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تـوطئة :
تعترب التجارة اخلارجية العصب األساسي الذي حيرك االقتصاد من خالل توفري التمويل الالزم لألنشطة مهما
إختلفت األنظمة السياسية لدولة ،إذ ال ديكن ألي دولة أن تعيش يف عزلة من العامل اخلارجي مهما إكتفت ذاتيا،
فالدول كاألفراد تستطيع إنتاج كل ما حتتاج اليو من سلع وفقا إلمكانياهتا ادلتاحة لدى فالتخصص وارد.
لقد مرت التجارة اخلارجية بعدة مراحل قبل الوصول إىل ما ىي عليو اليوم ،إنطالقا من ادلقايضة مرورا باإلقتصاد
ادلوجو وصوال إىل إقتصاد السوق وديكن تعريف التجارة اخلارجية بأهنا تتشكل من التدفقات ادلالية اخلدمات وادلعلومات
اليت يتم تبادذلا عرب العامل مهما كانت اإلسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات ادلعتمدة.
ىذا التبادل التجاري الدويل الذي عرف منذ هناية احلرب العادلية الثانية إنطالقة سريعة  ،وذالك باللجو ء لتقنيات
دتويل متطورة من طرف البنوك من أجل تسهيل ادلبادالت التجارية وتتمثل ىذه الوسائل يف تقنيات الدفع ادلباشر
لألوراق التجارية ،وتقنيات الدفع ادلستندية .وتعترب ىذه األخرية من أىم وسائل الدفع احلديثة واليت مت تطويرىا بشكل
كبري ألنو ألية وأداة تعطي أقصى محاية للبائع وادلشرتي وتعزيز درجة الثقة بني األطراف ومدى إحتياجاهتم ادلالية،
فادلصدر يرتدد يف تنفيد طلبية ادلستورد إذا مل يكن متأكدا من أن ىذا األخري سوف يدفع مستحقاتو ويف نفس الوقت
يرتدد ادلستورد يف حتويل قيمة الصفقة إذا مل يكن متأكدا من أن عملية إرسال البضاعة تتم وفق الشروط ادلتفق عليها
مسبقا ذلذا يلجأ ادلتعاملني وأصحاب الصفات التجارية اىل وسيلة الدفع العادلية اإلعتماد ادلستندي.
و مما سبق ديكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضوع بشكل التايل :

 -2طرح اإلشكالية العامة :

ما هي أهم اآلليات والوسائل التي تستعملها البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية ؟

وبالتايل تتفرع عنىا أسئلة فرعية تدور حول النقاط التالية :
 .1ما مدى أمهية التمويل البنكي لعملية التجارة اخلارجية ؟
 .2ما مدى مسامهة البنوك التجارية يف اإلعتماد ادلستندي ؟
 .3ما ىي ألية عمل اإلعتماد ادلستندي يف البك الوطين اجلزائري من خالل عملييت االسترياد والتصدير ؟
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وكمحاولة أولية سنضع بعض الفرضيات للتساؤالت ادلطروحة :
الفرضية األولى  :التجارة اخلارجية ىي العصب الرئيسي يف تطوير اإلقتصاد الدويل من خالل التمويل البنكي لتسهيل

ادلبادالت التجارية ؛

الفرضية الثانية  :لإلعتماد ادلستندي دور بارز يف دتويل التجارة اخلارجية كونو عنصر ثقة وأمان وضمان ألطراف

التجارة اخلارجية وىو األكثر إستعماال ؛

الفرضية الثالثة  :دير اإلعتماد ادلستنديبعدة مراحل قبل أن يصل إىل نقطة النهاية وىي تسليم البضاعة.
 -3منهج البحث :

بغية اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ،والتساؤالت الفرعية وأيضا إختبار صحة الفرضيات وحتليل خمتلف أبعاد
وجوانب ادلوضوع إعتمدنا على بعض ادلناىج اليت تتوافق مع طبيعة ادلوضوع وىي :

