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تتيح العمميات المصرفية الخارجية حموال متعددة لتعزيز الروابط بين مختمف البمدان ألنيا ال تستطيع أن
تمبي حاجياتيا لوحدىا فيي تقوم بتصريف فائض إنتاجيا نحو العالم الخارجي وتستورد فائض ما أنتجتو الدول
األخرى.
كما أن الدول تسعى جاىدة إلى تنويع إنتاجيا وتحسينو حتى يتم توجييو إلى العالم الخارجي في شكل
صادرات وكذا قدرتو عمى المنافسة في األسواق العالمية ،ليذا تحتاج ىذه الدول وباألخص المؤسسات
االقتصادية إلى توافر األموال الالزمة إلتمام عممية اإلنتاج ،كما أن ليا واردات متأتية من العالم الخارجي
يجعميا تحتاج إلى العممة الصعبة من أجل تغطية مصاريفيا اتجاه الغير.
لذلك تمعب التجارة الخارجية دو ار فعاال في التنمية االقتصادية باعتبارىا القطاع الحساس الذي يمكن من
جمب السمع و خدمات مختمفة و العممة الصعبة خاصة.
وانطالقا من أىمية التمويل في نجاح النشاط التجاري ألي دولة فإنو يرتكز عمى البنوك التي يمكن أن
تساىم بفاعمية في تمويل التجارة الخارجية ،وبشكل خاص البنوك التجارية وعمى اختالف وظائفيا فيي تمعب
دو ار ىاما في تمويل التجارة الخارجية بتوفير التمويل الالزم لممتعاممين االقتصاديين سواء المصدرين أو
المستوردين ،فكمما تطورت البنوك التجارية وكانت غير مقيدة أدى ذلك إلى تطور المجتمعات كمما زاد وعي
الشعوب بضرورة المجوء إلى المصارف من أجل تسيير المعامالت أو لحفظ األموال والتي تعتبر أىم وظيفة
لمبنوك التجارية وبدورىا ىذه البنوك تقوم بتحويميا إلى استثمارات لطالبييا.
إن قيام ىذه البنوك بتمويل العمميات التجارية سواء داخميا أو خارجيا بما يعرف بالتجارة الخارجية ،التي
تحتاج إلى طرق ووسائل وتقنيات يمكن أن يمجأ ليا األعوان االقتصاديين من أجل تكييف ىذه الوسائل بين دول
العالم فيناك تقنيات تمويل قصيرة وأخرى متوسطة وطويمة األجل ،وكل ىذه األليات تحتاج إلى دراسة طمبات
منح القرض وتحميل المخاطر التي قد تترتب عمييا ىذه العممية ،فعممية منح القرض محفوف بالمخاطر المختمفة
لذا وجب عمى البنوك أخذ كافة اإلجراءات الالزمة و المتمثمة في الضمانات البنكية من أجل تغطية ىذه
المخاطر المحتممة الوقوع وكذا المجوء إلى شركات التامين إلجراء عقود التامين وفي األخير يتم اختيار الطريقة
المثمى من أجل السير الحسن واألمثل لمعممية التجارية من جية والتنمية قطاع التجارة الخارجية من جية أخرى.
 -1اإلشكالية الرئيسية:
ونظر ألىمية الموضوع و تعدد جوانبو يبرر أمامنا التساؤل الرئيسي اآلتي:
ا
بناء عمى ما تم عرضو
ماهي آليـــــــــات البنـــــــــوك التجــــــــارية في تمويل التجارة الخارجية؟
أ
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تتفرع ىذه اإلشكالية إلى األسئمة الفرعية اآلتية:
 ماىي األساليب المستخدمة في تمويل التجارة الخارجية؟ عمى أي أساس يتم اختيار صيغة تمويمية دون األخرى من طرف العمالء؟ ما دور ىذه التقنيات لألطراف االقتصادية المشاركة في عممية التمويل؟ -2فرضيات البحث:
لإلجابة عن أسئمة البحث فقد تم طرح الفرضيات التالية:
 تعتمد التجارة الخارجية عمى عدة طرق تمويمية منيا طرق قصيرة االجل وأخرى متوسطة وطويمة االجل. يتم اختيار األلية المناسبة لتمويل التجارة الخارجية من طرف العمالء وفقا لمفترة الزمنية لكل آلية ،وكذلك ماتحققو كل آلية من امتيازات دون غيرىا لكل األطراف الفاعمة في عممية التمويل.
 دور ىذه التقنيات سواء القصيرة أو متوسطة وطويمة األجل ىو توفير الحماية لكل من المصدرينوالمستوردين ،وكذا تسييل عمميات التجارة الخارجية وضمان السير الحسن لمصفقات التجارية.
 -3أهمية الدراسة:
 محاولة توضيح أىم اآلليات المتبعة من طرف البنوك إلعطاء نظرة أشمل و أوضح من أجل اختيار افضلوسيمة دون الضغط الممارس من طرف إطارات البنوك عمى العمالء لعدم اطالعيم بالتنظيمات القانونية
البنكية وفرض الوسائل عمييم؛
 توضيح طريقة سير العمميات البنكية و المستندات و الوثائق الالزمة ومعرفة ما تحققو من أىمية لكل عوناقتصادي.
 تسميط الضوء عمى الضمانات وابراز دورىا الفعال في تسييل وتسوية المعامالت التجارية بين الدولكوسيمة لحماية حقوق المتعاممين االقتصاديين و االبتعاد عن المخاطر أو التقميل منيا.
 -4أهداف الدراسة:
نسعى من خالل ىذا البحث إلى تحقيق األىداف التالية
 التعرف عمى أىم أدوات البنوك التجارية في تسوية عمميات التجارة الخارجية و أىم التسييالت المقدمة. إبراز مساىمة آليات التمويل القصيرة والطويمة والمتوسطة األجل في تحقيق األمان ومنح الثقة لألطرافلممتعاقدين.

