  

 .2سابق،   عائشة خلوي ، مرجع  1
جمل،  2 ية،جمال جويدان ا دو تجارة ا اديم ، عمان، اأردن،  ا تاب اأ ز ا  .31،   1116مر
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قد قام          ين"و شر وأو ر  " ه جا من نقد، وطرحا ي ية مع ما وجه  اسي نظرية ا بتحليل يروض ا
نظرية أن سب عوامل اإنتاج حيث ترى هذ ا نسبية  وير  ا تفاوت ااختاف ي  ا خارجية هو ا تجار  ا ب قيام ا

تفاوت من شأنه أن يخلق اختايا ي   ل منجا، وهذا ا مختلفة ي   دول ي  مدى وير  عوامل اإنتاج ا بين ا
منتجات، نظرا ،أسعار عوامل اإنتاج تا  ي  أسعار ا سلع من عوامل اإنتاج، مما  وبا اختاف ما تحتاجه ا

تجار  بين مخ دوليبرر قيام ا شرو  ،تلف ا لواقع  –تقوم نظرية ه مبسطة  ين على مجموعة من اايتراضات ا أو
 :ه 

تين  -2 ون يقط من دو م يت عا ويعتمدان على عنصرين (   س،)يقومان بإنتـاج سـلعتين همـا ( ب أ،)أن ا
مال اجاإنتمن عناصر  عمـل ورأس ا  ؛همـا ا

فن اانتاجى   -1 نفس ا تين  دو  ؛استخدام ا

سلع -3 مال ( س)ة ا ى رأس ا عمل مقارنة باحتياججـا ا بر من عنصر ا ى قدر أ سلعة . تحتاج إ بينما ا
عمل(  ) مال مقارنة باحتياجاتجا من عنصر ا بر من عنصر رأس ا ى قدر أ س تحتاج إ ع  ،على ا

سلعة  قول إن ا ننا ا عمـل ( س)ويم مال  رأس على تتميز بارتفاع نـسبة ا مـال أو انخفاض نسبة رأس ا ا
سلعة على  عمل مقارنة با   ؛( )ا

سلعتين  -3 مستخدمة  ي  إنتاججمايتم (  )،(س)أن ا ك أن زياد  ا مقصود بذ غلـة، وا ظل ظـروف لبـات ا
اية عناصر  مال) اإنتاجمن  عمـل، رأس ا ىبنسبة معينة تؤدى ( ا سلعة  اإنتاجزياد  حجم  إ من ا

نس مال بنسبة . بةبنفس ا عمـل ورأس ا مستخدم من عنـصر ا ملال زياد  ا ىيؤدى % 21يعلى سبيل ا  إ
نسبة اإنتاجزياد    ؛بنفس ا

امل  -0 تخص  غير ا بديلة  ي ا فرصة ا لفة ا تجار ، بمعنى سياد  ظروف تزايد ت تين بعد ا دو ت ا  ا
اية عناصـر  تين من توجيه  دو سلعتينسلعة  إنتاج اإنتاجتمنع ا   ؛واحد  من ا

تين  ي تمالل اأذواق  -6 دو  1.ا

 

بديلة (2 فرصة ا لفة ا  نظرية ت

نسبية ل 2236عام  "هابرر"استطاع            ميز  ا اردو"من تحرير قانون ا ت  يرضتجا عليه " ري قيود ا من ا
جا  لفة إنتاج سلعة واستبدا عمل ي  حساب ت مية ا ت  تتعلق باستخدام  لقيمة، وخاصة تلك ا عمل  نظرية ا

                                  

 .33-32محمد سيد عابد، مرجع سابق،      1
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مي لفة إنتاج سلعة معينة ا تقاس ب د على أن ت ت  تؤ بديلة، وا فرصة ا لفة ا مبذول ي  بنظرية ت عمل ا ة ا
ك من ت  يضحى بجا، وذ لانية ا سلعة ا مية ا نما بمقدار  موارد  إنتاججا وا  ايية من ا مية  أجل تحرير 

تا  يإن ى، وبا سلعة اأو فرصة  ااقتصادية إنتاج وحد  إضايية من ا لفة ا ت  تتمتع بانخفاض ي  ت ة ا دو ا
سلع تتمتع بميز  نسبية  بديلة إحدى ا بديلة هذ تسمح  يإن" هابرر "وحسب  .ي  إنتاججاا فرصة ا لفة ا ت

ن  مزايا ي  إنتاج سلع أخرى، وعندئذ يم نسبة  ت  يتمتع بجا بلد معين، ي  إنتاج سلعة معينة با مزايا ا بمقارنة ا
لفة استبدال جميع مستخدمة أن تقارن ت نموذجية ا لسلعة ا نسبة  سلع با  1.ا

نظرية على  وتن  هذ         لفة بينجما إا أن  أنا ت فوارق ا سلع إنما تتحدد تبعا  مختلف ا نسبية  سعار ا ا
عمل  ى مقدار ا لفة هنا ا تشير إ ت سلعة و ا مطلوب إنتاج ا حقيق  ا بديل ا ك اإنتاج ا نما تعبر عن ذ      ا 
تضحية ب ذي يجب ا ى و من سلعة أخرى ا سلعة اأو تا  يإن به ي  سبيل إنتاج ا     ينصب يقط  ااهتماما

نجائية منتجات ا مقاصة بين ا مضحى  على ا منتجات ا ى ا منتجات، أي أننا ننظر إ لفة إنتاج تلك ا يست ت و
موارد ي  إنتاججا و سخرت تلك ا حصول عليجا  ن ا مم ان من ا ت    .بجا وا

يجا         نظرية، إا أنجا وججت إ ن من تفسير أسباب ورغم إسجامات هذ ا م تتم عد  انتقادات أهمجا أنجا 
ى تفسير عوامل اإنتاج إ نسبية  ميز  ا دول، وهذا ما سعت نظرية ا نسبية بين ا نفقات ا   . 2اختاف ا

يونتياف (3  نظرية 

شر وأ2203ي  عام            يونتيف باختبار مدى صاحية نظرية هي اقتصاد ، قام  نسبة  ين با و
متحصل عليجا متعارضة تماما معـ اأمري نتائج ا انت ا سويدية ، و نظرية ا يه ا جذا سميت ما توصلت إ  ،

نتائج  يونتيفهذ ا  بلغز 

انت تتفق  حيث         معرية ما إذا  خارجية  لتجار  ا حديلة  نظرية ا يونتياف على اختبار ا اعتمد ااقتصادي 
متحد مع نظرية وير  عوامل اإنتاج على ص وايات ا ية ادرات وواردات ا ، على أساس أنجا تتمتع بوير  اأمري

ما استخدم  عمل،  مال وندر  ي  عنصر ا ك " يونتياف " ي  رأس ا منتج وذ ي  هذا ااختبار أسلوب تحليل ا

                                  

 .61سابق،   امرجع نفس ا 1
يةآخرون، محمد يونس و  2 جامعية، مصر، اقتصاديات دو دار ا  .06،   1112، ا
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ية صناعات اأمري إنتاج ي  عدد من ا ازم  عمل ا مال وا ت. حساب رأس ا ى نتيجة، أن ا جار  ووصل إ
مال بر من رأس ا لاية أ لعمل ب مستخدمة  صناعات ا خارجية ييجا تقوم على أساس تخصصجا ي  ا  1.ا

ثا خارجية: ثا لتجارة ا حديثة  نظرية ا  ا

ية  (1 دو لتجارة ا يندر    :1961نظرية 

نظرية          طلب، وتستند على ايتراضين همهاما و  اعتباراتعط  هذ ا جانب ا ا أن احتمال دورا يعاًا 
محلية  موجود  ي  اأسواق ا سلع ا لسلعة وأن مجموعة ا محلية  سلعة يزداد مع تواير اأسواق ا ة  دو تصدير ا

فرد  .تعتمد على معدل دخل ا

سويدي          يندر " يعتبر ااقتصادي ا طلب ي  نموذج  "استيفان  ذين قدموا دور ا من أوائل ااقتصاديين ا
خارجية تجار  ا لتجار  . تفسير ا يندر ي  بداية تحليله بأن نظرية نسب عوامل اإنتاج تقدم تفسيرا جيدا  وقد سلم 

ت صناعات ا ية ي  منتجات ا دو تجار  ا نظرية على تفسير ا ما سلم بعدم قدر  هذ ا ية،  سلع اأو حويلية، ي  ا
خارجية تجار  ا طلب عليجا أساس ا ل ا ل هي ت  يش   . ا

ذي قامت         خطأ ا ية تقوم بين دول متجانسة، وهو ا دو تجار  ا خطأ أن نفترض أن ا ما يرى أنه من ا
قدر  ية من ا ية ،حيث أن هناك دول اقتصادها يتميز بدرجة عا اسي نيو ية وا اسي نظرية ا ل من ا  عليه 
ك، أي دول متقدمة ونامية، وعند تفسير يّرق بين نوعين  س ذ تجار ، وأخرى ع موارد وير  ا على تخصي  ا

سل ت  تحدد  :عمن ا نسبية ا لميز  ا جا يتم ويقا  ى يرى أن تباد أو نسبة  صناعية، با سلع ا ية وا منتجات اأو ا
شر"نسب عناصر اإنتاج، وهو نفس تفسير  ين ه طلب، أما  أي عن "أو نسب عناصر اإنتاج تحدد بمعرية ا

محتملة واردات ا صادرات وا عوامل تحدد ا لر تعقيدا، يجناك مجموعة من ا لانية ييرى أنجا أ  2.ا

وجية  (2 نو ت فجوة ا  نظرية ا

وجية وهذا عند ماحظته ي  عام  "بوسنر"يعتبر          نو ت فجو  ا دول ذات 1961مؤسس نظرية ا ، أن ا
ى وجود تناقض مع نتائج  تجاري ييما بينجا، وهذا ما يؤدي إ تبادل ا تشابه ي  عوامل اإنتاج تقوم با شر "ا ه

                                  

 .33سابق،    ييروز سلطان ، مرجع 1
 .31، مرجع سابق،   زيرم نعيمة  2
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ين نظر " وأو ون مصدر  بغض ا دول أن ت ّن بعض ا ار طرق جديد  ي  إنتاج سلع جديد ، يم   حيث أن ابت
ت  تتمتع بجا، متقدمة  عن نسب عوامل اإنتاج ا دول ا نووج  بين ا ت لتفـاوت ا ك أن  ذ نظرية  ومفاد هذ ا

تسبة أدت متقدمـة على ميز  نسبية م ـدول ا ية، حيث تتمتع ا دو تجار  ا ل ا نامية ألر على هي دول ا ى  وا إ
ـى عـاملين أساسيين هما  نسـبية إ ميز  ا سلع، ويرجع وجود ا عديد من ا  : تفوقجا ي  ا

مستخدم وجود - نووج  ا ت فن ا   .تفاوت نسب  ي  ا

جديد   - مخترعات ا تساب حقوق إنتاج وشراء ا  .ا

وجيا        نو ت ى مستوى متساو من ا وصول إ دول ا جميع ا ن  ك يظجر بمـا يسـموبما أنه ا يم ذ  ى، 
وجية " نو ت فجوات ا دى عدد قليل نسبيا من ا''ا وجيا  نو ت ز ييجا ا ـى تطـوير ميز  ، تتر ت  تسعى إ دول، ا

مستوى  سـلع ذات ا لر تقدم يـ  إنتـاج ا دول اأ زت ا لما ر ية، و عا وجيا ا نو ت سلع ذات ا نسبية قوية ي  ا
لر دول أ ى ا منخفضة تنتقل إ وجيا ا نو ت سلع ذات ا نسبية ي  ا مزايا ا مرتفع، يإن ا وج  ا نو ت تخلفا ي   ا

تنمية، أ وجيـة اسـم "بوسنر" طلق ااقتصاديعملية ا نو ت فجو  ا وجية  " مؤسس نموذج ا نو ت فجو  ا " تجار  ا
فجو  بيانيا باستخدام مصـطلحات ن تحديد هذ ا ذي أسسه، ويم نموذج ا تقليد على ا طلب ويجو  ا  1 . يجو  ا

 

 

 

 

 

 

 
                                  

ية  ،سام  عفيف  حاتم 1 دو تجارة ا ي وا دو حديثة في ااقتصاد ا ية )ااتجاهات ا دو تجارة ا دار ،(مبادئ اقتصاديات ا لبنانية ا مصرية ا ، ا
قاهر ،  .132،  1110ا



ا:                                                        الفصل اأول   التجارة الخارجية وتقنيا تمويل

 

23 

 

ل رقم  وجية: 1-1ش نو ت فجوة ا  نموذج ا

 إنتاج وتصدير   

مخترعة  دول ا  ا

 

 

 اأسعار

 

 

 إنتاج وتصدير                        

مقلدة  دول ا  ا
مصدر ية سام  عفيف  حاتم :ا دو تجارة ا ي وا دو حديثة في ااقتصاد ا ية )، ااتجاهات ا دو تجارة ا مصرية ، (مبادئ اقتصاديات ا دار ا ا

قاهر ، لبنانية ، ا  .131 ،  1110ا

قد اعتمد           وجية مصطلحين هما " بوسنر"و نو ت فجو  ا نموذج ا  :ي  تفسير 

طلب  ( أ زمنية بين: فجوة ا فتر  ا خارج وه  تلك ا جا ي  ا ة اأم، وبداية استجا دو سلعة ي  ا ، بداية إنتاج ا
منتج وتصدير أي  ر إنتاج ا تـ  تحت ة صاحبة ااختراع ا لدو جديد  منتج ا ت  تفصل بين ظجور ا فتر  ا ا
مقلد  عند (2س)عند  ة ا دو  .(2س )، وبداية إنتاجه ي  ا

تقليد ( ب فتر  بين بداية إن: فجوة ا خارجوه  تلك ا ة اأم وبداية إنتاججا ي  ا دو جديد  ي  ا سلعة ا  ، أيتاج ا

ة صـاحبة ااختـراع  دو ت  تفصل بين ظجور اإنتاج ي  ا فتر  ا متقدمة)ا دول ا ، وظجور ي  (2س)( ا
مقلد   دول ا نامية) ا دول ا سوق ، (3س) (ا وجيا تطرح ي  ا نو متفوقة ت دول ا نموذج يإن ا وحسب هذا ا

 1.منتجات جديد  
                                  

سابق،    1 مرجع ا  .232نفس ا

صادرات  اإنتاج ا

صادرات  اإنتاج ا

 4س     3س    2س 1س
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منتجنظرية  (3  : دورة ا

عمل سنة           ل مستمر ي  و يفترضحيث  2266قام يرنون بجذا ا نووج  ينطلق بش ت تفوق ا  أ.م.بان ا
جديد  لم تنتقل  منتجات ا ون ريادية ي  تطوير ا جا ان ت مراحل مما يسمح  ى بلدان  ي  ا ية إ موا وهنا  أخرىا

منتوج وه  تطور ا   1:يفرق بين لالة مراحل 

و: مرحلة اإنتاج (2 منتوج ي  ا لفة  أ.م.يبدأ تصنيع ا دخل وت ك ارتفاع مستوى ا عاملة يعدم  اأيديوذ ا
د تأ ذي يصاحب  ا محلية  اإنتاجا سوق ا جديد يجعل تسويقه ي  ا قريبة ضعيف أ واأسواقا ن ا

ية يفه عا ا   . ت

ل نوع يتجه  (1 تنوع حتى يصبح  منتوج ي  ا ىيبدأ ا ىعد  مستويات وهذا يؤدي  إ طلب عليه  إ زياد  ا
ىمما يؤدي  ة  إنتاجهانتشار تقنيات وينون  إ شر يةوهنا تفضل ا نتاج هذا إن تستلمر ي  أ اأمري

صناعية وا تتردد ي  است دول ا منتوج با نقل إذايراد ا يف ا ا حجم تفوق ت   .انت ويرات ا
ير  (3 تف خاصة به معروية وهنا يصبح ا سوق ا بير  وا منتوج نمطيا بدرجة  مرحلة اأخير  يصبح ا أما ا

نامية يسبب انخفاض مستويات  دول ا مشروعات ي  بعض ا يف  ييجا رغم اأجوري  إقامة ا ا ارتفاع ت
غيار صيانة وقطع ا  .معدات ا

شر يتفق و  تحليل يرنون ا أنهنا نجد ومن          يننظرية هي نامية  رأسن قدر  أذ إ أو دول ا مال ي  ا ا
دو  ان عنصر  صبحت اأ مستلمر ا يد  رأستؤلر على ا س ا لتنقل ع مال ي  نظرية يرنون قابل  ا

وجيا نو ت بحث وا عاملة وا  .ا

مطلب ثاني ا خارجية: ا تجارة ا  مصطلحات ا

عاقات و            تزايد ا ى وجود مصطلحات تجارية نظرا  حاجة إ دول ازدادت ا تجارية بين ا معامات ا ا
بس أو سوء يجم قد يحدث عند إبرام تعاقدات تجارية بين دول مختلفةموحد   جدف من هذ . تجنب أي  وا

مصطلحات هو تقديم مجموعة من ا تجار  ا لر شيوعا ي  ا تجارية اأ مصطلحات ا تفسير ا ية  دو قواعد ا
قواعد أول  خارجية بوضع هذ ا تجار  ا ذا قامت غرية ا وقت  ضاية ا نزاعات وا  ى تجنب ا خارجية بما يؤدي إ ا

                                  

عصار وآخرون،  1 خارجيةرشاد ا تجارة ا ميسر ، اأردن، ا  .31-36،     1111، دار ا
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ان آخرها عام  أدخلتلم  2236مر  عام  مصطلحات 22211عليجا  تعديات  ، بغية تسجيل قراء  هذ ا
مصطلحات خارجية ويجمجا تّم تصنيف ا تجارية ا وييما يل   ضمن أربع مجموعات مختلفة les incoterms) (ا

تجار  ، حسب إصدار جاشرح مختصر  خارجيةغرية ا  2:ا

ى  مجموعة اأو مغادرة( E)ا  ا

بائع (1 تسليم في مرافق ا  EX : ا

بائع          مشتري ي  موقع ا بضائع تحت تصرف ا تسليم عندما يضع ا بائع يتمم ا مصطلح أن ا يعن  هذا ا
لتصدير وا يتم تحميلجا على أي وسيلة نقل،  تصبح جاهز   بضائع  ن ا يتم تخلي  ا ان آخر، و أو أي م

مشتري بمجرد أن تم ى ا مخاطر تنتقل إ تأمين وا مصاريف و ا ل ا بائع يعن  أن  بضائع من باب مرايق ا ر ا
نجائية وججة ا ى نقطة ا بائع إ بضائع من مرايق ا مشتري جميع أعباء ومخاطر نقل ا  .حيث يتحمل ا

ثانية  مجموعة ا رئيسي غير مدفوعة( F)ا نقل ا  أجور ا

ناقلة (2 ة ا شر  FCA(FREE CARRIER)  تسليم مرافق ا

بائع يسلم        مصطلح أن ا لتصديرويعن  هذا ا بضائع جاهز   تصدير) ا ناقل ( بعد إنجاء إجراءات ا ى ا إ
ذي يح محدد، و ا ان ا م مشتري ي  ا ه تأليدد ا لتسليم  ذي يتم اختيار  ان ا م ر ييما يجب ماحظة أن ا

تفريغ و  تزامات ا ان، يخت  با م ك ا لبضائع ي  ذ تحميل  مشتري ي  إجراءات اا لبائع أن يساعد ا نقل ويجوز 
مشتري ية ا ون على حساب و مسؤو ك ي ن ذ  3.و

 

 

 

                                  

موقع 1 تصفح http://www.ahewar.org: نقا عن ا ساعة  18/15/2115: تاريخ ا  .18:45: على ا

2 S.HADDAD, les incoterms international commercial TERMS, Eurl page Blue internationales, Algérie, 

2009,p14. 
3 OP- CIT, p p 15-16 

http://www.ahewar.org/
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سفينة  (3 تسليم بجانب ا   FAS(FREE ALONGSIDE SHIP) ا

سفينة على رصيف ميناء        بضائع بجانب ا تسليم عندما يضع ا بائع يتمم عملية ا مصطلح أن ا يعن  هذا ا
متعلقة بفقدان  خاطر ا يف وا ا ت ل ا مشتري أن يتحمل  محدد، وهذا يعن  أنه على ا شحن ا بضائع  أوا تلف ا

مصطلح  لحظة، يتطلب ا ولائق ا FASمنذ تلك ا بائع أن يستخرج ا بضائعمن ا تصدير ا  .ازمة 

سفينة (4 تسليم على سطح ا  FOB (FREE ON BOARD) ا

تسليم عندما      بائع يتمم عملية ا مصطلح ان ا سفينة يعن  هذا ا بضائع حاية ا بضائع على )تمر ا تصبح ا
سفينة مشتري ( متن ا محدد، وهذا يعن  أنه على ا شحن ا ل مصاريف ومخاطر يق أني  ميناء ا دان أو يتحمل 

نقطة بضائع من تلك ا  .تلف ا

ثة  ثا مجموعة ا رئيسي مدفوعة( C)ا نقل ا  أجور ا

شحن  (5 لفة وأجور ا ت  CFR(COST AND FREIGHT) ا

شحن،        سفينة ي  ميناء ا بضائع حاية ا تسليم عندما تمر ا بائع يتمم عملية ا مصطلح أن ا يعن  هذا ا
مصاريف  فل با بائع أن يت ن على ا مشتري، و ذي يسميه ا محدد  ا وججة ا ى ميناء ا بضائع إ نقل ا ازمة  ا

شحن سفينة ي  ميناء ا بضائع على متن ا مشتري بعد تسليم ا ى ا بائع إ مخاطر من ا اية ا ، ويشمل تتحول 
ك مخاطر يقدان  تسليم أوذ ى أي مصاريف أخرى تنشأ بسبب أحداث بعد وقت ا بضائع باإضاية إ  .تلف ا

شحن  (6 تأمين وا لفة وا ت  CIF (COST INSURANCE ANS FREIGHT) ا

سليم، يجب على       سفينة ي  ميناء ا بضائع حينما تمر على حاية ا بائع يسلم ا مصطلح أن ا ويقصد بجذا ا
يف ا ت بائع أن يلتزم با متفق عليه ا تسليم ا ى ميناء ا بضائع إ توصيل ا ضرورية  نقل واإجراءات ا  .وا

ى  (7 شحن مدفوعة إ  CPT (CARRIAGE PAID TO) ..أجور ا

وججة أيعن          بضاعة ي  ميناء ا تسليم ا شحن  تزاماته عندما يقوم بديع أجور ا بائع يعتبر قد أويى با ن ا
مشتري،  ذي يسميه ا ن يتحما اية مخاطر و مشتري  بضاعة، ل  ا ن أن يلحق با ذي يم ضرر ا خسار  أو ا ا

ناقلة ة ا لشر بضاعة  حظة تسليم ا ن ان تنشأ بعد  يف إضايية يم ا  .وأي ت
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محددة (8 وجهة ا ان ا تأمين مدفوع حتى م نقل وا  CARRIAGE AND INSURANCE PAID)ا

TO..) CIP 

بائع يعتبر قد أويى ب       مخاطر، خسار  أو يعن  أن ا تأمين ضد ا شحن وا تزاماته عندما يقوم بديع أجور ا ا
تأمين تأمين وبديع رسوم ا ة ا تعاقد مع شر بائع با شحن، ويقوم ا بضاعة ألناء ا  .ضرر ا

رابعة مجموعة ا وصول  (D)ا  ا

حدود (9 تسليم عند ا  DAF( DELIVERED AT FRONTIER)  ا

بائع        مشتري على يعن  أن ا بضائع تحت تصرف ا بضائع عند وضع ا تسليم ا تزاماته  يعتبر قد أويى با
ن غير جاهز   لتصدير و نقل بدون تفريغجا وجاهز   ان،  استيرادوسيلة ا م ن " حدود"لمة  أني  ا يم

مقصود  حدود ا ك يجب تحديد اسم ا ذ تصدير، و ك بلد ا تعن  أي حدود بما ي  ذ ك  استخدامجا  ضبط وذ با
ان م ر اسم ا  .عن طريق ذ

سفينة( 11 تسليم على سطح ا  DES( DELIVERED EX SHIP) ا

بائع يعتبر قد        مصطلح أن ا بضائع تحت تصرف  ي  أويعن  هذا ا بضائع عند وضع ا تسليم ا تزاماته  با
مشتري سفينة غير جاهز   ا وججة ا استيرادعلى ظجر ا يف و نجائيةي  ميناء ا ا ت بائع ا مخاطر ، يتحمل ا ا
متعلقة  ى مينا ارضبإحا بضائع إ تفريغ و ا نجائية قبل ا وججة ا  1.اإيراجء ا

نهائية (11 وجهة ا تسليم على رصيف ميناء ا  DEQ (DELIVERED EX QUAY)ا

مصطلح       بضائع  تحت تصرف  أنيعن  هذا ا بضائع عند وضع ا تسليم ا تزاماته  بائع يعتبر قد أويى با ا
مشتري غير جاهز   مخاطر  استيرادا يف وا ا ت بائع ا نجائية، يتحمل ا وججة ا تفريغ ي  ميناء ا على رصيف ا

مينا بضائع على رصيف ا نجائية وتفريغ ا وججة ا ى ميناء ا بضائع إ متعلقة بإحضار ا مصطلح من ا ء، يتطلب ا
مشتري  بضا أنا ية اإيراج عن ا يف واأجور و  استيرادئع يتحمل مسؤو ا ت ل ا ضرائب عند وديع   .ااستيرادا

 
                                  

1 S,HADDAD, OP-CIT, p p16-17. 
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رسوم( 12  تسليم بدون دفع ا  DDU (DELIVERED DUTY UNPAID)ا

تزاماته       بائع يعتبر قد أويى با مسمى ي  بلد  يعن  أن ا ان ا م بضاعة ي  ا ، ااستيرادعندما يتم تسليم ا
بضاعة  يف ومخاطر نقل ا ا بائع ت سداد )ويتحمل ا ومية اأخرى واجبة ا ح رسوم ا ية وا جمر رسوم ا باستلناء ا

م( ااستيرادعند  ية، يتوجب على ا جمر يف ومخاطر تخلي  اإجراءات ا ا ى ت أي شتري أن يديع باإضاية إ
يف إضايية و  ا بضاعة ت نه من إخراج ا مطلوب استيرادان يتحمل مخاطر تنشأ عن عدم تم موعد ا  .ي  ا

رسوم ( 13 تسليم مع دفع ا  DDP (DELIVERED DUTY PAID)ا

مشتري جاهز         ى ا بضائع إ بائع يسلم ا تفريغ من أي وسيلة نقل  استيراديعن  ان ا وا يتحمل مصاريف ا
نجائية، على  وججة ا ان ا ى م مصاريف و عندما تصل إ اية ا بائع أن يتحمل  متعلقة بإحضار ا مخاطر ا ا

نجائية  وججة ا ان ا ى م بضائع إ خاصة ا جمر  ا تخلي  ا ك مصاريف ا  .بااستيرادبما ي  ذ

ث ثا مبحث ا تم: ا دفع وا خارجيةتقنيات ا تجارة ا مستعملة في ا  ويل ا

تجارية تلعب دورا هاما ي  تمويل        بنوك ا جذا تطورت و  إن ا خارجية،  تجار  ا يب ا تنوعت ي  أسا
معاماتتسييرها   تتم من خال تسوية و ووسائل  خارجية تسجيل مختلف ا تجار  ا ت  تتم ي  إطار ا   ، ا

مبحث سنتطرق  خاومن خال هذا ا تجار  ا معتمد  ي  ا تمويل ا ديع وا ى أهم تقنيات ا    .رجيةإ

مطلب اأول خارجية: ا تجارة ا مستعملة في ا دفع ا  تقنيات ا

تجارية        مبادات ا متعاملين ي  مجال ا مستعملة ييما بين ا ديع ا مطلب أهم  تقنيات ا سنتناول ي  هذا ا

خارجية  .ا
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دفع : أوا مسبق تقنية ا دفع مقدما)ا  (ا

مسبق (1 دفع ا  :تعريف تقنية ا

جا أو شحنجا         شرط أساس  إرسا لمصدر مقّدما  بضاعة  تقنية يتم سداد قيمة ا جذ ا طبقا 
مستورد مصدر وا لقة بين ا ة تواير ا طريقة إا ي  حا تقنية  ،1لمستورد، وا تمارس هذ ا حيث أن هذ ا

ية من ا تا تملل درجة عا د من ا تأ ذا يجب عليه ا لمستورد  نسبة   2:مخاطر با

بضاعة مقدما - متبعة ي  بلد ا تمنعه من إجراء تحويل قيمة ا قواعد واإجراءات ا  .أن ا

مديوع قيمتجا مقدما - متعاقد عليجا وا بضائع ا مصدر ا تمنعه من شحن ا متبعة ي  بلد ا  .أن اإجراءات ا

مسبقحاات استعمال تقنية  (2 دفع ا اآت  : ا ون   3:وت

نقد تقيد تحويل  - رقابة على ا مستورد، وأن نظم ا حر  معقد  ي  بلد ا عمات ا ون نظم تحويات ا أن ت
مصدر  لمصدر وي  بلد ا سداد نقدا  ى ا مستورد إ خارج مما يديع با ى ا حر  إ عمات ا  .ا

لمستورد أا - ما   موقف ا لمصدر ي  ا ايية  لقة ا  .تتوير ا

لمصدر - تمويلية  انيات ا  .ضعف اإم

ت  يستغرق تصنيعجا مراحل - طلبيات ا  .ا

مسبق (3 دفع ا  : مزايا وعيوب استعمال تقنية ا

مستورد اأجنب ،          لمصدر على حساب ا مزايا  عديد من ا مسبق ا ديع ا ال هذ عميباستتحمل تقنية ا
ى  ن أن تصل حتى إ تسبيق يم تسديد، ينسبة ا تجاري أي خطر عدم ا خطر ا مصدر تماما ا تقنية يتجنب ا ا

لر قدر  قمن  % 211 لمصدر وتجعله أ نقدية  ة ا سيو مسبق توير ا ديع ا تا  يتقنية ا تجاري، وبا عقد ا يمة ا
لمستور  نسبة  تصدير، أما با تشغيل واإنتاج  وا صرفد يإن على ا تقنية تجنبه خطر تقلب أسعار ا  4.هذ ا

                                  

رحيم سليمان، مرجع سابق،    1 عزيز عبد ا  .231عبد ا
دين،  2 تطبيقباسم محمود نور ا نظرية وا مستندية ا عربية، مصر، اإعتمادات ا مصارف ا  .21،   1112، اتحاد ا
نيد ، تقنيات  3 يةزيخة  دو تجارية ا مبادات ا تمويل قصيرة اأجل في ا جزائري ا خارجي ا بنك ا مستندي با ة ااعتماد ا ر  ماجستير ي  دراسة حا ، مذ

علوم ااقتصادية  ر ، (غير منشور )ا  .26،   1118-1111، تخص  نقود وتمويل، جامعة محمد خيضر بس
نيد ، مرجع سابق، 4  .21   زيخة 
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تقنية ويعاب على هذ        بضاعة واستامجا  أنجاا فتر  ما بين إرسال قيمة ا مستورد ي  ا تجمد أموال ا
مد  بضاعة ،وبيعجا، وقد تطول هذ ا ه قبل شحن ا مرسل  مبلغ ا مصدر با مقابل يستفيد ا ما يعاب  ،وي  ا

انية حدوث  متفق عليجا إم لمواصفات ا فة  بضاعة مخا انت ا مستوردين إذا  مصدرين وا نزاعات بين ا بعض ا
 1.عليجا

مفتوح: ثانيا حساب ا  تقنية ا

مفتوح (1 حساب ا  : تعريف تقنية ا

مستورد باست        خارجية، حيث يقوم ا تجار  ا مستعملة ي  ا ديع ا مستندات تعتبر أحد تقنيات ا بضائع وا ام ا
خاصة بجا وسيلة يقوم ،ا مصدر، وبموجب هذ ا ى ا بضائع إ ك قبل تحويل قيمة تلك ا مستورد بفتح  وذ ا

ت  تم تحويلجا حساب ي  دياتر باسم  غ ا مبا ت  تم استيرادها ي  جانب وا بضاعة ا مصدر يوضح ييه قيمة ا ا
بضائع ي  جانب آخر  2.لمصدر تحت حساب تلك ا

مفتوح (2 حساب ا  مزايا وعيوب استعمال تقنية ا

ية بساطة ي         دو تجارية ا مبادات ا مستعملة ي  ا ديع ا لر تقنيات ا مفتوح أ حساب ا تعتبر تقنية ا
ولائق ما أنجا تتضمن عدد قليل من ا مستورد،  مصدر وا ل من ا لفة  تحقيق، وأقلجا ت ى  ،ا وا تحتاج إ

تجاريةترتيبات إجراء  بنوك ا  .مسبقة مع ا

ل       لمصدر، يج  تحمله  نسبة  ديع خطرا خاصة با لر تقنيات ا تقنية أ وقت نفسه تعتبر هذ ا وي  ا
ذا مخاطر  تمويل و صرفأأعباء ا مصدرسعار ا ديع تتم بعملة غير عملة ا انت عملية ا ما أن  ،، إذا 

