النظريات األدبية و التطبيقية

الفصل األول :
ـ
المبحث األول  :النظريات األديبة

التجارة اخلارجية أحد فروع علم االقتصاد اليت زبتص بدراسة االعتماد ادلتبادؿ بني دوؿ العامل  ،ويتزايد

ىذا االعتماد ادلتبادؿ بصورة مستمرة مع تزايد درجة عودلة اإلقتصاد والسوؽ.

1

المطلب األول  :عموميات حول التجارة الخارجية
الفرع األول  :تعريف التجارة الخارجية
ـ

التعريف األول  :لقد تعددت صيغ سلتلفة لتعريف التجارة اخلارجية بناء على ىدؼ من دراستها ،فقد عرفت

تارخييا بأهنا سبثل «أىم صورة للعالقات االقتصادية اليت ذبري دبقتضاىا تبادؿ السلع واخلدمات بني الدوؿ يف
شكل صادرات وواردات».
كما تعرؼ على أهنا« :عملية تبادؿ التجاري يف السلع واخلدمات وغريىا من عناصر اإلنتاج ادلختلفة بني
عدة دوؿ هبدؼ ربقيق ادلنافع ادلتبادلة ألطراؼ التجارة » .أو ىي اليت تتم من خالؿ عماليات تصدير واسترياد
2
حيث يتم انتقاؿ السلع واخلدمات وادلوارد ادلالية من دولة ألخرى وفق إجراءات إدارية ومالية .

التعريف الثاني  :ىي ادلعامالت التجارية اخلارجية يف صورىا الثالثة ادلتمثلة يف انتقاؿ السلع و اخلدمات و رؤوس
األمواؿ تنشأ بني أفراد يقيموف يف وحدات سياسية سلتلفة أو بني حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات
3
سياسية سلتلفة ،و ديكن تصنيف الصفقات التجارية اليت تتضمنها التجارة اخلارجية فيما يلي :

* تبادؿ السلع ادلادية و تشتمل على السلع االستهالكية و السلع اإلنتاجية و ادلواد األولية و السلع نصف ادلصنعة
و السلع الوسيطية ؛
* تبادؿ اخلدمات و اليت تتضمن خدمات النقل و التأمني و الشحن و اخلدمات ادلصرفية و السياحة و غريىا ؛
* تبادؿ عنصر العمل و يشتمل على األيدي العاملة من بلد آلخر باإلضافة إىل اذلجرة.
الفرع الثاني  :أسباب قيام التجارة الخارجية
ترتبط سلتلف بلداف العامل فيما بينها بعالقات اقتصادية متشعبة تنشأ دبناسبة تبادؿ السلع و اخلدمات فما ىو
4
أساس ذلك التبادؿ الدويل ،و ديكن حصر أسباب قياـ التجارة اخلارجية فيما يلي :

 1أضبد السرييت  ،زلمد  ،إقتصاديات التجارة الخارجية  ،مؤسسة رؤية للنشر والتوزيع  ،ط  ، 01اإلسكندرية  ، 2008 ،ص .3

 2سليماف عبد العزيز  ،عبد الرحيم  ،التبادل التجاري  ،األسس :العودلة والتجارة اإللكًتونية  ،دار احلامد للنشر و التوزيع  ،ط ، 01السوداف ،
 ، 2004ص .42
 3سعيد مطر  ،موسى و آخروف  ،التجارة اخلارجية  ،دار الصفاء  ،ط  ، 01عماف األردف  ، 2001 ،ص .13
 4الشافعي  ،زلمد زكي  ،مقدمة في العالقات االقتصادية الدولية  ،دار النهضة العربية  ،بريوت  ،سنة ػ ،ص.10
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الفصل األول :
ـ

 - 1تحقيق االكتفاء الذاتي  :ال تستطيع أي دولة االعتماد على نفسها كليا نظرا لعدـ التوزيع ادلتكافئ لعناصر
اإلنتاج بني الدوؿ ادلختلفة ؛

 - 2التخصص الدولي  :ال تستطيع الدوؿ أف تعتمد على نفسها كليا يف إشباع حاجات إفرادىا وذلك بسبب
التباين يف توزيع الثروات الطبيعية و ادلكتسبة بني دوؿ العامل وذلك جيب على كل دوؿ أف تتخصص يف إنتاج
بعض السلع اليت تأىلها طبيعتها و ظروفها و إمكانياهتا االقتصادية أف تنتجها بتكاليف أؽ أو بكفاءة عالية ؛
 - 3اختالف تكاليف اإلنتاج  :يعد تفاوت تكاليف اإلنتاج بني الدوؿ دافعا للتجارة بينها و الذات يف الدوؿ
اليت سبتلك ما يسمى باقتصاديات احلجم الكبري و ىذا اإلنتاج الوسع يؤدي إىل زبفيض متوسط التكلفة