ب
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 -5أسباب اختيار الموضوع:
ىناك عدة أسباب دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع أىميا العناصر التالية:
 الموضوع يدخل ضمن إطار التخصص اقتصاد نقدي وبنكي. الرغبة الشخصية في التوسع في تفاصيل كل آلية .-

التعرف عمى كل األلية واكتشاف كيفية سيرورة عمميا.

 -6صعوبات الدراسة:
 صعوبة اإللمام بالموضوع من كل جوانبو ألنو موضوع شامل وميم ونظ ار لممتغيرات التي تحكم التعاملالدولي.
 كثرة العناصر الخاصة باالعتماد المستندي و قمتيا فيما يخص األليات األخرى. عدم الحصول عمى المراجع من المكتبة وذلك لفترة التخرج وقمة عدد النسخ. -7المنهج المتبع في البحث:
تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي من خالل التطرق إلى مفاىيم البنوك والبنوك
التجارية وكذا عممية التمويل وشرح وتحميل آليات عمل البنوك التجارية في تمويل التجارة.
 -8الدراسات السابقة:
 ضيف خالف ،البنوك التجارية ودورىا في تمويل التجارة الخارجية ،دراسة حالة – بنك الفالحة و التنميةالريفية -سنة.7102
من خالل ىذه الدراسة تم التوصل إلى:
 أن عمميات التجارة الخارجية ثاني أىم أنشطة البنك الرئيسية.
 تعتبر تقنية االعتماد المستندي الطريقة األحسن واألضمن في تمويل التجارة الخارجية.
 صومطة وىيبة ،راوية قالمي ،آليات تمويل التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري ،دراسة الفترة -7101 ،7102سنة  .7102وتم التوصل خالل ىذه الدراسة إلى نتائج األتية:
 التجارة الخارجية أحد الدعامات األساسية في البنيان االقتصادي الوطني والدولي فيي تعمل عمى دفع
عجمة التنمية.
 رغم تعدد آليات تمويل التجارة الخارجية من قصيرة ،متوسطو وطويمة األجل إال أن تقنيات التمويل
المتعامل بيا في البنوك بكثرة ىي آليات التمويل قصير األجل خاصة االعتماد المستندي.
ج
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 تعتبر تقنية االعتماد المستندي أنجع آلية لتمويل التجارة الخارجية وال يمكن االستغناء عنيا ،وذلك لكثرة و
اختالف القوانين المنظمة ليا مما تجعميا أكثر ضمانا وتنظيما.
 بشارف عبدالسالم طبوش ،شيخي قادة ،دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية ،البنك الوطنيالجزائري-،وكالة سعيدة -سنة .7102
تم التوصل من خالل ىذه الدراسة إلى أىم النتائج األتية:
 تمويل التجارة الخارجية أمر ال يستيان بو في الميدان االقتصادي ألي بمد حيث تسعى معظم الدول إلى
تشجيع وترقية التجارة الخارجية الذي يعد من بين األىداف التي تسعى الدول تحقيقيا.
 إن تتبع مراحل سير االعتماد المستندي بدءا من فتح ممف االعتماد إلى غاية دفع الوثائق و فحصيا
ومراجعتيا تكون معقدة نوعا ما و تتطمب إلياما دقيقا.
 -9تقسيمات البحث:
من أجل معالجة ىذا الموضوع ودراسة اإلشكالية تم تقسيم البحث إلى فصمين.
 الفصل األول :بعنوان االطار المفاىيمي لمبنوك التجارية وعممية التمويل
تم تقسيمو إلى ثالث مباحث ،حيث خصص المبحث األول في معالجة المفاىيم العامة حول البنوك ،أما
المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى البنوك التجارية باإلضافة إلى المبحث الثالث الذي عالجنا فيو المفاىيم
الخاصة بعممية التمويل.
 الفصل الثاني :بعنوان آليات تمويل التجارة الخارجية