ديع ي  مواعيد محدد  تقنية غير مؤيد  بمستندات توجب ا حّقه نتيجة  ،هذ ا مصدر  تا  صعوبة إلبات ا وبا
قوانين من بلد آخرا  3.ختاف ا

 

                                  

رحيم سليمان، مرجع سابق،    1 عزيز عبد ا  .231عبد ا
دين، مرجع سابق،    2  .23باسم محمود نور ا
نيد ، مرجع سابق،    3  .28زيخة 
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ثا تجاري: ثا قرض ا ة ا  تقنية رسا

ت (1 قرض ا ة ا  جاريتعريف تقنية رسا

ديع ي          لديع وضمان عملية ا مبادات اتعتبر تقنية  خارجية، بحيث يقوم بنك ا مستورد تجارية ا ا
مصدر يلتزم ييه بأنه  بنك ا مصدر مبلغا معينا وهذا بإصدار خطاب  ح ا مستورد وصا ديع نيابة عن ا سيقوم با

قرض ما ة يتح ا  .1يسمى برسا

ليرا من تقنية        تقنية تقترب  مس ااعتمادهذ ا مستندي، بحيث يقوم بنك ا قرض ا ة ا تورد بفتح رسا
مستورد،  ك بناءا على طلب ا خطار بذ مصدر وا  ح ا صا تجاري  بضائع مريقة و ا مصدر بعدها بإرسال ا يقوم ا

مستورد، ويقوم هذا اأ مبرم بينه وبين ا عقد ا متفق عليجا ي  ا مستندات، ا خير بتسوية دينه بإحدى أدوات با
ة ع ت  يتفق بشأنجا، وي  حا ديع ا قرض ا ة ا رسا مرسل  بنك ا ى ا مصدر يلجأ إ ديع يإن ا مستورد با دم قيام ا

تجاري ة عجز أو  ،ا جا إا ي  حا تجاري ا يتم استعما قرض ا ة ا ضمان، يرسا ك من أجل بدء عملية ا وذ
مستورد تزاماته قصور ا وياء با  .2عن ا

تجاريمزايا وعيوب  (2 قرض ا  تقنية ا

ة          بنك تتميز رسا مصدر يحصل على لمن مبيعاته من طرف ا بير ، حيث أن ا تجاري بمرونة  قرض ا ا
ة رسا جذ ا مرسل  ك من  ،ا سياس  اأخيرطلب يتقدم به هذا  أولوذ خطر ا ى ا ، إا أنجا قد تتعرض إ

متملل ي  عدم تحويل اأموال مستورد، إضاية إ ،وا ديع تتم من خال بنك ا ك أن عملية ا خطر وذ ى ا
مراسل بنك ا ذي يواجه ا تسديد وا تجاري أي خطر عدم ا  3.ا

 

 

 

                                  

ي يلم صاحب عجام، عل  محمد سعود،ه1 دو تمويل ا ندي، اأردن، ا   .32،   1111، دار ا
مرجع  2  .28،   نفس ا
مرجع 3  .22،   نفس ا
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مطلب  ثانيا خارجية: ا تجارة ا مستعملة في ا  .تقنيات تمويل ا

مطلب ي  هذا تطرق يتم اس      مستعملة ي ا تقنيات ا ى بعض ا متمللة ي  إ خارجية ا تجار  ا  تمويل ا
تمويل قصير اأجل متوسط ا تمويل ا مستوردين على وطويل اأجل وا لمصدرين وا نوع  ، حيث يسمح هذا ا

ن تجارية ي  أقل وقت مم تمويل صفقاتجم ا نة  مم تمويل ا حصول على مصادر ا سواء با  .ا

تمويل قصيرة اأجل: أوا خارجية تقنيات ا  لتجارة ا

خارج  ييما       تجار  ا تمويل قصير  اأجل ي  ا  :يل تتملل أهم تقنيات ا

مستندي (1 تحصيل ا  ا

مستندي - أ تحصيل ا   : تعريف ا

مشتري          تحصيل مبلغ معين من ا ذي يتعامل معه  بنك ا ى ا بائع إ مستندي أمر يصدر من ا تحصيل ا ا
يه مباعة إ بضاعة ا خاصة با شحن ا مشتري  ،مقابل تسليمه مستندات ا سداد إما نقدا أو مقابل توقيع ا ويتم ا

ة مبيا  1. على ا

بنك          ى ا مستندات إ ل ا عطاء  ة وا  مبيا مصدر بإصدار  ية يقوم بموجبجا ا مستندي هو آ تحصيل ا يا
ذي يملله بنك ا ى ا مستورد أو إ ى ا مستندات إ ذي يملله حيث يقوم هذا اأخير بإجراءات تسليم ا ابل تسليم مق ا

ة مبيا صفقة أو قبول ا   2.مبلغ ا

مستندي  - ب تحصيل ا معنية في ا  اأطراف ا

مستندي على اأطراف             تحصيل ا يةيحتوي ا تا  3:ا

ساحب -1 ذي يتعامل معه  :ا بنك ا ى ا تحصيل إ ل عملية ا ذي يو لبضاعة، وا مصدر  عميل ا هو ا
لتحصيل ازمة  خاصة بجا وا سحوبات ا بضاعة وا اية مستندات ا  .مقابل تقديم 

                                  

قاهر ، أدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق،  1 نشر، ا لطباعة وا  .31،   1112، دار غريب 
طرش،  2 طاهر  بنوكا مطبتقنيات ا جزائر، ، ديوان ا جامعية، ا  222،  1112وعات ا
طراد،  3 د أمين عبد اه، إسماعيل إبراهيم ا يةخا دو محلية وا مصرفية ا عمليات ا لانية، دار وائل إدارة ا طبعة ا -162،     1122 ،لنشر، عمان، ا

161. 
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مراسل  -2 بنك ا محول)ا تحصيل،  ( :ا مصدر عملية ا يه ا ل إ ذي يو طرف ا ذي يستلم  أوهو ا هو ا
ساح مستندات من ا يقوم با محصلإب  بنك ا ى ا جا إ  .رسا

محصل -3 بنك ا مسحوب  :ا ى ا مستندات إ ساحب بتقديم ا مراسل أو ا بنك ا يه ا ذي يتعجد إ بنك ا هو ا
تحصيل  قبول أوعليه مقابل ا  .ا

مسحوب عليه -4 معن   :ا شخ  ا مراسل بوصفه ا بنك ا مبّين اسمه ي  تعليمات ا طرف ا  باستامهو ا
مستندات و  مريقة ا سحوبات ا مستورد ا مسحوب عليه هو ا ون ا قبول، وعاد  ي ديع أو ا مقابل ا

 .لبضاعة

مستندي - ج تحصيل ا  سير عملية ا

ية             تا مراحل ا مستندي ويق ا تحصيل ا  1:تتم عملية ا

جا، لم  - رسا بضاعة وا  مستورد، يقوم هذا اأخير بشحن ا مصدر وا عقد بين ا ازمة بعد إبرام ا ولائق ا تسليم ا
ه ى بن لبضاعة إ ممللة  مصدر)وا قبول(بنك ا ديع أو مقابل ا انت مقابل ا  .، مع تحديد طريقة اأداء إن 

وياء - مستورد مع إعامه بطريقة ا ى بنك ا د من سامتجا إ تأ ولائق بعد يحصجا وا مصدر ا بنك ا  .يرسل ا

توطين،  بعد - ازمة إجراء عملية ا ولائق ا مستورد ا لولائق، يطلب من ا مستورد  بنك بنك ا وبعد استام ا
نه من  ت  تم فاتور  ا ولائق ومنجا ا متفق عليجا يحصل على ا طريقة ا صفقة با مبلغ ا تسديد هذا اأخير 

جمارك بضاعة من ا  .استخراج ا

من توضيح خطوات تنفيذ            تا  وي ل ا ش مستندي ويق ا تحصيل ا  :ا

 

 

 

 

                                  

تقنيات وعمليات اائتمانسليمان ناصر،  1 جامعية،ا مطبوعات ا جزائر،  ، ديوان ا  .212،   1121ا



ا:                                                        الفصل اأول   التجارة الخارجية وتقنيا تمويل

 

34 

 

ل رقم  مستندي:  2-1ش تحصيل ا  مراحل تنفيذ تقنية ا

 (3) 

 

                                              (1) 

 

(6) (0)  (3) (8) 

 

 (2) 

(1) 

                                              

مصدر تقنيات و سليمان ناصر، : ا جامعية،اائتمانعمليات ا مطبوعات ا جزائر،  ، ديوان ا  .221،   1121ا

 :حيث أن

توريد (2  عقد ا

جا (1 رسا بضاعة وا   شحن ا

ديع (3 ة وتعليمات ا مبيا مستندات مع ا  إرسال ا

تحصيل (3  أمر ا

لمشتري  تقديم (0 مستندات   ا

ة (6 مبيا نقدي أو قبول ا سداد ا  ا

محصلة( 8و  (1 غ ا مبا ة/ ا مقبو ة ا مبيا  ا

 

مستورد  بنك ا

مصدر مستورد ا  ا

مصدر  بنك ا
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مستنـدي  -د تحصيـل ا  مـزايا وعيـوب ا

مستندي عددا من         تحصيل ا مزاياتوير عملية ا مصدر عل ا مستورد وا سواء ل من ا ر يى ا ذ
 1:منجا

مستندي  - تحصيل ا لفة عملية ا ت بساطة وقلة ا  .تتميز با
لمشتري  - مستورد) تتيح  مستندات بدقة ( ا جا أو مراجعة ا يه بعد وصو مشحونة إ بضاعة ا معاينة ا وقت  ا

بضاعة ى حين وصول ا سداد يؤجل إ ما أن ا  .قبل سداد لمنجا، 
مستن - ه على قيمة ا بائع،إما بحصو لمشتري متوقف على رغبة ا مستندات  مشتريتسليم ا    دات يورا من ا

بائع ي   ة وهذا يتوقف على مدى لقة ا مبيا لديع مقابل توقيعه على  مشتريأو إعطائه مد    .ا

 
عملية أغير         عيوبتخلو من ا ن هذ ا تزامونجا ا توير أي  ا ح أي من  ا صا بنوك  من طرف ا

مصدر أو مراقبة مطا ح ا صا ديع  طريين، سواء بضمان ا ولائق ا مستورد، اتفاقبقة ا ح ا بل يقتصر  صا
ى ولائق مقابل تحصيل لمنجا مما يؤدي إ بنوك على تحويل ا  :دور ا

بضاعة - مستورد بعد إرسال ا ة من طرف ا مبيا تسديد أو عدم قبول ا مخاطر عدم ا مصدر   .تعرض ا

مصاريف ملل غرامة عدم  ي  - غرامات و ا بد بعض ا بائع سوف يت لبضاعة يإن ا مشتري  ة ريض ا حا
سفينة أو سداد مصاريف تخزين وتأمين بضاعة من ا خ...تفريغ ا  .إ

مستندية (2 ة ا مبيا  خصم ا

تقنية          مصدر ، يج  تملل هذ ا مؤسسة ا لر استعماا ي  تغذية خزينة ا طريقة اأ انية متاحة ا إم
ه  مصدر بن ل ا ة بدا من أن يو حا مستورد، وي  هذ ا ت  سحبجا على ا ة ا مبيا لمصدر   يقوم بتعبئة ا

خصم تعن  أن يقوم  بتحصيل ة، يعملية ا مبيا ه خصم هذ ا مستندية يإنه يطلب من بن ة ا مبيا قيمة ا
م تستحق بعد تظجي ت   ة ا مبيا مصدر بتظجير ا لما بنك قيمتجا بعد خصم نسبة يلرا ناقا  ة مقابل أن يديع ا
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و  خصم، وهذا يعن  و معينة من قيمة ا قرض رقة تسمى سعر ا خصم  ة بعد ا مبيا بنك أعطى قيمة ا أن ا
لبنك بتاريخ  لتحصيلعندم ااستحقاقيسدد  لمستورد  بنك   1.ا يقدمجا ا

فاتورة (3  :عملية تحويل ا

جا           ت  يمل ديون ا جا مؤسسة متخصصة بشراء ا ية تقوم من خا فاتور  عبار  عن آ عملية تحويل ا
مصدر ناجمة عن  ا ل اأخطار ا دائنية مع تحملجا  مصدر ي  ا زبون اأجنب  أي تحل محل ا على ا

سداد ة تص احتماات عدم ا حصول على عمو ى  لمقابل ا ناتج  %3إ تصدير عنمن رقم اأعمال ا  .عملية ا

جامة على غرار استفاد       مزايا ا مصدر  بعض ا لمؤسسات ا تمويل  نوع من ا  ا من تسبيق بمبلغتجيتيح هذا ا
مؤ  صفقة من طرف ا تحا متخصصة قبل حلول آجال ا  .صيلسسة ا

فاتور  ي       مإن عملية تحويل ا لمؤسسات من تحسين خزينتجا ووضعيتجا ا ك باية و اسمح   تحصيل اآن ذ
 .م يحن أجل تسديد بعد دين 

فاتور  ي       عبء على اب  سمحإن عملية تحويل ا محاسب  تخفيف ا ما  وا تسيير ا مؤسسة ييما يخ  ا
ك بأن تعجد و  زبائن، وذ مرتبطة با ملفات ا بعض ا مؤسسات هاإداري  ى ججة أخرى ه  ا تسيير إ ذا ا

نوع من ا متخصصة ي  هذا ا  2.عملياتا

صعبة (4 عملة ا تسبيقات با  :ا

لمؤ       ن  تصدير و يم ت  قامت بعملية ا ح زبائنجا أن تستفيد من سسات ا صا لتسديد  منحت أجاا 
ما تستوي  حقجا  تسبيق مبلغ حا تغذية خزينتجا، حيث تقوم بتسديد هذا ا بنك  صعبة من طرف ا عملة ا با

زبون ون  ،ااستحقاقاأجنب  ي  تاريخ  من ا ت  ت تسبيق تم بعملة صعبة غير ا ان ا عملية  بجاإذا 
مؤسسة يجب عليجا أن تسديد من طرف زبون ا صرف ي  تاريخ تحتاط و  ا يم أسعار ا قيام بعملية تح ك با ذ

 .ااستحقاق 

                                  

نيد ، مرجع سابق،    1  .12زيخة 
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فعل      مؤسسة باإرسال ا م تقم ا تسبيق ما زبون اأجنب ا تتم عملية ا ى ا لبضاعة إ ن، و            ا يم
تسبي أن تتعدى مصدر و مد  ا مبرم بين ا عقد ا مستوردق مد  ا  1.ا

طلبيـة (0 يـد ا   تأ

بنك  ية يقدم ا تزامهبموجب هذ اآ مصدر حيث يقوم بناءا على هذا  ا ى ا تزامإ بتسديد مبلغ  اا
مصدر ، بضائع ا جذا  ا لبنك بعد تقديمه  تزاموا يحق  م اا صدر أو أن يتراجع عن أن يقوم بأي متابعة ضد ا

تزامه و هذا ا واردات أي سبب من  متنعا، حتى و مستورد عن تسديد قيمة هذ ا ة ا ما ي  حا اأسباب 
ن أمام هذا إعسار ملا تزام، و حاسم و  اا مخاطر،ا محفوف با ة وجود إتفاق لنائ   ا بنك وهذا ي  حا يإن ا

مص ة در يقط،بينه وبين ا مبيا ح هذا اأخير إا إذا تحصل على ا صا ديع  جا من  ،ا يقوم با وقد تم قبو
مستورد ية       ، طرف ا ما ماء  ا ه حدود ا ت  تبين  ضرورية وا معلومات ا ل ا ك بجمع  ما يقوم زياد  على ذ
مستورد   .جذا ا

طلبية باعتبارها عملية شراء آو          يد ا مستورد،ية تأ مصدر على ا ية تحويل  دين ا بير آ ى حد  تشبه إ
فاتور  ، محدد   ا طلبية ا تمنح إا ي  بعض اأعمال ا يد ا ون تقنية تأ مدروسةوا يختلفان إا ي    2.وا

متوسطا تقنيات :ثانيا خارجية ةطويلو  ةتمويل ا لتجارة ا  اأجل 

تمويل     متوسط و  ينصب ا طويل اأجل ا عاد ا ت  تفوق ي  ا عمليات ا خارجية على تمويل تلك ا  لتجار  ا
ضرورية  وسائل ا جدف منه هو تويير ا خارجية لمانية عشر أشجر، يا تجار  ا  تنويعجا حسبو  تسجيل وتطوير ا

سائد  و  ظروف ا ننا تصنيف مختلفا ية، بحيث يم بن مراد تمويلجا من طرف اأنظمة ا عمليات ا  طبيعة ا
بن  ي  هذا اوسا تدخل ا ى المجئل ا جزاي ، : أربعة أدوات إ تمويل ا مورد، ا مشتري، قرض ا قرض ا
دو  ئتماناا  3.اإيجاري ا

 

                                  

مرجع نفس 1  .212-211     ،ا
مرجع 2 سابق نفس ا  .211-212  ،  ا
مرجع 3  .213-211  ،  نفس ا
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مشتري (1  قرض ا

ية يقوم بموجبجا بنك معين أو مجموعة من بنوك يعتبر      لمستورد، بحيث ي  آ مصدر بإعطاء قرض  بلد ا
لمصدر،  صفقة نقدا  ناحية يستعمله هذا اأخير بتسديد مبلغ ا ة من ا لر سجو تمويل تعد اأ تقنية ي  ا هذ ا
ه بن لمستورد أو  عملية، يج  عبار  عن قرض يمنح  متواجد  ي  بلد ( بنك ) من طرف مؤسسة مصريية  ا

مصدر،  ك بااتفاق بينا مستورد علىهذا اأخير و  وذ مبرمة  ا صفقات ا تصدير وعملية تسوية ا شروط عقد ا
ت  مصدر ا ح ا صا بنك   .يتواها ا

مشتري       واقع قرض ا عقد اأول يتعلق إبراميتيح ي  ا مصدر و  عقدين، يا تجارية بين ا عملية ا مشتريبا  ا
سلع، مبلغجا و  صفقة، يحدد ييه نوعية ا مستورد شروط تنفيذ ا ية بين ا ما عملية ا لان  با عقد ا    بينما يتعلق ا

صفقة، بحيث يب ناجمة عن هاته ا لقرض ا مانح  بنك ا قرض و وا عقد شروط إتمام ا نجاز مللين هذا ا  يتر : ا 
قرض، طريقة اس مطبقةترداد و ا فائد  ا جامة  .معدات ا صفقات ا تمويل ا مشتري         يمنح عاد  قرض ا

مستورد ي  بعض مبلغ خاصة يقد يتعين على ا مصدر  من حيث ا ما أن ا غ،  مبا اأحيان تويير ملل هذ ا
مد  أطول انه انتظار  دول  على هذا اأساس يإن هذاو . يس بإم ى تشجيع صادرات ا تمويل يجدف إ نوع من ا ا

معنية  .ا
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ل مشتري :3-1رقم  ش  مراحل سير قرض ا

 

 

 

 

 

 

مصدر نيد  :ا بنك  ،زيخة  مستندي با ة اإعتماد ا ية دراسة حا دو تجارية ا مبادات ا تسوية قصيرة اأجل في ا تقنيات ا
جزائري،  خارجي ا علوم ا ر  ماجستير ي  ا ر ، ، تخص  نقود وتمويل(غير منشور ) ،ااقتصاديةمذ ، 1118-1111، جامعة بس

  38. 

عملية  :شرح سير ا

بنك  (2 ل من ا تامينو يحصل  ة ا ضمان من قبل شر مصدر على تعجد با  .ا

مصدر و إمضاء  (1 تجاري ييما بين ا عقد ا مستوردا  ا

عقد (3 ممول و  إمضاء ا بنك ا ما  ييما بين ا مستوردا  ا

مستورد  (3 تزام ا لمصدرإ ديع نقدا   با

مستورد (5 قرض عند حلول تاريخ اإستحقاق من طرف ا  تسديد قيمة ا

مورد : ثانيا  قرض ا

ية     خارج أخرىيعتبر آ تجار  ا يات تمويل ا متوسط و من آ مدى ا طويل، و ية ي  ا ذي ا ك اائتمان ا هو ذ
لبائع  ة اأخرى  ممو ججة ا بنك أو ا مورد ) يمنح من ا عميله ا على ائتمان يمنحه هذابناء ( ا  ،مشترياأخير 

ديع و  ه تأجيل ا ن  ك بإصدار أوراق دين تستحق خال يترات مؤجلةحيث يم ة من بنوك خارجية  ذ فو ون م ت

مستورد  ا

مصدر مصدر بنك ا  ا

تأمين ة ا  شر

2 3 

4 

5 

1 1 
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عمات مقابل هذ اأوراق لمنا  بائع بخصمجا واستام ا مبياات أو سحوبات يقوم ا تستحق على يترات، وه  
مصدر    1 .بضاعته ا

ت      مصدر و يتم مع توقيع عقد ا مؤجل بين ا ديع ا ك عقد ضمان بين مؤسسةوريد با ذ مستورد توقيع   ا
ضمان و  مؤسسة ضمانا شاماا دين عن طريق تقديم هاته ا مستورد با حمايته من خطر عدم وياء ا مصدر   ا

تمويل ن من تقديم ا تم ممول  بنك ا دى ا موجود   تجارية ا مبياات أوراق ا لمصدر مقابل ا فوري          ا
ة و أو  مقبو سحوبات ا شحن أوا سحوباتمستندات ا جذ ا مستورد  ه من خال سداد ا              استرداد أموا

يه بتواريخ ااستحقاق مبياات إ  2.وا

ل  مورد : 4-1رقمش  مراحل سير قرض ا

 

 

 

 

 

مصدر نيد : ا بنك زيخة  مستندي با ة اإعتماد ا ية دراسة حا دو تجارية ا مبادات ا تسوية قصيرة اأجل في ا ، تقنيات ا
جزائري،  خارجي ا علوم ااقتصادية،ا ر  ماجستير ي  ا ر ، ، جامعة ، تخص  نقود وتمويل(غير منشور ) مذ ، 1118-1111بس

  36. 

 

 

                                  

خارجية ،شا رشيد  1 تجارة ا ية في ا ما مخاطر ا تجارية،تسيير ا علوم ا ر   ماجستير ي  ا تجارية، :تخص  ، (غير منشور )، مذ عمليات ا إدار  ا
جزائر  66،  1122-1121، 3جامعة ا

مرجع ،    2  .61-66 نفس ا

مستورد  ا

مصدر  بنك ا

مصدر  ا

تأمين ة ا  شر

2 

3 

4 6 

5 

1 
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عملية  شرح سير ا

تأمين (2 ة ا تأمين من قبل شر مصدر يحصل على تعجد با  ا

تجاري ييما إمضاء (1 عقد ا مصدر و  ا مستورد بين ا  ا

مصدر (3 ى ا مستورد إ ة من طرف ا تجارية مقبو  يتم تسليم اأوراق ا

ه من أجل عملية خصمجا (3 ى بن تجارية إ مصدر يقدم اأوراق ا  ا

عموات (0 ك بعد خصم ا مصدر ذ ى ا تجارية إ وراق ا  ديع قيمة ا

تجارية عند حلول تاريخ  (6 وراق ا مستورد ااستحقاقتسديد قيمة ا  من طرف ا

ثا جزافي: ثا تمويل ا    ا

تقنية أدا        خارجيةتعتبر هذ ا تجار  ا مبياات منمن أدوات تمويل ا أجل  ، وتتضمن بيع سندات أو 
حصول على تمويل نقدي يوري تزامات، وتنشأ هذ ا مصدرين اا ية نتيجة قيام أحد ا ما ى مستورد  ا ببيع سلع إ

حصول على تمويل ي  بلد آخر مصدر ي  ا ت  ي  حوزته، ورغبة من ا دين ا ، يإنه يقوم ببيعجا مقابل سندات ا
تمويل ا بنوك أو مؤسسات ا ى أحد ا ر إ بائعمتخصصة دون حق ا مصدر جوع من ا بيع بأن يسلم ا ، ويتم هذا ا

ى ت  تستحق عاد  خال يتر  زمنية تمتد إ مباعة وا مبياات ا سندات أو ا سنوات من تاريخ ( 10) خمس ا
حصول على قيمتجا يورًا  دين مقابل ا ى مشتري ا صفقة إ  1. ا

ي: رابعا دو  : قرض اإيجار ا

تقنية واستع        عشرين ظجرت هذ ا قرن ا خمسينيات من ا ية ي  ا متحد  اأمري وايات ا ملت أول مر  با
تمويل يقوم  يب ا لانية، ويعرف على أنه أسلوب من أسا مية ا عا حرب ا م عقب ا عا تنتشر ي  أغلب دول ا

مؤجر  ممول ا ذيبمقتضا ا مستأجر وا يستلم  بشراء أصل رأسما  يتم تحديديه ووضع مواصفاته بمعرية ا
ل يتر  زمنية معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا  مورد على أن يقوم بأداء قيمة إيجارية محدد   اأصل من ا
مؤجر، وا يختلف ي   رأسما  ا ية اأصل ا مؤجر بحق مل تعاقدية يحتفظ ا عاقة ا اأصل، وي  ظل هذ ا

دو  قرض اإيجار ا وطن  عن ا واقع مفجوم قرض اإيجار ا راء أو تأجير استلمارات يجذا اأخير  ا يخ  
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سلع أو  مصدر ا يقوم ببيع ا ييما بين متعاملين اقتصاديين متواجدين ي  دول مختلفة و ي  هذا اإطار يإن ا
ى  ت  تقوم بدورها بتأجيرها إ دو  وا ى مؤسسة اإيجار ا نما يتم بيعجا إ مستورد، وا  ى ا تججيزات مباشر  إ ا

مستورد واأ دو ا متدخلة ي  عقد اإيجار ا  1.طراف ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

نيد ، مرجع سابق،    1  .32زيخة 
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فصل  :اأول خاصة ا

تمويل يعتبر إ         ت  يلعبجا ي  ترقن ا أهمية ا دول نظرا  مقومات اأساسية اقتصاديات ا تطوير ية و من ا
جوانب  دىما  لمجتمعات، ااقتصاديةو  ااجتماعيةا بير   خارجية أهمية  لتجار  ا دول أن  جذا أصبحت  ،ا

دول تجتم  جاو  بطرق تنميتجاخاّصا بجا و  اهتماماا حسن  سير ا ت  و  ،ضمان ا ضمانات ا عل من بين أهم ا
تمويل ى تحقيقجا ه  ضمانات ا ية و  تسعى إ ما جيئات ا بنو من خال تدخل ا ك باستعمال مجموعة من أهمجا ا

تقنيات و  يوم من بين ا ت  أصبحت ا خارجية و  أهماأدوات ا تجار  ا  ااعتمادمن أهمجا مصادر تمويل ا
م راحة و ا ذي يعط  نوع من ا سواء و ستندي ا مصدر على ا لمستورد وا معناأمان  مادية ا سامة ا وية يضمن ا
ل صاحب حق على حقهو  موا حصول  فصل ا لر تفصيل من خال ا ه بأ  .، وهذا ما سيتم تناو
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 تمهيد 

اإعتمادات ا€مست₱دية هي من مويل عمليات ا€تجارة ا€خارجية، و تقوم ا€ب₱وك ا€تجارية بدور ₫بير في ت          
ا€تي ترضي بين ا€دول، و €هجرة رؤوس اأموال  استعمااأهم طرق ا€تمويل باعتبارها ا€تق₱ية ا€مصرفية اأ₫ثر 

 وا€مستورد €₫ل من ا€مصدر اائتمانا€مست₱دي ₫و₱ه أداة €م₱ح  ااعتمادأهمية  تبرزو  مستهل₫يها تمويا وضما₱ا،

  .ضمان ا€تجارة ا€خارجيةو₱ه يمثل دورا ₫بيرا في تمويله و من طرف ا€ب₱ك ا€ذي يقوم بدور ا€وسيط، و يتدخل ب₫

يشملها عقد ااعتماد أن من مصلحة ₫ل طرف  ا€تيتشمل جميع اأطراف  يت₱دااعتماد ا€مس تق₱يةإن         
 €اعتمادن أف₱جد  ا€خارجية،بعيدا عن أي €بس أو مماطلة من شأ₱ه أن تعرقل ا€تجارة أوا₱ه و  فيإتمام هذا ا€عقد 

قد يحقق هذ₲ ا€ضما₱ة وقد  هأ₱وبما ، ₫ل ₱وع ي₱فرد بخصائص تميز₲ عن غير₲ من اأ₱واعا€مست₱دي عدة أ₱واع و 
 ا€مخاطر أث₱اء ت₱فيذها، سواء با€₱سبة €لمشتريبعض  ا€عملية ا€مصرفية قد ت₱طوي علي ن هذ₲أ ايم₱ح اائتمان، إ  

 (.ا€مستفيد)ا€بائع  مأ( فتح ااعتمادباآمر )

₱ظرا €تجارة ا€خارجية و اا€تق₱يات اأساسية في تمويل ا€مست₱دي يعتبر من بين اأدوات و  ااعتمادن أبما و       
 :احث ا€تا€يةبهذ₲ ا€تق₱ية من خال ا€مت₱₱اول في هذا ا€فصل س₱أهميته ا€با€غة، €دور₲ و 

 ا€مست₱دي ااعتمادماهية : ا€مبحث اأول -

 ا€مست₱دي  ااعتماد حول أساسيات: ا€مبحث ا€ثا₱ي -

    ا€مست₱دي ودور₲ في تمويل ا€تجارة ا€خارجية ااعتمادتقييم  :ا€مبحث ا€ثا€ث -
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 المستندي ااعتمادماهية : المبحث اأول

ا€هامة ا€متطورة ا€تي يم₫ن من خا€ها تمويل صفقات  ا€تمويلا€مست₱دي أحد وسائل  ااعتماديعتبر        
₫ما أ₱ها وسيلة من وسائل تسوية  ،ماناأبطبيعتها تع₱ي ا€ثقة و  اإعتمادات ا€مست₱ديةو ا€تبادل ا€تجاري ا€دو€ي، 

 .ا€مدفوعات ا€خارجية

 اإعتماد المستندي  مفهوم: المطلب اأول

 1:المستندي ااعتمادنشأة : أّوا

 راشت₱إابخذت أوبا₱تعاش ا€تبادل ا€تجاري بين ا€دول اأخرى  ،ايإن أول عملية إعتماد ₱شأت في بريطا₱       
صبحت ا€وسيلة ا€وحيدة ا€تي يؤخذ بها في تمويل ا€تجارة وتسويتها و₫ان ذ€ك في عام أفازدادت وتطورت حتى 

حقوق  ل، حيث وضعت ا€صيغ ا€موحدة ا€تي ت₱او€ت تعريف اإعتماد وأ₱واعه وشروطه و₫يفية ضمان 1260₫
تافيا €لخافات وا€م₱ازعات ا€تي  ، باإضافة €أطراف اأخرى(ا€مستورد) وا€مشتري ( ا€مصدر)₫ل من ا€بائع 

تؤدي با€خسارة اء اإعتمادات ا€مست₱دية ا€تي قد ت₱شأ بين ا€حين واأخر بين ₫ل من ا€مورد وا€مستورد من جر 
اعتماد ا€مست₱دي با€تجارة ا€خارجية من حيث ت₱ظيم وأهمية دور ا ا€ازم،€لب₱وك ع₱د عدم وجود ا€ضمان 

ا€دول ا€مختلفة وبصفته عملية مصرفية أساسية تفتقر €ها ا€تشريعات ا€محلية فلقد  ا€مبادات ا€تجارية بين شعوب
€ج₱ة وضعت مشروعا أو€يا تم اقرار₲ في  1262بدأت معظم ا€دول بدراسة ا€قواعد ا€موحدة فش₫لت في عام 

€₱ظام قاعدة طبقا €لتطورات ا€تي طرأت فاصبح هذا ا 1233مؤتمر ا€غرفة ا€تجارية ا€م₱عقدة في امستردام عام 
قا₱و₱ية وعرفا دو€يا خاصا با€تجارة ا€خارجية، استقرت ا€دول في اتباعه واأخذ به مما أعطا₲ قوة  إ€زامية بحيث 
أصبح ا€₱ظام ا€وحيد ا€ذي يؤخذ في فض ا€م₱ازعات ا€مست₱دية بسائر دول ا€عا€م وسمي با€قواعد واأعراف 

جرى إعادة ا€₱ظر فيه مرة أخرى في مؤتمر €شبو₱ة عام أن ا€موحدة €اعتمادات ا€مست₱دية إا أ₱ه ما €بث 
، ا€ذي أضاف ₱صوصا أخرى تتفق وا€تطورات ا€تي طرأت على عمليات اإعتمادات ومن ثم تب₱ته معظم 1204
 .ا€دول

                                  