الكلية للوحدة ادلنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ليست وفرية و بتايل ترتفع لدىا تكلفة اإلنتاج شلا
يعطي الدولة األوىل ميزة نسبية يف اإلنتاج مقارنة بدولة الثاينة ؛
 - 4اختالف ظروف اإلنتاج  :فبعض ادلناطق ذات ادلناخ ادلومسي تسلح لزراعة ادلوز و القهوة فيجب أف
تتخصص هبذا النوع من ادلنتجات الزراعية و تستورد ادلنتجات األخرى اليت ال تقوـ بإنتاجها كنفط الذي يتوفر يف
الدوؿ ذات ادلناخ الصحراوي مثل دوؿ اخلليج العريب ؛
 - 5اختالف الميول و األذواق  :فادلواطن يفضل ادلنتجات األجنبية حىت و لو توفر البديل منها و تزداد أمهية
ىذا العامل مع زيادة الدخل الفردي يف الدوؿة.

1

الفرع الثالث  :أىمية التجارة الخارجية وىيكلها
 – 1أىميتها :

وتكمن أمهية التجارة اخلارجية يف ما يلي :
بالنسبة لعملية االسترياد 2 :االسترياد جزء من التجارة اخلارجية يتضمن زبطيطا و وضع سياسات تغطي
رلاالت واسعة من األنشطة ادلكملة و ادلرتبطة هبذه الوظيفة ،لذا جيب سياسة زلكمة يف ميداف شراء ادلنتجات
والسلع اليت من الضروري استخدامها لضماف منافسة دائمة ومرتبطة بعنصر التكاليف ،وادلستورد سلتلفة لتلبية
احتياجات اقتصادية ما ،ومن ىنا نستنتج أف وجود االسترياد دليل لوجود التصدير من بلد آخر.
بالنسبة لعملية التصدير  :التصدير عبارة عن تسويق للسلع واخلدمات إىل البلداف األجنبية مقابل احلصوؿ على
العملة الصعبة ،ويعترب التصدير من أكثر األشكاؿ اقتحاما لألسواؽ اخلارجية ،كما أف معظم ادلؤسسات ترغب يف
شلارسة العمليات التصديرية ،حبيث يعترب النشاط التصديري يف حد ذاتو مقياسا للمرونة التنافسية للمؤسسات  ،و
دلعرفة قدراهتا على التكيف مع البيئات األخرى.
 1سعيد مطر  ،موسى و آخروف  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .17
 2زرواؿ  ،حلبيب  ،تمويل التجارة الخارجية مخاطر وضمانات  ،رسالة ماجستري  ،غري منشورة  ،جامعة البليدة  ، 2004 ،ص.15
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 - 2ىيكلها :

 .1الصادرات  :أف لصادرات مفهوـ واحد مهما تعددت األفكار أو اختالفات اآلراء حيث تعرؼ بأهنا
النشاط الذي يؤدي االنسحاب السلع واخلدمات من ادلنتج وادلستهلك أو من دولة مصدرة إيل دولة
1

مستورده وىي تنقسم إىل :
 صادرات منظورة  :تتمثل يف السلع ادللموسة ؛ صادرات غري منظورة  :تتمثل يف اخلدمات. .2الواردات  :عكس الصادرات ديكن إف تعرؼ الواردات علي إهنا عمليو إدخاؿ السلع واخلدمات أجنبيو
إىل السوؽ الوطنية وتنقسم ىي األخرى إىل :
 الواردات منظورة  :وىي الواردات ادللموسة كالسلع ؛ -الواردات الغري منظورة  :تتمثل يف اخلدمات.