تم تخصيصو إلى دراسة ثالث مباحث ،يتناول المبحث األول ماىية التجارة الخارجية ،أما المبحث الثاني
تطرقنا فيو إلى

آليات تمويل ال تجارة من طرف البنوك باإلضافة المبحث الثالث الذي عالجنا فيو

الضمانات البنكية الدولية.

د
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الفصل األول .................................................االطار المفاهيمي لمبنوك وعممية التمويل
تمهيد:
باعتبار أن أي وحدة إنتاجية من الوحدات االقتصادية العاممة في قطاع األعمال فيي تحتاج إلى مواد
مالية تفوق إمكانياتيا وقدراتيا الذاتية سواء كانت ىذه المؤسسات فردية أو شركة أشخاص أو مؤسسة خاصة أو
عامة  ،يرجع ذلك لمعمميات التي تفوق مواردىا الذاتية وتكون بذلك في حاجة إلى وسيمة لتمويل ىذه العمميات
والنشاطات وبناء عمى ذلك يمكن اعتبار البنوك بأنواعيا المختمفة المصدر األساسي لتمويل ىذه المؤسسات.
ويعتبر البنك العنصر األساسي القتصاد الببلد والحياة االقتصادية فيي أداة لتنفيذ السياسة النقدية
وتمويل المؤسسات االقتصادية ،ينتج لمبنك حقوق تمثل أصمو ويترتب عميو التزامات تمثل خصومو ،ويعود
الفضل الحقيقي لظيور البنوك بالمفيوم الحديث لمصاغة والصيارفة الذين كانوا يقبمون إيداع النقود لدييم مقابل
إيصاالت إيداع أخرى والتي تطورت فيما بعد إلى شبكات.
البنوك التجارية نوعا من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطيا عمى قبول الودائع ومنح االئتمان،
فالبنك التجاري بيذا المفيوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لدييم أموال فائضة ،وأولئك الذين يحتاجون ليذه
األموال ،ويعد البنك التجاري أىم الوسطاء الماليين في االقتصاد وىذا بفضل الخصائص التي ينفرد بيا عن
المؤسسات المالية األخرى  ،لذا سنتطرق الييا في ىذا الفصل والذي بدوره ينقسم الى ثبلثة مباحث :
 المبحث األول  :مفاىيم عامة حول البنوك
 المبحث الثاني  :ماىية البنوك التجارية
 المبحث الثالث :مفيوم عممية التمويل
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المبحث األول :مفاهيم عامة حول البنوك
لقد شيدت البنوك بصفة عامة تطو ار ىاما عبر التاريخ ولقد مس ىذا التطور كل الجوانب ،فأثرت
وتأثرت بمحيطيا السياسي ،االقتصادي ،المالي والنقدي وحتى االجتماعي والثقافي ،كل ذلك أدى إلى بروز
وظائف جديدة بالنسبة لمبنوك تماشيا مع ىذه التطورات ومواكبة العصر.