 .18، اتحاد ا€مصارف ا€عربية، بيروت، €ب₱ان، بدون س₱ة ا€₱شر، صالتشريعات المنظمة لهاعتمادات المستندية و اإ₫امل ا€وادي،  1
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وبقيت حتى صدور معظم ا€دول €تلك اأ₱ظمة إا أ₱ها €م ت₫ن تتمتع بقوة ₱فاذ ا€قا₱ون ا€دو€ي  ورغم تب₱ي     
ب₱اءا على إعتماد €ج₱تها ا€ت₱فيذية €₱صوصه  1275ة €ج₱ة اأمم ا€متحدة €قا₱ون ا€تجارة ا€دو€ي في عام توصي

مما جعل ا€غرفة ا€تجارية ا€دو€ية تحرص على تدوين أصو€ه وتعميمها على ا€ب₱وك  03/16/1274بتاريخ 
ا€تجارية ا€دو€ية وت₱مية ا€تجارة بين  إعتمادها واأخذ بها ₫أساس €لتعلمل فيما بي₱ها €تسهيل عمليات ا€مبادات

 .سائر ا€دول €صاحيتها في فض ا€₱زاعات فأصبحت تطبق وتتبع €دى ₫افة دول ا€عا€م

 :المستندي ااعتمادتعريف : ثانيا

 :يلي ا€مست₱دي ₱ذ₫ر م₱ها  ما ااعتماده₱اك ا€عديد من ا€تعاريف ا€متعلقة بتق₱ية         

ذ€ك أن عقود ا€بيع على مة في تمويل ا€تجارة ا€خارجية، و وسيلة ها: " ا€مست₱دي على أ₱ه ااعتماديعرف         
وجود وسيلة تجعل ₫ا من ا€بائع ا€مستوى ا€دو€ي تتم عادة بين طرفين ا يعرف بعضهما بعضا، ف₫ان ابد من 

 1. "ا€مشتري مطمئ₱ا إ€ى حقه ا€₱اشئ عن عقد ا€بيعو 

أحد وسائل ا€دفع ا€هامة إتمام ا€معامات ا€متعلقة با€تجارة ا€خارجية، فا€مشتري  : "يعرف أيضا على أ₱هو        
قوم بشحن بضاعة €م ا€بائع ا يرغب أن يفي دفع قيمة بضاعة €م يستلمها و  في ₱طاق ا€تبادل ا€دو€ي ا يرغب

ذا قبل ا€مشتري بدفع قيمة ا€بضاعة بشيك أو حوا€ةو . يقبض ثم₱ها شحن ا€بضاعة  ا€ذي يضمن €ه أنا م ،ا 
 2". ا€مشتريشروط ا€عقد ا€مبرم بين ا€بائع و  أن ا€بضاعة تتفق معسوف يتم في موعد₲ و 

تعهد ₫تابي صادر من مصرف ب₱اء على طلب مستورد بضائع €صا€ح مصدرها يتعهد : " يعرف بأ₱هو        
مست₱دات  استامهمقابل  جل محدودأمسحوبة عليه في حدود مبلغ معين و فيه ا€مصرف بدفع أو قبول ₫مبياات 

 3."أسعار محددةبمواصفات و و  ا€تي تظهر شحن بضاعة معي₱ة  ااعتمادا€شحن طبقا €شروط 

                                  

 .17، ص 6005دار وائل €ل₱شر، عمان، اأردن،  ،مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام ااعتماد المستنديفيصل محمود مصطفى ا€₱عيمات،  1
 .2، ص 6003، ا€دار ا€جامعية، اإس₫₱درية، مصر، نديةتاإعتمادات المسسعيد عبد ا€عزيز عثمان،  2
، 1228بيروت، €ب₱ان، ، دار ا€وسام €لطباعة وا€₱شر، القانونيةلنواحي ااقتصادية والمحاسبية و المستندية من ا اإعتماداتصاح ا€دين حسن ا€سيسي،  3

 .2ص 
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 اا€تزامتلك ا€عملية ا€تي يقبل بموجبها ب₱ك ا€مستورد أن يحل محل ا€مستورد في : " ويعرف أيضا بأ₱ه      
ا€وثائق أو ا€مست₱دات ا€تي  استامبتسديد وارداته €صا€ح ا€مصدر اأج₱بي عن طريق ا€ب₱ك ا€ذي يمثله مقابل 

 1."تدل على أن ا€مصدر قد قام فعا بإرسال ا€بضاعة ا€متعاقد عليها

عميل بة عن ا€₱يا €وو ( ا€ب₱ك ا€مصدر)ب₱ك بمقتضا₲ تعامل يلتزم  بأ₱ه" ااعتماد ا€مست₱دي  ₫ما يعرف    
في غضون فترة محددة، عن طريق ا€ب₱ك  (ا€مستفيد)ويرجع ذ€ك إ€ى مصدر ثا€ث  ،(دافع)ا€مستورد ا€تابعة 

 2".مبلغ محدد مقابل تسليم ا€وثائق ا€متوافقة بدقة تبرير قيمة وشحن ا€بضائع( ا€ب₱ك تقديم ا€مشورة)ا€وسيط 

يقوم ا€ب₱ك  ا€مست₱دي يعرف على أ₱ه ا€عملية ا€تي من خا€ها ااعتماد مما سبق يم₫ن ا€قول أن ا₱طاقا       
ا€مصدر ب₱اءا على طلب زبو₱ه ا€مستورد، با€تعهد ₱حو ا€ب₱ك ا€مراسل، با€دفع €صا€ح ا€مصدر مقابل مست₱دات 

 .ااعتمادمطابقة €لشروط ا€واردة في  هذ₲ ا€مست₱دات ت₫ونو تثبت إرسال ا€بضاعة أو إ₱جاز ا€خدمة 

 المستندي ااعتمادص خصائ: لثاثا

 3 :يلي ا€مست₱دي فيما ااعتمادتتمثل أهم خصائص         

 : تتمثل هذ₲ ا€عاقات في ا€تامة، و  بااستقا€يةيا تتمتع ₱شوء عاقات بين اأطراف ا€متداخلة قا₱و₱ (1

 ؛أساسها عقد ا€بيع( ا€مصدر)ا€مستفيد ، و (ا€مستورد) عاقة بين اآمر -

 ؛ااعتمادأساسها عقد فتح  ااعتمادفاتح ا€ب₱ك ، و (ا€مستورد) بين اآمر  عاقة -

 ؛ااعتمادا€مستفيد أساسها خطاب و  ااعتمادعاقة بين ا€ب₱ك فاتح  -

س ا€ذي تقوم عليه عملية ست₱دية حيث تعتبر اأسام€ت₫تسب ا€مست₱دات أهمية با€غة في اإعتمادات ا (6
ا€تي يجب أن ت₫ون قابل استامها €تلك ا€مست₱دات، و €تزاماتها إا ما€تسوية، فا€ب₱وك ا ت₱فذ اا€دفع، و 

با€مست₱دات فقط و€يس ا€بضائع، ، ₫ما أن ₫ل اأطراف ا€مع₱ية ا تتعامل إا ااعتمادمطابقة €شروط 
 .تعددهاا€مست₱دي أهمية ا€مست₱دات و  مادبااعتقد سمي و 

 .ا€تجديدو  ا€مست₱دي بقابلية ا€تعديل وا€تحويل تمادااعيتمتع  (3

                                  

 .117ا€طاهر €طرش، مرجع سابق، ص  1
2 S. HADDAD, le crédit documentaire(commerce international) ,page blues, algerie,2009, p 10. 

 .15:30: على ا€ساعة 16/03/6015: ، تاريخ ا€تصفحhttp://montada.echoroukonline.com : ₱قا عن ا€موقع 3
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 .ااعتمادتعدد اأطراف ا€تي تدخل في ت₱فيذ  (4

إ€ى  ااعتمادقدم ائتما₱ه إ€ى ا€مشتري ذ€ك أ₱ه يوفي بقيمة : ا€مست₱دي ااعتمادا€ضمان في و  اائتمان (5
يوفر ، و ااعتماديوفي ا€مشتري بمبلغ  ا€بائع أو إ€ى ا€ب₱ك ا€ذي قام بخصم ا€₫مبيا€ة ا€مست₱دية قبل أن

 1.ا€مست₱دي اأمان ا€ازم €₫ا ا€طرفين فيما يتعلق بت₱فيذ ا€عقد ا€مبرم بي₱هما ااعتماد

 ااعتماد ا€مست₱دي هو اتفاق ب₱₫ي €تسوية ا€معامات ا€تجارية ا€دو€ية (2

 .شروط ااعتمادو ضمان با€دفع ع₱د احترام ب₱ود و ه (7

 .€يس على ا€بضاعةة دفع تعتمد أساسا على ا€وثائق و هو طريق (8

 .طراف ا€مع₱يةهو ضمان اأ (2

 المستندي ااعتمادأهمية :المطلب الثاني

يم₫ن بيان ذ€ك فيما ب₱وك أو ااقتصاد ₫₫ل و €اعتمادات ا€مست₱دية أهمية قصوى با€₱سبة €لمتعاملين، ا€         
 2:يلي 

 ( :فاتح ااعتماد)بالنسبة للمشتري  المستندي ااعتمادأهمية  (1

 3 :€لمشتري من خال ما يلي ت₫من أهمية ااعتماد با€₱سبة        

 .ا€متفق عليها مع عميله في ا€خارجااطمئ₱ان على إبرام ا€صفقة حسب ا€شروط  - أ
 .ضمان وصول ا€وثائق مطابقة €لشروط ا€متفق عليها - ب
 .ا€صفقة إتمامتوفير مشاق ا€حصول على ا€عملة ا€صعبة  - ت

 .ضمان إرسال ا€بضاعة دون ت₱قل - ث

مما يج₱به خطر تقلب اأسعار في اأسواق  ،متفق عليهابأسعار حا€ية و ا€حصول على بضاعة ا€تم₫ن من  - ج
 .ا€عا€مية

                                  

 .08:35: على ا€ساعة 16/03/6015: ، تاريخ ا€تصفحhttp://www.omanlegal.net : عن ا€موقع ₱قا  1
ورة في عقد ااعتماد المستنديعبد ا€حق عتروس،  2 ، في ا€ملتقى اأول حول مسؤولية البنك فاتح ااعتماد عن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المذ

 .3، ص 6005امعة جيجل، ا€جزائر، ا€م₱ظومة ا€مصرفية في اأ€فية ا€ثا€ثة، ج
دارتهاعملياتها و ) البنوك الشاملةعبد ا€حميد عبد ا€مطلب،  3  .652، ص 6000ا€دار ا€جامعية، مصر،  ،(ا 
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أن دخول ا€ب₱ك ₫طرف في ااعتماد ا€مست₱دي يعد تأ₫يدا على مطابقة ا€سلع ا€مستوردة ₫ما هو وارد  - ح
حيث يتحدد دور ا€ب₱ك ا€مستورد ₫ما هو وارد في ا€مست₱دات مطابقة €لشروط ا€واردة في  ،با€مست₱دات

 .اعتماد ا€مست₱ديا

 .تهايستطيع ا€مستورد ا€حصول على تسهيات موردين من ا€مورد خال فتح ااعتماد ذ - خ

يضمن ₫ذ€ك أن ا€ب₱ك ا€فاتح €اعتماد €ن يدفع قيمة ا€بضاعة ا€متعاقد على استيرادها اا بتقديم وثائق شحن  - د
 1.ح €ديها€بضاعة بش₫ل مست₫مل €لشروط ا€واردة في ااعتماد ا€مست₱دى ا€مفتو 

 ( :المصدر)بالنسبة للمستفيد المستندي ااعتمادأهمية  (3

 :يلي  يم₫ن إبراز أهمية ااعتماد ا€مست₱دي با€₱سبة €لمستفيد من خال ما      

ا€مست₱دات ا€تي تثبت عملية ا€شحن، حسب ا€شروط ا€متفق  إرسالضمان تحصيل قيمة ا€بضاعة ع₱د  - أ

بأ₱ه سوف يقبض قيمة ا€بضائع ا€تى ي₫ون قد تعاقد على تصديرها ي₫ون €ديه ا€ضمان ، أي عليها فى ا€عقد

 2.وذ€ك فور تقديم وثائق شحن ا€بضاعة إ€ى ا€ب₱ك ا€ذي ي₫ون قد أشعر₲ بورود ااعتماد

 .إم₫ا₱ية ا€حصول على تسهيات مصرفية من أجل إعداد ا€بضاعة مقابل ااعتماد ا€مفتوح - ب

 فيم ااطمئ₱ان على تسويق بضاعته بأسعار حا€ية مما يج₱به خسائر تقلب اأسعار ثمن ضمان ا€سوق و  -جـ 
 .ا€سوق ا€دو€ية

 .ضمان عدم تراجع ا€مشتري بدون أسباب - ذ

 

 

 

                                  

سياسات : "،  في ا€ملتقى ا€دو€ي حولSNVIدور ااعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية حالة مؤسسة ₫توش عاشور، قورين حاج قويدر،  1
 .5، جامعة بس₫رة،  ص 6002₱وفمبر 66-61، أيام "التمويل وأثرها على ااقتصاديات والمؤسسات النامية

 .2مرجع سابق، ص  2
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 :بالنسبة للبنوك  المستندي ااعتمادأهمية ( 2

خارجية ا€تجارة ا€يعد ااعتماد ا€مست₱دي من بين أهم وظائف ا€ب₱وك ا€تجارية في مجال تسهيل عمليات        
با€تا€ي فهو يش₫ل توسط إتمام مثل هذ₲ ا€عمليات، و عموات €قاء ا€ما تحصل عليه من عوائد و باإضافة إ€ى 

 1.€ذ€ك فهي تعمل جاهدة على جلب  أ₫بر قدر من ا€متعاملين في هذا ا€مجال ،مصدرا تمويليا €لب₱وك
 : قتصادلابالنسبة  المستندي ااعتمادأهمية ( 3

ليل ا€عقبات ا€متعلقة بتسوية تقتطوير ا€تبادل ا€دو€ي، من خال على ت₱مية و  ااعتماد ا€مست₱دي يساعد       
₫ما يساعد على تحقيق ا€ت₱مية ااقتصادية من خال تم₫ين ا€متعاملين  ،اا€تزامات بين أطراف ا€تبادل

فضا عن ما . وسهو€ة بيسر ةأو€يد مواوسائل إ₱تاج و من جلب مستلزمات ا€عملية اإ₱تاجية ااقتصاديين من 
رة ا€خارجية عبر ا€ق₱وات ₱تيجة إتمام عمليات ا€تجا( ضرائب ورسوم)يم₫ن تحقيقه من إيرادات ما€ية €لدو€ة 

و₫ذ€ك تفادي ظاهرة تبييض اأموال وتم₫ين ا€دو€ة من ن من ا€حد من ا€تهرب ا€ضريبي، مما يم₫   ،ا€رسمية
 .مراقبة حر₫ية ا€سيو€ة

 المستندي ااعتمادأنواع أطراف و  :ثالثالمطلب ال

ا€مست₱دي وأهم أ₱واعه،  ااعتمادلة في عملية سيتم ا€تطرق في هذا ا€مطلب إ€ى تحديد ₫ل من أطراف ا€متدخ    
 :ذ€ك على ا€₱حو ا€تا€يو 

 المستندي ااعتمادأطراف : أّوا

 :يلي ا€مست₱دي ₫ما ااعتماديم₫ن ا€تمييز بين اأطراف ا€تي يتضم₱ها        

  :المستندي لاعتمادالبنك المصدر  (1

 هذا ا€ب₱ك، و ااعتمادا€مست₱دي، وقد يسمى با€ب₱ك فاتح  €اعتمادف ا€رئيسية وهو يمثل أحد اأطرا      
 ا€مشتريو  ا€مست₱دي €صا€ح ا€مستفيد متعهدا بدفع قيمة ا€صفقة ا€مبرمة بين ا€بائع ااعتماديتو€ى إصدار 

                                  

 .5عبد ا€حق عتروس، مرجع سابق، ص  1
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ا€مست₱دي ب₱₫ا €لمشتري حيث يتعامل  €اعتماديعتبر ا€ب₱ك ا€مصدر ا€مست₱دي، و  ااعتمادوفقا €شروط فتح 
 :يلي ما ااعتماديتعين على ا€ب₱ك مصدر و  ،₱يابة ع₱ه

بما ط ا€تعاقد ا€مبرمة بين ا€مشتري وا€بائع و €صا€ح ا€مستفيد وفقا €شرو  ااعتمادإصدار خطاب  -
 .ا€مست₱دي ااعتمادة في مع ا€شروط ا€وارديتماشى 

 ااعتمادبقية أطراف ا€تي ا تحتاج إ€ى موافقة و  ااعتمادا€تي قد يطلبها طا€ب  إجراء تعديات -
    ا€قواعد طا€ما أ₱ها ا تخا€ف ا€قوا₱ين و  ديات سارية ا€مفعولعتصبح هذ₲ ا€ت ممن ثا€مست₱دي، و 

 .ا€دو€يةوا€ت₱ظيمات ا€محلية و 

خطار ا€عميل بأي مخا€فة قد تحدث في ا€مست₱دات و  ااعتمادمة €ت₱فيذ ت₱دات ا€از مراجعة ا€مس -    ا 
 1.ا€تي قد يقبلها ا€عميلو 

  (:المصدر)المستفيد (3

€صا€حه بصفته ا€بائع ا€مصدر €لبضائع بحيث تصرف قيمتها €ه  ااعتمادوهو ا€ذي يتم فتح           
€لمست₱دات ا€مطلوبة ا€تي تثبت قيامه بشحن ا€بضاعة ا€مباعة  متى ا€تزم با€شروط ا€واردة به بعد تقديمه

ا€ذي يضمن ا€وفاء €حقوق  ااعتمادب₱اء على ا€تزام ا€ب₱ك با€دفع وفقا €تعهد ا€مرسل €لمستفيد بموجب 
ا€مفتوح إذا  ااعتمادا€تتبع على أساس ا€مسؤو€ية ا€عقدية بمقتضى عقد با€مطا€بة و يعطيه ا€حق و   ،ا€بائع

 2.ضرر ما €حقه

 3:تقع عليه ا€عديد من ا€مسؤو€يات من بي₱ها ااعتمادبمجرد أن يستلم خطاب ا€مستفيد و  إن       
 ₫مح بتقديم تس ااعتمادا€تأ₫د من أن مدة صاحية ا€مست₱دي و  ااعتمادد من صاحية ا€تأ

 .من ثم ا€حصول على حقوقه ا€ما€يةا€مست₱دات ا€مطلوبة، و 

  مم₫₱ةا€مست₱دي وشروطه وضوابطه مقبو€ة و  ااعتمادن ₱وع أا€تأ₫د من. 

  ا€مست₱دي  بااعتمادا€سعر ا€واردة مواصفات ا€بضاعة من حيث ا€₫مية وا€جودة و ا€تأ₫د من أن
 .عليه في ا€عقد ا€مبرم مع ا€مشتري ااتفاقشى ظاهريا مع ما تم اتتم

                                  

 .18-17سعيد عبد ا€عزيز عثمان، مرجع سابق، ص ص 1
 .64، صمرجع سابق₫امل ا€وادي،  2
 .61-60جع سابق، ص ص سعيد عبد ا€عزيز عثمان، مر  3
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  مع  ااتفاقبعقد ة ا€مست₱دي تتفق مع ا€شروط ا€وارد ااعتمادا€تأ₫د من ا€تزامات ا€ب₱ك في
 .ا€مشتري

  دي ₫ما ا€مست بااعتمادع₱وا₱ه ₫ما هو وارد أن يتأ₫د ب₱فسه أن اسم شر₫ته و يجب على ا€مستفيد₱
 .محددأ₱ها م₫توبة بش₫ل واضح و 

  ( :المشتري)  ااعتماد فتح طالب (2

وفقا €شروط يحددها  ااعتمادويسمى ₫ذ€ك با€عميل ا€مستورد، وهو ا€جهة ا€تي تطلب من ا€ب₱ك فتح           
تتضمن وصف ا€بضاعة و في طلبه تتفق وشروط ا€بائع ا€موضحة با€فاتورة ا€مبدئية ا€تي يرسلها ا€بائع ا€مصدر 

و₱وعها ومقدارها وقيمتها، و€لب₱ك ا€حق في قبول أو عدم قبول طلب ا€مستورد إا أ₱ه متى قبله يترتب في ذمة 
€شروط  إضافتهاوط وا€بيا₱ات ا€محددة في ا€طلب، وا€تي على ا€ب₱ك ₫ل من ا€طرفين ا€تزامات متقابلة حسب ا€شر 

با€دفع €لب₱ك ا€مراسل ا€ذي يتعامل معه في  ااعتمادو₱صوصه، ومن ثم يقوم ا€ب₱ك بإصدار خطاب  ااعتماد
د في وغا€با ما ي₫ون ا€ب₱ك ا€مستفي ،أو ا€قبول ا€سحب عليه ااعتماديتعهد بموجبه أن يدفع مبلغ و ا€بلد ا€مصدر 

 .1 (ا€مصدر) وتبليغ شروطه €لمستفيد  ااعتمادخطاب  واستامبلد ا€مصدر، وت₱حصر مهمته با€وساطة 

 :البنك المراسل (3

في ا€بلد ا€مستفيد إن €م ي₫ن €ديه فرع ه₱اك بحيث  ااعتمادهو ا€ب₱ك ا€ذي يستعين به ا€ب₱ك مصدر        
من ا€ب₱ك ا€مصدر إما  إشعارا€مستفيد حال استامه  بإباغمقامه ( ويسمى با€ب₱ك ا€مراسل)يقوم هذا ا€ب₱ك 

ا€واجبات ا€تي يتوجب عليه ت₱فيذها ع₱اصر ا€تي توضح حقوق ا€مستفيد و تل₫س يتضمن ا€برقيا أو بواسطة 
    دون  ااعتمادا€وارد إ€يه من ا€ب₱ك مصدر  ااعتمادا€مستفيد ب₱ص خطاب  بإباغفيقوم ا€ب₱ك ا€مراسل 

 2.ء ماأن يلتزم بشي

 

 

                                  

 .63₫امل ا€وادي، مرجع سابق، ص  1
 .65₱فس ا€مرجع، ص 2
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 المستندي ااعتمادأنواع : المطلب الثالث
 :₫ما يلي اعتباراتا€مست₱دي حسب عدة  ااعتماديم₫ن تقسيم أ₱واع     

 :وت₱قسم :المستندي من حيث قوة البنك المصدر ااعتمادتصنيف : أوا

 : ااعتماد المستندي القابل لإلغاء (1

أو ) ا€ب₱ـك ا€مصـدر €ـه قبـل أو ا€ـ₱قض هـو ا€ـذي يجـوز تعديلـه أو إ€غـاؤ₲ مـن €إ€غـاءااعتماد ا€قابـل          
حيـث €ـم يجـد قبـوا فـي  ،وهـذا ا€₱ـوع ₱ـادر ااسـتعمال. مسـبق €لمسـتفيد إشـعارفي أي €حظة دون  (أحد أطرافه

يم₱ح  €إ€غاءذ€ك أن ااعتماد ا€قابل  ،ومخاطرا€تطبيق ا€عملي من قبل ا€مصد رين €ما يسببه €هم من أضرار 
ميزات ₫بيـرة €لمسـتورد فيم₫₱ـه مـن اا₱سـحاب مـن ا€تزامـه، أو تغييـر ا€شـروط أو إدخـال شـروط جديـدة فـي أي 

غيـــر أن ا€تعـــديل أو ا€ـــ₱قض ا يصـــبح ₱افـــذا إا بعـــد أن يتلقـــى  ا€مســـتفيد إعـــاموقـــت شـــاء دون ا€حاجـــة إ€ـــى 
بمع₱ـى أن ا€ب₱ـك فـاتح ااعتمـاد ي₫ـون يوجهـه إ€يـه ا€ب₱ـك فـاتح ااعتمـاد €هـذا ا€غـرض،  ا€ـذي اإشـعارا€مراسل 

مرتبطا تجا₲ ا€مستفيد بدفع قيمة ا€مست₱دات في حـال أن هـذا ا€ـدفع قـد تـم مـن قبـل ا€ب₱ـك ا€مراسـل قبـل اسـتام 
 1.اإ€غاءأو  علم ا€تعديل

  :(ااعتماد القطعي) ااعتماد المستندي غير القابل لإلغاء  (6

    فيـه  عـةا€ـذي يتعهـد فيـه ا€مصـرف تعهـدا ا رج ااعتمـادهـو  €إ€غـاءااعتماد ا€قطعي أو غير ا€قابـل         
تقـــديمها مصـــحوبة بمســـت₱دات أن يـــدفع أو يقبـــل ₫مبيـــاات مســـحوبة عليـــه أو علـــى  مســـتورد ا€بضـــاعة ع₱ـــد 

 ااعتمـــادتعهـــدا ا رجـــوع فيـــه علـــى ا€مصـــرف فـــاتح و  ا€تزامـــافهـــو يشـــ₫ل  ااعتمـــادمســـتوفاة €شـــروط ا€شـــحن و 
        ،  2ااعتمـــاد€مســـتفيدين ا€ـــذين يحصـــلون بحســـن ₱يـــة علـــى ا€₫مبيـــاات مســـحوبة بموجـــب ذ€ـــك €لمســـتفيد أو ا

     حتــى بــذ€كوهــو ا€ــذي يم₫ــن تعديلــه أو إ€غــاؤ₲ مــن قبــل ا€ب₱ــك ا€مصــدر فــي أي €حظــة دون إشــعار ا€مســتفيد 
ن ₫ا₱ت ممارسة ا€ب₱ك عادة تستدعي إشعار₲ بأي تعديل أو إ€غاء يطرأ على و   .3ااعتمادا 
 

 

                                  

 .7عاشور ₫توش، مرجع سابق، ص 1
 .101-100صاح ا€دين حسن ا€سيسي، مرجع سابق، ص ص  2
ام النشرة أ₫رم إبراهيم حمدان ا€زعبي 3 ، دار وائل €ل₱شر،عمان اأردن، 055، مسؤولية المصرف المصدر في ااعتماد المستندي دراسة مقارنة وفقا أح
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  :1وي₱قسم إ€ى :تصنيف ااعتماد المستندي من حيث قوة تعهد البنك المراسل: ثانيا
 : ااعتماد القطعي المعّزز (1

ز، يضيف ا€ب₱ك ا€مراسل في بلد ا€مستفيد تعهد₲ إ€ـى تعهـد ا€ب₱ـك ا€ـذي قـام         في ااعتماد ا€قطعي ا€معز 
بفتح ااعتماد، فيلتزم بدفع ا€قيمة في جميع ا€ظـروف مـا دامـت ا€مسـت₱دات مطابقـة €لشـروط، وبا€تـا€ي يحظـى 

( ا€ب₱ـك ا€مراسـل فـي بلـد ا€مسـتفيدو ا€ب₱ـك فـاتح ااعتمـاد )مـن ب₱₫ـين  هذا ا€₱وع مـن ااعتمـادات بوجـود تعهـدين
  .قبض قيمة ا€مست₱دات بإم₫ا₱يةفيتمتع ا€مصدر ا€مستفيد بمزيد من ااطمئ₱ان وبضما₱ات أوفر 

 :ااعتماد المستندي غير المعّزز (2

ز،       يقــــع اا€تــــزام با€ســــداد €لمصــــد ر علــــى عــــاتق ا€ب₱ــــك فــــاتح  بموجــــب ااعتمــــاد ا€مســــت₱دي غيــــر ا€معــــز 
ااعتماد، وي₫ـون دور ا€ب₱ـك ا€مراسـل فـي بلـد ا€مصـد ر مجـرد ا€قيـام بوظيفـة ا€وسـيط فـي ت₱فيـذ ااعتمـاد ₱ظيـر 

 .عليه إذا أخل أحد ا€طرفين بأي من ا€شروط ا€واردة في ااعتماد إ€زامعمو€ة، فا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 .8عاشور ₫توش، مرجع سابق، ص  1
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ل رقم   معززالمستندي غير  عتماداا :2-1ش
 

 ا€عقد                                            
                                               

                                                                                                                             

                                     

 
 
 
 

 ااعتمادإصدار                                      
 
 
 
 
 
 

، ص 2002 ،مصـر ،إتحـاد ا€مصـارف ا€عربيـةالتطبيـق، اإعتمـادات المسـتندية النظريـة و  ،باسـم محمـود ₱ـور ا€ـدين: المصـدر
22. 

 
 :وي₱قسم إ€ى :التنفيذحيث طريقة  من المستندي ااعتمادتصنيف  :ثالثا

 : ااطاع عتمادا (1

فــي اعتمــاد ااطــاع، يــدفع ا€ب₱ــك فــاتح ااعتمــاد بموجبــه ₫امــل قيمــة ا€مســت₱دات ا€مقدمـــة فــور ااطــاع      
عليها وا€تحقـق من مطابقتها €اعتمـاد، وي₫ون ا€دفع من أموال ا€ب₱ك في حا€ة اعتماد ا€مرابحة، أمـا فـي حا€ـة 

ويطلـب م₱ـه توقيعهــا  ،بوصـول ا€مسـت₱داتاعتمـاد ا€و₫ا€ـة فـإن ا€ب₱ـك يقــوم بـإباغ عميلـه طا€ـب فـتح ااعتمــاد 
ل م دفعـة مقدمـة أو ما بقي من قيمتها على افتراض أ₱ه س) وتسلمها ودفع قيمتها ₫املة مع ا€عموات ا€مضافة 

  .عتمادات شيوعاوهذا ا€₱وع هو أ₫ثر اإ. أو يقيد ذ€ك فورا على حسابه( ع₱د فتح ااعتماد
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 (: ا€دفع اآجل)  :القبول عتمادا  (6

رط تقـديمها وفـق  يشـتبموجـب ₫مبيـاات يسـحبها ا€مصـدر و  ا€ـدفع ا€تي تتم علـى أسـاسهي اإعتمادات و      
فـــي هـــذ₲ ا€حا€ـــة ا تســـلم ا€مســـت₱دات إا بعـــد بات إمـــا أن ت₫ـــون علـــى ا€مســـتورد، و ا€مســـحو مســت₱دات ا€شـــحن و 

مــا أن ت₫ــون حب، و داد فــي ا€تــاريخ ا€محــدد با€ســا€حصــول علــى توقيــع ا€مســتورد علــى ا€ســحب بمــا يفيــد ا€ســ ا 
ا€ذي يتـو€ى ₱يابـة عـن ا€مسـتورد ا€توقيـع علـى ا€مسـحوبات بمـا يفيـد  ااعتمادا€مسحوبات على ا€مصرف فاتح 

بقبــول  ااعتمــادقــد ت₫ــون ا€مســحوبات علــى ا€مســتورد مــع توقيــع ا€مصــرف فــاتح ا€ســداد فــي اأجــل ا€محــدد، و 
 1.ا€₫مبياات أو ا€تصديق عليها

  :الشرط اأحمر أو الدفعات المقدمة إعتمادات (2

تتم            ع جزء من قيمته مقدما €لمستفيد وذ€ك  قبل إتمام عملية ا€شحن، و على دف ااعتمادي₱ص هذا       
 ..اأحمر في حا€ة استخدام ا€تل₫س( ا€حبر)اد با€مد   ااعتماد₫تابة قيمة ا€دفعة ا€مقدمة في 

عية من اإعتمادات ت₫ون مشابهة آ€ية استخدام اعتمادات ا€دفعة ا€مقدمة  إن آ€ية استخدام هذ₲ ا€₱و       
ا€شرط اأحمر بدفع قيمة ا€دفعة ا€مقدمة €لمستفيد مع عدم مطا€بته  اعتمادباستث₱اء قيام ا€ب₱ك ا€معزز في 

ة ا€دفعة معزز بخصم قيمع₱د تقديم ا€مستفيد  €لمست₱دات يقوم ا€ب₱ك ا€لب₱ك ا€مصدر بقسمة تلك ا€دفعة، و €
يتضح من ذ€ك تحمل ا€مستفيد دفع ا€صافي €لمستفيد، و و مستحقة عليها من قيمة ا€مست₱دات ا€فوائد ا€ا€مقدمة و 

 .حتى تاريخ تقديمه €لمست₱دات€ه و €لفوائد عن ا€فترة من تاريخ إضافة أو تحويل قيمة ا€دفعة ا€مقدمة 
سبة €لمستفيد وذ€ك استخدامه قيمة ا€دفعة ا€مقدمة من اإعتمادات أداة تمويل با€₱ يعتبر هذا ا€₱وع         

 2 .في مراحل إعداد ا€بضاعة ا€متعاقد عليها €لتصدير، مع تحمله €ت₫لفة ذ€ك ا€تمويل
 
ل: رابعا  :تصنيف ااعتماد المستندي من حيث الش
 :يلي مايم₫ن تقسيم ااعتمادات من حيث ا€ش₫ل إ€ى                

 : للتحويلااعتماد القابل  (1

ي₱صـــح بعـــدم تشـــجيع مثـــل هـــذا ا€₱ـــوع مـــن ₫ليـــا أو جزئيـــا €مســـتفيد آخـــر، و ول حـــا€ـــذي ي ااعتمـــادهـــو و       
 ااعتمـادل خاصـة إذا تـم تحويـعلـى ا€مشـتري يصـعب ا€خـروج م₱هـا و  اإعتمادات €ما فيه من مخاطر قد تقـع

                                  