المطلب الثاني  :عموميات حول االعتماد المستندي

 1أضبد حشيش  ،عادؿ  ،العالقة االقتصادية الدولية  ،الدار اجلامعية  ،1993 ،بريوت  ،ص ص . 51 - 50
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يعترب االعتماد ادلستندي أحد الوسائل الدفع اذلامة إلسباـ ادلعامالت ادلتعلقة بالتجارة اخلارجية كوف ادلشًتي ال
يرعب يف دفع قيمة بضاعة ما مل يستلمها والبائع ال يرعب يف أف يقوـ بشحن البضاعة ما مل يقبض سبنها لدى
فهذه الشكوؾ تعد أمرا طبيعيا وبالتايل ال ادلشًتي يعد خاطئا وال البائع أيضا لدى فصيغة االعتماد ادلستندي
1
سبحي كل الشكوؾ.
الفرع األول  :تعريف اإلعتماد المستندي و أطرافو
 . 1تعريف اإلعتماد المستندي :
التعريف األول :
إف كلمة االعتماد ىنا يقصد هبا قرض  ،أما ادلستندي فيقصد هبا تلك ادلستندات والوثائق ادلرتبطة بالعملية
التجارية ادلمولة عن طريق ىذا القرض  ،أما من حيث تعريف االعتماد ادلستندي ذاتو ،ديكن التمييز بني تعريفني
2
أساسيني للمفهوـ الواحد ،وذلك من الناحية االصطالحية ومن الناحية التقنية .
فمن الناحية االصطالحية يقصد باالعتماد ادلستندي ذلك االعتماد الذي يفتحو البنك بناءا على طلب
عميلو أيا كانت طريقة تنفيذه ،سواء كاف بقبوؿ كمبيالة أو الوفاء لصاحل متعامل األمر بفتح االعتماد ،وىو
مضموف حبيازة ادلستندات ادلمثلة للبضاعة يف الطريق أو معدة لإلرساؿ ،وبعبارة أخرى فهو اعتماد ناشئ عن
وساطة بنكية (بنكني) دلتعاملني اثنني ،األوؿ بنك ادلراسل الذي يتعهد بالدفع ،والثاين بنك ادلصدر الذي حيصل
قيمة الصفقة التجارية وذلك يف بلدين سلتلفني.
أما من الناحية التقنية فاالعتماد ادلستندي يعين الدفع مقابل ادلستندات ،وىي الوسيلة األكثر شيوعا
واستعماال يف رلاؿ التجارة اخلارجية ،فهو عملية قرض من نوع االلتزاـ باإلمضاء بناءا على طلب ادلستورد الذي
طلب فتح اعتماد مستندي من أحد البنوؾ يف الداخل لصاحل ادلصد ر ،بعد أف يكوف الطرفاف قد اتفقا على
شروط العقد بكل تفاصيلو ،مع ربديد نوع االعتماد الذي فتحو ،ودبوجب ىذا االلتزاـ يقوـ البنك بدفع مبلغ
3
معني للمصدر مقابل حيازة الوثائق ادلتعلقة بالسلع زلل العقد .
التعريف الثاني :
 1حسوف  ،مسري  ،االقتصاد السياسي في النقد والبنوك  ،ط  ، 02ادلؤسسة اجلامعية  ،لبناف  ، 2004 ،ص .221
 2أبوعًتوس  ،عبد احلق  ،الوجيز في البنوك التجارية  ،جامعة منتوري  ،قسنطينة  ،ص.86

 3قراش ،فاطمة الزىراء  ،أثر قانون المالية التكميلي لسنة  2009على تمويل التجارة الخارجية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف العلوـ
االقتصادية  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،دفعة  ، 2011-2010ص ص .51-50
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ـ

ىو كتاب تعهد صادر عن البنك فاتح االعتماد إىل البنك ادلراسل مبلغ االعتماد  ،بناءا على طلب أحد
العمالء ادلستوردين لصاحل ادلستفيد ( ادلصدر) ،يتعهد فيو البنك بدفع مبلغ معني أو قبوؿ سحوبات بقيمة زلددة
1
وخالؿ مدة زلددة ،وذلك مقابل تقدمي ادلستندات ادلطابقة سباما لشروط االعتماد وتنفيذه .
 . 2األطراف المكونة لإلعتماد المستندي :
ىناؾ ثالثة أطراؼ تشًتؾ يف االعتماد ادلستندي و ىي األطراؼ األساسية ويأيت إىل جانبهم طرؼ رابع
وىو البنك الذي يقدـ ادلشورة أو التأكيد أو التعزيز وفيما يلي التعريف بكل طرؼ .2.
أ  -المشتري  :ىو الذى يطلب فتح االعتماد ،ويكوف االعتماد يف شكل عقد بينو وبني البنك فاتح
االعتماد .ويشمل صبيع النقاط الىت يطلبها ادلستورد من ادلص ّدر.

ب  -البنك فاتح االعتماد  :ىو البنك الذى يقدـ إليو ادلشًتي طلب فتح االعتماد ،حيث يقوـ بدراسة
الطلب .ويف حالة ادلوافقة عليو وموافقة ادلشًتي على شروط البنك ،يقوـ بفتح االعتماد ويرسلو إما إىل
ادلستفيد مباشرة يف حالة االعتماد البسيط ،أو إىل أحد مراسليو يف بلد البائع يف حالة مشاركة بنك ثاين يف
عملية االعتماد ادلستندي.
ج  -المستفيد  :ىو ادلص ّدر الذى يقوـ بتنفيذ شروط االعتماد يف مدة صالحيتو .ويف حالة ما إذا كاف