المطمب األول :نشأة و تطور النشاط البنكي
يرجع بعض المؤرخين ظيور النشاط البنكي إلى البابميين وقانون حمورابي الشيير ،ليمتدىذا النشاط إلى
الحضارة اإلغريقية ثم الرومانية ،ويتمثل ىذا النشاط في مجموعة من األعمال البنكية أىميا حفظ الودائع ومنح
القروض بفوائد.1
كما يروى أنو في العيد اإلسبلمي األول كانت ثمة أنشطة مصرفية معروفة ،عمى غرار قبول الودائع
وتحويل األموال وتمويل التجارة عمى أساس المضاربة ،فضبل عمى القروض الحسنة.
لقد أدى تطور نشاط الصيرفة إلى قيام ىياكل متخصصة في أوروبا خبلل القرون الوسطى (القرن 13
و )14وقد كانت البداية في إيطاليا مع بيوت الصرف ،اذا كانت روما تعد مرك از تجاريا ىاما ،قبل أن ينتشر ىذا
النشاط في مناطق أوروبا وخارجيا.
و ىكذا ندرك أن الوظيفة األصمية لممصارف ىي وظيفة نقدية بحتة ،تتمثل في عممية فرز العمبلت
وتبديميا حيث أن ىذه العمبلت كانت من المعادن ( الذىب والفضة) وبالتالي تخضع لمقياسي العيار والوزن،
كان البد من وجود أفراد متخصصين في معرفة وتقدير قيمة العمبلت وليم خبرة كافية في فرزىا أي في
استخراج الزائف منيا المغشوش.
وبفعل تنامي عمميات اإليداع وتراكم الودائع ،مع مبلحظة أن طمبات السحب أقل بكثير من األرصدة
المودعة ،وعمد الصيارفة إلى إقراض جزء من تمك الودائع مقابل فائدة ،كما أصبحوا يسمحون بسحب مبالغ
تفوق الرصيد المودع ،وىو ما أصبح يعرف بالسحب عمى المكشوف ،ومن ىنا انبثقت وظيفة جديدة في مجال
الصيرفة وىي الوظيفة االئتمانية ،بعدما كانت وظيفة الصراف وظيفة نقدية بحتة.
غير أن ىذا التطور صاحبو بالمقابل مزيد من االضطراب والفوضى ،حيث تفاقمت عمميات االحتيال
والتبلعب بالمسكوكات ،وىو ما تولد عنو شعور من الدول بمسؤولياتيا فتم إنشاء مصارف تابعة لمدولة بغرض
وضع حد لبلنزالقات .وفي ىذا الصدد يذكر أن أول بنك تجاري ظير ىو بنك برشمونة سنة 1401م ،ثم أنشئ
 -1رحيم حسين ،االقتصاد المصرفي ،مفاىيم ،تحاليل ،تقنيات ،دار بياء الدين لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،الجزائر ،2008 ،ص .12-10
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بنك حكومي في البندقية (فينيسيا) سنة 1587م ،ولم يكن الغرض من إنشاء ىذه المصارف تجاريا ،بل حماية