 .12صاح ا€دين حسن ا€سيسي، مرجع سابق، ص  1
 .102، ص 6002مصر،  إتحاد ا€مصارف ا€عربية،التطبيق، عتمادات المستندية النظرية و اإباسم محمود ₱ور ا€دين،  2
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₱ــه يحــتفظ بحــق ا€قبــول أو ا€ــرفض أي €ــم يقــم ا€مســتفيد اأول بتبليــغ ا€ب₱ــك ا€محــول بأإ€ــى أ₫ثــر مــن مســتفيد و 
1.في ااعتمادتعديل قد يرد 

 

  :غير قابل للتحويل ااعتماد (2

 2.مر دون غير₲م₱ه على ا€عميل ا€ذي حدد₲ ا€عميل اآ ااستفادةتقتصر           
 :ااعتماد الدائري أو المتجدد  (3

ا€مستورد / تسليم ا€بضاعة €لمشتري  علىفي حال ااتفاق  ااعتماد ويستخدم هذا ا€₱وع من خطابات         
ا€₱ــوع مــن ااعتمــادات ₱وعــًا مــن ا€مرو₱ــة فــي ا€تعــامات  ويتــيح هــذا. فتــرات زم₱يــة م₱تظمــة يفــعلــى دفعــات 

€شــحن ₫ميــات أخــرى مــن ₱فــس  حتمــالاوا€مصــدرين، وخصوصــًا إذا ₫ــان ه₱ــاك  ا€تجاريــة بــين ا€مســتوردين
 €لفترات ا€زم₱ية ام₫ن تجديد هذا ا€₱وع من ااعتمادات است₱ادوي. م₱تظمة في ا€مستقبل ا€بضاعة على شح₱ات

 .أو قيمة ا€بضاعة

 :المقابلااعتماد   (4

أو ا€مســتفيد اأول يقــوم بفــتح اعتمــاد مســت₱دي €صــا€ح  وفقــا €هــذا ا€₱ــوع مــن اإعتمــادات فــإن ا€بــائع         
اأصـلي أو ربمـا بشـروط أ₫ثـر دقـة  ااعتمـادب₱فس ا€شروط ا€ـواردة فـي ( ا€مستفيد ا€ثا₱ي)أو مورد آخر  شر₫ة

بمع₱ـى آخـر فـإن ا€مسـتفيد د اأول، و قـام بـإباغ شـروطه €لمسـتفياأصـلي و  ااعتمـادفس ا€ب₱ك تلقى بواسطة ₱
اأصـــلي €قـــاء مـــا يحصـــل عليـــه مـــن  ااعتمـــادا€ثـــا₱ي تفويضـــا €ت₱فيـــذ  ااعتمـــاداأول يعطـــي ا€ب₱ـــك مصـــدر 

 3.اأصلي من ا€مستفيد بااعتمادمست₱دات تتعلق 
 4:وي₱قسم إ€ى :من حيث طبيعتها المستندي تصنيف ااعتماد :خامسا
  : التصدير عتمادا (1

   ، هو ااعتماد ا€ذي يفتحه ا€مشتري اأج₱بي €صا€ح ا€مصدر با€داخل €شـراء مـا يبيعـه مـن سـلع محليـة       
 .من أجل ا€تصدير €دول أخرىأو هي ا€تي ترد €صا€ح مصدرين بواسطة ا€ب₱وك في بلد ا€مصدر 

 

                                  

 .63، ص 6013مر₫ز ا€₫تاب اأ₫اديمي،عمان، اأردن،  اأعراف الموحدة لاعتمادات المستندية،اأصول و جمال يوسف عبد ا€₱بي،  1
 .102، ص قباس عجر مسليمان ₱اصر،  2

 .47سعيد عبد ا€عزيز عثمان، مرجع سابق، ص 3
 .66، ص جمال يوسف عبد ا€₱بي، مرجع سابق 4
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 :  ااستيراد عتمادا (2

ااعتمــاد مــن دول أخــرى، أو هــو  ااســتيرادمتعامليهــا مــن أجــل مــن طلــب بهــي ا€تــي تفتحهــا ا€ب₱ــوك         
 .€مصدر با€خارج €شراء سلعة أج₱بيةا€ذي يفتحه ا€مستورد €صا€ح ا

 1:وي₱قسم إ€ى :من حيث التجديد ااعتمادتصنيف : سادسا
 :ثابت داعتما (1

 .هو ا€حا€ة ا€عاديةأجل معين، و محدد بمبلغ واحد و€عملية واحدة و ثابت و  اعتمادأي          

 : دوري أو متجدد اعتماد (2

 .يتجدد شهريافترات طويلة ₫أن يعطى €مدة س₱ة و على مل €شراء ₫ميات ₫بيرة من ا€سلع و يستع        
 2:وي₱قسم إ€ى: طريقة الشحن  من حيث المستندي تصنيف ااعتماد :بعاسا

 : مستندي يسمح بالشحن الجزئي اعتماد (1

 .ااعتمادوهي اإعتمادات ا€تي يحق €لبائع أن يشحن ا€بضاعة على شح₱ات عدة متتا€ية خال مدة    

 : مستندي ا يسمح بالشحن الجزئي اعتماد (3

إا بشحن ا€بضاعة ا€مطلوبة دفعة واحدة  ا يسمح بموجب هذا ا€₱وع من اإعتمادات ا€مست₱دية      
 .دون تجزئة

 : مستندي يسمح بإعادة الشحن اعتماد (3

يسمح بشحن ا€بضاعة إ€ى بلد معين ثم يعاد شح₱ها إ€ى بلد  ااعتمادفي هذا ا€₱وع من        
ضائع يقتضي اأمر مرور ا€باد ا€تي €يس €ها م₱افذ بحرية، و يحدث ذ€ك غا€با با€₱سبة €لبو  ،ا€مستورد

 .عبر أراضي دو€ة أخرى مجاورة ت₫ون €ها م₱افذ بحرية

 : مستندي ا يسمح بإعادة الشحن اعتماد (4

 .فيه ا يسمح بتغيير ا€شاح₱ة أو إعادة شحن ا€بضاعةو      

 
 :ا€مست₱دي با€ش₫ل ا€موا€ي ااعتمادويم₫ن تلخيص أ₱واع             

                                  

 .102سليمان ₱اصر، مرجع سابق، ص  1
، مذ₫رة ماجستير في ا€قا₱ون ب₫لية ا€دراسات ا€عليا في جامعة ا€₱جاح العاقة التعاقدية بين أطراف اإعتماد المستنديسماح يوسف إسماعيل ا€سعيد،  2

 .62-68، ص ص 6007ا€وط₱ية، ₱ابلس، فلسطين، 
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ل رقم   ةالمستندي اتنواع اإعتمادأ :3-3الش
 ا€قابل €إ€غاء اعتماد    
 (ا€قطعي)غير قابل €إ€غاء  اعتماد   

 
 غير ا€معززاعتماد      
 ا€قطعي ا€معزز اعتماد     
 اإطاع  اعتماد    
 ا€قبول اعتماد    
 ا€شرط اأحمر أو ا€دفعات ا€مقدمة اعتماد    
 
 قابل €لتحويل اعتماد 
 غير قابل €لتحويل اعتماد 
 ا€دائري ااعتماد 
 ا€مقابل ااعتماد 
 ا€تصدير اعتماد 
 ااستيراد اعتماد 
  

 ثابت اعتماد 
 متجدد أودوري  اعتماد 

 
 يسمح با€شحن ا€جزئي اعتماد 

  ا يسمح با€شحن ا€جزئي اعتماد  

 يسمح بإعادة ا€شحن اعتماد  

 ا يسمح بإعادة ا€شحن اعتماد 

 من حيث قوة تعهد البنك

من حيث قوة تعهد البنك 
 المراسل

 طريقة التنفيذمن حيث 

لمن حيث   الش

 من حيث الطبيعة

 التجديدمن حيث 

 من حيث طريقة الشحن

 من إعداد ا€طا€بة ب₱اءا على ا€معلومات ا€سابقة: المصدر
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 المستندي ااعتمادحول أساسيات : المبحث الثاني

، ااعتمادفتح مرحلة )ا€مست₱دي  ااعتمادمراحل سير تق₱ية إ€ى  وسيتم ا€تطرق من خال هذا ا€مبحث        
 .، وا€مست₱دات ا€مستعملة فيها₫ذ€ك أهم ا€مبادئ ا€تي تقوم عليها هذ₲ ا€تق₱يةو ، (تحقيقهمرحلة  وت₱فيذ₲ مرحلة 

 : المستندي ااعتمادمراحل سير عملية : المطلب اأول

 :وتشمل ثاثة مراحل أساسية هي             

 المستندي ااعتمادمرحلة فتح : أّوا

ا€مصدر على أساس أن ا€مصـدر عقد ا€بيع ا€مبرم بين ا€مستورد و طلب فتح ااعتماد ₱تيجة € أي₱ش         
ت₱دي هـو عقد وباعتبار أن عقد فتح ااعتماد ا€مس اشترط تسوية ثمن ا€بضاعة عن طريق ااعتماد ا€مست₱دي،

عطائـه معلومات أخرى عن ا€بضاعة €لب₱ك مستقل عن عقد ا€بيع ، فإن مخا€فة ا€مستورد اتفاق عقد ا€بيع وا 
€ذا فإ₱ه ع₱د  ع،ورد ضمن عقد ا€بيو€ـيس بما  ،يجعل هذا اأخير ملتزما مع عميله بما قدمه €ه من معلومـات

وتبعا €لبيا₱ات ا€واردة ضمن هذا ا€طلـب وا€مدو₱ة ضمن استمارة  ،بطلب فتح ااعتماد ا€مست₱ديقيام ا€مستورد 
€ذا يجب توضيح ₫افـة  حيث يمثل طلب فتح ااعتماد ا€مست₱دي ا€عقد ا€رابط بين ا€ب₱ك وا€مستورد، .خاصة

اأعراف و  ا€عميـل بقبـول ا€شـروطاأرقام، مع بيان ₱وع و₫مية ا€بضاعة با€لغة اأج₱بية، على أن يوقع ا€بيا₱ات و 
وهذا ₫له ضمن استمارة  ،ا€عموات من حساب ا€عميلك بخصم ا€دفعات وقيمة ا€مصاريف و وأهمها ا€تصريح €لب₱

 1 .خاصة €تفادي أي ا€تباس أو خطأ أو ₱سيان

 2 :على أن يتضمن طلب فتح ااعتماد ا€مست₱دي ا€معلومات ا€تا€ية          

 و₫ذ€ك اسم وع₱وان ا€مستفيد؛  ،اسم وع₱وان ا€عميل فاتح ااعتماد ا€مست₱دي 

   توضيح مست₱دات ا€شحن ا€مطلوبة؛ 

   ا€وصف ا€موجز €لبضاعة محل ا€تعاقد؛ 

  ا€وصول؛ حن، مع إبراز موا₱ئ وسبل ا€شحن و إيضاح بر₱امج وطريقة ا€ش 

                                  

 .72-78أحمد غ₱يم، مرجع سابق، ص ص  1
 .64عادل بو₱حاس، مرجع سابق، ص  2
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   اإشارة €طريقة تحقيق ااعتماد ا€مست₱دي؛ 

  ة ااعتماد ا€مست₱دي؛تاريخ صاحي 

  إصدار ااعتماد، ا€شحن، تقديم مست₱دات ا€شحن؛  تواريخ 

 مصاريف فتح وت₱فيذ ااعتماد. 
 :ا€مست₱دي با€ش₫ل ا€موا€ي ااعتمادويم₫ن تلخيص خطوات مرحلة فتح       

ل رقم   المستندي ااعتمادمرحلة فتح : 2-3ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا€م₫اتب أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية، التحصيل المستندي، المستندي و  ااعتماد، أحمد غ₱يم :المصدر
 .78ص ، 1228 ،ا€سادسةا€طبعة ا€₫برى، مصر، 

 :شرح اأرقام

 .ا€تسليمطرق ا€دفع و على شروط و  وااتفاقإبرام ا€تعاقد ا€تجاري بي₱هما متباد€ة اتصاات  (1

 ااعتماد طلب فتح (6

 ااعتماداإخطار بوصول  (3

 تبليغ ااعتماد (4

المستورد، فاتح )  المشتري
 (اإعتماد

 

من  المصدر، المستفيد) البائع
 (ااعتماد

 البنك مبلغ أو معزز اإعتماد البنك مصدر ااعتماد

1 

4 6 

3 
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 ااعتمادمرحلة تنفيذ : ثانيا

مرحلة جديدة ابتداء من إشعار ا€مستفيد بفتح ااعتماد عن بعد ا₱تهاء مرحلة فتح ااعتماد ا€مست₱دي تبدأ         
ا€مصدر يتم شـحن ا€بضـاعة سـواء مص₱عة أو روط ا€عقد ا€مبرم بين ا€مستورد و طريق ا€ب₱ك ا€مبلغ، وتبعا €ش

ومن ثم حصو€ه على مست₱دات تثبت صحة ذ€ـك ووفقا €لمواصفات  ،مشتراة من طرف ا€مصدر إ€ى بلد ا€مستورد
€يتو€ى هذا اأخير عملية ا€تدقيق وفحص ا€مست₱دات وهي ا€مرحلة ا€مهمة  ،€يقدمها إ€ى ا€ب₱ك ا€مبلغا€مشترطة، 

ا€ب₱ك بت₱فيذ وبعد ا€تأ₫د من استفاء ا€مست₱دات €لشروط يقوم  . ارتباط عدة حقوق بمدى سامة هذ₲ ا€مست₱دات
دفع ا€قيمـة ا€ـواردة فـي ا€مست₱دات €لمستفيد ثم إرسال ا€مست₱دات €لب₱ك مصدر ااعتماد، باإضافة إ€ى ااعتماد و 

ا€عموات ا€محصلة إضافة €ذ₫ر أي تحفظات ي₫ون قد ا€باقي من ااعتماد، قيد ا€دفع و خطـاب يوضـح ا€رصـيد 
 .وجدها با€مست₱دات

ذا ₫ا₱ت وا ع₱ها أمام عميله ا€مستورد، و مست₱دات أ₱ه مسؤ بدور₲ فحص ا€ ااعتماديقوم ا€ب₱ك مصدر         ا 
         من ثم تسلم ا€مست₱دات عتماد €لمستفيد، و اا€ب₱ك محقق ا قام بتغطية ما دفعه ااعتمادمطابقة €شروط 

 قااتفابا€طريقة ا€تي تم  ااعتمادإ€ى ا€مستورد ا€ذي يتو€ى بدور₲ تسديد قيمة مست₱دات ا€شحن €لب₱ك مصدر 
 1 .ااعتمادعليها ضمن شروط 

 :با€ش₫ل ا€موا€ي ويم₫ن تلخيص هذ₲ ا€مرحلة           

 

 

 

 

 

 

                                  

 .116اأفراد، مرجع سابق، ص ، ا€تسهيات ا€مصرفية €لمؤسسات و صاح ا€دين حسن ا€سيسي 1
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ل   المستندي ااعتمادمرحلة تنفيذ  :3-3رقم ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ا€م₫اتب أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقيةالتحصيل المستندي، اإعتماد المستندي و ، أحمد غ₱يم: المصدر
 .72، ص 1228 ،ا€طبعة ا€سادسة ا€₫برى،  مصر،

 : شرح العملية

 شحن ا€بضائعإرسال و  (1

  ااعتمادتقديم مست₱دات ا€شحن مطابقة €شروط  (6

ن وجدت مطابقة €شروط فحص ا€مست₱دات و  (3  ااعتماديتم ا€دفع أو ا€قبول حسب شروط  ااعتمادا 

 بااعتماداستيفاء قيمتها على ا€₱حو ا€وارد إرسال ا€مست₱دات و  (4

 تقديمها €₽مرو  ااعتمادفحص مست₱دات ا€شحن €لتأ₫د من مطابقتها €شروط  (5

 .غير مغطى ₫ليا ع₱د إصدار₲ ااعتمادذ€ك إذا ₫ان و  ،غير ا€مغطاة من قيمة ا€مست₱داتا€قيمة دفع  (2

 

 

 اأمر بفتح ااعتماد ا€مستفيد من فتح ااعتماد

 ا€ب₱ك مصدر اإعتماد ا€ب₱ك ا€مبلغ أو معزز ااعتماد

1 

2 5 3 6 

4 
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 مرحلة تحقيق ااعتماد المستندي : ثالثا

يقصد بمرحلة تحقيق ااعتماد ا€مست₱دي عملية تسوية اا€تزامات ا€ما€ية ا€₱اتجة عن مرحلة ا€ت₱فيـذ          
اد ا€مست₱دي، و₱ميز من خال هذ₲ ا€مرحلة أربعة طـرق €تحقيـق ااعتماد وا€مشار إ€يها ضمن عقد ااعتم

 .ا€مست₱دي

 المستندي المحقق عن طريق الدفع الفوري ااعتماد (1
يتم بموجب هذ₲ ا€صيغة ا€دفع ا€فوري €لمصدر من طرف أحد ا€ب₱₫ين ا€مبلغ أو ا€مصدر €اعتمـاد           

وذ€ك فور تقديمه €لمست₱دات مستوفاة €لشروط وهي ا€طريقة ا€مائمة با€₱سبة €لمستفيد أي ا€مصدر، حيـث يتحقق 
 1 :من خال ا€خطوات ا€تا€يةااعتماد ا€مست₱دي با€دفع ا€فوري 

  ا€ذي ي₫ون ا€تي تشير إ€ى شحن ا€بضاعة إ€ى ا€ب₱ك م ا€مست₱دات ا€مطلوبة و بتسلي ا€مستفيديقوم ا€بائع أو
 .هو ا€ب₱ك ا€معين أو ا€ب₱ك ا€معززمتاحا €ديه و  ااعتماد

  فإن ا€ب₱ك ا€معزز أو ا€ب₱ك ااعتمادبعد ا€تأ₫د من مطابقة ا€مست₱دات ا€مقدمة €ما هو وارد في شروط ،
 .با€دفع €لمستفيد ا€مسمى يقوم

  ااعتماديقوم ا€ب₱ك مستلم ا€مست₱₱دات بإرسال ا€مست₱دات إ€ى ا€ب₱ك فاتح. 

 ع ا€مستحقات ا€مقررة بعد ا€تأ₫د من صحة ا€مست₱دات ا€مقدمة، بدفعتماد و ايقوم ا€ب₱ك مصدر ا
 .عليها ااتفاقبا€طريقة ا€سابق  €لب₱ك ا€معزز أو ا€ب₱ك ا€معين  و ذ€ك و  بااعتماد

 ا€مستورد أوتسليم ا€مست₱دات إ€ى ا€مشتري و  ااعتماد بإرسالا€ب₱ك ا€مصدر  يقوم. 

 عليها ااتفاقبا€طريقة ا€سابق و  ااعتمادد با€دفع €لب₱ك فاتح يقوم ا€مستفي. 

 
 .ا€مست₱دي عن طريق ا€دفع ا€فوري ااعتمادوا€ش₫ل ا€موا€ي يوضح مرحلة تحقيق            

 

 

 
 

                                  

 .81سعيد عبد ا€عزيز عثمان، مرجع سابق، ص  1
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ل   عن طريق الدفع الفوري ااعتمادتحقيق  :0-3رقم ش
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

المستندي بالبنك  ااعتمادتقنيات التسوية قصيرة اأجل في المبادات التجارية الدولية دراسة حالة  ،ز€يخة ₫₱يدة: المصدر
 ،₱قود وتمويل، جامعة محمد خيضر بس₫رة: ، تخصص(غير م₱شورة) ااقتصاديةمذ₫رة ماجستير في ا€علوم الخارجي الجزائري، 

 .113ص  ،6007-6008
 :شرح العملية

 شحن ا€بضائع (1

 ات ا€شحنتقديم مست₱د (6

 دفع قيمة ا€مست₱دات (3

 إرسال ا€مست₱دات (4

 تسديد قيمة ا€مست₱دات (5

 إرسال مست₱دات ا€شحن (2

 دفع قيمة ا€مست₱دات (6

 
 
 
 

المصدر، المستفيد من ) البائع (المستورد، فاتح ااعتماد)المشتري
 (ااعتماد

 البنك مبلغ ااعتماد البنك مصدر ااعتماد

1 

6 3 

5 

4 

2 7 
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 ااعتماد المستندي المحقق عن طريق القبول  (3

 
₱ما من خال هذ₲ ا€طريقة ا ي         تم تحقيق ااعتماد ا€مست₱دي فور تقديم ا€مصـدر €مسـت₱دات ا€شحن وا 

بمرور فترة من تاريخ ا€بضاعة ت₫ون مسحوبة إما على ا€مسـتورد أو مسـحوبة علـى ا€ب₱ـك مصـدر ااعتماد، 
بين ا€ثاثة  با€تا€ي ا تسلم ا€مست₱دات €لمستورد إا بتوقيع ا€₫مبياات ا€تي عادة ما يحدد تاريخ اسـتحقاقهاو 
    وبا€تا€ي وبا€توقيع على ا€₫مبياات من ا€مستورد  .ا€ستة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم مست₱دات ا€شحنو 

تتحقق ، و 1ا€مست₱دات €يقوم با€تخليص على ا€بضاعة €محققة €اعتماد يتسلم ا€مسـتوردأحد ا€ب₱وك ا أو
 2 :ا€تسوية با€قبول من خال ا€خطوات ا€تا€ية

  €متاحا على  ااعتمادمستفيد بتقديم ا€مست₱دات ا€مؤ₫دة €شحن ا€بضاعة إ€ى ا€ذي ي₫ون فيه يقوم ا
 .أن يصاحب ذ€ك  ا€سحب ا€مسحوب على ا€ب₱ك

  ك سوف يقبل ا€₫مبياات ا€مست₱دي فإن ا€ب ااعتمادبعد ا€تأ₫د من مطابقة ا€مست₱دات  €متطلبات₱
 .يعيدها إ€ى ا€بائع أو ا€مستفيدا€مقدمة و 

 يؤ₫د على قبول ا€₫مبياات ا€مؤ₫دة ااعتماد€ب₱ك بإرسال ا€مست₱دات إ€ى ا€ب₱ك فاتح يقوم ا€. 

  بتسديد ا€دين ااعتمادبعد ا€تأ₫د من مطابقة ا€مست₱دات €شروط و  €اعتماديقوم ا€ب₱ك ا€مصدر ،
 .ا€مستحق 

  دات إ€ى ا€مشتريتسمبإرسال ا€ ااعتماديقوم ا€ب₱ك مصدر₱. 

  ا€مستحقيقوم ا€مشتري بسداد. 

      
 .ا€مست₱دي عن طريق ا€قبول ااعتمادوا€ش₫ل ا€موا€ي يوضح مرحلة تحقيق                

 

 

 
 

                                  

 .28صاح ا€دين حسن ا€سيسي، مرجع سابق، ص  1
 .86-81سعيد عبد ا€عزيز عثمان ، مرجع سابق، ص ص  2
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ل رقم   المستندي عن طريق القبول ااعتمادتحقيق : 1-3ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شرح ا€عملية
 شحن ا€بضائع (1

 إرسال مست₱دات ا€شحن مرفقة با€₫مبيا€ة (6

 ا€₫مبياات/إرسال مست₱دات ا€شحن مرفقة با€₫مبيا€ة (3

 قبول ا€₫مبيا€ة (4

 إرسال ا€₫مبيا€ة ا€مقبو€ة (5

 إرسال مست₱دات ا€شحن (2

 

 ااعتماد المستندي المحقق عن طريق الدفع اآجل  :ثالثا

بااعتماد على هذ₲ ا€طريقة يتعهد ا€ب₱ك ا€محقق €اعتماد بدفع قيمة ا€مست₱دات ا€مقدمـة €ـه مـن طرف        
، علـى أن ت₫ون ربعة أشهر من تاريخ شحن ا€بضـاعةا€مستفيد في آجال محددة يتم تعيي₱ها و€ت₫ن مثا أ

 المشتري

 (المستورد، فاتح ااعتماد)

 

 البنك مصدر ااعتماد البنك مبلغ ااعتماد

المصدر، المستفيد من )البائع 
 (ااعتماد

1

2

4

3

56

الخارجي  تقنيات التسوية قصيرة اأجل في المبادات التجارية الدولية دراسة حالة اإعتماد المستندي بالبنك ،ز€يخة ₫₱يدة: المصدر
، 6008-6007₱قود وتمويل، جامعة محمد خيضر بس₫رة، : تخصص ،(غير م₱شورة)مذ₫رة ماجستير في ا€علوم اإقتصاديةالجزائري، 

 .113ص 
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فاة €شروط ااعتماد ومقدمة في اآجال ا€محددة ومن خال هذ₲ ا€طريقـة ₱جـد أن ا€مصدر يم₱ح ا€مست₱دات مستو 
 .€لمستورد آجاا €لدفع

وتجدر اإشارة أن ا€فرق بين ا€طريقة ا€سابقة أي عن طريق ا€قبول وهـذ₲ اأخيـرة ا تتضـمن ا€₫مبياات         
 .ا يتمتع بأفضلية خصم ا€₫مبياات قبل تـاريخ ااستحقاقا€مقدمة مع مست₱دات ا€شحن، وبا€تا€ي فا€مصدر 

 ااعتماد المستندي المحقق عن طريق التداول : رابعا

أشارت ا€قواعد واأعراف ا€دو€ية ا€موحد €إعتمادات ا€مست₱دية ضمن ₱صوص موادها علـى أن عملية        
عتماد من ا€مستفيد وبيعها إ€ـى ا€ب₱ك مصدر ا€تداول بمثابة عملية شراء €لمست₱دات من طرف ا€ب₱ك محقق اا

أما في حال تداول ا€مست₱دات من طرف ب₱ك آخر فلهذا اأخير ا€حق في ا€رجوع إ€ى ا€مستفيد في  .ااعتماد
إ€ى    وتجدر اإشارة حا€ة عدم ا€تزام ا€ب₱ك ا€مصدر €اعتماد أو ا€معزز با€قيمة ا€تي دفعها هذا ا€ب₱ك €لمستفيد

أن مجرد فحص ا€مست₱دات وا€تأ₫د من تطابقها مع ا€شروط مـع عـدم دفـع قيمتها من طرف ا€ب₱ك ا يعتبر تداوا، 
في ظاهرها  ا€تأ₫د أ₱ها تبدولية شراء ا€مسـت₱دات بعد فحصها و أي أن عملية تداول ا€مست₱دات تقف على عم

 1.مطابقة €شروط ااعتماد ا€مست₱دي

 :المستندي ااعتماد يقوم عليهادئ التي المبا: المطلب الثاني

ذ€ك ا€مست₱دي، و  ااعتماد₱شوء ₱ظام  €ما ₫ا₱ت ا€حاجة ا€تجارية إ€ى ا€بيوع ا€دو€ية هي ا€تي أدت إ€ى      
هو ا€ب₱ك، بين طرفي ا€عملية ا€تجارية ا€دو€ية، فإن تجارية و₫فاءة ما€ية عا€يتين، و بتوسيط طرف ثا€ث ذو سمعة 

تشجيع ت ا€تجارية على ا€مستوى ا€دو€ي و تفعيل دور ا€ب₱وك في تمويل ا€صفقارورة دعم و ذ€ك يستتبع با€ض
ان ا€مبدآن هذا€مست₱دي، و  ااعتمادمين يح₫مان تعظيم دورها من هذ₲ ا€₱احية يأتي من خال مبدأين هاا€ب₱وك و 
 2.مبدأ ا€تعامل با€مست₱دات فقطو  ااستقالهما مبدأ 

 

 

                                  

 .62، مرجع سابق، ص بو₱حاسعادل  1
 .33فيصل محمود مصطفى ا€₱عيمات، مرجع سابق، ص  2
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 :المستندي ااعتماد عقد استقالمبدأ  :أّوا

    ا€مست₱دي ااعتمادا€مست₱دي ا€صادر من ا€ب₱ك €لمستفيد مستقا عن ₫ل ا€عقود ا€تي ₱شأ  ااعتماديعتبر        
 .ااعتمادعقد فتح عقود بش₫ل رئيسي هي عقد ا€بيع، و هذ₲ ا€في إطارها و 

حقا  ااعتمادا€مست₱دي أن ي₫ون ا€حق ا€ذي ي₱شأ €لمستفيد من خطاب  ااعتمادفي  بااستقاليقصد و        
، أو ا€تي تربط (عقد ا€بيع)مستقا عن ا€عاقات ا€قا₱و₱ية ا€تي تربط ا€عميل با€مستفيد يا وقائما بذاته، و أصل

 (.ااعتمادعقد فتح )ا€عميل اآمر با€ب₱ك 

ا€مست₱دي  ااعتمادوظيفة  أنذ€ك  ا€مستفيد،ع بين ا€عميل و ستقا عن عقد ا€بيا€مست₱دي يعتبر م فااعتماد       
 بعقد ا€بيع وا€مستفيد، ااعتمادمما يعطل هذا ا€هدف  أن يرتبط ₱ي₱ة €لبائع في استيفاء ا€ثمن، و هي خلق ا€طمأ

 500 من ا€قواعد واأعراف ا€دو€ية ا€موحدة €إعتمادات ا€مست₱دية ا€واردة في ا€₱شور رقم( 3)تبعا €₱ص ا€مادة 
م₱فصلة عن عقد ا€بيع أو غيرها من ا€عقود ا€تي  تعتبر اإعتمادات ا€مست₱دية بطبيعتها عمليات : " ₫ما يلي

أي  ااعتمادتست₱د إ€يها، وا ت₫ون ا€ب₱وك بأي حال من اأحوال مع₱ية أو ملزمة بمثل هذا ا€عقد حتى €و تضمن 
 1..."إ€يها مهما ₫ا₱ت هذ₲ اإشارةإشارة 

ا€مست₱دي هو عقد ورقي فليس €لب₱ك عاقة فيما إذا ₫ان ا€عقد اأصلي   ااعتماديعزز هذا ا€مبدأ أن  ومما      
ا€حا€ة ا€وحيدة ا€تي يجوز فيها €لب₱ك أن يمت₱ع عن ا€دفع ₱ظير ء خشب أو بترول أو بضاعة أخرى، و يتعلق بشرا
 .هي حا€ة ا€غش من ا€بائعم₱تظمة، و بدو في ظاهرها صحيحة و مست₱دات ت

عليه فإن ا€تزام ا€ب₱ك يبدأ ع₱د فتح ااعتماد ب₱اءا على طلب من ا€مستورد تبعـا اتفاقـه مـع ا€مصدر و        
ويتعدا₲ بدفع قيمة ااعتماد €هذا اأخير ₱يابة عن ا€مستورد، وذ€ك فـي حا€ـة تقـديم ا€مصـدر مست₱دات ا€شحن 

ا قد ي₱ص عليه عقد ا€بيـع ا€مبـرم بين ا€مستورد مستوفاة ومطابقة €شروط ااعتماد، وهذا ₫له بعيدا عم
 2.وا€مصدر

 

                                  

 .61عادل بو₱حاس، مرجع سابق، ص 1
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 التعامل بالمستندات فقط: ثانيا

هي في تقديم ا€مست₱دات ا€مطلوبة ( ا€ب₱ك ا€مصدر)ن ا€عبرة في ت₱فيذ ا€بائع ا€تزامه تجا₲ ا€ب₱ك ا€متعهد إ     
ا€هدف ا€مطلوبين من ااعتماد و  حقق ا€غايةأن هذ₲ ا€ميزة هي ا€تي تجب ااعتماد وا€موافقة €شروطه وب₱ود₲، و بمو 

 1 .ا€مست₱دي

ل جميع تتعام: " من ا€قواعد واأعراف ا€دو€ية ا€موحدة €إعتمادات ا€مست₱دية( 4)تبعا €₱ص ا€مادة      
ا€ت₱فيذ ا€تي  أوجهمن  بمست₱دات وا تتعامل ببضائع أو خدمات أو غير ذ€ك اأطراف ا€مع₱ية بعمليات ااعتماد

  2"قد تتعلق بها تلك ا€مست₱دات

اعتماد  أمام فإ₱₱ا ا ₱₫ون€ذ€ك فإذا ₫ان ا€مطلوب من ا€بائع بموجب ااعتماد يتطلب تدخل ا€مشتري و      
ا€ظاهرية €لمست₱دات دون ا€تدقيق        هو مبدأ ا€مطابقةذا ا€مبدأ يترتب عليه مبدأ آخر و هو  ،مست₱دي با€مع₱ى ا€دقيق

 .حقيقة محتوياتهفي 

ذا €م ت₫ن ا€مست₱دات مطابقة في ظاهرها €شروط ااعتماد، فعلى ا€ب₱ك أن يمت₱ع عن ا€وفاء €لمستفيد،           وا 
ذا قام با€وفاء ₱ظير مست₱دات مخا€فة تعرض حقه با€رجوع على عميله ا€خطرو   .ا 

   ت₱دات وحدها ا با€₱ظر €لبضاعة ه₫ذا فإن مرا₫ز اأطراف في ااعتماد ا€مست₱دي تتحد با€₱ظر €لمسو     
 .ا€تي تمثلها هذ₲ ا€مست₱دات

مبدأ ااستقال، ذ€ك أن ا€ح₫م على ت₱فيذ  عززي( ا€مطابقة ا€ظهرية)مبدأ ا€تعامل با€مست₱دات وحدها و       
     ب₱ك يؤدي إ€ى عدم تحري ا€و ا€بائع ا€تزامه بموجب ا€مست₱دات ا€مطلوبة وا€تي يجب أن تطابق شروط ااعتماد، 

هذا بدور₲ يهدم €ت₱فيذ ا€فعلي €شروط عقد ا€بيع و €لتحقق من ا( ₫عقد ا€بيع مثا)عن أشياء خارجة عن ااعتماد 
 .مبدأ ااستقال

 

                                  

 . 32-38₱فس ا€مرجع، ص ص  1
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 المستندي ااعتمادالمستندات المستعملة في : الثالثالمطلب 

ضمن حة صرا تحديدها وذ₫رهاا€مست₱دي ضرورة توفير عدد من ا€مست₱دات يتم   ااعتماديستلزم ت₱فيذ        
            ا€مست₱دي تتضمن ا€عديد ااعتمادن ا€مست₱دات ا€ازمة €ت₱فيذ إبصفة عامة فا€مست₱دي، و  عقد ااعتمادشروط 

تعدد تلك آخر، وبا€رغم من ت₱وع و  من ₱وع معين من ا€بضاعةآخر، و  اعتمادمن ا€مست₱دات وا€تي تختلف من 
 1:ر₫ز على عدد من ا€مست₱دات ا€رئيسية ا€تا€يةا€مست₱دات إا أ₱₱ا سوف ₱

 :المستندات المرتبطة بالسعر: أّوا 

 :₫ما يليتتمثل ا€مست₱دات ا€مرتبطة با€سعر في ا€فاتورة ا€مبدئية وا€فاتورة ا€تجارية        

 :(اأولية) الفاتورة المبدئية (1

ن ه₱اك ورقة يسلمها ا€مصدر إ€ى في ₫ل ا€مجاات ي₫ون ا€تعامل حسب عرض تجاري معين، وت₫و         
مبلغ محدد مقابل ا€بضاعة ا€مراد ( ا€بائع)€لمصدر ( ا€مشتري)ا€مستورد، مضمو₱ها يتلخص بأن يدفع ا€مستورد 

€فاتورة هذ₲ ا€فاتورة يستفاد م₱ها أيضا أ₱ها تسهل بش₫ل أساسي حساب ا. شراؤها وحسب طريقة دفع محددة
جراءات طلب ا€تصاريح و  €لمستورد  €لتصدير با€₱سبة €لمستورد، هذا ا€مست₱د يستخدم أيضا حتى يتس₱ىا€رخص وا 

قديمها €لب₱ك فهذ₲ ا€فاتورة يتم ت(. ا€بائع) عتماد ا€مست₱دي ب₱اء على هذ₲ ا€فاتورة €لمصدرا€ذهاب €لب₱ك وفتح ا
تم يغير مثبت بعد،  فهي بمثابة عرض مفتوح بين ا€مشتري وا€بائع. ااعتمادا€عادية €فتح ₫ا€فاتورة ا€تجارية 

تعتبر فاتورة مبدئية، وا€مدة ا€زم₱ية ا€تي ي₫ون فيها ا€عرض  أ₱هاتثبيته حين صدور ا€فاتورة ا€تجارية ا€رسمية، إا  
 .2ا€تجاري ساري ا€مفعول
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  :الفاتورة التجارية (3

تعتبر ا€فاتورة ا€تجارية ا€وثيقة اأساسية في عمليات ا€تجارة ا€خارجية وهي عبارة عن بيان         
با€بضاعة، وهي مست₱د محاسبي يطا€ب ا€بائع بموجبه ا€مشتري بدفع قيمة  ₫ل ما يتعلقيشتمل 

  1.ومصاريف ا€بضاعة ا€مرسلة €ه

 2:عامة فإن ا€فاتورة ا€تجارية يجب أن تتضمن ا€معلومات ا€تا€ية وبصفة             

 ع₱وان ا€بائعو  اسم 

 تاريخ اإصدار 

 ع₱وان ا€مشتريو  اسم 

 رقم ا€فاتورة، ا€₫مية، مواصفات ا€بضاعة، ا€سعر. 