تبليغو باالعتماد معززا من البنك ادلراسل يف بلده ،فإف كتاب التبليغ يكوف دبثابة عقد جديد بينو وبني البنك
ادلراسل ،ودبوجب ىذا العقد يتسلم ادلستفيد شبن البضاعة إذا قدـ ادلستندات وفقا لشروط االعتماد.
د  -البنك المراسل  :ىو البنك الذي يقوـ بإبالغ ادلستفيد بنص خطاب االعتماد الوارد إليو من البنك

ادلصدر لالعتماد يف احلاالت اليت يتدخل فيها أكثر من بنك يف تنفيذ عملية االعتماد ادلستندي كما ىو الغالب.
وقد يضيف ىذا البنك ادلراسل تعزيزه إىل االعتماد ،فيصبح ملتزما بااللتزاـ الذي التزـ بو البنك ادلصدر ،وىنا
يسمى بالبنك ادلعزز.

الفرع الثاني  :أنواع االعتمادات المستندية
 1كراجة  ،عبد احلليم  ،محاسبة البنوك  ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،ط ، 01عماف األردف ، 2000 ،ص .145
 2كتوش  ،عاشور ،مداخلة بعنوان دور اإلعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية  ،ادللتقى الدويل حوؿ سياسات التمويل وأثرىا على
اإلقتصاديات وادلؤسسات النامية  ،جامعة بسكرة  ،2006 ،ص .04
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ىناؾ عدة تقسيمات لالعتمادات ادلستندية وذلك حسب الزاوية ادلنظور إليها ولذلك سوؼ نركز اىتمامنا على
أىم أنواع اعتمادات ادلستندية و أكثرىا شيوعا واستعماال يف عامل األعماؿ والتبادالت الدولية

 - 1أنواع االعتماد المستندي من حيت االلتزام البنكي :

أ -االعتماد المستندي القابل لإللغاء )Crédit Documentaire Révocable ( :
يظهر ىذا النوع من االعتماد عندما يقوـ بنك ادلستورد بفتح اعتماد مستندي لصاحل زبونو (ادلستورد)
وإعالـ ادلصدر بذلك ،ولكن دوف أف يلتزـ أمامو بشي  ،وعليو فإف االعتماد ادلستندي القابل لإللغاء ال يعد
ضمانا كافيا لتسوية ديوف ادلستورد ذباه ادلصدر ،ومن ادلمكن أف يلغي يف حلظة  ،وىذه السلبيات ذبعل من ىذا
1
النوع من االعتمادات ادلستندية نادرة االستعماؿ.
ب -االعتماد المستندي الغير القابل لإللغاء ( Crédit Documentaire Irrévocable ) :

االعتماد ادلستندي الغري القابل لإللغاء أو القطعي ىو اآللية اليت دبوجبها يتعهد بنك ادلستورد بتسوية ديوف

ىذا األخري ذباه ادلصدر  ،وىو غري قابل لإللغاء ألف بنك ادلستورد ال ديكن أف يًتاجع عن تعهده بالتسديد ما مل
يتحصل على موافقة كل األطراؼ.
ج -االعتماد المستندي الغير القابل لإللغاء والمؤكد :
) ( Crédit Documentaire Irrévocable Confirme
ىو ذلك النوع من االعتمادات ادلستندية الذي ال يتطلب تعهد بنك ادلستورد فقط بل يتطلب أيضا تعهد
بنك ادلصدر على شكل تأكيد قبوؿ الدين الناشئ عن تصدير البضاعة  ،ونظرا لكوف ىذا النوع من االعتمادات
2
يقدـ ضمانات قوية فهو يعترب من بني اآلليات الشائعة االستعماؿ .
 - 2أنواع االعتماد المستندي من حيت شكل أو صورة االعتماد :
أ– االعتماد المستندي قابل للتحويل ( Cre.doc. Transferable ) :
ىو االعتماد الذي يسمح فيو ادلستفيد ربويلو كليا أو جزئيا إىل مستفيد أخر يطلق عليو ادلستفيد الثاين ,
وغالبا ما يكوف ادلستفيد األوؿ من االعتماد ىو الوسيط أو الوكيل للمستورد يف بلد ادلصدر  ،ويشًتط أف يفتح
االعتماد لصاحلو حىت يقوـ بتحويلو بدوره إىل ادلصدر الفعلي للبضاعة نظري عمولة معينة  ،أو االستفادة من
األسعار الواردة باالعتماد واألسعار اليت ديكنو احلصوؿ عليها من ادلصدر  ،وال حيق للمستفيد األوؿ إجراء أي
تعديالت على شروط وبيانات االعتماد ادلفتوح ،فيما عدا حق تعديل اسم ادلستفيد الذي حيوؿ إليو االعتماد