* ادلنهج الوصفي التحليلي  :مسح لنا ىذا ادلنهج بإستعاب اجلانب النظري للبحث وادلتمثل يف الدراسة النظرية حول
التجارة اخلارجية واإلعتماد ادلستندي ؛
* أسلوب مجع ادلعلومات  :فقد إعتمدنا على أسلوب ادلسح ادلكتيب وذالك من خالل ادلراجع والبحوث والدراسات
اليت ذلا صلة مبوضوع البحث ،وكانت معظم ادلراجع ادلعتمدة ىي عبارة عن كتب وحبوث نشرت يف دوريات متخصصة
أو قدمت يف شكل أوراق حبث يف ادللتقيات العادلية ،باإلضافة اىل ذالك رسائل ادلاجيسرت وادلاسرت وأطروحات
الدكتوراه ،وكذالك البحوث على شبكة األنرتنت ،باإلضافة اىل ذالك فقد إعتمدنا على ادلقابالت الشخصية ؛
* منهج دراسة حالة :دراسة حالة إعتماد مستندي بالبنك الوطين اجلزائري وكالة ورقلة وذالك من خالل ادلالحظة
ادليدانية ،وما مجعناه من وثائق وبيانات لوصف إجراءات عملية التسوية.
 -4دوافع وأسباب إختيار الموضوع  :لقد دفعنا إلختيار ىذا ادلوضوع مجلة من األسباب ادلثمتلة فيما يايل :
 كون أن التجارة اخلارجية تتميز بأهنا جو خاص خيتلف عن التجارة الداخلية مما إستلزم إجياد تقنيات أخرى
تعمل على تسهيل ىذا النوع من ادلبادالت ؛
 إرتفاع األمهية اإلقتصادية لتقنية اإلعتماد ادلستندي يف اجلزائر بوصفو وسيلة مضمونة ؛
 يلجأ ادلتعاملني وأصحاب الصفقات التجارية لتقنية اإلعتماد ادلستندي ألنو وسيلة دفع عادلية ؛
 عالقتو بالتخصص الذي ندرسو وىو ختصص مالية وبنوك ؛
 إثراء ادلكتبة اجلامعية مبثل ىذا ادلوضوع.
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 -5أهداف البحث :

هندف من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع اىل :
 اإلجابة على التساؤالت والتحقيق من الفرضيات ادلقدمة ؛
 الدور العام الذي يؤديو اإلعتماد ادلستندي يف خدمة التجارة اخلارجية وتسهيل عالقات ادلبادالت الدولية بني
ادلصدر وادلستورد ؛
 تسليط الضوء على أمهية إستعمال البنوك لتقنية اإلعتماد ادلستندي يف تسوية ادلبادالت الدولية وذالك من
خالل دراسة ميدانية يف البنك الوطين اجلزائري.

 -6حدود البحث :
تتمثل حدود الدراسة يف :
 دتكنا من حلصول على البيانات اخلاصة بأسلوب دتويل التجارة اخلارجي ع طريق اإلعتماد ادلستندي من
البنك الوطين اجلزائري بوكالة ورقلة
 الفرتة الزمنية اليت تغطيها ىذه الدراسة سنة .2011
 -7هيكل البحث :

من أجل اإلجابة على اإلشكالية وحتقيق أىداف الدراسة إستدعت الضرورة أن نقسم البحث اىل فصلني :
الفصل األول  :ويتكون ىذا الفصل من مبحثني ،ادلبحث األول األدبيات النظرية وتناولنا يف ادلطلب األول عن
عموميات حول التجارة اخلارجية ،أما ادلطلب الثاين عموميات حول اإلعتماد ادلستندي .وادلبحث الثاين األدبيات
التطبيقية وتناولنا يف ادلطلب األول عن الدراسات السابقة ،أما ادلطلب الثاين عن تقييم الدراسة.
الفصل الثاين  :دراسة حالة ويتكون من مبحثني ،ادلبحث األول تناولنا فيو حملة عن البنك الوطين اجلزائري وكالة ورقلة،
أما ادلبحث الثاين تناولنا فيو متابعة سري عملية إسرتاد سياريت إسعاف عن طريق اإلعتماد ادلستندي.
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