  رقم ا€شحنرمز و 

  ا€دفعشروط ا€تسليم وطريقة 

 (ا€باخرة، مي₱اء ا€شحن وا€تفريغ اسم) تفصيات عن ا€شحن 

 علومات أخرى ت₫ون مطلوبةأي م 

 بالشحنالمستندات المرتبطة : ثانيا

 :تعريف مستند الشحن (1

ا€معتمد بإستيام ا€جهة ا€شاح₱ة €لبضاعة مع ا€تعهد  اإيصالوهو من أهم ا€مست₱دات إذ يعتبر بمثابة         
ر في صورة وثيقة فيصد بتسليم ا€بضاعة في بلد ا€وصول، ويختلف س₱د ا€شحن باختاف طريقة ₱قل ا€بضاعة،

إيداع با€س₫ك ا€حديدية أو إيداع و₱قل با€طرق ا€مائية ا€داخلية في حا€ة ا€شحن ا€₱هري، وأن يصدر في صورة 
، 3بو€يصة شحن جوية في حا€ة ا€₱قل با€طائرات، أو بو€يصة شحن بحرية في حا€ة ا€₱قل ا€بحري آوإيصال بريد، 

، وتفاصيل ا€بضاعة وأجور ا€شحن وتحدد هذ₲ ا€وثيقة ا€ب₱ك ضمن بيا₱ات عن مي₱اء ا€شحن ومي₱اء ا€وصولتوي

                                  

 .44جمال يوسف عبد ا€₱بي، مرجع سابق، ص  1
 .52سعيد عبد ا€عزيز عثمان، مرجع سابق، ص  2
 .165صاح ا€دين حسن ا€سيسي، مرجع سابق، ص  3
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وا€ذي يقوم بدور₲ بتظهيرها أمر ا€مستورد €يتم₫ن من ا€تخليص على  ،ا€مراسل ا€ذي يظهرها إ€ى ا€ب₱ك ا€مستورد
  .1ا€بضاعة واستامها، وتعتبر س₱د مل₫ية ا€بضاعة وي₱تقل من جهة أخرى با€تظهير

 :₫اأتي و€ه ثاث وظائف هي     

ا€بضاعة ا€موضحة با€س₱د ويعتبر في ا€وقت  باستاميعتبر إيصاا يحرر₲ ا€₱اقل أو و₫يله €لشاحن  ( أ
بمي₱اء ا€وصول ا€متفق عليه، وذ€ك بعد  استامها₱فسه وعدا بتسليم هذ₲ ا€بضاعة €صاحب ا€حق في 

 .ا€رحلة ا€بحرية ا₱تهاء

م بين ا€₱اقل وا€شاحن، وفي حا€ة تظهير س₱د ب₱ود ا€عقد ا€مبر يعتبر حجة بما ورد فيه من شروط و  ( ب
ا€شحن €صا€ح مشتري ا€بضاعة، فإن عقدا جديدا ي₱شأ بين ا€₱اقل وا€مظهر إ€يه، ب₱فس ا€شروط      

 .وا€ب₱ود، ويعتبر س₱د ا€شحن وثيقة بما جاء فيه من أوصاف ا€بضاعة

ذا ₫ان س₱د إذ₱يا ( ج فإ₱ه يصبح با€تا€ي قابا ( أمر)أو  يعتبر س₱دا بمل₫ية ا€بضاعة ا€موضحة فيه، وا 
€لتداول، ويجوز €صاحب ا€س₱د في هذ₲ ا€حا€ة أن يقوم بتحويل مل₫ية ا€بضاعة إ€ى شخص آخر 
ذا ₫ان س₱د  بمجرد تظهير ا€س₱د €هذا ا€شخص، وبا€تا€ي ت₱تقل جميع ا€حقوق €صا€ح ا€مظهر إ€يه، وا 

، فإ₱ه يصبح ع₱دئذ (أو أمر) ن أي صدر باسم شخص معين بدون ذ₫ر ₫لمة إذ اسمياا€شحن 
غير قابل €لتداول وا يم₫ن ₱قل مل₫ية ا€بضاعة ا€مذ₫ورة فيه إا بإتباع اإجراءات ا€قا₱و₱ية €حوا€ة 

  2.في ا€غا€ب اا₱تشارغير واسعة  ااسميةا€حق، وا€س₱دات 

 :يلي ت₱قسم مست₱دات ا€شحن إ€ى ما :أنواع مستندات الشحن (6

بر وثيقة صادرة عن إحدى ا€شر₫ات ا€مرخص €ها ا€قيام بأعمال ا€₱قل ا€بحري يعت :مستند الشحن البحري ( أ
ت₱فيذ استام بضاعة محددة €₱قلها بحرا وفقا €شروط وضوابط معي₱ة موضحة با€وثيقة، ويعتبر من خال 

ويرجع ا€سبب في ذ€ك إ€ى ا₱خفاض ت₫لفة ا€شحن  ،ا€شحن بطريق ا€بحر أ₫ثر وسائل ا€شحن ا₱تشارا

                                  

 .604، ص 6000، دار ا€ميسرة، عمان، اأردن، محاسبة البنوكشقير وآخرون، فائق  1
، ص 1222ا€طبعة ا€ثا₱ية ،  ا€دار ا€مصرية ا€لب₱ا₱ية، ا€قاهرة، أنواع النقل الدولي اأخرى،الدولية والنقل البحري و مصطلحات التجارة مختار ا€سويفي،  2

31. 
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في عرضها ا€مقدم واصلة إ€ى ₫ما أن أجور ا€شحن ا€بحري شاملة ، 1ار₱ة بوسائل ا€شحن اأخرىا€بحري مق
 2.ا€مي₱اء ا€بحري ا€متفق عليه

 3:يلي وتقسم س₱دات ا€شحن ا€بحرية إ€ى ما

 هو س₱د ا€شحن ا€ذي يصدر عن شر₫ة ماحة بحرية أو : س₱د ا€شحن ا€بحري غير ا€قابل €لتداول
ة ا€مشحون إ€يها ا€بضاعة مباشرة، وي₫ون بمثابة وثيقة تملك غير قابلة أحد و₫ائها باسم ا€جه

€لتداول، ويتم با€تا€ي تسلم ا€ضاعة إ€ى ا€مشحون إ€يه بموجب وثيقة إثبات ا€شخصية باعتبار أن 
 .ا€مشحون إ€يه هو ما€ك ا€بضاعة

 ا€مست₱دي  عتماداا مجالهو س₱د ا€شحن اأ₫ثر استخداما في : س₱د ا€شحن ا€بحري ا€قابل €لتداول
فا€جهة ا€تي تصدر هذ₲ ا€وثيقة باسمها ي₫ون €ديها ا€قدرة على ₱قل ا€مل₫ية ا€بضاعة ا€مشحو₱ة 
إ€يها إ€ى أي جهة أخرى، أي أ₱ه س₱د €لشحن قابل €لتداول عن طريق ا€تظهير إ€ى ا€غير، وتقوم 

 .هرة أمرهاشر₫ة ا€شحن بتسليم ا€بضاعة مقابل استامها ₱سخة أصلية من س₱د ا€شحن مظ

 يصدر هذا ا€₱وع من س₱دات ا€شحن ع₱دما يتم ا€₱قل بواسطة ₱اقلتين  :س₱دات ا€شحن ا€شاملة
تصدرها ا€شر₫ة ا€تي تمتلك ا€باخرة اأو€ى ₱فس ا€₱وع ₫باخرتين م₱فصلتين، و  مختلفتين، و€₫₱ها من

 ااعتمادأن ي₱ص اخرة أخرى، و€هذا يجب وتعتمد بموجب س₱د ا€شحن أ₱ها ست₫مل ا€رحلة على ب
 .على قبول تغيير وسيلة ا€₱قل

 وهي ا€بو€يصة ا€تي تخلو من أي تحفظ أو ماحظة ت₱فيذ بوجود عيب  :بو€يصة ا€شحن ا€₱ظيفة
أمر، ملك وقابلة €لتداول أ₱ها صادرة في ا€بضاعة أو بتعبئتها، وهذ₲ ا€بوا€ص تتميز بأ₱ها وثيقة ت

ال باستام ا€بضاعة، ويجب أن تذ₫ر اسم ا€₱اقل ا€ذي وأ₱ها عقد شحن، و₫ذ€ك تعتبر بمثابة إيص
 .و₫يله قبل وتوقع هذ₲ ا€بو€يصة من قبل ا€₱اقل أو من  ،تصدر ع₱ه وهذا ا€مطلب إ€زامي

 وهذا ا€₱وع خطير جدا رغم أ₱ه يحمل صفات ا€بوا€ص      :بو€يصة ا€شحن بموجب عقود اإيجار
يصال باستام ا€بض اعة وقابليتها €لتداول، وتصدر هذ₲ ا€بوا€ص من ₱احية أ₱ها وسيلة تملك وا 

                                  

 .25سعيد عبد ا€عزيز عثمان، مرجع سابق، ص  1
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بموجب عقد تأجير ا€سفي₱ة أو جزء م₱ها، وا يذ₫ر في مت₱ها جميع تفاصيل ا€بضاعة وي₫تفي بذ₫ر 
، ويم₫₱ه ا€تصرف فيها في حا€ة عدم سدد أجور ا€₱قل،    ₱اقلأن ا€بضاعة تبقى تحت تصرف ا€

، إا في بعض ا€حاات ااعتمادطلبه في وهذا ا€₱وع تحرص ا€ب₱وك عادة على عدم قبو€ه أو 
، ع₱دما ي₫ون ه₱اك حظر على بعض خطوط ا€شحن أو عدم وجود خطوط  أو بواخر ااضطرارية

تتعامل مع بلد ا€مستورد، وأحيا₱ا يستخدم من أجل سرعة ا€شحن و€وجود ₫ميات ₫بيرة من ا€بضائع 
ا€مشتري إذا €م ي₫ن €ديه خبرة واسعة     ا يم₫ن شح₱ها إا على باخرة مستقلة، وتزداد ا€خطورة على

  .في ا€شحن وا€₱قل

عن شر₫ات  بمثابة عقد ا€₱قل ووصل باستام وشحن ا€بضاعة وتصدرتعتبر : مستندات الشحن الجوي ( ب
 :ا€طيران أو و₫ائها ا€معتمدين، ويصدر عن مست₱دات ا€شحن ا€جوي ستة ₱سخ

 .ا€شاحن/ تسلم €لمرسل: اأولى -

 .بتن ا€طائرة ا€₱اقلة €لبضاعة €يسلمها إ€ى مدير ا€مطارتسلم €₫ا: الثانية -

 .ترسل إ€ى ا€مرسل إ€يه، وعادة ما ي₫ون ا€ب₱ك وهذ₲ ا€₱سخة €يست أصلية : الثالثة -

حدة €سلطات مطار ا€مغادرة   ، ووا(و₫يل معتمد شر₫ة طيران أو) واحدة €لمصدر : أما بقية ا€₱سخ  -
 1 ...ا€جمارك أو €مصا€ح

 2 :هيت₱قسم هذ₲ ا€مست₱دات إ€ى ₱وعين و :  النقل البري مستندات (ج

 أو ا€شر₫ة  ا€حديديةة شحن تصدر عن مؤسسة ا€س₫ك وهي وثيق: وصوات ا€شحن با€س₫ك ا€حديدية
ا€شر₫ة أو و₫يل معتمد €ها، وتعتبر هذ₲ طرف ا€تي تملك ا€خطوط ا€حديدية ويجب أن ت₫ون موقعة من 

ا€تظهير، ويجوز تبعا €ذ€ك أن  أود €₱قلها ووثيقة تملك قابلة €لتداول ا€وثيقة وصا باستام ا€بضاعة وعق
 .تحدد عدد ا€₱سخ اأصلية ا€صادرة ع₱ها

 ا€شاح₱ة أو عن و تصدر هذ₲ اإيصاات عن شر₫ات تملك ا€سيارات  :وصوات ا€شحن با€سيارات
عقدا €₱قل اعة و إيصاات وصا باستام ا€بضشر₫ات مرخص €ها بأعمال ا€شحن ا€بري وتعتبر هذ₲ ا

ا€بضاعة ووثيقة تملك، فإذا صدرت هذ₲ اإيصاات عن شر₫ات شحن ₫بيرة فإ₱ها ا تقوم بتسليم 
                                  

 .50-42جمال يوسف عبد ا€₱بي، مرجع سابق، ص ص  1
 .684اهر ش₫ري، مرجع سابق، ص م 2



ور في تمويل التجارة :                                     الفصل الثاني دي و ارجيةااعتما المست  ال

 

77 

 

€ى أن يتم ذ€ك تحتفظ  ا€بضاعة إ€ى ا€مشحون إ€يه دون تقديم وصل ا€شحن اأصلي مظهرا أمرها ، وا 
ة فقد تسلم ا€بضاعة إ€ى با€بضاعة في مخاز₱ها، وأما إذا ₫ا₱ت ا€شر₫ة ا€₱اقلة من ا€شر₫ات ا€صغير 

و€ذ€ك فإن وصوات ا€شحن با€سيارات ا تعتبر يه دون استام س₱د ا€شحن اأصلي ا€مشحون إ€
 1.ضما₱ات ₫افية €لب₱وك

تقديم إيصال بريدي أو شهادة إرسال با€بريد تقبل  ااعتمادإذا تطلب : البريدإيصاات الناقل الخاص و ( د
أي إيصال بريدي أو شهادة إرسال با€بريد وا€ذي يبدو في ( ذ€كغير  على ااعتمادما €م ي₱ص ) ا€مصارف

على شحن ا€بضاعة أو  ااعتمادطريقة أخرى وتاريخه في ا€م₫ان ا€ذي ي₱ص بظاهر₲ أ₱ه تم ختمه أو توثيقه 
  2.إرسا€ها م₱ه، ويعتبر ذ€ك ا€تاريخ هو تاريخ ا€شحن أو اإرسال

 

 :المستندات المتعلقة بالتأمين: ثالثا

يعتبر مست₱د ا€تأمين ا€وثيقة ا€ضام₱ة ا€تزام ا€مؤمن بدفع مبلغ ا€تعويض إ€ى ا€مؤمن €ه وفق ا€شروط          
 3.حتى ₱قطة ا€تسليم ا€محددةطر خال ا€رحلة من مي₱اء ا€شحن و ا€متفق عليها في حال تعرض ا€بضاعة €لمخا

 :ا€يةيجب أن تغطي وثائق ا€تأمين ا€بيا₱ات ا€ضرورية ا€ت          

 ؛ااعتمادأن ت₫ون تفاصيل وثيقة ا€تأمين مطابقة تماما €لتفاصيل ا€محددة في ₫تاب  (1

 أن ت₫ون متجا₱سة مع بقية ا€مست₱دات فيما يتعلق بطرق ا€شحن ووصف ا€بضاعة؛ (6

ص ا€شحن، يأن ي₫ون تاريخ ا€بو€يصة سابقا €تاريخ ا€شحن أو استام ا€بضاعة ₫ما هو محدد على بوا€ (3
 يفيد بدء سريان مفعو€ها ₫حد أقصى ابتداء من تاريخ ا€شحن؛ و€يصة ا€تأمين ماأو أن تتضمن ب

إذا قدم ا€عميل ا€مستورد وثيقة تامين €تغطية عمليات استيراد ا€بضاعة خال مدة معي₱ة، يجب أن يقدم  (4
 شهادة تأمين €₫ل عملية استيراد على حدة تشمل على ₱فس ا€بيا₱ات ا€ضرورية ا€تي يقبلها ا€ب₱ك؛

 

                                  

 .28ص  ،مرجع سابقز€يخة ₫₱يدة،  1
 .62ا€صادرة عن غرفة ا€تجارة ا€دو€ية،  ا€مادة رقم  500₱شرية رقم 2
 .56جمال يوسف عبد ا€₱بي، مرجع سابق، ص  3
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، وأن ت₫ون محررة بعملة (CIF*)أن ت₫ون قيمة ا€وثيقة ₫حد أد₱ى مساوية €قيمة ا€بضاعة على أساس  (5
 1؛ااعتماد

 ي₱بغي أن يوضح مست₱د ا€تامين أن ا€تعويضات تدفع في بلد ا€مستورد؛ (2

 ؛بااعتمادصادرة أمر ا€مستورد وفقا €لشروط ا€واردة أن ت₫ون بو€يصة ا€تأمين مظهرة و  يجب (7

ري ماحظة أن ا€تأمين شامل حتى وصول ا€بضاعة إ€ى ا€مستورد، و€يس حتى مي₱اء من ا€ضرو  (8
 2.ا€وصول فقط

 :المتعلقة بااعتماد المستندي اأخرىالمستندات : رابعا

رها ضمن ملف ااعتماد باإضافة إ€ى ا€مست₱دات ا€سابقة ا€ذ₫ر ه₱اك مست₱دات أخرى يجب توف        
 .ا€ذي يتم ااست₱اد إ€يه في ا€تسوية ا€ما€ية قبل ااستام ا€فعلي €لبضاعةا€تي تش₫ل اأساس ا€مست₱دي و 

    :تتمثل هذ₲ ا€مست₱دات فيما يليو        

 (Certificat d’origine(شهادة المنشأ     (1

    ا€ص₱اعة، ا€ص₱اعة أو إتحاد غرف ا€تجارة و  هي وثيقة تصدر عن هيئات معتمدة مثل غرف ا€تجارة أو         
   يتم توثيقها من ا€غرف ا€تجارية أو ا€ص₱اعية حسب ا€شروط ا€واردة ا€مص₱ع و  د تصدر عن ا€مصدر أوأو ق
 3 :تتضمن شهادة ا€م₱شأ ا€معلومات ا€تا€يةر فيها م₱شأ ا€بضاعة ا€مشحو₱ة، و يذ₫و  ااعتمادفي 

 .وصف ا€بضاعة بش₫ل عام -

 .ااعتمادبلد ا€م₱شأ ₫ما هو مذ₫ور في شروط  -

 .ااعتمادمصدقة حسب اأصول ₫ما هو وارد في شروط عن جهة رسمية و  صادرة -

 .ااعتماداسم ا€صا₱ع أو ا€م₱تج ₫ما ت₱ص شروط  -

 .ااعتمادأي شروط أخرى ي₱ص عليها  -

                                  

 .622خا€د أمين عبد اه، إسماعيل إبراهيم ا€طراد، مرجع سابق، ص  1
(*CIF )(Coste,Insurance,Freight) مع₱اها أن ا€ثمن يتضمن مصاريف ا€شحن وا€₱قل إ€ى غاية مي₱اء ا€تسليم دون مصاريف ا€تأمين. 

 .152، ص 6016، دار ا€بداية €ل₱شر وا€توزيع، عمان، اأردن، محاسبة البنوكزهير ا€حدرب، €ؤي وديان،  2
 .128، ص6010وا€توزيع، عمان، اأردن،  ، دار ا€م₱اهج €ل₱شرالعمليات المصرفية الخارجيةخا€د وهيب ا€راوي،  3
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 (:Packing list)بيان التعبئة  (3

يصدر بيان ا€تعبئة في أغلب اأحيان عن ا€مصدر، ويطلب عادة €لبضائع غير ا€متشابهة ا€تي                
ا تعتمد على ا€وزن وذ€ك €معرفة محتويات ₫ل طرد على حدة مثل اأدوات ا€م₱ز€ية وقطع غيار ا€سيارات، 

مر₫ية في معاي₱ة ا€بضاعة دون وذ€ك €تسهيل مهمة ا€سلطات ا€ج ،حيث في ا€بيان محتويات ورقم ₫ل طرد
 1.تسهيل مهمة ا€مستورد في عملية جرد ا€بضاعة وترتيبها وتخزي₱ها€ذ€ك ₫ا€حاجة إ€ى فتح جميع ا€طرود، و 

 Certificat d’exportateur( (شهادة المصدر (2

ت تحتوي على ا€معلوما 6000استحدثت ا₱طاقا من س₱ة  ،تصدر هذ₲ ا€وثيقة عن وزارة ا€تجارة           
 :ا€تا€ية

 ؛مقر₲ ااجتماعيسم ا€مصدر و ا -

 ؛اسم ا€مسير -

 ؛رقم تعريفاته ا€جمر₫يةو ، رقم ا€سجل ا€تجاري -

 2.رقم تعريفاته ا€جمر₫يةو  ،تعيين ا€م₱تج ا€مصدر -

  Certificat vétérinaire) (الشهادة البيطرية ( 3     

       تقدم إذا ₫ان اأمر يتعلق بتصدير حيوا₱ات أو €حوم أو دواجن و  ،هي شهادة تقدم من طرف ا€بيطري          
 3.هي تثبت مدى مطابقة هذ₲ ا€م₱تجات €لمعايير ا€متعارف عليها دو€ياو ، ا€خ...أعافأو 

 (certificate of weight)شهادة الوزن  (0

وفي حا€ة عدم تحديد  مرخص €ها بتعاطي أعمال ا€وزن، تصدر هذ₲ ا€شهادة عن هيئات متخصصة        
ن تقبل شهادة ا€وزن با€ش₫ل أ€لجهة ا€تي يجب أن تصدر ع₱ها هذ₲ ا€شهادة فإن ا€ب₱وك €ها  ااعتمادشروط 

                                  

 .122₱فس ا€مرجع، ص  1
 .87عادل بو₱حاس، مرجع سابق، ص  2
 .54مختار ا€سويفي، مرجع سابق، ص  3
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، في حا€ة ا€₱قل غير ا€بحري، attestation of weightتصديق وزن  ااعتمادا€ذي تقدم به، فإذا تطلب 
، ا€ذي يظهر أ₱ه قد declaration of weightأو بيان وزن  weight stampتقبل ا€ب₱وك ختم وزن 

 1. أضيف من ا€₱اقل أو و₫يله إ€ى مست₱د ا€₱قل

 (certificate of analyses and inspection)التحليلشهادة المعاينة و  (1

ا€غرض من هذ₲ ا€شهادة هو بيان مدى صحة ا€بضاعة ا€مستوردة ومطابقتها €مواصفات ا€بضاعة          
، وتطلب هذ₲ ا€شهادة خاصة ع₱د استيراد سلع ااعتمادمع ا€بائع وا€مدرجة في ₫تاب ا€محددة ا€متفق عليها 

وتصدر عن مؤسسات أو مختبرات متخصصة في ا€₫شف         ... استها₫ية ₫مواد غذائية مثل ا€لحوم 
 2.وا€تحليل

   (certificat de provenance)ل شهادة بلد اإرسا (6

هذ₲ ا€شهادة تحديدا ا€بلد ا€ذي تم م₱ه إرسال ا€بضاعة بغض ا€₱ظر عن ا€موطن اأصلي  توضح       
 .ن ترسل بضاعة تر₫ية ا€ص₱ع من سوريا مثاأ₫ €لبضاعة

  (Certificat sanitaire)  الشهادة الصحية (8

ممضية من طرف ا€هيئات ا€مختصة  ₫ونتاص با€بضائع ا€موجهة €استهاك و هي مست₱د رسمي خ      
             ذا ما تعلق اأمر ب₱باتات إذ€ك في بلد ا€مصدر مثل ا€بيطري ا€مفوض بذ€ك أو ا€مصا€ح ا€فاحية ب

 3.أو أسمدة

 أمر التسليم (3

هو عبارة عن أمر قابل €لتداول عن طريق ا€تظهير تصدر₲ ا€شر₫ات ا€شاح₱ة أو و₫ائها في بلد        
ا€مستورد تطلب بموجبه من م₫تب ا€شر₫ة في مي₱اء ا€وصول وضع ا€بضاعة تحت تصرف ا€مشحون إ€يه، 

₫ما يصدر في جميع  ،ويصدر أمر ا€تسليم في ا€حاات ا€تي ي₫ون فيها س₱د ا€شحن مباشر أي قابل €لتداول

                                  

 .122خا€د وهيب ا€راوي، مرجع سابق، ص  1
 .624خا€د أمين عبد اه، إسماعيل ا€طراد، مرجع سابق، ص  2
 .88عادل بو₱حاس، مرجع سابق، ص  3
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حاات س₱دات ا€شحن بواسطة ا€طائرة، حيث أن ا€ب₱وك تطلب بوا€ص ا€شحن ا€بحري ا€مباشرة أو بوا€ص 
، فإن ااعتمادضما₱ا €حقوقها ا€مترتبة عن م₱ح تسهيات €فاتح  باسمهاا€شحن بواسطة ا€طائرة صادرة 

قوم بدورها بتظهيرها €حساب عمائها فاتحي ا€شر₫ات اأج₱بية تقوم بإرسال أوامر ا€تسليم €لب₱وك وا€تي ت
 1.اإعتمادات

 المستندي ودور في تمويل التجارة الخارجية ااعتمادتقييم : المبحث الثالث

 :المستندي ااعتمادمزايا : اأولالمطلب 

     على اعتبار أن ااعتماد ا€مست₱دي من ا€وسائل ا€هامة €لدفع في ₱طاق ا€تجارة ا€خارجية، فإ₱ه ي₱جم        
   عن استخدامه في مثل هذ₲ ا€صفقات عدة م₱افع €أطراف ا€متعاملة به، وبا€تا€ي فهو يحقق عدة مزايا €₫ل 

ون ااعتماد ا€مست₱دي تق₱ية تسهل عملية ، وهذا ₫له يتجسد في ₫ـمصدر وا€ب₱وك ا€تجاريةمـن ا€مستورد وا€
من خال هذا ا€مطلب س₱برز أهم ا€مزايا ا€مترتبة عن ا€تعامل بتق₱ية ااعتماد   .تحصيل ا€دين با€خارج

 :₫ما يلي ، و₫ذا ا€مخاطر ا€تي ت₱جم ع₱ها€مست₱دي

 :و₱ذ₫ر م₱ها :التي تعود على المستورد المزايا: أّوا

  يقلل من ا€مخاطر ا€تجارية ا€تي يتعرض €ها من خال ضمان عدم ا€دفع €لمورد ما €م يقدم إثباتات
 ₫افية تفيد إتمام شحن ا€بضاعة ؛ 

 ؛دفع تأمين أو تسديد ا€قيمة مقدماحافظ على ا€سيو€ة ا€₱قدية €دى ا€مستورد ₱ظرا ا₱عدام ا€حاجة €ي 

  ا€ذين يتعامل معهم ا€مستورد ؛ يدل على ا€مائمة اائتما₱ية أمام ا€موردين 

   يدعم طلب ا€مورد €لحصول على قروض ائتما₱ية من ا€ب₱ك ؛ 

 أو  ،لون ا€بيع إا بدفع ا€قيمة مقدمايوسع من قائمة ا€موردين حيث أن بعض ا€بائعين ا يقب
 بموجب ااعتماد ا€مست₱دي ؛ 

   ؛وسيلة سريعة ومريحة €تسديد قيمة ا€بضائع 

                                  

 .74ة ₫₱يدة، مرجع سابق، ص ز€يخ 1
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 ست₱دي با€₱سبة €لمستورد ₫وسيلة €لضغط على ا€مصدر وذ€ـك مـن أجـل احترام يعتبر ااعتماد ا€م
آجال وشروط ااعتماد، ₫ما يم₱ح ااعتماد ا€مست₱دي €لمستورد آجال تسديد طويلة مقار₱ـة ببعض 
وسائل ا€دفع اأخرى، ₫ما أ₱ه في حاات عديدة يسمح ااعتماد ا€مست₱دي €لمستورد با€شراء 

 ؛مقار₱ة باأسعار ا€تي يم₫ن دفعها في حا€ة ا€شراء أجل بأسعار أرخص ₱سبيا

  يم₱ح ااعتماد ا€مست₱دي ضما₱ات ائتما₱ية €لمستورد حيث أ₱ه ا يدفع ا€قيمة ا€محددة في ا€عقد
على حسـن  دا€ةا€مبرم مع ا€مصدر وا€مذ₫ورة في طلب ااعتماد، إا إذا قدم ا€مصدر ا€مست₱دات ا€

 ؛1ة بهاا€تزامات ا€متعلق ت₱فيـذ

  ا€مفتوح من طرفه حيث يم₫ن €ه أن يحصل على  ااعتمادإم₫ا₱ية حصول ا€مستورد على قوة
تسهيل ائتما₱ي من ب₱₫ه بمقتضا₲ يدفع ا€ب₱ك €لمصدر قيمة ا€بضاعة ا€مستوردة في تاريخ 

 2.في حين يؤجل دفع ا€عميل ا€مستورد إ€ى فترة زم₱ية يتفق عليها ااستحقاق

  مان من ا€ب₱ك و€يس من €لبائع €لحصول على ثمن ا€بضاعة في ₱طاق ائتضمان وسيلة مؤ₫دة و
 .تضمن حصو€ه على قيمة ا€بضائع مقابل تقديم مست₱دات مطابقة €شروطها€مشتري و 

  ا€مست₱دي با€₱سبة €لمستورد وسيلة ضغط على ا€مصدر، فإذا رغب هذا اأخير في  ااعتماديمثل
ا€مفتوح €صا€حه ₫احترام  ااعتمادشروط يحترم آجال و أن  قيمة بضاعته ا€مصدرة من حيث استام