 1غنيم  ،أضبد  ،اإلعتماد المستندي والتحصيل المستندي  ،مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والتشر  ،ط ،07مصر  ، 2003 ،ص .154
 2لطراش ، ،الطاىر  ،تقنيات البنوك  ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية  ،ط  ، 06اجلزائر  ،2001 ،ص.119
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وتعديل سعر الوحدة ومبلغ االعتماد  ،كما أف تاريخ صالحية االعتماد احملوؿ يكوف عادة قبل انتهاء االعتماد
األصلي بعدة أياـ  ،أما بالنسبة للشروط األخرى لالعتماد األصلي فتبقى كما ىي.
ب -االعتماد المستندي غير قابل للتحويل ( Cre.doc. intransférable ) :

يف ىذا النوع من االعتماد يتعني على ادلستفيد استخداـ االعتماد بنفسو  ,أي ال جيوز ألي مستفيد أخر

استخدامو وال يسقط حق ادلستفيد من ىذا االعتماد يف التصرؼ يف احلصيلة وفقا ألحكاـ القانوف السارية.
ج– االعتماد الدائري أو المتجدد ( Crédit Documentaire Revolving ) :

ويستخدـ ىذا النوع من االعتماد يف حاؿ االتفاؽ على تسليم البضاعة للمشًتي على دفعات على فًتات

زمنية منتظمة ،ففي حالة رغبة ادلشًتي احمللي بإسترياد كميات كبرية من البضاعة واستالمها على شكل دفعات
فإنو بدال من فتح إعسباد مستندي لكل دفعة فإنو يفتح اعتماد واحد يتجدد تلقائيا على شكل دوري كلما
1
انتهت مدتو وقيمتو ،دوف أف يكوف ىناؾ حاجة إىل فتح اعتماد مستندي جديد يف كل مرة .
 - 2أنوع االعتمادات المستندية حسب كيفية تنفيذ االعتماد المستندي :
أ– االعتماد المستندي المنفذ لدى اإلطالع أو بالنظر :
) ( A Vue Cre.Doc. Realisable Par Paiemment
ىو ذلك اعتماد الذي ديكن للمستفيد من خاللو احلصوؿ على قيمة الصفقة من بنكو دبجرد التقدـ إليو
وإظهاره وربقق البنك من صحتها بعد ذلك يقوـ البنك اآلمر بتحويل ادلبلغ فور استالمو للمستندات والوثائق
ادلطلوبة الواردة إليو أو للتحصيل عليها من ادلستفيد (ادلصدر).
ب– االعتماد المستندي المحقق بالتفاوض Cre.Doc.Realisable Par Négociation ) :
(
ىذا النوع قد يعرؼ أحيانا باالعتماد ادلستندي القابل للخصم حبيث دبوجبو قد يتعهد البائع من البنك
خبصم الكمبيالة اليت يسحبها من ادلشًتي وفق شروط معينة ومن مت فهو شكل من أشكاؿ القروض دبقتضاىا
ينفد بنك معني عملية شراء مستندات معينة (صفقة معينة) مسحوبة بكمبيالة (مسحوبة من أحد األطراؼ الثالثة
( :ادلشًتي  ،البنك اآلمر  ،البنك ادلشعر) من ادلستفيد (ادلصدر) من القرض مع خصم نفقات تلك العملية ،
وإال تسديد عموالت التفاوض بشأف الكمبيالة إىل غاية التسديد الفعلي ذلا عن طريق البنك ادلصدر (ادلشعر) .

ج– االعتماد المستندي المنفذ بالقبول أو الدفع اآلجل :
 1قراش  ،فاطمة الزىراء  ،مرجع سابق ،ص.57
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) ( Cre.Doc.Realisable Par Acceptation
يتم دبوجب ىذه االعتمادات قياـ البنك الذي أصدر االعتماد أو مراسلو يف حالة التعزيز بقبوؿ
الكمبياالت ادلرفقة بادلستندات ادلقدمة من ادلصدر أو االلتزاـ بسداد قيمة ادلستندات عند حلوؿ أجل السداد
ويستخدـ ىذا الشرط يف حالة قياـ ادلصدر بفتح ائتماف ذباري للمستورد ألجل معني يتم يف هناية سداد قيمة
الكمبياالت ادلقبولة أو سداد قيمة ادلرسلة دوف قبوؿ الكمبياالت .