األفراد من ظمم الصيارفة وبسط الثقة في مجال المبادالت.1
ومع ذلك لم تتوقف عمميات االحتيال ،كما إن تنامي نشاط اإلقراض أدى إلى تنامي حجم الكتمة النقدية،
ىذا فضبل عن تعدد جيات اإلصدار النقدي ،وىو ما يعني أن الفوضى ماتزال عائمة،ومن ىنا كتدخل الدولة
بمنطق أخر أكثر صرامة إلعادة تنظيم السوق النقدية ونشاط الصيرفة ،فظيرت البنوك المركزية كمؤسسات
إصدار واشراف،حيث أنشئ بنك فرنسا عام 1800م ،وبنك السويد عام 1868م ،وبنك إنجمت ار عام 1894م.
وعمى الرغم من إدراك أىمية إنشاء ىذه البنوك المركزية ،بقي إنشاؤىا يشيد تباطؤ لدى مختمف الدول،
حتى أن أكثر البنوك المركزية الموجودة حاليا في العالم أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية ،خاصة عمى إثر نداء
المؤتمر المالي العالمي سنة 1920م ببروكسل الذي دعا إلى ضرورة إنشاء بنك مركزي في كل دولة قصد
تسييل المبادالت الدولية.
ومنذ خمسينيات القرن الماضي بدأ القطاع البنكي يشيد نموا متسارعا لم يسبق لو مثيل إن عمى مستوى
الرسممة أو عمى مستوى االنتشار الجغرافي ،حتى أضحى ىذا القطاع يمثل اإلطار األساسي لحركة رؤوس
األموال ،بمختمف آجاليا في أغمب اقتصاديات العالم ،وىي التي تعرف باقتصاديات االستدانة.
غير أن ىذا التطور في التكنولوجيا وفي األدوات المالية وبروز النقد اإللكتروني في العشريتين األخيرتين
أدى إلى اضمحبلل نسبي في الدور التقميدي لمبنوك في االقتصاد ،كوسيط مالي وكموفر لمسيولة ،وكان عمى
ىذه البنوك التأقمم مع ىذا الواقع الجديد بتغيير نمط عمميا ،واإلبداع في خداماتيا وأنشطتو.2
وفي ىذا اإلطار برزت بنوك إلكترونية أو بنوك عمى الخط ،تعمل عمى شبكة األنترنت ،حيث أصبح
بإمكان الزبون إجراء عمميات عمى حسابو وىو في مكتبو أو في بيتو ،وقد تولد عن ىذا التطور الشكمي في
النشاط البنكي تطوير شكل جديد لمنقد ،وىو النقد اإللكتروني.
وىكذا فقد عرف ت المؤسسة البنك ية تطورات ىامة عبر الزمن ،إما من حيث طبيعة النشاط أو من
حيث الخدمات المقدمة (تنوعيا وتطور أساليب تقديميا) ،أو من النطاق الجغرافي الذي تغطيو.
وعموما يمكن تصوير ىذه التطورات من خبلل المخطط التالي:3