 .ا€سعر، ا€₫ميات ا€مطلوبة، آجال ا€تسليم، شروط ا€تسليم، تقديم ₫افة ا€مست₱دات ا€مطلوبة

  أجل تسديد ول على ا€سلع بأسعار م₱خفضة و ا€مست₱دي €لمستورد ا€حص ااعتمادتسمح تق₱ية
 3.طويلة ₱سبيا مقار₱ة بتق₱يات ا€تسوية اأخرى

 :وت₫من مزايا₲ با€₱سبة €لمصدر فيما يلي: التي تعود على المصدر المزايا : ثانيا

  يضاعف من صادرات ا€مصدر ومبيعاته بي₱ما يقلل من ا€مخاطر ا€ما€ية ؛ 

  يقلل أو يلغي مخاطر اائتمان ا€تجاري ₱ظرا أن ا€دفع مضمون من قبل ا€ب₱ك ؛ 

 في حال عدم قيام ا€مشتري با€دفع فان ا€ب₱ك  ، حتىيضمن €لمصدر ا€حصول على ثمن ا€بضاعة
 مصدر ااعتماد ا€مست₱دي ملزم بموجبه با€دفع ؛ 

                                  

 .34ص  ، مرجع سابق،بو₱حاسعادل  1
 .112، ص 6000، دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، مصر، البنوك التجارية من الناحية العلميةأحمد محمود عمارة،   2
 .27، ص مرجع سابقز€يخة ₫₱يدة،  3
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 وخصوصا إذا قام ا€ب₱ك با€خصم ؛  ،يبرز ا€تدفقات ا€₱قدية €لمصدر 

  ؛إذا قام ا€ب₱ك بتأ₫يد₲ يوفر ضمان أ₫بر €لدفع 

 ر وا€متمثلـة فـي ₫ـون حـل ا€₱زاعات أو ي وا€تي تخدم ا€مصـده₱اك ميزة قا₱و₱ية €اعتماد ا€مست₱د
ا€خافات تح₫مه ا€قواعد واأعراف ا€دو€ية ا€موحدة €إعتمادات ا€مسـت₱دية و€ـيس ا€قـوا₱ين ا€محلية 

 ؛€بلد ا€مستورد أو ا€مصدر على حد سواء

  ،يم₱ح ااعتماد ا€مست₱دي حماية €لمصدر من ا€خطر ا€تجاري وا€متمثـل عـادة فـي عـدم ا€سداد
 1.أيضا يحد من ا€مخاطر ا€سياسية ا€متمثلة عادة في عدم تحويل اأموال أو تجميد اأرصدةو 

  على قوة ب₱اء ا€مست₱دي ا€مصدر من ا€حصول على تسهيل ائتما₱ي من ب₱₫ه  ااعتماديم₫ن
يم₫₱ه ا€حصول على ₱سبة من قيمة ا€بضاعة ا€مفتوح ع₱ها اعتماد و ا€مفتوح €صا€حه،  ااعتماد

أجل تجهيز وشحن ا€بضاعة €حين تمام عملية ا€تصدير وورود قيمة ا€بضاعة  ا€تصدير من
 .با€₫امل من ا€خارج

  ال إيجاد طرف ثا€ث حسن ذ€ك من خو ( مستفيدا€) مان €لمصدرا€مست₱دي اأ ااعتماديحقق
ا€ذي يلتزم أمام ا€مصدر بدفع قيمة ا€مست₱دات إذا ₫ا₱ت مطابقة ا€سمعة وهو ا€ب₱ك ا€تجاري و 

ا€مست₱دي عن طريق ا€قبول فإن ا€مصدر يم₫₱ه خصم ا€₫مبيا€ة أو ا€₫مبياات  ااعتماد €شروط
 .ا€مست₱دية €دى ب₱₫ه قبل حلول تاريخ استحقاقها، وبا€تا€ي ا€حصول على ميزة إضافية

 

 :المزايا بالنسبة للبنوك التجارية: ثالثا

  وظائف ا€ب₱وك وا€متمثلة في تمويل عمليات ا€تجارة ا€خارجية، ومن ثم  أهما€مست₱دي أحد  ااعتماديعتبر         
فإن ا€ب₱وك تعمل على جلب أ₫بر قدر مم₫ن من ا€متعاملين في هذا ا€ميدان أ₱ه يعتبر مصدرا هاما من مصادر 

ية بواسطة تمويلها، وذ€ك ₱ظرا €ما تحصل عليه من عوائد وعموات €قاء عملية ا€توسط بغية إتمام عمليات ا€تسو 
، ويحق €لب₱ك استيفاء هذ₲ (ااعتماد، عمو€ة تحقيق ااعتمادوتعزيز  ااعتمادعمو€ة فتح ) ا€مست₱دي  ااعتماد

 2.€م يستعمله أو ااعتمادا€عموات سواء استعمل 

                                  

 .36عادل بو₱حاس، مرجع سابق، ص  1
 .22ص  ز€يخة ₫₱يدة، مرجع سابق، 2
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 1:ا€مست₱دي يحقق با€₱سبة €لب₱وك ا€تجارية ا€مزايا ا€تا€ية فااعتمادإضافة إ€ى ذ€ك           
 €ا€مست₱دي يتسم بأ₱ه تمويل قصير اأجل، ومن ثم تستطيع ا€ب₱وك  بااعتمادعمليات ا€متعلقة تمويل ا

عادة توظيفها في عمليات أخرى  .تحصيل مستحقاتها وا 

  بصور ₫بيرة من أش₫ال ا€تمويل ا€مصرفي ₫ما أن ا₱خفاض مخاطر ا€تمويل إ€ى حد ₫بير مقار₱ة
ك بوجود مست₱دات ا€شحن ا€صادرة باسمه أو أمر₲ وذ€ ااعتماديضمن حقوق ا€ب₱ك مصدر  ااعتماد

 .وا€تي تم₫₱ه من ا€تصرف في ا€بضاعة ا€مستوردة وذ€ك في حال تخلف ا€مستورد عن دفع قيمتها

 
 المستندي ااعتمادمخاطر : المطلب الثاني

 :على أطراف ا€تعامل به ₫ما يليأيضا ا€مست₱دي مخاطر  €اعتماد           

 :يلي تتمثل ا€مخاطر ا€متعلقة با€مصدر فيما  :ربالنسبة للمصدالمخاطر : أّوا

   با€تا€ي عدم قدرة با€شروط ا€متفق عليها، و يواجه ا€مصدر با€درجة اأو€ى خطر عدم ا€تزام ا€مستورد
 ؛ا€توقيت ا€متفق عليهما مسبقاخير على ت₱فيذ ااعتماد با€ش₫ل و هذا اأ

 مستورد استامها عن طريق ا€بين تاريخي إرسال ا€بضائع و  ليهاا€تغير في أسعار ا€بضاعة ا€متعاقد ع
  ؛با€تا€ي رفض ا€بضاعة ا€مصدرة €ها€ذي قد يرفض ا€مست₱دات و 

  خطر حدوث تقلبات سياسية، قا₱و₱ية، أو حدوث حروب قد تؤدي إ€ى م₱ع ا€مسـتورد مـن ا€قيام با€تزاماته
  ؛تجا₲ ا€مصدر

 دفع قيمتها ع₱د حن ا€بضاعة ثم يطلب من ا€مستورد إذا اتفق ا€مصدر مع ا€مستورد على أن يش
إ€ـى تاريخ  وصو€ها ففي هذ₲ ا€حا€ة ₱جد أن ا€مصدر قد جمد جزءا من أموا€ه من تاريخ شـحن ا€بضـاعة

  ؛استام ثم₱ها

 ا€تي يقدمها  ا يش₫ل ااعتماد ا€مست₱دي ضما₱ا ₫ليا با€₱سبة €لمصدر، ففي حا€ة عدم تطابق ا€مست₱دات
 .شروط ااعتماد، فإ₱ه يتم رفضها من طرف ا€ب₱ك€لب₱ك مع 
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  1؛₫ما أ₱ه قد يواجه مشـ₫لة طلـب ا€مستورد €مست₱دات إضافية قد تزيد من مدة تحصيل قيمة ااعتماد 

  إذا ₫ان ا€مصدر ا يتمتع بأي حماية أو أمان ففي هذ₲ ا€حا€ة يجب دراسة ₱سبة حدوث هذا ا€خطر
 2بدقة؛

 اطلة أو محاو€ة تعقيد اأمور من قبل ا€مستورد، ذ€ك باشتراط مست₱دات يم₫ن €لمصدر أن يتعرض €لمم
 ؛ووثائق €يست €ها أهمية با€₱سبة €لعملية أو €م يتفق عليها من قبل €ذا يجب عليه أن ي₫ون يقظاً 

 ؛رفض أو عدم قدرة ا€دو€ة أو اأطراف ا€متعاملة إجراء ا€دفع في ا€مواعيد ا€محددة 
 ض قيمة ا€عملة ا€متفق عليها €لدفع مقار₱ة بعملة ا€بلدأخطار ما€ية تتعلق با₱خفا.  

 
 :تتمثل فيما يلي:  المخاطر بالنسبة للمستورد: ثانيا

  أخطار تجارية تتعلق با€بضائع من حيث استامها، وتطابقها مع شروط ا€عقد أو من حيث تعرضها
 .€عطب أو ₱قص

  حدوث حادثخطر ا€مماطلة في ا€دفع من طرف شر₫ة ا€تأمين في حا€ة. 
  عدد ا€طرود، ا€قيمة (وزن ا€بضاعة) ₫ذ€ك يم₫ن €لمستورد استام وثائق تحمل بيا₱ات غير مطابقة ،

 .ا€ما€ية، اآجال ا€محددة، مدة ا€صاحية، آجال ا€شحن
  أخطار ما€ية تتعلق بتقلبات أسعار ا€صرف، فع₱دما يقوم ا€مستورد بصفقة تجارية ت₫ون قيمة ا€عملة

بقيمة معي₱ة €₫ن بعد ا€قيام ب₫افة اإجراءات تتدهور هذ₲ ا€قيمة فتجد ا€مستورد مجبر ا€محلية محددة 
 .اعلى دفع مبا€غ أ₫ثر من تلك ا€تي ₫ان يتوقعه

  خطر طلب مصاريف إضافية مقابل ا€تسليم من طرف ا€ب₱ك ا€فاتح €اعتماد أو من ا€م₫لف با€₱قل   
 3 .في حا€ة حدوث طارئ يتطلب أتعاب إضافية

  تقديم ا€مست₱دات؛ااعتماد €لشحن و حتى يسقط با₱تهاء تاريخ صاحية  €اعتمادت₱فيذ ا€مستفيد عدم 

  عليه؛ ااتفاقشحن بضائع مخا€فة €ما تم 

                                  

 .28-27ز€يخة ₫₱يدة، ص  1
 .18:04: ، على ا€ساعة15/03/2015: تاريخ ا€تصفح  http://www.djelfa.info₱قا عن ا€موقع 2 

 .18:35: ، على ا€ساعة17/03/6015: ، تاريخ ا€تصفحhttp://talabadz1.blogspot.com₱قا عن ا€موقع 3 
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 شحن ₫ميات أقل من ا€بضائع؛ 

 وقوع أش₫ال مختلفة من ا€غش بمعرفة ا€مستفيد أو بعلمه؛ 

  به تستغرق وقت وت₫لفة مما يؤثر على مصا€ح إجراء تعديات  ا€مستورد واضطرار ااعتمادتأخر ت₱فيذ
 عاقته بعمائه داخل ا€سوق ا€ذي ي₱شط به؛ا€مستورد و 

 ؛ااعتمادبت₱فيذ تعليمات ا€مستورد في  اا€تزامعدم ا€مست₱دي و  ااعتمادخلة في €متدأخطاء ت₱فيذ ا€ب₱وك ا 

 1.غيرهاطراف اأخرى مثل شر₫ات ا€بريد وا€شحن وا€تأمين و أخطاء اأ 

 

  :بالنسبة للبنوك التجارية: ثالثا
 2:ا€مست₱دي ما يلي ااعتمادمن ا€مخاطر ا€تي تواجه ا€ب₱وك ا€تجارية من خال تق₱ية           

  ا€مخاطر ا€متعلقة بفحص ا€مست₱دات بغرض اتخاذ ا€قرار فيما إذا ₫ا₱ت هذ₲ ا€مست₱دات مطابقة €شروط
ا€مست₱دي ا€مفتوح من قبل ا€مستورد، فا بد أن تو€ي ا€ب₱وك أهمية با€غة €عملية ا€فحص  ااعتمادوأح₫ام 
، وهي تعتمد في ذ€ك بش₫ل ااعتمادمصا€ح أخرى على مطابقة  هذ₲ ا€مست₱دات €شروط  ₫ت₫ليف

 .€يةأساسي على ا€قواعد واأعراف ا€دو€ية ا€موحدة €إعتمادات ا€مست₱دية ا€صادرة عن غرفة ا€تجارة ا€دو 

  يلتزم أمام ا€مصدر  ااعتمادا€مست₱دي، بمع₱ى أن ا€ب₱ك مصدر  ااعتمادا€مخاطر ا€متعلقة بتمويل
ا€مفتوح،  ااعتمادبدفع قيمة مست₱دات ا€شحن إذا ₫ا₱ت هذ₲ اأخيرة مطابقة تماما €شروط ( ا€مستفيد)
إا أن هذا ا€خطر يم₫ن  هو غير متأ₫د من استيفاء هذ₲ ا€قيمة خاصة في حا€ة عسر عملية ا€مستورد،و 

تغطيته وذ€ك من خال اشتراط إصدار مست₱دات ا€شحن باسمه أو أمر₲ مما يم₫₱ه ا€تصرف في 
 .ا€بضاعة في حا€ة تخلف عميله عن ا€دفع

 :مخاطر أخرى لاعتماد المستندي: رابعا 
ا€مصدر أو €مسـتورد أو ه₱اك بعض ا€مخاطر اأخرى ا€تي قد تحدث أسباب مختلفـة تخـرج عـن إرادة ا       

 3 :قد ت₫ون ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية و ₱ميز ما يليا€ب₱وك ا€تجارية، و 

 
                                  

 .35، مرجع سابق، ص اإستيرادت المستندية في عمليات التصدير و دور اإعتمادااحمد غ₱يم،  1
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  مخاطر أسعار الصرف : 
ا€تحر₫ات هي ₱اجمة عن ا€عملة و تسفر ا€تقلبات ا€تي تطرأ على أسعار ا€صرف عن ما يسمى بمخـاطر        

با€تا€ي فإن اإش₫ال يقع و  ،ا€₱فقات ا€متوقعةا€تي تقلل من ا€دخل ا€مرتقب أو ترفع مـن ا€ع₫سية أسعار ا€صرف و 
€واردة خال يوم بداية ا€ت₱فيذ ₫ون ااتفاق يتم بأسعار ا€يوم، بي₱ما يتم ت₱فيذ أي عقد تبعـا أسعار ا€صرف ا

أن ت₫ون وعملة تسديد ا€صفقة و ة ا€فوترة با€تا€ي وجب ااتفاق في عملية ا€تمويل ا€دو€ي علـى أن تحدد عملو 
  .غير متوقعةفي تحرك أسعار ا€صرف بقيم ضخمة و أسعار عقد ا€صفقة قابلة €لمواجهة حيث أن ا€خطـر ي₫من 

  مخاطر عدم القدرة على السداد: 
احتياطات من ا€عمات تتعرض €مثل هذ₲ ا€مخاطر عادة ا€بلدان ا€₱اميـة وذ€ـك ₱ظرا €ل₱درة ا€حادة في ا       
  .ا€تي يرجع سببها غا€با إ€ى ا€عجز ا€مستمر في ا€ميزان ا€تجاري €هذ₲ ا€بلدانأج₱بية و ا

  مخاطر يغطيها تأمين القرض : 

ا€مخـاطر ا€سياسية، €₫ن شر₫ات ا€تامين غا€با ما ترفض €تجاريـة و يغطي تأمين ا€قرض ₫ل ا€مخـاطر ا      
  .ا€خطر تزيد بزيادة ا€مدة ا€زم₱ية تغطية ا€خطر ا€سياسي على ا€مـدى ا€طويـل أن درجـة

  مخاطر تتعلق بالظروف السياسة:  

إ€ى م₱ع ا€مستورد من ا€وفاء با€تزاماته، و₱فس  يحـاات ا€حضـر ا€جو تؤدى عادة ا€حروب وا€ثـورات و       
 1.ا€شيء إذا حدثت ببلد ا€مصدر ممـا يعيـق ا€سـير ا€حسن €تق₱ية ااعتماد ا€مست₱دي

 المستندي في تمويل التجارة الخارجية ااعتماددور  :المطلب الثالث

ا€مست₱دي وسيلة دفع  ااعتمادأصبح ا€تجارة، و ت₱شيط ₫بيرا في دعم و تلعب اإعتمادات ا€مست₱دية دورا        
من أحد وظائف ا€ب₱وك  من أهم ا€وسائل €تغطية ا€مدفوعات في عمليات ا€تجارة ا€خارجية، ويعتبرو  ،مضمو₱ة

من ثم فهو يعمل قدر اإم₫ان على جلب أ₫بر قدر من ل في تمويل ا€تجارة ا€خارجية، و ا€متمثا€تجارية و 
 فين دور ااعتماد ا€مست₱دي في ا€تجارة ا€خارجية إ .أرباحها€ميدان أ₱ه يعتبر مصدر دخله و  ا€متعاملين في هذا

يساعد على ا₱تشار وتطوير  ₫ماهمية، فهو يعمل على تشجيع حر₫ة هذ₲ ا€تجارة وتسهيل تمويلها، غاية اأ
بفتحها هذ₲ ااعتمادات  ب₱وكوا€. من ج₱سيات متعددة قد يجهلون بعضهم بعضا أشخاصا€مبادات ا€تجارية بين 
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€ى ازدياد إوهذا ما يؤدي با€تا€ي  ،تلعب دور ا€وسيط ا€ذي يثق به ₫ل من ا€بائع ا€مصدر وا€مشتري ا€مستورد
 .اقتصادي بين ا€شعوبا€عاقات ا€تجارية وتدعيم ا€تضامن ا

هو تق₱ية من بين ن ا€وسائل ا€متاحة €توفر ا€ثقة وا€تقليل من ا€خطورة، و ا€مست₱دي من ضم فااعتماد        
تمويل في معاماتها، ، ويعتبر ₫وسيلة دفع وضمان و ااقتصاديينا€تق₱يات اأ₫ثر استعماا من طرف ا€متعاملين 

 .تطورها على ا€صعيد ا€دو€يا€تجارية و  في زيادة ا€عملياتفهو يلعب دور مهم 

ه₱ا يبرز ا€دور عمليات ا€تبادل ا€تجاري ا€دو€ي و فعمليات تمويل ا€تجارة ا€خارجية تقوم من أجل تسهيل          
تمام ا  تبطة با€شروط ا€ما€ية و تخفيف ا€عراقيل ا€مر ₱دي في توسيع ا€تجارة ا€خارجية و ا€مست €اعتمادا€رئيسي 

   . تقريب وجهات ا€₱ظر بين ا€متعاملين ا€دو€يينة ا€دو€ية و ا€تسويات ا€ما€ي
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 :اأول خاصة الفصل

خدمة مصرفية بتدخل في اأوساط ا€تجارية، فهي تقدم  استعمااعد اأ₫ثر يا€مست₱دي  ااعتمادن إ        
بخصوص حصو€ه على  جعل ₫ا ا€طرفين مطمئ₱اا€مستوردين €صا€ح ا€مصدرين و  مبا€تزاا€ب₱وك ₫وسيط 

حيث يعتبر من أبرز ا€وسائل €ضمان حقوق ا€متعاملين  ا€ضمانواأمان و  ةحقوقهما أ₱ه يوفر ₫ل من ا€سرع
ضما₱ات بسبب ا€بعد بين و  ₱ظرا €ما يقدمه من خدماتا€تجاريين ا€ذين يتعرضون €مخاطر ا€تجارة ا€خارجية 

 .أطرافه

مبدأ ا€تعامل با€مست₱دات و  ااعتمادعقد  استقا€يةمبدأ : ا€مست₱دي على مبدأين يتمثان في ااعتماديقوم و      
 .ااعتمادمرحلة تحقيق و  ااعتماد، مرحلة ت₱فيذ ااعتمادمرحلة فتح : أما ا€مراحل ا€تي يمر بها فهي ثاثة فقط،

ا€مشا₫ل  هذ₲ تفادي ا€وقوع فيو  وردا€مستتج₱ب ا€₱زاع وف₫ه بين ا€مصدر و قد ظهرت هذ₲ ا€تق₱ية بهدف و      
  ، فهذ₲ ا€عملية تتحقق تحت رقابة ا€ب₱ك €₫₱ها استيرادا€تي تعقد مسار ا€عملية ا€تجارية تصديرا أو ا ا€مخاطرو 

 .مستوى ا€مست₱دات فقطعلى 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

يقية  دراسة حالة تط
لعملية ااعتماد 

المستندي في بنك 
الفاحة والتنمية 

 -وكالة بسكر–الريفية 
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 تمهيد

باعتبار ااعتماد ا€مست₱دي تق₱ية ووسيلة أساسية €تطوير ا€تجارة ا€خارجية بزيادة عملية ا€تصدير        
ب₱₫ي في  ₫استخدام€ها ا€فضل في تطوير معدات ا€تبادل ا€دو€ي واإستيراد وهذا ما يزيد من أهميتها حيث 

    ا€مست₱دي  ااعتماد، بعد دراست₱ا €لفصلين ا€₱ظريين، خصص₱ا ا€فصل ا€ثا€ث €دراسة حا€ة مجال ا€تجارة ا€خارجية
   عتبر يو₫ا€ة بس₫رة ا€ذي  BADRا€ت₱مية ا€ريفية، حيث قم₱ا بإجراء دراسة ميدا₱ية في ب₱ك في ب₱ك ا€فاحة و 

 .€تق₱ية خاصة في جا₱ب اإستيرادمن بين ا€ب₱وك ا€تي تتعامل بهذ₲ ا

 :تم تقسيم ا€فصل إ€ى ثاثة مباحث      

 ا€ت₱مية ا€ريفيةتقديم ب₱ك ا€فاحة و : مبحث اأولا€

- و₫ا€ة بس₫رة–ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية : ₱يا€مبحث ا€ثا

 سير عملية ااعتماد ا€مست₱دي في ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€ة بس₫رة: ا€مبحث ا€ثا€ث
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مبحث اأول  ريفيةتقد: ا تنمية ا فاحة وا  BADRيم بنك ا

يعتبر ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية أحد أهم ا€ب₱وك ا€تجارية في ا€جهاز ا€مصرفي ا€جزائري حيث  
باعتبار₲ ذو أهمية ₫بيرة في ا€مسار استدعت ا€حاجة و₫ذا ا€ظروف ا€ملحة إ€ى إ₱شاء ب₱ك يع₱ى با€قطاع ا€فاحي 

 .ا€ت₱موي

مطلب اأول ريفية: ا تنمية ا فاحة وا   (BADR  )نشأة وتعريف بنك ا

ريفية: أوا تنمية ا فاحة وا  :نشأة بنك ا

 سوف ₱حاول من خال هذا ا€مطلب أن ₱تعرض إ€ى ₱شأة وتطور ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية        

فاحة و  (1 ريفيةنشأة بنك ا تنمية ا   .ا

بعد إعادة هي₫لة   أسس ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية في إطار سياسة إعادة ا€هي₫لة ا€تي تب₱تها ا€دو€ة           
 11ا€جريدة ا€رسمية رقم  1286مارس  13ا€مؤرخ في  102-86€وط₱ي ا€جزائري، بموجب مرسوم رقما€ب₱ك ا

، وذ€ك بهدف تخفيف ا€ضغط عن ا€ب₱ك ا€وط₱ي ا€جزائري وا€مساهمة في ت₱مية 12861مارس  12في ا€صادرة 
وفي إطار اإصاحات ااقتصادية تحول ب₱ك  . ا€قطاع ا€فاحي، ودعم أ₱شطة ا€ص₱اعات ا€تقليدية وا€حرفية

قسم إ€ى مليار دي₱ار جزائري، م 66إ€ى شر₫ة مساهمة برأس مال قدرة  1288ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية بعد عام 
ا€ذي  1220فيفري  14دج €لسهم ا€واحد، وبعد صدور قا₱ون ا€₱قد وا€قرض في  1000000سهم بقيمة  6600

م₱ح استقا€ية أ₫بر €لب₱وك وأ€غى ₱ظام ا€تخصص، أصبح ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية ₫غير₲ من ا€ب₱وك يباشر 
مليار دي₱ار جزائري موزع  33يقدر رأس ما€ه بحوا€ي ا€ب₱وك ا€تجارية، أما حا€يا ف  جميع ا€وظائف ا€تي تقوم بها

₱هج ا€عقيد  17سهم، م₫تتبة ₫لها من طرف ا€دو€ة، ويقع مقر₲ ااجتماعي في ا€جزائر ا€عاصمة،  3300على 
 2.عميروش

ريفية (2 تنمية ا فاحة وا  تطور بنك ا

  :ة مراحل أساسية، ₱وردها ₫ا€تا€ييم₫ن ا€وقوف على تطور ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية من خال ثاث        

                                  

 . 12/03/1286:بتاريخ 11ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد، ، ا€متعلق بإ₱شاء ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية،1286مارس 13ا€مؤرخ في  102-86مرسوم رقم  1
 . 11.00، على ا€ساعة 14/05/6015: تاريخ ا€تصفح /http://www.badr-bank.dz :₱قا عن ا€موقع 2
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 1220إ€ى  1286ا€مرحلة من : أوا

 و₫ا€ــة ورثهــا عــن ا€ب₱ــك ا€ــوط₱ي 140فــي ا€بدايــة ₫ــان ب₱ــك ا€فاحــة وا€ت₱ميــة ا€ريفيــة يت₫ــون مــن          

ا€جزائــري، و₫ــان هدفــه اأساســي خــال هــذ₲ ا€فتــرة هــو إثبــات حــضور₲، وتحــسين موقعــه فــي ا€ــسوق ا€مـصرفي 
عــن طريــق فــتح ا€و₫ــاات ا€مــصرفية فـي ا€م₱ــاطق ذات ا€₱ــشاط ا€فاحــي، حيــث ا₫تــسب ســمعة عا€ميـة فـي 

دور₲ €ـم ي₫ــن فعــاا، أن اعـي، وقطـاع ا€ـص₱اعة ا€غذائيـة وا€ـص₱اعة ا€مي₫ا₱ي₫يـة، إا ميـدان تمويـل ا€قطـاع ا€زر 
وذ€ــك أن أغلــب ا€مــشاريع ا€تــي يمو€هــا ₫ا₱ــت تابعــة €لقطــاع ا€عمــومي، ممــا جعــل تحــصيل ا€قروض ا€مم₱وحة 

  .مستحيا في أغلب اأحيانأمرا صعبا 

 .1222إ€ى  1221 ا€مرحلة من :ثانيا

ا€ـذي يـ₱ص علـى ₱هايـة تخـصص ₫ـل ب₱ـك فـي ا€متعلق با€₱قد وا€قرض  10-20بموجب صدور قا₱ون         
₱ـشاط معـين، توسـع ₱ـشاط ب₱ــك ا€فاحــة وا€ت₱ميــة ا€ريفيــة €يــشمل مجــاات أخــرى مــن ا€₱ــشاط ااقتــصادي خاصــة 

ية ا€متوسطة وا€صغيرة دون ااسـتغ₱اء عـن ا€قطـاع ا€فاحـي ا€ـذي تربطـه معـه قطــاع ا€مؤســسات ااقتصاد
 1: عاقـات مميـزة، ₫مـا تميزت هذ₲ ا€مرحلة بإدخال ت₫₱و€وجيا ا€معلومات وذ€ك على ا€₱حو ا€تا€ي

 .€تسهيل معا€جة وت₱فيذ عمليات ا€تجارة ا€خارجية ا€دو€ية swift سويفت تطبيق ₱ظام: 1221  (1

تـسيير )مـع فروعــه ا€مختلفـة €لقيـام با€عمليــات ا€ب₱₫يـة Logiciel sybu وضـع برمجيـات: 1226  (6
، إ€ـى (ا€قـروض، تـسيير عمليـات ا€ـص₱دوق، تـسيير ا€مودعـات، ا€فحـص عـن بعـد €حـسابات ا€زبـائن

ا€خارجيــة، خاصــة فــي مجــال فــتح  جا₱ـب تعمــيم اســتخدام اإعــام اآ€ــي فــي ₫ــل عمليــات ا€تجــارة
  .ساعة 64اإعتمــادات ا€مست₱دية وا€تي أصبحت معا€جتها ا تتجاوز أ₫ثر من 

  .إ₱هاء عملية إدخال اإعام اآ€ي في جميع ا€عمليات ا€ب₱₫ية على مستوى شب₫ات ا€ب₱ك: 1223  (3

 .فحـص وا₱جـاز ا€عمليـات ا€مـصرفية، د يتمثل في بطاقة ا€تسديد وا€سحببدء ا€عمل بم₱تج جدي: 1224 (4

 .بعد وفي ا€وقت ا€حقيقي (télétraitement) إدخـال عمليـة ا€فحـص ا€ـسل₫ي: 1222 (5

                                  

مصرفيةمحبوب مراد،  1 خدمات ا ية اإدارية في تحسين جودة ا ما هندسة ا د₫تورا₲ علوم في ، أطروحة مقدمة €₱يل شهادة  استخدام إستراتيجية إعادة ا
 .117، ص 6014-6013، تخصص اقتصاد وتسيير ا€مؤسسة، جامعة محمد خيضر بس₫رة (غير م₱شورة)ا€علوم ااقتصادية، 

*swift   ومقرها في بلجي₫ا ، تستخدم وسائل ااتصاات ا€حديثة €تبادل ا€رسائل بين ا€ب₱وك 1273عن شب₫ة €اتصاات أ₱شئت في عام سويفت عبارة 
 .تصف با€سرية، ويقوم بتقديم خدماته بأقصى م₱فعة مم₫₱ة €لعميلوا€تي ت
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 ..CIB ( Carte Inter Bancaire )بدء ا€عمل ببطاقة ا€سحب مابين ا€ب₱وك: 1228 (2

ثا   اآنإ€ى  6000ا€مرحلة من  :ثا

ة وااجتماعيـة ورغبـة فـي ااسـتجابة €تطلعـات زبائ₱ـه، وضـع ب₱ـك بدر مـن أجـل مـسايرة ا€تحـوات ااقتـصادي     
 :بر₱امجا خماسيا يهدف إ€ى تطوير م₱تجاته وخدماته، ومن أهم ₱تائجه ما يلي

 ا€قيام بفحص دقيق €₱قاط ا€قوة وا€ضعف وا₱جاز مخطط تسوية €لب₱ك €مطابقة ا€قيم ا€دو€ية   : 6000 (1

€مـا€ي، وا€عمـل علـى تخفيـف اإجـراءات اإداريـة وا€تق₱يـة ا€متعلقـة بملفـات ا€تطهيـر ا€حـسابي وا: 6001 (6
مثل )عض ا€و₫اات ا€رائدة ب (la banque assise) ا€قـروض، مـع تحقيـق مـشروع ا€ب₱ـك ا€جـا€س

  )و₫ا€ة عميروش وا€شراقة

 .يع و₫اات ا€ب₱كبداية تعميم مفهوم ا€ب₱ك ا€جا€س وا€خدمات ا€مشخص₱ة على مستوى جم: 6006  (3
 وهو ₱ظام تغطيـة اأرصـدة عـن طريـق ا€فحـص ا€ـسل₫ي دون ا€لجـوء (SYRAT) إدخال ₱ظام: 6003  (4

  .إ€ى ا€₱قل ا€مادي €لقيم، مما يسمح بتقليص فترات تغطية ا€ص₫وك واأوراق ا€تجارية 

فــي  (les guichets automatiques desbillets) تعمــيم اســتخدام ا€ــشبابيك اآ€يــة:  6004  (5
 .ا€م₱اطق ا€تي تتميز ب₫ثافة س₫ا₱ية ₫بيرة

 télé وتق₱ية ₱قل ا€شيك عبر ا€صورة télé compensation إدخال ا€مقاصة اإ€₫ترو₱ية: 6002  (6

des chèquesوا€تي م₫₱ت ا€زبائن من تحصيل شي₫ات ا€ب₱ك في وقت وجيز ،. 