1

الفرع الثالث  :فوائد االعتماد المستندي و كيفية سيره :
.1فوائده :
ديثل االعتماد أدلستندي يف عصرنا احلاضر اإلطار الذي حيظى بالقبوؿ من جانب سائر األطراؼ الداخلني
يف ميداف التجارة اخلارجية دبا حيفظ مصلحة ىؤالء األطراؼ صبيعا من مصدرين ومستوردين ومن ىنا تظهر فوائد
2
االعتماد ادلستندي فيما يلي :
- 1فوائده كخدمة :

ذلذه اخلدمة العديد من الفوائد اليت تنفع الطرفني ومنها :
 تليب االحتياجات التمويلية لكل من البائع وادلشًتي عن طريق وضع مركز االئتماين رىن إشارة الطرفني ؛
 تقلل من بعض سلاطر صرؼ العمالت وادلخاطر السياسية ؛
 معًتؼ هبا عادليا ومضمونة قانونيا ؛
 ديكن استخدامها يف التعامالت التجارية مع كل بلداف العامل تقريبا .

- 2الفوائد التي تعود على المستورد :

1

 1عبد الغين  ،مازوف ،اإلعتماد المستندي والتجارة اإللكترونية  ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان  ،ط  ، 01لبناف .2006 ،ص .27
 2عثماف  ،سعيد عبد العزيز  ،االعتمادات المستندية  ،الدار اجلامعية القاىرة  ، 2003 ،ص ص .15 – 14
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 يقلل من ادلخاطر التجارية اليت يتعرض ذلا من خالؿ ضماف عدـ الدفع للمورد ما مل يقدـ إثباتات كافية تفيد
إسباـ شحن البضاعة ؛
 حافظ على السيولة النقدية لدى ادلستورد نظرا النعداـ احلاجة لدفع تأمني أو تسديد القيمة مقدما ؛
 يدؿ على ادلالئمة االئتمانية أماـ ادلوردين الذين يتعامل معهم ادلستورد ؛
 يدعم طلب ادلورد للحصوؿ على قروض ائتمانية من البنك ؛
 يوسع من قائمة ادلوردين حيث أف بعض البائعني ال يقبلوف البيع إال بدفع القيمة مقدما  ،أو دبوجب االعتماد
ادلستندي ؛
 وسيلة سريعة ومرحية لتسديد قيمة البضائع حىت أهنا تشجع البائعني على تقدمي خصومات للمشًتين هبذه
الطريقة.
- 3الفوائد التي تعود على المصدر :

 يضاعف من صادرات ادلصدر ومبيعاتو بينما يقلل من ادلخاطر ادلالية ؛
 يقلل أو يلغي سلاطر االئتماف التجاري نظرا ألف الدفع مضموف من قبل البنك ؛
 يضمن للمصدر احلصوؿ على شبن البضاعة ففي حاؿ عدـ قياـ ادلشًتي بالدفع فاف البنك مصدر االعتماد
ادلستندي ملزـ دبوجبو بالدفع ؛
 يربز التدفقات النقدية للمصدر ,وخصوصا إذا قاـ البنك باخلصم ؛
 يوفر ضماف أكرب للدفعة إذا قاـ البنك بتأكيده .

.2كيفية سيره :
 1بنك الرياض ،خطابات االعتماد المستندي  ،موقع الكًتوين .2014/03/15 :
http://www.riyadbank.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL
d4o39LQESZnFO8YbWgToR6KIGcQ7IkR8PfJzU_WDEov0vfUD9AtyQyPKHR0VAaIhkOQ!/delta/
base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0JfMUk5
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الشكل رقم ( )02يوضح  :مخطط سير عملية االعتماد المستندي

المصدر (البائع)

01

Exportateur
06

04

المستورد
Importateur
02

05

10

09
08

بنك المصدر
Banque

بنك المستورد

03
1

Banque

07

المصدر :عبد النور زيادي  ،التجارة الخارجية و تمويلها في ظل اإلصالحات االقتصادية ،مذكرة لنيل
شهادة الماستر في العلوم اإلقتصادية  ،مالية وبنوك  ،الجزائر ،جوان .2006

 - 1العقد التجاري ؛  - 2طلب فتح االعتماد ؛  - 3فتح االعتماد عند مراسلو ؛  - 4ربويل ادلستندات
؛  - 5إرساؿ البضاعة ؛  - 6تسليم ادلستندات ؛  - 7تسليم األمواؿ ؛  - 8إرساؿ الوثائق ؛  - 9ربويل
األمواؿ ؛  - 10تسليم الوثائق.
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المبحث الثاني  :النظريات التطبيقية