 -1رحيم حسين ،مرجع سابق ،ص.12،11
2

 -نفس المرجع ،ص .12

 -3نفس المرجع  ،ص .13
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الشكل( )1تطور المؤسسة البنكية  /النشاط البنكي

بنك شامل

بنك
إسالمي

بنوك
عالمية/دولية

استثمارات

منتجات مالية

بنك أعمال
بنوك/خدمات
إلكترونية

إظمخ

بنوك
محلية/وطنية
قروض

بنك متخصص

بنوك/خدمات
تقليدية

متنوعة

بنك تجاري

النشاط/الخدمات/التوسع

قروض

تمويل تجارة

المصدر :رحيم حسين ،االقتصاد المصرفي :مفاىيم ،تحاليل ،تقنيات ،دار بياء الدين لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،الجزائر،
 ،2008ص.13

المطمب الثاني :ماهية الـبنك
أوال  :تعريف البنك
 كممة بنك أصميا بنكو ( )BANCOااليطالية وترجمة إلى الفرنسية وتعني المصطبة التي يجمس عمييا
أوائل الصيارفة لتحويل العممة ،ثم تطور ىذا المفيوم ليصبح معناه منضدة (  ) COMPTOIRالتي
يتم فييا عد وتبادل العمبلت ،بعد ذلك أصبحت تعني ىذه الكممة المكان الذي توجد بو المنضدة.1
 من ناحية المغة ،ومن ناحية أصل الكممات (  )l’étymologieال يختمف مدلول كممة بنك بالبلتينية عن
مدلول كممة مصرف بالعربية فكممة بنك ،أصميا إيطالي ) (Bancoتعني مقعد ،وىي تدل عمى المقعد
الذي يجمس الصراف في روما ،حيث يقوم بعممية تبديل العمبلت .لقد ظل استعمال ىذه الكممة متداوال
إلى يومنا ىذا ،عمى الرغم من تطور نشاط الصراف عمى النحو الذي أشرنا إليو سابقا ،كما أن كممة
ِ
مصرف جاءت من الصرف ،وىو تبديل العمبلت ،وىي الوظيفة لممصارف كما أسمفنا الذكر .غير أن
ىذه الكممة تم االحتفاظ بيا عمى الرغم أيضا من توسيع نطاق نشاط الصرافين ليتجاوز بكثير عممية
الصرف.
1

 -شاكر القزويني ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2991 ،ص .12
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 وكممة بنك ىي كممة إيطالية معربة ) )Bancoكمعظم األلفاظ المستعممة في األعمال البنكية ،وترجع
ىذه التسمية إلى تجار النقود كانوا يجمسون في األسواق وأماميم منضدة  bancoلمزاولة أعماليم ،وكانوا
يحطمون بنك التاجر الذي ال يستطيع أن يفي بما عميو من الديون لمداللة عمى ضعفو وانحطاط قدره.1
ثانيا :تعريف البنك اصطالحا فتدل كممة بنك أو مصرف عمى تمك المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات في
شكل ودائع وتقديميا إلى المحتاجين إلييا ،خاصة المستثمرين في شكل قروض ،وأخذ نظير ىذا العمل مقابل
يتمثل في الفرق بين الفائدة الدائنة ،المستحقة لممودعين ،والفائدة المدينة التي يدفعيا المقترضون.2
ثالثا :تعريف البنك من الناحية االقتصادية
 وردت عدة تعاريف لمبنك منيا :الكبلسيكية ،ومنيا الحديثة ،فمن جية نظر الكبلسيكية يمكن القول أن
البنك ىو  " :مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيستين من العمبلء.
المجموعة األولى لدييا فائض من األموال وتحتاج إلى الحفاظ عميو وتنميتو ،والمجموعة الثانية ىي
مجموعة العمبلء تحتاج إلى أموال ألغراض أىميا :االستثمار أو التشغيل أو كبلىما".
 كما قد ينظر إلى البنك عمى اعتبار أنو " تمك المنظمة التي تتبادل المنافع المالية مع مجموعات من
العمبلء بما ال يتعارض مع مصمحة المجتمع وبما يتماشى مع التغير المستمر في البيئة البنكية.3

المطمب الثالث :أنواع البنوك و وظائفها.
أوال :أنواع البنوك.
يمكن تقسيم البنوك بحسب عدة معايير :معيار الممكية  ،الوظيفة والغرض ،طبيعة النشاط ،معيار
النطاق الجغرافي....الخ
 -1معيار الممكية :نميز بين بنوك عمومية (ممكيتيا لمقطاع العام) وبنوك خاصة ( قطاع خاص) وبنوك
مختمطة وىي عبارة عن بنوك تعود ممكيتيا إلى القطاع العام و القطاع الخاص بنسب لكل واحد منيم.
 -2معيار الوظيفة :ونميز ىنا بيم البنوك المركزية ،والتي تتمثل وظيفتيا األساسية في كونيا السمطة النقدية
في الدولة حيث تمارس من خبلليا وظيفة اإلصدار النقدي والرقابة عمى البنوك ،وبين البنوك التجارية
وبنوك األعمال ،والتي تتمثل وظيفتيا األساسية في الوساطة المالية.