ريفية: ثانيا تنمية ا فاحة وا   (BADR  )تعريف بنك ا

مؤسسة اقتصادية ما€ية وط₱ية €ها : " ا€ت₱مية ا€ريفية على أ₱هيم₫ن تعريف ب₱ك ا€فاحة و          
€ه مهمة ا€ت₫فل با€قطاع  ، أو₫لتقتضي ا€مرسوم ا€سابق ا€ذ₫ر أعا₲قا₱و₱ها اأساسي ا€تجاري بم

ا€تراب ا€وط₱ي حيث  بداء بتدعيم فروعه علي مستوي. ا€فاحي، ومع مرور ا€س₱وات تعددت ₱شاطاته
، فرع 31رئيسية و 2و₫ا€ة م₱ها  226إ€ي  1285عدد و₫ااته س₱ة  تحقق ما ₫ان يصبو إ€يه إذ بلغ
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عامل  7000ل حوا€ي مديرية جهوية تشغ 13و₫ا€ة و 682أصبح عدد و₫ااته  أما في يوم₱ا هذا فقد
 1."موظفما بين إطار و 

ثاني مطلب ا فاحة و : ا ريفيةأهداف ومهام بنك ا تنمية ا  ا

ا€ذي يتميز حا€يا با€تغيرات ا€جذرية، €جأ ب₱ك ا€فاحة            ااقتصاديمن أجل ا€تأقلم مع ا€م₱اخ        
وا€ت₱مية ا€ريفية ₫غير₲ من ا€ب₱وك ا€عمومية اأخرى إ€ى ا€قيام بأعمال و₱شاطات مت₱وعة €لوصول إ€ى إستراتيجية 

واأفراد ا€عماء على حد  ااقتصاديينوثقة ا€متعاملين  باحترام تحضي تتمثل في جعله مؤسسة مصرفية ₫بيرة
 .سواء بهدف تدعيم م₫ا₱ته ضمن ا€وسط ا€مصرفي

ريفية :  أوا تنمية ا فاحة وا  أهداف بنك ا

 :من أهم اأهداف ا€رئيسية ا€مسطرة من طرف إدارة ا€ب₱ك ما يلي            

 .سسة مصرفية شاملةت₱ويع وتوسيع مجاات تدخل ا€ب₱ك ₫مؤ  -1
 تحسين ا€عاقات مع ا€عماء -6

 تحسين ₱وعية ا€خدمات -3

 .ا€حصول على أ₫بر حصة من ا€سوق -4

 . تطوير ا€عمل ا€مصرفي قصد تحقيق مردودية أ₫بر -5

ا€ب₱ك بت₱ظيمات وهيا₫ل داخلية ووسائل تق₱ية حديثة بلجوئه إ€ى  استعانوبغية تحقيق تلك اأهداف        
، ₫ما بذل ا€قائمون على ا€ب₱ك مجهودات ₫بيرة €تأهيل ه وتطوير أجهزة اإعام اآ€ي₫اتصيا₱ة وترميم ممتل

داخل وخارج ا€ب₱ك، ₫ما سعى ا€ب₱ك إ€ى ا€تقرب أ₫ثر من ا€عماء                 ااتصالموارد₲ ا€بشرية وترقية 
، و₫ان ا€ب₱ك يسعى €تحقيق هذ₲ اأهداف ذ€ك بتوفير مصا€ح تت₫فل بمطا€بهم، وا€تعرف على حاجاتهم ورغباتهمو 

 :بفضل قيامه بـ

 .ا€قوا₱ين واحترامرفع حجم ا€موارد بأقل ت₫لفة مم₫₱ة وأعلى عائد عن طريق ا€قروض ا€م₱تجة وا€مت₱وعة  - أ

 .توسيع ₱شاطات ا€ب₱ك فيما يخص حجم ا€تعامات - ب

                                  

جزائريةبن وسعد زي₱ة، مبار₫ي سمرة،  1 بنوك ا معرفة في ا  .352، ص 6002، في ا€ملتقى ا€دو€ي حول اقتصاد ا€معرفة، جامعة بس₫رة، ₱وفمبر ا
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 . با€دي₱ار أو با€عملة ا€صعبة سواءا€تسيير ا€صارم €خزي₱ة ا€ب₱ك  - ت

ريفية :  اثاني تنمية ا فاحة وا  مهام بنك ا

تماشيا مع ا€قوا₱ين وا€قواعد سارية ا€مفعول في مجال ا€₱شاط ا€مصرفي، فإن ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية           
 :ا€ريفية م₫لف با€قيام با€مهام ا€تا€ية

أش₫ا€ها طبقا €لقوا₱ين وا€ت₱ظيمات  اختافت₱فيذ جميع ا€عمليات ا€مصرفية واإعتمادات ا€ما€ية على  -1
 .ا€جاري ا€عمل بها

 .إ₱شاء خدمات مصرفية جديدة مع تطوير ا€خدمات ا€قائمة -6

 .بطاقة ا€قرض باستحداثتطوير شب₫ته ومعاماته ا€₱قدية  -3

 .وااستثمار اادخارا€ب₱ك عن طريق ترقية عمليتي  واستخداماتت₱مية موارد  -4

 .ثر من ذوي ا€مهن ا€حرة وا€مؤسسات ا€صغيرة وا€متوسطةتقسيم ا€سوق ا€مصرفية وا€تقرب أ₫ -5

 .من ا€تطورات ا€عا€مية فيما يخص ا€تق₱يات ا€مرتبطة با€₱شاط ا€مصرفي ااستفادة -2

ومن أجل إعطاء م₱تجات وخدمات مصرفية جديدة €لمدخرين في إطار سياسة ا€قروض ذات          
عادة ت₱ظيم ا€قرض، ₫ما حدد ضما₱ات متصلة بحجم ا€مردودية، قام ا€ب₱ك بتطوير قدرات تحليل ا€مخاط ر وا 

 .ضريبية امتيازات، مع محاو€ة ا€حصول على ات فائدة تتماشى وت₫لفة ا€مواردا€قروض وهو يطبق معد

ث ثا مطلب ا فاحة و  :ا بنك ا تنظيمي  ل ا هي ريفية ا تنمية ا  BADRا

ا ₫ان ₱وعها، ومن أجل ا€وقوف مهميعد ا€هي₫ل ا€ت₱ظيمي إحدى ا€دعامات اأساسية في ت₫وين ا€م₱شآت        
على حقيقة ت₫وين ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية وترتيب ا€مهام ب₫ل قسم أو مصلحة قم₱ا با€تطرق إ€ى مختلف 

ا€مديرية ا€فرعية وصوا إ€ى ا€هي₫ل و هذا على مستوى ا€مديرية ا€عامة م₫و₱ات ا€هي₫ل ا€ت₱ظيمي €هذا ا€ب₱ك، و 
 .ا€ت₱يظيم ا€خاص با€و₫ا€ة

عامة: أوا  لمديرية ا تنظيمي  ل ا هي   :ويضم ما يلي: ا
عامة  :يترأسها ا€مدير ا€عام وهي تضم: اإدارة ا

  إدارة ا€تدقيق ا€داخلي 

  قسم ا€عاقات 
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 ا€مراقبة ا€عامة 

 : وا€تغطية وت₱درج تحته اإدارات اآتيةمدير عام مساعد م₫لف با€موارد وا€قروض       

 إدارة تمويل ا€مؤسسات ا€₫بيرة 

  إدارة تمويل ا€مؤسسات ا€صغيرة وا€متوسطة(DFPME) 

  إدارة تمويل ا€₱شاطات ا€فاحية (DFAA) 

 إدارة ا€دراسات وأسواق وا€م₱تجات(DEMP) 

  إدارة ا€متابعة وا€تغطية(DSR) 

وهو مسؤول عن اإدارات  (DGA/ICT)اآ€ي، ا€محاسبة، ا€خزي₱ة مدير عام مساعد م₫لف باإعام       
 :اآتية
  إدارة اإعام اآ€ي ا€مر₫زية(DIC) 

  إدارة اإعام اآ€ي €شب₫ات اإستغال(DIRE) 

  إدارة ا€تحويل وا€صيا₱ة اآ€ية(DIMI) 

  إدارة ا€خزي₱ة(DT) 

  إدارة ا€محاسبة ا€عامة(DCG) 

 :باإدارة وا€وسائل وت₱درج تحته اإدارات اآتية مدير عام مساعد م₫لف         

  إدارة ا€موظفين(DP) 

  إدارة ت₫وين ا€موارد ا€بشرية(DRRH) 

  إدارة ا€وسائل ا€عامة(DMG) 

  إدارة ا€ت₱ظيم، ا€دراسات ا€قا₱و₱ية وا€م₱ازعات(DR .EGC) 

  إدارة ا€ت₱بؤ ومراقبة ا€تسيير(DPCG) 

ي دو قسم ا  :وهو يتضمن ما يلي: ا
 (DOTE)إدارة ا€عمليات ا€تق₱ية مع ا€خارج -
 (DRI)إدارة ا€عاقات ا€دو€ية  -
  (DCS)إدارة ا€مراقبة واإحصائيات -
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ل ريفية: (1-3)رقم ش تنمية ا فاحة وا بنك ا عامة  لمديرية ا تنظيمي  ل ا هي  ا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفيةمطويات : ا€مصدر

عام مدير ا  ا

عاقات عامة قسم ا مراقبة ا داخلي ا تدقيق ا  إدارة ا

مديرية عامة مساعدة 
موارد لفة با قروض م  وا

وا€تحصيل

مديرية عامة مساعدة 
ي لفة باإعام اآ  م

دراسات  مديرية تنظيم ا
قانونية  ا

ي دو قسم ا مديرية عامة مساعدة  ا
وسائل لفة باإدارة وا  م

وين ت  مديرية ا

تنبؤ ومراقبة  مديرية ا
تسيير  ا

موظفين  مديرية ا

عامة وسائل ا  مديرية ا

مراقبة  مديرية ا
 واإحصائيات

ية دو عاقات ا  مديرية ا

عمليات مع  مديرية ا
خارج  ا

عامة محاسبة ا  مديرية ا

خزينة  مديرية ا

صيانة  تحويل وا مديرية ا
ية دو  ا

ي  مديرية اإعام اآ
ات اإستغال  شي

ي  مديرية اإعام اآ
زية مر  ا

تحصيل متابعة وا  إدارة ا

دراسات واأسواق  مديرية ا
منتجات  وا

نشاطات  مديرية تمويل ا
فاحية  ا

مؤسسات  مديرية تمويل ا
متوسطة غيرة وا  ا

مؤسسات  مديرية تمويل ا
بيرة  ا
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تنظيمي :ثانيا   ل ا هي فرعيةا  :يضم ما يلي و  :لمديرية ا
فرع -1 برام ا€عقود وا€مست₱دات وا€وثائق وا€مراسات : مدير ا يمثل ا€ب₱ك إزاء ا€غير، ₫ما يعمل على توقيع وا 

 .وا€خارجية €لب₱كوااتفاقيات، و€₫ل مدير فرع ₱يابة تقوم با€مراقبة ا€داخلية 

مدير -6  :وتقوم ₱يابة ا€مدير با€مراقبة ا€داخلية وا€خارجية €لب₱ك وتضم فرعين هما: نيابة ا

 :₱يابة اإدارة ا€ما€ية وا€محاسبية وتشمل على مصلحتين هما  - أ

 وتختص بجميع ا€عمليات ا€محاسبية ا€خاصة با€ب₱ك، من إعداد ا€ميزا₱يات ومراجعة : ا€محاسبة مصلحة
 .ا€حسابات ا€خاصة به، و₫ذا دفع أجور ا€عمال

  تتو€ى هذ₲ ا€مصلحة ₫افة ا€شؤون ا€متعلقة بموظفي ا€ب₱ك و€ها فرعان: مصلحة اإدارة وا€موظفين. 

 فرع حسابات اأجور 

 فرع مراقبة ا€مستخدمين 

 :وتضم هذ₲ ا€₱يابة مصلحتان هما: واا€تزامات₱يابة مديرية اإشغال  - ب

 وتقوم بم₱ح ومراقبة ا€قروض ا€خاصة با€فاحين و₫ذا تتبع جميع اإحصائيات : مصلحة ا€قروض ا€فاحية
 .ا€خاصة بها 

 متابعة تقوم بم₱ح ا€قروض ا€خاصة €لتجار ₫ما تعمل على مراقبة هذ₲ ا€قروض و : مصلحة ا€قروض ا€تجارية
 .اإحصائيات ا€متعلقة بها

منازعات -3 عطاء :  خلية ا تقوم هذ₲ ا€خلية بمتابعة ا€حاات ا€مت₱ازع فيها €صا€ح ا€فرع ، و₫ذا دراسة ا€ش₫اوي وا 
عطاء اإقتراحات حول  وجهة ا€₱ظر فيها، ودراسة طلبات تحصيل ا€حقوق، واقتراح إجراءات إستردادها ودراسة وا 

دية €لحقوق ا€مت₱ازع فيها ، واقتراح استدعاء ا€محامين ، وا€حرص على تسديد ت₫ا€يف طلبات ا€تسديد بطريقة و 
 .ا€محامين، ومراقبة صاحية اأوراق، ₫ما تعمل على حسن ا€تسيير ومتابعة ₫ل أ₱واع ا€معارضات 

مراقبة -4   .تقوم بمراقبة تسير ا€عمال بأقسام ا€ب₱ك: خلية ا

ي -5 على إدماج ا€معلومات داخل جهاز اإعام اآ€ي واستغال  تعمل هذ₲ ا€خلية: خلية اإعام اآ
ا€تطبيقات اآ€ية طبقا €لبرامج ا€معمول بها، و₫ذا مراقبة ₱وعية ا€سحب، وتسيير ا€تجهيزات اآ€ية مع 
ا€محافظة على استعما€ها ا€عقا₱ي حسب توظيفها، واقتراح ₫ل تحسين يهدف إ€ى تصعيد فعا€ية ا€تطبيقات 

 .اأجهزة اآ€ية و₱سبة استعمال
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ل رقم  ريفية: (2-3)ش تنمية ا فاحة وا بنك ا فرعية  لمديرية ا تنظيمي  ل ا هي  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصدر  ريفيةمطويات : ا تنمية ا فاحة وا  بنك ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا€مدير

 اآ€ي اإعام خلية اا€مراقبة خلية ا€م₱ازعات خلية ا€مدير ₱يابة  ا€₫تابة

 ا€ما€ية اإدارة ₱يابة
 وا€محاسبة

 اإستغال مديرية ₱يابة
 واإ€تزام

 ا€ما€ية اإدارة ₱يابة
 وا€محاسبة

 اإدارة مصلحة ا€محاسبة مصلحة
 وا€موظفين

 ا€قروض مصلحة
  ا€فاحية

 ا€قروض مصلحة
  ا€تجارية
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ثاني مبحث ا فاحة و : ا تنميةبنك ا ريفية  ا رة–ا ة بس ا  -و

عاما  67ط₱ي ا€جزائري، وهي توظف حا€يا بعد إعادة هي₫لة ا€ب₱ك ا€و  1286تأسست و₫ا€ة بس₫رة س₱ة      
وا€ت₱مية ا€ريفية هي مؤسسة ما€ية وط₱ية  ا€فاحةب₱ك  323وتتبع إداريا ا€مديرية ا€جهوية €واية بس₫رة ورقمها 

 1.مليار دي₱ار 33رأسما€ها ا€مسجل هو . في ظل ا€ش₫ل ا€قا₱و₱ي €لشر₫ة، 1286مارس  13 بتاريخ أ₱شئت

مطلب  فاحة و : اأولا ريفية خدمات بنك ا تنمية ا رة –ا ة بس ا  -و

  .يقدم ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية خدمات مت₱وعة م₱ها ما هو تقليدي، وم₱ها ما هو ا€₫ترو₱ي    

تقليدية: أوا خدمات ا   :ومن أهمها ،ا

وهو مفتوح €أشخاص ا€طبيعيين وا€مع₱ويين ا€ذين يمارسون ₱شاطا تجاري أو فاحي  :ا€حساب ا€جاري (1
 .أو ص₱اعي

وهو حساب مفتوح €أفراد وا€جماعات ا€تي ا تمارس أي ₱شاط تجاري مثل : حساب ا€شي₫ات (6
 .فةا€جمعيات، وذوي اأجور ا€راغبين في ااستعا₱ة با€شي₫ات €تسوية حساباتهم ا€مختل

 :وي₱قسم إ€ى ،دفتر ا€توفير  (3
،       فائضة مقابل فائدة يحددها ا€ب₱كوهو م₱تج يم₫ن ا€راغبين من ادخار أموا€هم ا€: دفتر ا€توفير €لبا€غين -أ

أو بدون فائدة حسب رغبة ا€مدخرين، ويم₫ن €حاملي ا€دفتر ا€قيام بعمليات دفع وسحب أموا€هم من جميع 
 .ا€و₫اات ا€تابعة €لب₱ك

س₱ة من طرف ممثليهم  19وهو دفتر يفتح €لشباب ا€ذين ا تتجاوز أعمارهم   :دفتر توفير ا€شباب -ب
ا€شرعيين، €تدريبهم على اادخار من خال ا€دفع في صورة ₱قدية أو عن طريق تحويات أوتوماتي₫ية، حيث 

سن ا€قا₱و₱ية من قروض يستفيد ا€شاب صاحب ا€دفتر ذو اأقدمية ا€تي تزيد عن خمس س₱وات، ع₱د بلوغه ا€
 .مصرفية تصل إ€ى مليو₱ين دي₱ار جزائري

 .وهي عبارة عن تفويض أجل، وبعائد موجهه €أشخاص ا€مع₱ويين وا€طبيعيين : ا€ص₱دوقأذو₱ات   (4

                                  

  10:66: ، ا€ساعة 60/04/6015: ، تاريخ ا€تصفحbank.dz/index.php-http://www.badr: موقع ب₱ك ا€بدر1

 

http://www.badr-bank.dz/index.php
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وهو وسيلة تسهل على اأشخاص ا€طبيعيين وا€مع₱ويين إيداع   Dépôt à terme:اإيداع أجل  (5
  .ى آجال محددة مقابل فائدةاأموال ا€فائضة عن حاجتهم، إ€

وهو موجه €لمدخرين با€عملة ا€صعبة، تم₫₱هم من  :Les Comptes Devises حساب ا€عملة ا€صعبة (2
 .ا€حصول على عائد يحدد₲ ا€ب₱ك

  :يقوم ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية بتقديم قروض تشمل ا€مجاات ا€تا€ية :نم₱ح اائتما  (7
  .حيةقطاع ا€فاحة وص₱اعة اآات ا€فا - أ

  .قطاع ا€صيد وا€موارد ا€مائية - ب
 cnacو ansej تمويل مشاريع ا€شباب في إطار عقود -ج

  .تقديم قروض €أفراد من م₱طلق إ₱شاء ₱شاطات في ا€م₱اطق ا€ريفية -د

حيث يتو€ى ا€ب₱ك متابعة ا€عمليات ا€ما€ية €صا€ح زبائ₱ه ا€ذين يقومون بأ₱شطة  :ااعتماد ا€مست₱دي  (8
  .ا€خارجيةا€تجارة 

        وتشمل ا€تأمين على اأشخاص ضد ا€حوادث، واإصابات في حياتهم ا€مه₱ية  :خدمات ا€تأمين (2
أو ا€شخصية، ا€تأمين على ا€ممتل₫ات، ا€تأمين على ا€س₫ن، باإضافة إ€ى ا€تأمين على ا€مخاطر 

 .ا€فاحية
 :وم₱ها ،خدمات أخرى (10

  .خدمات ا€صرف بين مختلف ا€عمات -أ

  .ة ا€تحويات ا€مصرفيةب خدم

  .ج ا€خدمات ا€متعلقة با€دفع وا€تحصيل في ا€معامات ا€خارجية

 ₫راء ا€خزائن -د

  .إصدار س₱دات ما€ية وا€تفاوض عليها -ه

 .إصدار أسهم وا€تفاوض عليها -و

ترونية: ثانيا خدمات اا   :ا

ا€عا€م، قام ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية بإصدار عدة في ظل ااستخدام ا€واسع €وسائل ا€دفع اا€₫ترو₱ية في      
 :بطاقات ا€₫ترو₱ية، وهي
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تعتبـر بطاقـة بـدر م₱ـتج ب₱₫ـي طـرح فـي م₱تـصف ا€تـسعي₱ات، حيـث يـسمح  (: carte badr)بطاقة بدر  (1
       ـي و₫ـاات بـدر €عمـاء ا€ب₱ـك بـسحب أمـوا€هم علـى مـستوى ا€مـوزع اآ€ـي €ـأوراق ا€₱قديـة ا€متواجـد ف

أو باسـتخدام ا€ـشبابيك اآ€يـة €ـأوراق ا€₱قدية ا€تي تشرف عليها شر₫ة ا€₱قد اآ€ي وا€عاقات ا€تلقائية بـين 
، و₫ـذا ا€قيـام بعمليـة ا€ـدفع ا€مباشر €مشترياتهم ع₱د ا€تجار ا€ذين يمل₫ون جهاز حامل ا€دفع كا€ب₱ـو 

 . اإ€₫ترو₱ي

وهـي بطاقـة تـسمح €لعمـاء بـسحب مقـدار :La Carte Inter Bancaire (CIB) بطاقة ما بين ا€ب₱وك  (6
محـدد مـن ا€مـال مـن ا€موزعـات اآ€يـة ا€تابعـة €لب₱ـك أو مـن ا€موزعـات اآ€يـة ا€تابعـة €لب₱ـوك ا€تـي وقعـت 

€ت₱ميـة ا€ريفيـة، ا€ب₱ـك ا€ـوط₱ي ا€جزائـري، علـى إصـدار هذ₲ ا€بطاقـة وا€متمثلـة فـي ب₱ـك ا€فاحـة وا
ا€ـص₱دوق ا€ـوط₱ي €لتـوفير وااحتيـاط، ب₱ــك ا€جزائــر ا€خــارجي، ا€قــرض ا€ــشعبي ا€جزائــري، و₫ــاات 

 :ا€بريــد باإضــافة إ€ــى ب₱ــك ا€خليفــة سابقا، وت₱قسم هذ₲ ا€بطاقة إ€ى ₱وعين هما
  .وهي بطاقة ا€₫ترو₱ية تم₱ح €لعماء ا€عاديين :BLUE CARD ا€بطاقة ا€زرقاء - أ

هي بطاقة ا€₫ترو₱ية تسمع بإجراء عمليات ا€ـسحب وا€ـدفع بمبـا€غ  : GOLD CARD ا€بطاقة ا€ذهبية - ب
 .أعلى من تلك ا€تي توفرها ا€بطاقة ا€زرقاء

مـستوى ب₱ـك ويقتصر اسـتخدام هـذ₲ ا€بطاقـة علـى مـن يمل₫ـون دفـاتر ادخـار علـى  TAWFIR بطاقـة  (3
، وهــي بطاقــة تــسمح €زبــائن ا€ب₱ــك بااســتفادة مــن خدمــة تحويــل و₫ا€ة بس₫رة ا€فاحـة وا€ت₱ميـة ا€ريفيـة

ــود دون ا€ت₱قــل أمــوا€هم مــن حــساباتهم ا€خاصــة إ€ــى دفــاتر اادخــار، عــن طريــق ا€موزعــات اآ€يــة €ل₱ق
عمليات ا€سحب وتحويل اأموال من حساب إ€ى آخر  ــك، ₫مــا تــسمح ا€بطاقــة بــإجراءا€ب₱ €ةإ€ــى و₫ــا

واسـتجابة احتياجــات ا€ــسوق، فــإن ب₱ـك ا€فاحــة وا€ت₱ميــة  ،ساعة وخال أيام ا€عطل 64على مدار 
 :همهايـسعى إ€ــى عــرض خــدمات مــصرفية ا€₫ترو₱ية أخرى، من أو₫ا€ة بس₫رة ا€ريفيــة 

 توفير بطاقة دو€ية €لصرف اآ€ي - أ
  .خدمات مصرفية عبر اإ₱تر₱يت وا€هاتف ا€₱قال  - ب
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ثا مطلب ا فاحة و  :نيا بنك ا تنظيمي  ل ا هي ريفية ا تنمية ا رة–ا ة بس ا  -و

 : ا€تا€ية ا€مصا€ح بس₫رة €و₫ا€ة ا€ت₱ظيمي ا€هي₫ل يضم             
قروض مصلحة (1  تتو€ى ₫ما أ₱واعها بشتى ا€قروض بم₱ح ا€متعلقة ا€عمليات ب₫ل ا€مصلحة هذ₲ تختص: ا

  .فروع ثاثة من ا€مصلحة هذ₲ وتت₫ون ا€قرض €جان إ€ى ا€مبا€غ حسب وتقديمها ا€قروض ملفات دراسات

 . ا€فاحية ا€قروض بم₱ح  م₫لف وهو: ا€فاحية ا€قروض فرع  - أ

 . ا€تجارية ا€قروض بم₱ح م₫لف وهو: ا€تجارية ا€قروض فرع-ب 
 .  ا€مم₱وحة €لقروض وا€شهرية ا€س₱وية باإحصائيات ا€قيام يتو€ى وهو: اإحصائيات فرع - ث
صندوق مصلحة (6  :ا€تا€ية با€مهام ا€قيام ا€مصلحة هذ₲ تتو€ى: ا

 .€لزبائن ا€حسابات فتح-أ      

 .ا€ودائع قبول-ب     

 . ا€حسابات على ا€دفع عمليات إجراءات -ج     

 . ا€حسابات على ا€سحب عمليات إجراءات -د     

 :هما ₱وعين فتضم ا€مصلحة هذ₲ عن أما خاصة، بشبابيك وا€سحب ا€دفع عملية وتتم          

 : بـ ا€قيام ويتو€ى: ا€حافظة فرع -

 . ا€مر₫زي با€ب₱ك ا€مقاصة غرفة في ا€عملية هذ₲ وتتم: ا€مقاصة عملية

 .€لعماء ا€تجارية اأوراق خصم

 .ا€ب₱ك زبائن €صا€ح آخر حساب من مختلفة تحويات على ا€فرع هذا يعمل: ا€تحويات فرع  -

عمليات مصلحة( 3    :ا€تا€ية با€عمليات ا€مصلحة هذ₲ وتختص: اأجنبية ا

 ااعتماد فتح خال من ا€مستورد أو ا€مصدر عن ا€دفع طريق عن ا€خارجية ا€تجارة بتمويل ا€قيام 
 .ااعتماد خطابات أو €مست₱ديا

 ا€ب₱₫ي ا€توظيف بعمليات ا€قيام 

 ا€خارج وا€ى من €أموال ا€مختلفة ا€تحويات 
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 ا€حسابات وتصفية مراجعة إ€ى إضافة اأج₱بية با€عمليات متعلقة مختلفة إحصائيات إجراء. 

  ا€تا€ية با€شؤون ا€مصلحة هذ₲ وتهتم: اإدارية اأمورو  مراقبةا مصلحة (4

 ا€ت₫وي₱ية ا€دورات و₫ذا بهم، ا€خاصة وا€م₫افآت وعطلهم بأجورهم يتعلق ما و₫ل ا€بشرية ا€موارد - أ
  .أجلهم ا€م₱ظمة

  .ا€داخلية وا€رقابة واأرشيف اأمن - ب

 .اأخرى ا€مهام من وغيرهم وا€دعاوي ااحتياجات اإعا₱ات - ج

محاسبة مصلحة (5  به، ا€خاصة ا€حسابات ومراجعة ا€ب₱ك في تجري ا€تي ا€يومية ا€عمليات بجميع وتقوم: ا
 .ا€عمال أجور دفع و₫ذا
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ل رقم  رة(: 3-3)ش ة بس ا ريفية و تنمية ا فاحة وا بنك ا تنظيمي  ل ا هي  ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصدر  مطويات من ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€ة بس₫رة: ا
 
 
 

مدير  ا

قروض  فرع ا
تجارية  ا

قروض  فرع ا
فاحية  ا

 مصلحة

محاسبة  ا

مراقبة  مصلحة ا
 واأمور اإدارية

عمليات  مصلحة ا
 اأجنبية

 مصلحة

صندوق  ا

 مصلحة

قروض  ا

تابة  ا

 فرع اإحصائيات

تحويات  فرع ا

حافظة  فرع ا
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ث ثا مبحث ا رة ااعتمادسير عملية  :ا ة بس ا ريفية و تنمية ا فاحة وا مستندي في بنك ا  ا

ا€مست₱دي من خال  ااعتمادس₱ت₱اول في هذا ا€مبحث ₫ل من عملية ا€توطين ا€ب₱₫ي وعملية سير تق₱ية      
 .ا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€ة بس₫رةفي ب₱ك ا€فاحة و  €استيرادمست₱دي  اعتماددراسة حا€ة 

مطلب اأول توط: ا يعملية ا بن  ين ا

€ى ة ملزمة €₫ل عملية تجارية تقام ا€توطين وسيل      من أجل ا€تأ₫د من مطابقتها مع ا€ت₱ظيم ا€باد خارج من وا 
هو أول عملية ب₱₫ية يشترط و ا€تصدير، و  ااستيراد€قا₱و₱ية على عمليات ا€معمول به، ₫ما يتعلق با€مصادقة ا

ين في ت₱فيذ هذ₲ ا€عمليات، با€₱سبة أهمية عملية ا€توطين ا€ب₱₫ي فإن فتح ملف ا€توط اا₱طاقا€قيام بها قبل 
وا€ذي يتم قبل ت₱فيذ عمليات ااستيراد أو ا€تصدير على حد  ،ا€صرف قبل إجراء عملياتيمثل أول فعل مفروض 

بة €لخارج ي₱بغي أن ي₫ون سواء، أما با€₱سـبة €قبـول تـوطين ا€ملفات و₫ل ما يصاحبها من تحويات ا€عملة ا€صع
  .ا€وفاء ا€تي يقدمها ا€زبون €ب₱₫ها€حساب ا€ب₱₫ي في حـدود ا€تحويل وضما₱ات ا€قدرة على 

 :تمر عملية ا€توطين على مستوى ا€ب₱ك بعدة مراحل هي     

توطين : أوا  مرحلة فتح ملف ا

يتقدم ا€مستورد إ€ى ا€ب₱ك بطلب فتح ملف ا€توطين ا€خاصة با€عملية ا€مراد ا₱جازها، حيث يشـتمل ا€طلب     
ا€توطين على ا€معلومات ا€خاصة با€مستورد ₫ااسم، رقم حسابه على مستوى ا€و₫ا€ة ا€تـي تقـوم بعمليـة 

اسم ا€مورد ₫ميتهـا، سـعرها، تاريخ تحرير طلب فتح ملف ا€توطين، باإضافة إ€ى بيا₱ات حول ا€سلعة، و 
با€عملة ا€صعبة و  با€دي₱ار₫ما يجب أن يشتمل ا€طلب على ا€مبلغ اإجما€ي €لصفقة مقومـا  ،ع₱وا₱هاأج₱بي و 

أ₫دت على هذ₲ ا€مرحلة ا€مادة  د،ي₫ون ا€طلب موقعا من طرف ا€مستور اآجال ا€متوقعة €لتسديد على أن و 
فتح ا€ملف يسمح با€حصول على رقم  يتمثل ا€توطين في: " ا€تي ت₱ص على 01-07من ا€₱ظام رقم  30
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ا€توطين من ا€وسيط ا€معتمد ا€موطن €لعملية ا€تجارية، يجب أن يتضمن ا€ملف مجموع ا€مست₱دات ا€متعلقة 
 .1با€عملية ا€تجارية

ا يم₫ن إتمام إجراءات ا€توطين : " 6002من قا₱ون ا€ما€ية ا€ت₫ميلي €س₱ة  32وما توضحه ا€مادة        
 2.."ا€ب₱₫ي ا€متصلة بعمليات ا€تجارة ا€خارجية إا على اساس رقم ا€تعريف ا€جبائي

دة فـي فاتورة ل عـا€ذي يتمثـاطه با€مصدر اأج₱بي و ثم يقوم ا€مستورد بتقديم ا€عقد ا€تجاري ا€ذي يرب       
€إشارة فإن ₫ل وثيقة مما سبق ذ₫رها يجـب أن تتوفر و   ا€خ...مبدئية، قرار ₱هائي با€شراء، طلب ا€بضاعة 

في حال تقديم ا€مستورد €لوثائق ا€مطلوبة إ€ى و  .ا€سلعةعلومات أساسية تتعلق با€مستورد وا€مصدر و على م
ستوى ا€و₫ا€ة بفتح ملف ا€توطين من خال خطوتين و₫ا€ته ا€ب₱₫ية تقوم مصلحة ا€تجارة ا€خارجية على م

 :رئيسيتين هما

ى خطوة اأو توطين تحت رقم خاص : ا  :تسجيل ملف ا

هو عبارة عن ختم خاصة با€و₫ا€ة بطاقة تعريف بعملية ااستيراد، و حيث يعتبر هذا ا€رقم بمثابة         
 :حسب ا€ش₫ل ا€موا€ي ا€موط₱ة، يحمل ₫افة ا€معلومات ا€خاصة با€ملف محل ا€توطين

ل رقم  توطين  ختم : (4-3)ش  ا

B     A 
G F E D C 

H 

 ا€ب₱ك ببس₫رة و₫ا€ةوثائق مقدمة من طرف ب₱اء على معلومات و  :ا€مصدر

 

                                  

حسابات ، 6007فيفري  07، مؤرخ في 01-07₱ظام رقم  1 خارج و ا جارية مع ا معامات ا مطبقة على ا قواعد ا عملةيتعلق با صعبة با ، ا€جريدة ا
 .11-02€₱ظام  ، معدل و متمم13/05/6007، صادر في 31ا€رسمية عدد 

، صادر 44، ا€جريدة ا€رسمية عدد 66/07/6002،ا€مؤرخ في 01-02، ا€صادر بموجب اأمر رقم 6002من قا₱ون ا€ما€ية ا€ت₫ميلي س₱ة  32ا€مادة  2
62/07/6002. 
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 :حيث أن

 ( B )( A ) طبيعة عملية ا€توطين استراد أو تصدير ،رمزهااسم ا€و₫ا€ة و. 