يعترب ىذا البحث تكملة وتعميقا للدراسات السابقة اليت سبقتو يف اخلوض يف بعض اجلوانب ادلرتبطة بآليات
سبويل التجارة اخلارجية وسلتلف ادلشاكل التمويلية مع تبياف الدور الفعاؿ ذلا يف االقتصاد الوطين  ،وسنكتفي
باإلشارة ألىم ىذه الدراسات.
المطلب األول  :الدراسات السابقة
 -1دراسة موساوي  :النظاـ ادلصريف اجلزائري ومشاكل سبويل التجارة اخلارجية  ،رسالة ماجستري  ،فرع نقود
ومالية  ،جامعة اجلزائر .2002 ،
هتدؼ ىذه الدراسة إىل ادلسامهة يف إعطاء صورة حية عن النظاـ ادلصريف وجهازه ادلكلف بتمويل التجارة اخلارجية
بكل سلبياتو  ،وكدا تقدمي أىم التقنيات واألطراؼ ادلستعملة يف سبويل التجارة اخلارجية ومعرفة مدى تطبيقها يف
اجلزائر ،حيث توصلت إىل أىم النتائج اليت سبحورت يف كوف بقاء النظاـ ادلصريف مثقال بالعراقيل ادلتوازنة مند
اؿعقود األوىل من التخطيط ادلركزي لالقتصاد الوطين  ،واف التمويل ادلصريف للتجارة اخلارجية وضيفة من وظائف
البنك كثرية التعقد بسبب اجرائاهتا وأطرافها ادلتعاقدة ،كما يبقى سبويل التجارة اخلارجية من أىم الوظائف ادلتأثر
بتعثر البنك.
 -2دراسة أبوالرب  :مشكالت اإلعتمادات ادلستندية الصادرة اليت تواجو ادلستورد الفلسطيين  ،حبث مقدـ
ضمن مقالة يف رللة النجاح لألحباث  ،كلية اإلقتصاد جبامعة فلسطني .2002 ،
ىدفت ىده الدراسة إىل التعرؼ على ادلشاكل الين نواجو ادلستورد الفلسطيين يف التمويل باألعتماد ادلستندي من
خالؿ دراسة كل من جنسية البنك فاتح اإلعتماد و مبلغ اإلعتماد و العملة اليت سيتم الدفع هبا حيث إستخدـ
الباحث يف ذالك إستبياف وزع عينة على قوامها  312مستورد وتوصل الباحث إىل ضرورة متابعة االتفاقيات
التجارية و مراقبتها وذلك لوجود تعقيدات وإجراءات روتيين ة تؤدي إىل تأجر وصوؿ البضاعة نتيجة بقائها يف
ادلواين لفًتات طويلة.
 -3دراسة شاعة  :اإلعتماد ادلسستندي أدة دفع وقرض  ،رسالة ادلاجستري  ،مكلية العلوـ اإلقتصادية وعلوـ
التسري جامعة اجلزائر .2002 ،
هتدؼ اىل معرفت واقع اإلعتماد ادلستندي يف سبويل التجارة الدولية يف البنوؾ اجلزائرية وصل الباحث إىل أف
اإلعتماد ادلستندي ىو تقنية ضرورية لتمويل التجارة اخلارجية  ،واجلزائر سبر يف مرحلة ربوؿ إلقتصاد السوؽ  ،والبد

24

النظريات األدبية و التطبيقية

الفصل األول :
ـ

من إعادة هتيئة اجلهاز البنكي اجلزائري بآليات تسيري سبكنها من مواجهة التحديات القائمة خاصة يف ظل
اإلصالحات ادلرتبطة بالعودلة.
 -4دراسة شرع  :سياسة إصالح التجارة اخلارجية وأثرىا على االقتصاد الوطين  ،رسالة ماجستري يف العلوـ
االقتصادية زبصص ذبارة دولية ادلركز اجلامعي غرداية .2011 ،
هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربليل ومناقشة النتائج ادلتحصل عليها اثر عملية ربرير التجارة اخلارجية يف اجلزائر،كما
سبكن من معرفة مضموف اإلصالحات اليت مست قطاع التجارة اخلارجية  ،وكذا سلتلف ادلراحل اليت مرت هبا
حيث كانت النتائج تتمحور يف كوف عملية ربرير التجارة اخلارجية أدت إىل زيادة ادلنافسة بني السلع األجنبية
واحمللية شلا توجب على ادلنشئات الصناعية احمللية تقليص حجم نشاطها ،كما أف عملية ربرير التجارة اخلارجية
سامهت يف تنوع السلع على حسب القدرات الشرائية يف اجملتمع.
-5دراسة (  william kossil )1990بعنوان :
- william kossili, financement de commerce internatoinal ,
managerial auditing journal, N 8 ,1990.
هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعريف بواقع التجارة اخلارجية يف صبيع أضلاء العامل حيث سلطت الضوء على واقع
التمويل حيث اعترب الباحث أف التمويل الدويل يف التجارة اخلارجية يستند اىل مقومات رئيسية متمثلة يف قدرة
الدولة على النهوض بقطاعها على اعتبار أف البنوؾ ىي الراعي الوحيد يف سلتلف العمليات التجارية ،حيث
سبحورت النتائج أف البنوؾ العامل ادلتقدـ قادرة على تطبيق كافة عمليات سبويل التجارة اخلارجية بدليل أف ىذه
البنوؾ رائدة يف كافة اجملاالت االقتصادية ،أما بنوؾ دوؿ العامل الثالث ما زالت مل تلتحق بركب تلك البنوؾ
ومازلت تعاين من ادلشاكل.
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المطلب الثاني  :تقييم الدراسات السابقة