1
2

 محمد عبدالحميد عجمية ،مدحت محمد العقاد ،النقود والبنوك والعبلقات االقتصادية الدولية ،دار النيضة العربية ،بيروت ،ص.61 -رحيم حسين ،مرجع سابق ،ص.14

 -3محمد عبدالفتاح الصيرفي ،إدارة البنوك ،دار المنياج لنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن  ،2006 ،ص .13
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 -3معيار الغرض :نميز بين بنوك اجتماعية ( وىي عادة ما تكون تابعة لمدولة ،وتتكفل بتمويل مشاريع
يغمب عمييا الطابع االجتماعي ) ،بنوك تجارية (غرضيا تجاري بحت) ،بنوك االدخار (غرضيا ترقية
االدخار في المجتمع ).
 -4معيار طبيعة النشاط :بنك صناعي ،بنك زراعي ،بنك تجارة خارجية...الخ ،أي أن البنك يتخصص في
تمويل قطاع اقتصادي محدد ،أو عمى األقل يخصص الجزء األكبر من تمويمو لقطاع محدد.
 -5معيار االنتشار :نميز ما بين بنوك ذات فروع وبنوك ذات وحدة واحدة ،حيث نجد في الحالة األولى أن
البنك لو مقر رئيسي وفروع منتشرة في العديد من المناطق ،أما الحالة الثانية فنجد أن البنك يقدم
خدمات من خبلل وحدة واحدة ،عادة ما توجد في مدينة كبيرة ،وتنطبق ىذه الحالة عموما عمى البنوك
الجديدة.1
 -6معيار النطاق الجغرافي :بنوك محمية ( تعمل في حدود إقميم ما داخل الوطن ) ،بنوك وطنية ( ليا فروع
في كامل أرجاء الوطن ) ،بنوك دولية ( ليا فروع في عديد من الدول ).
 -7معيار الحجم :نميز بين بنوك كبيرة وبنوك متوسطة وصغيرة ،مع اإلشارة أن مسألة الحجم تبقى نسبية،
حيث إن البنك الذي يعتبر كبير في بمد ما قد يكون صغي ار في بمد آخر ،ويقاس حجم البنك بعدة
مؤشرات أىميا حجم راس المال ،حجم الودائع وحجم القروض ،أو النسبة بينيم الودائع /القروض ،الخ.
 -8معيار طريقة التمويل :نميز مابين بنوك يقوم تمويميا عمى أساس القروض بفوائد وبنوك ال تتعامل
بالفوائد ( المشاركة ) ،وفي ىذا اإلطار نميز بين ما يعرف بالبنوك التقميدية وما بين البنوك اإلسبلمية،
غير أن اشير التقسيمات وأثر استعماال ىي تميز بين بنوك تجارية وبنوك استثمار ،ويمكن أن نضيف
إلييا البنوك اإلسبلمية والبنوك الشاممة التي برزت حديثا:
أ .بنوك تجارية :واألصل في ىذه البنوك أنيا تتعامل في األجل القصير ،أومعظم عممياتيا ،فيي تتولى
تمويل التجارة الداخمية أو الخارجية ،وتمويل دورات االستغبلل لممؤسسات.
ب .بنوك االستثمار :ىي متخصصة في تمويل التجارة الخارجية ،وىذا النوع من التجارة يتطمب مبالغ معتبرة
وينطوي عمى مخاطر كبيرة ،وتعامبلتيا في األجمين المتوسط والطويل وتساىم في رؤوس أموال
الشركات  ،كما توسع نطاق نشاطيا إلى مجال األوراق المالية والمشتقات المالية ،خدمات االستشارة
المالية ،نشاط التأجير ،التأمين و الفوترة ...الخ.