 ( C )  ا€واية، ا€ب₱ك، ا€و₫ا€ةرقم ااعتماد €شباك ا€ب₱ك ا€موطن 

( D )   ا€ثاثييرمز إ€ى. 

 ( E ) طبيعة ا€عقد، مثا قصير اأجل 

( F )  ا€رقم ا€تسلسلي €لملف على مستوى ا€و₫ا€ة. 

 ( G ) ز ا€عملة ا€مستعملةرم EUR 

 ( H ) تاريخ فتح ملف ا€توطين 

ثانية  . خطوة ا تقوم بموجبها ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية بتسليم ا€فاتورة ا€موط₱ة €لمستورد استخدامها فـي جمر₫ـة ا€سلعة  :ا
 .ا€مستوردة ومن ثم خصم عمو€ة ا€توطين من حسابه €دى ا€و₫ا€ة

توطين: ثانيا  : مرحلة تسيير ا

ثائق ا€م₫و₱ة €ملف ا€و  في هذ₲ ا€مرحلة ا€تي يمر بها ا€توطين يقوم ا€ب₱ك ا€مع₱ي با€توطين بجمع ₫ل        
 صحة إحدى ا€معلومات ا€واردة فيها،إجراءات في حا€ة ₱قص إحدى ا€وثائق أو عدم  اتخاذو ا€توطين، وا€تدخل 

ت₱فيذ ا€صفقة  ا₱تهاءتسيير ملف ا€توطين حتى حيث يتم إعداد بطاقة ا€مراقبة وهي وثيقة تهدف إ€ى متابعة و 
ا€متعلقة با€عملية بحيث يجب أن تظهر ₫ل ا€معلومات هذ₲ ا€وثيقة  تمأوا€تسديد ا€ما€ي €ها، و  ا€تجارية

إسم ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية ا€موط₱ة، رقم شباك ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية ا€موط₱ة، : من بين هذ₲ ا€معلومات مايلياإستيرادية و 
، ₱وع رقم ملف ا€توطين، وتاريخ ملف ا€توطين، مدة صاحية ا€عملية، إسم وع₱وان ا€مستوردمرجع ا€مستورد، 

 1إ€خ....ا€بضاعة ا€مستوردة

 

                                  

 .128ز€يخة ₫₱يدة، مرجع سابق، ص  1
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ثا توطين: ثا  :مرحلة تصفية ملف ا

   دور ا€وسيط ا€معتمد أث₱اء تصفية ا€ملفات تم ا€تأ₫د " تتمثل في 01-07 :ممن ا€₱ظام رق 32حسب ا€مادة        
مترتبة ع₱ها با€₱ظر من قا₱و₱ية وتطابق ا€عقود ا€تجارية ا€م₱جزة ₫ما يتأ₫د من ا€سير ا€حسن €لتدفقات ا€ما€ية ا€

 1"إ€ى ت₱ظيم ا€صرف ا€معمول به

   في بعض اأحيان ا€معامات ا€تجارية ا€خارجية ا€متصفة با€سرعة ₱جد ملفات غير ₫املة €₫ن يتم قبو€ها       
عطاء أجل إضافة ا€₱قائص في بداية ا€توطين، و  بتوفير ₫ل  ااقتصاديمل €م يقم ا€متعاو  ا₱قضاء اأجلوبعد ا 

 .يوما (30) ثاثون ا€قيام با€تسوية يعطى €ه أجل إضافي عادة ي₫ونو  ا€شروط

، أي بعد فرز ا€ملفات ا€₫املة         2يقوم ا€وسيط ا€معتمد بإرسال ₱سخة من ا€ملف إ€ى ب₱ك ا€جزائر      
₱تائج عملية وا€ملفات غير ا€₫املة وتص₱يف ملفات ا€توطين حسب طبيعتها، تقوم ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية ا€موط₱ة بعرض 

 3.ا€تصفية ضمن تصريح يرسل إ€ى ب₱ك ا€جزائر من طرف ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية ا€موط₱ة

ثانيا ة : مطلب ا رة مستندي عتماداا إستراد في إطارعملية دراسة حا ة بس ا   بو

 .ا€مست₱دي  ااعتمادمن خال هذا ا€مطلب سوف ₱وضح مختلف ا€خطوات ا€تي تعتمد في عملية           

 les courroieتم تعاقد أحد ا€عماء مع شر₫ة فر₱سية €شراء ₱وع من ا€معدات ا€متمثلة في اأحزمة ا€₱قل        

de transmission وعلى هذا اأساس قامت ا€شر₫ة ا€فر₱سية بإرسال فاتورة مبدئية بقيمة هذ₲ اأحزمة ،
مطابقته €ما يحتاجه، ومن ثم ا€موافقة ا€مطلوبة €لزبون، وذ€ك حتى يتم₫ن هذا اأخير من عرض ا€شر₫ة ومدى 

 .تورة ا€مبدئية على جميع ما يتعلق با€بضاعة ا€مستوردةاأو ا€رفض عليها، حيث تحتوي ا€ف

تم ا€عقد ة ا€فر₱سية €لبضاعة ا€مستوردة، و وع₱د موافقة ا€زبون على ا€بضاعة قام بإرسال طلبية إ€ى ا€شر₫    
 .ا€تجاري بي₱هما

                                  

قواعد ، 6007فيفري  07مؤرخ في ، 01-07من ا€₱ظام  32ا€مادة  1 مطبقة عليتعلق با خارج و ا جارية مع ا معامات ا حسابات ى ا عملةا صعبة با ، ا
 .11-02، معدل و متمم €₱ظام 13/05/6007، صادر في 31ا€جريدة ا€رسمية عدد 

 ، مرجع سابق01-07من ا€₱ظام  55ا€مادة  2
 .122ز€يخة ₫₱يدة، مرجع سابق، ص  3
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 :هم ا€متدخلة في هذ₲ ا€عمليةطراف ن اأأ₱جد   

  X:ا€مستورد

 ب₱ك ا€فاحة و ا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€ة بس₫رة(: فاتح اإعتماد) ا€ب₱ك ا€مستورد

 ا€شر₫ة ا€فر₱سية: ا€مصدر

 banque fédérative du crédit mutuel: ب₱ك ا€مصدر

مستندي ااعتمادوتوطين  مرحلة فتح : أوا  ا

 إ€ى ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية ا€موط₱ة €استيرادمست₱دي  اعتمادبتقديم طلب فتح  Xيقوم ا€مستورد  أو€ى₫مرحلة       
 .و₫ا€ة بس₫رة

 1:على ا€معلومات ا€تا€ية عتمادااحيث يحتوي طلب فتح        

 ع₱وا₱ها€مستورد و  اسم -

  ااعتماد₱وع  -

 ع₱وان ا€ب₱ك ا€مصدرو  اسم -

 إسم ا€مستفيد -

 ا€حروفقيمة اإعتماد باأرقام و  -

 ₱وع شروط ا€تسليم -

 :ا€وثائق ا€مطلوبة من ا€مصدر تتمثل فيو 

 ₱سخ من ا€فاتورة ا€تجارية 2 -

 ₱سخ من س₱د ا€شحن 3 -

 شهادة ا€م₱شأ -

 شهادة ا€مطابقة -

                                  

 .01ا€ملحق رقم 1
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 وصف ا€سلعة -

 تاريخهارقم ا€فاتورة ا€ش₫لية و  -

 مي₱اء ا€شحن -

 مي₱اء ا€تفريغ -

 تاريخ ا€شحن  -

 ا€تعريفة ا€جمر₫ية -
 1:طلب ا€وثائق ا€تا€يةعليه يقوم ا€ب₱ك بو     

لية - ش فاتورة ا هي فاتورة أو€ية تحتوي على معلومات أو€ية خاصة با€بضاعة يصدرها ا€مصدر و : ا
  2:ا€ج₱بي إ€ى ا€مستورد و تحتوي على ا€معلومات ا€تا€ية

 X: إسم ا€مستورد -

 حي بن عمارة بس₫رة: ع₱وان ا€مستورد -

 °N 4386322224: رقم ا€فاتورة -

 les courroie transmissionأحزمة ا€₱قل : ₱وعية ا€سلعة -

 إعتماد غير قابل €إ€غاء و مؤ₫د: ₱وع اإعتماد -

 فر₱سا، مرسيليا: بلد ا€م₱شأ -

 مرسيليا: مي₱اء ا€شحن -

 ا€جزائر: مي₱اء ا€تفريغ -

 ب₱ك ا€فاحة و ا€ت₱مية ا€ريفية: ب₱ك ا€مستورد -

 banque féderative du crédit mutuel_ a strasbourg: ب₱ك ا€مورد -

 توقيع و ختم ا€مصدر -

 
 

                                  

 رف ا€و₫ا€ةب₱اء على ا€معلومات ا€مقدمة من ط 1
 60ا€ملحق رقم  2
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توطين (1  : طلب ا

 :1تحتوي على ا€معلومات ا€تا€يةيقوم بتحريرها ا€مستورد و  استمارةوهي              

 ع₱وا₱هإسم ا€مستورد وحسابه و  -

 رقم ا€سجل ا€تجاري -

 أحزمة ا€₱قل: طبيعة ا€بضاعة -

 EUR 7500.00: قيمة ا€بضاعة -

 N°820/2009  ،12/08/6002: رقم ا€فاتورة ا€ش₫لية و تاريخها -

 ا€تعريفة ا€جمر₫ية -

 CIF: شروط ا€تسليم -

 مي₱اء ا€جزائر: م₫ان ا€تخليص ا€جمر₫ي  -

 ختم و إمضاء ا€مستورد -

  .بعد ا€موافقة عليه يتم إعطاء ملف ا€توطين رقم إستدا€يين و م₱ه تقوم ا€و₫ا€ة بدراسة طلب ا€توطو      

تعهد   :  angagementا

 ا€ت₱مية ا€ريفيةإعتماد من قبل ب₱ك ا€فاحة و ويعتبر من ا€وثائق ااساسية ا€تي يحتوي عليها ملف فتح ا      
اإ€تزام به، حيث يتضمن ا€تعهد و يجب على ا€مستورد ملء هذا ا€تعهد ا€مقدم من طرف ا€ب₱ك وهو إجباري، و 

 .2ا €غرض ا€متاجرة بها  عمالااستبأن ا€مستورد سيستورد هذ₲ ا€بضاعة €غرض 

حضار ا€وثائق ا€مست₱دات ا€ازمة في هذ₲ ا€عملية تقوم ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية بإعداد عملية ا€توطين         ع₱د جمع وا 
، وبعد ا€موافقة عليه يتم تسجيل ملف ا€توطين في حساب ا€زبون،  بعد وضع (طلب ا€توطين)ودراسة ا€طلب 

تصبح ا€فاتورة موط₱ة، وهذا ₫ما في ا€ش₫ل  ختم ا€ب₱ك على ا€فاتورة ا€ش₫لية وعلى طلب فتح اإعتماد، €₫ي
 :ا€موا€ي

                                  

 03ا€ملحق رقم  1
 .04ا€ملحق رقم  2
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ل رقم  توطين( : 5-3)ش  رقم ملف ا

AGENCE 

BISKRA 393 

BADR 

DOMICILIATION IMPORT 

EUR 0001 10 6 2009 04 01 07 
Biskra le : ../../…. 

 :حيث

 ا€و₫ا€ة                                                                                                   رقم إعتماد: 070401 -
 س₱ة فتح ا€ملف: 6002 -

 ا€ثاثي ا€جاري: 6 -

 ا€رقم ا€دال على عملية اإستيراد: 10 -

 رقم ا€عملية: 0001 -

- EUR :ا€عملة ا€تي تمت بها ا€عملية 

عن  MT700بعد است₫مال ₫ل اإجراءات ا€متعلقة بفتح اعتماد مست₱دي تقوم ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية بإرسال وثيقة      
طريق شب₫ة ا€سويفت إ€ى مديرية ا€عمليات با€خارج €تو€ي دراسة هذ₲ ا€وثيقة، فبعد إرسال ا€ب₱ك ا€₱موذج إ€ى 

  .صمة بفتح إعتماد €صا€ح ا€مصدرا€مديرية ا€عامة يقوم ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية با€عا

 تنفيذ اإعتماد وتسويته: ثانيا

في ب₱ك  ااعتمادا€ت₱مية ا€ريفية بإباغ ا€و₫ا€ة عن فتح €ب₱ك ا€فاحة و  تقوم ا€مديرية ا€عامة با€عاصمة     
عن طريق إرسال خطاب ااعتماد €ب₱ك ا€مصدر  €صا€حه ااعتمادغ ا€مصدر بفتح ا€مصدر ا€ذي بدور₲ يبل

banque féderative du crédit mutuel_ a strasbourg  هذا يع₱ي ا€تأ₫د من مطابقته ا€شروط ا€متفق و
ر يبدأ في تحضيا€محددة و  اآجالل ا€مستورد ضمن عليها €₫ي يتم₫ن من تحضير ا€مست₱دات ا€مطلوبة من قب

 . ا€بضاعة

 :ى ا€وثائق ا€تا€يةع₱د ا€قيام بتسليم ا€بضاعة يتحصل ا€₱اقل مقابل ذ€ك علو           
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 تورة ا€₱هائيةا₱سختين من ا€ف -

  1₱سخ من س₱د ا€شحن( 3)ثاثة  -

  2شهادة ا€م₱شأ -

 شهادة ا€مطابقة  3شهادة مراقبة جودة ا€بضاعة -

ا€مصدر ا€مست₱دات ا€مطلوبة €ب₱₫ه ا€ذي يقوم بدور₲ بمراجعتها ومطابقتها مع ا€شروط ا€متفق عليها  يقدم       
 .ثم يرسلها €لمديرية ا€عامة با€جزائر ا€عاصمة ا€تي بدورها تفحصها

أي أن  5على وثيقة رفع ا€تحفضاتفي ا€فاتورة ا€₱هائية، ويمضي ا€مستورد  4وم₱ه يضع ختم ا€توطين      
وهذا ع₱د استدعاء ا€عميل من طرف ا€و₫ا€ة €حصو€ه على ، 6دات ا€مطلوبة ₫املة ا يوجد بها ₱قائصا€مست₱

وبعد مطابقة ا€مست₱دات €شروط اإعتماد  ،أ₱ه موافق على ₫ل ما جاء من طرف ا€مصدررح فيها بوثيقة يص  
من طرفها مما يدل على أ₱ه تم ت₱تظر ا€و₫ا€ة ا€ب₱₫ية عودة ا€وثيقة من مديرية ا€عمليات في ا€خارج وا€مؤشرة 

ومن ثم تقوم ا€و₫ا€ة باقتطاع قيمة اإعتماد ومختلف ا€عموات ا€متعلقة به  ،تحقيق اإعتماد ودفع قيمته €لمستفيد
 . من حساب ا€مستورد

 %17: ، ويقدر ا€رسم على ا€قيمة ا€مضافة بـ (عمو€ة ثابتة)دج  3000: حيث تبلغ مصاريف ا€توطين بـ    
 من قيمة ا€عمو€ة 

 .على موعد اإستام  ااتفاقبضاعته ا€تي قد تم فيها  استاموبعد ذ€ك يتوجه ا€عميل إ€ى ا€مي₱اء أجل  

 .بهذ₲ ا€عمليةيقوم ا€ب₱ك بتصفية ملف ا€توطين ا€خاص ت₱تهي عملية اإستيراد، حيث  وم₱ه      

 

 

                                  

 05ا€ملحق رقم  1
 02ا€ملحق رقم  2
 07ا€ملحق رقم  3
 08ا€ملحق رقم  4
 02ا€ملحق رقم  5
 10ا€ملحق رقم  6
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فصل  ثثاا خاصة ا

ا€مست₱دي على مستوى ب₱ك ا€فاحة        ااعتمادعن طريق  استيراداست₱ادا إ€ى ا€حا€ة ا€تطبيقية €عملية       
ا€وحيدة ا€تي يتعامل فيها في ا€مست₱دي تعتبر ا€طريقة ا€سهلة و  ااعتمادوا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€ة بس₫رة، أن تق₱ية 

      ₱جد أن ا€و₫ا€ة تعتمد على هذ₲ ا€تق₱ية بدءا €مطبقان، و ا€تجارة ا€خارجية ₱ظرا €امان وا€ضمان ا عمليات
     مرورا إ€ى ت₱فيذ  ااعتمادمن مرحلة ا€توطين إضافة إ€ى مختلف ا€وثائق  ا€تي يقدمها ا€عميل €لب₱ك إ€ى فتح 

 .ا€مستوردا€عمليات ا€تجارية بين ا€مصدر و  تسويةو 

و€ى فإن ₱سبة استعمال تق₱ية ة بس₫رة مستوردين من ا€درجة اأا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€₱ك ا€فاحة و باعتبار ب     
إذ يتضح أن هذ₲ ا€تق₱ية مثا€ية  ااستيرادا€مست₱دي في حا€ة ا€تصدير أقل من ₱سبة استعما€ها في حا€ة  ااعتماد

 .ن اأمان €طرفي ا€عقدفي ا€تجارة ا€خارجية أ₱ه يهدف إ€ى ضما
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تمويل ا€تجارة ا€خارجية واحد من ا€₱شاطات ا€هامة €لب₱وك، وأحد ا₱شغااتها ا€رئيسية، خاصة في  يعد            
ا€وقت ا€ذي صارت فيه ا€تجارة ا€خارجية همزة وصل بين ا€بلدان وا€ر₫يزة اأساسية €₫ل اقتصاد وأداة فعا€ة €زيادة 

وبا€تا€ي يزداد ا€دخل ا€قومي مما يؤدي إ€ى  ،ا€وط₱ي ااقتصادرصيد ا€دو€ة من ا€عملة ا€صعبة، وبفضلها ي₱مو 
رفع مستوى معيشة ا€س₫ان، €ذ€ك تبقى ا€دراسات واأبحاث مستمرة ومتواصلة €ترقية وتطوير هذا ا€قطاع بهدف 

يجاد طرق وأسا€يب تساعد على ا€تقليل من ا€مخاطر ا€تي تواجه ا€متعاملين  اء ا€دو€يين أث₱ ااقتصاديينتحسين وا 
وا€تصدير، حيث أصبح ا€تر₫يز على إيجاد ا€طرق ا€مثلى €لتمويل من أ₫بر وأهم  ااستيرادقيامهم بعملية 

 .وا€مؤسسات قصد تحقيق ا€ثقة وضمان ا€سير ا€حسن €لعمليات ا€تجارة ا€خارجية ااقتصادييناأعوان  ا₱شغاات

ا€خارجية أساسا مهما في ₱جاح ا€صفقات ا€تجارية،  ر عملية اختيار تق₱ية ووسيلة ا€تمويل في ا€تجارةوتعتب       
قدم ت ي، فهوشيوعا بين اأوساط ا€تجارية اااستعمعد ا€تق₱ية اأ₫ثر ي  ا€مست₱دي ااعتمادحيث ₱جد أن 

ين مطمئ₱ا وجعل ₫ا ا€طرف ،ا€مستوردين €صا€ح ا€مصدرين اأجا₱ب با€تزاممصرفية بتدخل ا€ب₱وك ₫وسيط  خدمة
، فقد ظهرت هذ₲ اأمن وا€سيو€ة ا€₱قدية وا€مرو₱ةا€سرعة و  ₫ما أ₱ه يوفر ₫ل من ،حقوقه بخصوص حصو€ه على

€تجارية ا€عملية ا ا€₱زاع بين ا€مصدر وا€مستورد وتفادي ا€وقوع في ا€مشا₫ل ا€تي تعقد مسار ا€تق₱ية بهدف فك
أين يراهن  ،ا€مست₱دات فقط ا€ب₱ك €₫₱ها على مستوى فهذ₲ ا€عملية تتحقق تحت رقابة ااستيراد أوتصديرا ₫ا₱ت 

ا€مست₱دي  ااعتمادية، وم₱ه يتضح أن وجود ا€مستوردة مقابل تقديم ا€وثائق ا€مع₱ بموجبه بدفع ثمن ا€سلعة
بوجود وثائق ا€شحن ا€صادر  ااعتماد ₫ما أ₱ه يضمن حقوق ا€ب₱ك فاتح ،يضمن حقوق ا€مستورد وا€مصدر

  .في حال تخلف ا€مستورد عن دفع قيمتها إ€يه ا€مستوردةباسمه وا€تي تم₫₱ه من ا€تصرف في ا€بضاعة 

 الفرضيات اختبارنتائج 

ا€تجارة ا€خارجية  ااعتماد ا€مست₱دي يعتبر تق₱ية ووسيلة مثلى €تمويلأن ، الفرضية اأولى صحيحة -
وترقيتها، ويخدم ₫ل مصا€ح اأطراف ا€متعاقدة حيث أ₱ه أ₫ثر وسيلة استعماا وشيوعا في تسوية 

 .ا€مبادات ا€تجارية ا€خارجية €ما يوفر₲ من ضمان أطرافه باإضافة إ€ى سهو€ة وسرعة ا€ت₱فيذ

ات ا€تجارية ا€دو€ية إا أن تق₱ية ₱ظرا €أخطار ا€تي تواجه عملية سير ا€مباد ،الفرضية الثانية صحيحة -
ليل ا€عقبات ا€متعلقة بتسوية تقتطوير ا€تبادل ا€دو€ي، من خال على ت₱مية و  ساعدتااعتماد ا€مست₱دي 

 .اا€تزامات بين أطراف ا€تبادل
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ا€مست₱دي  ا€عميل ومعا€جة ملفه تتم عملية فتح اإعتماد اختيار، بعد ما يتم الفرضية الثالثة صحيحة -
 .، ت₱فيذ₲ وتسويتهااعتمادا€تي تمر من بدايتها إ€ى ₱هايتها با€مراحل ا€متمثلة في عملية ا€توطين، فتح 

 :نتائج البحث

 :توصل₱ا إ€ى ا€₱تائج ا€تا€ية هذ₲ ا€دراسةمن خال             

ا€مطمئن €₫ل من ا€بائع ست₱دي عملية ب₱₫ية يقوم من خا€ها ا€ب₱ك بدور ا€وسيط ا€ملتزم ما€ إن ااعتماد -
 .وا€مشتري

ا€مست₱دي من أهم ا€عمليات ا€مصرفية ا€تي تلعب دورا ₫بيرا في ا€تجارة ا€خارجية، أ₱ه  ااعتماديعد  -
 .با€رغم من ا€مخاطر ا€تي ت₱طوي عليها إا  أ₱ه يم₱ح ا€ثقة وا€ضمان €₫ل من ا€بائع وا€مشتري

ثم يليها عملية  ا€تجاري بين ا€بائع وا€مشتري، عقد ا€ب تبدأا€مست₱دي تمر بمراحل عدة  دإن عملية ااعتما -
فتح ااعتماد وا€تي تأخذ صورة عقد فتح ااعتماد، ثم تمر بمرحلة ا€تزام ا€ب₱ك بمواجهه ا€مستفيد وأخيرًا 

  .تأتي مرحلة ا€ت₱فيذ

ن ₱احية توفر استعماا ممن اأ₱واع اأ₫ثر  يدا€مست₱دي غير ا€قابل €إ€غاء وا€مؤ  ااعتماديعتبر  -
 .ا€ثقةا€ضمان و 

ا€مست₱دي سواء ₫ان ا€ب₱ك أم ا€مشتري هي عدم دقة  ااعتمادا€تي تلحق بأطراف أهم ا€مخاطر  -
 .ا€مست₱دات، أو عدم ₫فايتها أو صحتها، أو فقدا₱ها أحد شروطها

€₱قص ت₫ا€يفها وسرعة ت₱فيذ  ا€مست₱دي، ااعتماده₱اك تق₱ية يميل ا€مستورد إ€ى استعما€ها وهي تق₱ية  -
 .عملياتها

أهم ما يميز ااعتمادات ا€مست₱دية هو اعتمادها على ا€وثائق وا€مست₱دات ا€تي تمثل ا€صفقة ا€تجارية  -
هذا من أجل اا€تزام بما على ا€وثائق ا€متعلقة با€سلعة و  بين ا€بائع و ا€مشتري، فا€ب₱ك ي₱صب اهتمامه

 .ا€وثائق €شروط ااعتمادجاء في ا€عقد ب₱اء على مطابقة 

رغم تعدد تق₱يات تمويل ا€تجارة ا€خارجية من قصيرة، متوسطة وطويلة إا أن تق₱يات ا€تمويل ا€متعامل  -
 .خاصة ااعتماد ا€مست₱دي بها في ا€ب₱وك ا€تجارية ب₫ثرة هي تق₱يات ا€تمويل قصيرة اأجل
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توازن بين ااستيراد وا€تصدير مما ضعف عمليات ا€تصدير وا₱خفاض عدد ا€مصدرين €لخارج وعدم ا€  -
في ب₱ك ا€فاحة  ا€تر₫يز على إعتمادات ااستيراد₱سبة ا€عمل بإعتمادات ا€تصدير و  أدى إ€ى ا₱خفاض

 .وا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€ة بس₫رة

أساسا من خال ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية و₫ا€ة بس₫رة  في تتم عملية سير فتح اإعتماد ا€مست₱دي -
ا€تي تعتبر من اإجراءات ا€ضرورية ا€تي تفرض على جميع ا€متعاملين مصدرين أو  نا€توطيعملية 

 .مستوردين

 :المقترحات

يم₫ن تقديم بعض ااقتراحات حتى ي₫ون ا€₱ظام ا€ب₱₫ي أ₫ثر سرعة ومرو₱ة في ا€سابقة ومن خال ا€₱تائج       
 :يلي ما ااقتراحات، ومن بين هذ₲ إجراءات ₱ظام ااعتماد ا€مست₱دي

اإبقاء على عملية ااعتماد ا€مست₱دي با€رغم من ا€مخاطر ا€تي تحيط بها، إا أن تلك ا€مخاطر ا  -
تتجاوز حس₱اتها على أساس أ₱ها ا€طريقة ا€مثلى €لوفاء با€ثمن في عقود ا€تجارة ا€خارجية، و€₫ن يجب 

 .اائتما₱ية قيام هذ₲ ا€عملية بوظيفتهاا€ازمة €ضمان  تإحاطتها ببعض ااحتياطا

 .على ا€ت₫₱و€وجيا وا€معلوماتية بش₫ل واسع في ا€معامات ا€تجارية ا€خارجية ااعتماد -

ف عن ا€₱شاط وبا€تا€ي تؤثر ن ₱قص ا€عملة يؤدي إ€ى ا€توقداخل ا€ب₱ك، أ اائتمانااهتمام أ₫ثر بحجم  -
 .عن مصداقيته

 .ا€تجارة ا€خارجيةعمليات تسهيل  فيتب₱ي وسائل ا€تجارة اإ€₫ترو₱ية أ₱ها تساعد  -
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 6000، دار ا€ميسرة، عمان، اأردن، محاسبة البنوكشقير فائق وآخرون، . 2

، دار ا€ميسرة €ل₱شر التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجيةموسى وآخرون، شقيري ₱وري . 10
 6016وا€توزيع وا€طباعة، عمان، اأردن، 

 6006، دار ا€₫₱دي، اأردن، التمويل الدوليصاحب عجام هيثم ، سعود علي محمد ، . 11

 6001رة، ، دار غريب €لطباعة وا€₱شر، ا€قاهأدوات وتقنيات مصرفيةصادق مدحت ، . 16
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 6011€ل₱شر، عمان، ا€طبعة ا€ثا₱ية، 

دارتها) البنوك الشاملةعبد ا€مطلب عبد ا€حميد ، . 17  6000ا€دار ا€جامعية، مصر،  ،(عملياتها وا 

مر₫ز ا€₫تاب  اأصول واأعراف الموحدة لاعتمادات المستندية،عبد ا€₱بي جمال يوسف ، . 18
 6013اأ₫اديمي،عمان، اأردن، 
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مبادئ اقتصاديات )ااتجاهات الحديثة في ااقتصاد الدولي والتجارة الدولية عفيفي سامي حاتم، . 66
 6005، ا€دار ا€مصرية ا€لب₱ا₱ية، ا€قاهرة،( التجارة الدولية
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مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام ااعتماد ا€₱عيمات فيصل محمود مصطفى ، . 68
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تب باللغة الفرنسية  :ال

(1  S.HADDAD, les incoterms international commercial TERMS, Eurl page   
Blue internationales, Algérie, 2009. 

(6  S. HADDAD, le crédit documentaire(commerce international) ,page 

blues, algerie,2009. 

رات  المذ

غير )مذ₫رة ماجستير في ا€علوم ااقتصادية  ،تمويل التجارة الخارجية في الجزائربو₫و₱ة ₱ورة ، .1
 6016-6011، ا€جزائر، 3، فرع تحليل اقتصادي، جامعة ا€جزائر (م₱شورة
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ة التجارة الدولية دراسة حالة اإتحاد خلوفي عائشة ، . 3 تات ااقتصادية اإقليمية على حر تأثير الت
أعمال وا€تجارة اقتصاديات ا: ، تخصص(غير م₱شورة)مذ₫رة ماجستير في ا€علوم ااقتصادية،  اأوروبي،
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، مذ₫رة التجارة الخارجية الجزائرية من ااقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوقزيرمي ₱عيمة ، . 4
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، مذ₫رة  ماجستير في ا€علوم تسيير المخاطر المالية في التجارة الخارجيةشا€ي رشيد ، . 7
 6011-6010، 3إدارة ا€عمليات ا€تجارية، جامعة ا€جزائر:تخصص ، (غير م₱شورة)ا€تجارية،

تقنيات التمويل قصيرة اأجل في المبادات التجارية الدولية دراسة حالة ااعتماد ₫₱يدة ز€يخة ، . 8
، تخصص (غير م₱شورة)، مذ₫رة ماجستير في ا€علوم ااقتصادية المستندي بالبنك الخارجي الجزائري

 6008-6007جامعة محمد خيضر بس₫رة،  ₱قود وتمويل،

استخدام إستراتيجية إعادة الهندسة المالية اإدارية في تحسين جودة الخدمات محبوب مراد، . 2
، تخصص (غير م₱شورة)، أطروحة مقدمة €₱يل شهادة د₫تورا₲ علوم في ا€علوم ااقتصادية، المصرفية

 6014-6013اقتصاد وتسيير ا€مؤسسة، جامعة محمد خيضر بس₫رة 
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، مذ₫رة ماجستير العاقة التعاقدية بين أطراف اإعتماد المستندييوسف إسماعيل ا€سعيد سماح ، . 10
 .6007في ا€قا₱ون ب₫لية ا€دراسات ا€عليا في جامعة ا€₱جاح ا€وط₱ية، ₱ابلس، فلسطين، 

 الملتقيات

، اقتصاد المعرفةى ا€دو€ي حول ، في ا€ملتقالمعرفة في البنوك الجزائريةبن وسعد زي₱ة، مبار₫ي سمرة، .1
 6002جامعة بس₫رة، ₱وفمبر 

ورة عتروس عبد ا€حق ، . 6 مسؤولية البنك فاتح ااعتماد عن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المذ
، في ا€ملتقى اأول حول ا€م₱ظومة ا€مصرفية في اأ€فية ا€ثا€ثة، جامعة في عقد ااعتماد المستندي

 6005جيجل، ا€جزائر، 

امل ااقتصادي اإقليميا€غزا€ي عيسى محمد ، . 3 ، سلسلة دورية تع₱ي بقضايا التجارة الخارجية والت
ا€ت₱مية في ا€دول ا€عربية، ا€معهد ا€عربي €لتخطيط با€₫ويت، ا€س₱ة ا€ثام₱ة، ا€عدد ا€واحد وا€ثما₱ون، مارس 

6002 

تمويل التجارة الخارجية حالة دور ااعتماد المستندي في ₫توش عاشور، قورين حاج قويدر، . 4
سياسات التمويل وأثرها على ااقتصاديات والمؤسسات : "،  في ا€ملتقى ا€دو€ي حولSNVIمؤسسة 

 .، جامعة بس₫رة6002₱وفمبر 66-61، أيام "النامية

 اأنظمة والمواد القانونية

ميليمن  32ا€مادة . 1 ،ا€مؤرخ في 01-02ا€صادر بموجب اأمر رقم  ،6002س₱ة  قانون المالية الت
66/07/6002 

 .، ا€متعلق بإ₱شاء ب₱ك ا€فاحة وا€ت₱مية ا€ريفية1286مارس 13ا€مؤرخ في  102-86مرسوم رقم . 6

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامات الجارية ، 6007فيفري  07، مؤرخ في 01-07₱ظام رقم  .3
 لصعبةمع الخارج و الحسابات بالعملة ا

يتعلق بالقواعد المطبقة على ، 6007فيفري  07، مؤرخ في 01-07من ا€₱ظام  32ا€مادة . 4
 المعامات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
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