بعد عرض ملخص دراسات السابقة سنحاوؿ يف ىذا اجلزء عرض تقييم عاـ حوؿ ىذه الدراسات.
-1دراسة موساوي  :بالرغم من أف ىذه الدراسة احتوت على قطاع التجارة اخلارجية ومشاكل التمويل إال أف
الباحثة مل ذبري دراسة تطبيقية حوؿ ادلوضوع بل اكتفت بتحليل دراستها نظريا واستقرائيا على عكس ما سنقوـ
بو يف دراستنا وىي الدراسة التطبيقية اليت تتمحور يف التقنية اليت تستعملها البنوؾ يف سبويل التجارة اخلارجية.
 -2دراسة أبو الرب  :بالرغم من أف ىذه الدراسة كانت حوؿ اإلعتماد ادلستندي اإل أهنا كانت زلصورة يف
ادلشاكل اليت يواجهها ادلستورد الفلسطيين يف اإلعتمادات  ،قاـ الباحث بالدراسة التطبيقية يف فلسطني على
عكس ما سنقوـ بو يف دراستنا وىي الدراسة التقنية لإلعتماد ادلستندي.
-3دراسة شاعة  :ىذه الدراسة أعطة أمهية كبرية لتقنية اإلعتماد ادلستندي يف سبويل التجارة اخلارجية  ،إال أف
دراسة الباحث كانت على رلموعة من البنوؾ عكس دراستنا كانت على مستوى بنك واحد.
-4دراسة شرع  :بالرغم من أف ىذه الدراسة احتوت على موضوع التجارة اخلارجية وتشخيصها ،كما أف دراستنا
تربز تقنية اإلعتماد ادلستندي الفعالة لتمويل التجارة اخلارجية ،كما مت استعراض سلتلف البيانات واجلداوؿ يف
دراسة الباحثة أي مند االستقالؿ إىل الوقت الراىن معتمدتا على ادلنهج التارخيي يف ىذه العملية
-5دراسة  : william kossilبالرغم من أف ىذه الدراسة كانت قددية نوعا إال أننا صلد أف سلتلف عمليات
سبويل التجارة اخلارجية يف معظم دوؿ العامل لقيت رواجا كبريا  ،باعتبار أف سلتلف البنوؾ أصبحت تطبق تقنيات
أكثر انتشارا يف الساحة العادلية  ،حيث كانت ىده الدراسة سبس فًتة التسعني باعتبارىا فًتة اقتصاد السوؽ إال أف
دراسيت مست تقنية اإلعتماد ادلستندي اليت تطبقها البنوؾ التجارية من اجل سبويل التجارة اخلارجية .

خالصة الفصل :
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تعترب التجارة اخلارجية دبثابة احملرؾ الرئيسي للتنمية االقتصادية الرتباطها وتفاعلها مع سلتلف القطاعات
األخرى ادلكونة للهيكل االقتصادي للدوؿ ،ورغم ذلك ىي ال زبلو من ادلخاطر شلا يستوجب تدخل البنوؾ
كوسيط وشلوؿ لعملية ترقية التجارة اخلارجية ،ومن أىم ىذه البنوؾ صلد البنوؾ التجارية ،فهذه البنوؾ تساىم يف
تطوير التجارة اخلارجية عن طريق تقدمي سلتلف القروض اخلاصة بعملية سبويل التجارة اخلارجية.
يعد اإلعتماد ادلستندي من أبرز الوسائل لضماف حقوؽ ادلتعاملني التجاريني الذين يتعرضوف إىل سلاطر
التجارة اخلارجية نظرا دلا يقدمو من ضمانات و خدمات بسبب الذي يفرؽ بينهما فادلصدر خيشى عدـ قياـ زبونو
بااللتزاـ خاصة فيما خيص دفع مستحقاتو ،أما ادلشًتي فيخشى عدـ حصولو على اخلدمة ادلطلوبة أي البضاعة و
بسبب زبوؼ كل منهما يلعب البنك الدور األساسي يف تقدمي كل الضمانات و التسيري األفضل ذلذه العملية
بإتباعو و تطبيقو جلميع القواعد و األعراؼ ادلتعامل هبا عادليا.
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