 -1رحيم حسين ،مرجع سابق ،ص.16
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ج .يطمق أيضا عمى ىذا النوع من البنوك تسميات عدة :بنوك متخصصة ،بنوك أعمال ،أوبنوك التنمية
وىذه التسمية اشتيرت بيا الدول ذات التوجو االشتراكي ،حيث كانت عممية التنمية من ميام الدولة،
وتمويل ىذه العممية يقضي إنشاء بنوك لتمويل المشاريع االستثمارية المخططة مركزيا.1
د .بنوك إسالمية :وىي بنوك تقوم نشاطيا عمى مبادئ الشريعة اإلسبلمية ،ومبادئيا ،وعدم تعامميا بالفائدة
( الربا) أخدا وعطاءا ،وبالشكل الذي تخدم من خبلل أعماليا ونشاطاتيا والمتصمة بتجميع األموال
وتوظيفيا الفرد والمجتمع ،يتمثل بالفرد المساىم فييا ،والمتعامل معيا ،وىو األمر الذي يؤكد ارتباط
عمل المصارف ىذه بالشريعة اإلسبلمية وأحكاميا ومقاصدىا ،وربما يؤدي إلى خدمة المجتمع وأفراده
واالقتصاد ككل.2
ه .بنوك شاممة :نشأت فكرة البنك الشامل في ألمانيا في القرن التاسع عشر واستمرت حتى اآلن ،وما
ساعد عمى انتشارىا عدة عوامل منيا االتجاه إلزالة الحواجز بين أنشطة البنوك وتراجع ما يعرف
بالتخصص الوظيفي والقطاعي ،وانتشار موجة التحرر من القيود في كافة األنشطة المالية واالقتصادية
واشتداد المنافسة بين البنوك.3
ثانــــيا :وظائف البــــــــــــــنوك.
تعددت وظائف البنوك منيا التقميدية والحديثة مع بقاء الوظائف األساسية والمتمثمة في خمق النقود
الكتابية وقبول الودائع ومنح االئتمان ،ويمكن عرض ىذه الوظائف كما يمي:4
 -1الوظائف التقميدية:
أ .تمقي الودائع :تقبل البنوك االحتفاظ بأموال الجميور لفترات مختمفة قد تكون قصيرة كحالة الودائع
الجارية أو الطويمة كحالة الودائع االدخارية وتشكل الودائع الجزء األكبر من موارد الوساطة المالية
خاصة ذات البعد النقدي منيا وعمى ىذه الودائع يتوقف الكثير من عمميات الوساطة مثل منح القروض
وانشاء النقود.
ب .منح القروض :من أىم وظائف البنك ىو منح القروض سواء لممؤسسات ( عمومية كانت أو خاصة)،
أو الحكومة أو العائبلت ،وكذلك قطاع العالم الخارجي ،وتعتمد ىذه الوظيفة األساسية عمى الودائع التي

 -1رحيم حسين ،مرجع سابق  ،ص .18
2

3
4

 فميح حسن خمف ،النقود والبنوك ،دار الكتاب العالمي لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن ،2006 ،ص .384 شعبان فرج ،محاضرات في العمميات المصرفية وادارة المخاطر ،جامعة البويرة ،2014 ،ص .23 -زياد سميم رمضان ،إدارة البنوك ،دار المسيرة ودار صفا لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،األردن ،ص .18،17
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تحصل عمييا من الغير وعادة ما تكون مدة القرض ألجال قصيرة ال تتجاوز السنة ،ويقوم برد المبالغ
مع دفع الفوائد عمى ىذا اإلقراض.1
 -2الوظائف الحديثة :إن لمبنك أىداف يسعى من ورائيا إلى رفع رقم أعمالو ولتحقيق ذلك يقوم بـ ــ:
أ .تقديم خدمات استشارية لممتعاممين :تشترك البنوك في إعداد الدراسات المالية لممتعاممين معيا عند
إنشائيم لمشروعاتيم واليدف من ىذه الدراسات ىو تحديد الحجم األمثل لؤلموال البلزمة لممشروع
بحيث ال يكون ىناك نقص في سيولتيا تؤثر عمى تطوره وعمى قدرتو لموفاء بالتزاماتو وال يكون
ىناك إفراط فييا بشكل أعباء عمى المشروع ،وكذلك طريقة السداد ومدى اتفاقيا مع سياسة المشروع
باعتباره أن الفمسفة السميمة تعتبر لمصمحة البنك ومصمحة البنك ومصمحة المشروع معو مشتركة.
ب .تقديم بطاقة االئتمان :ىي أىم الخدمات الحديثة التي تقدميا البنوك في الدول وتتمثل ىذه الخدمة
في منح األفراد بطاقات الببلستيك تحتوي عمى معمومات عن اسم المتعامل ورقم حسابو وبموجب
ىاتو البطاقات عمى أن يقوم ىذا األخير بتسديد قيمة ىذه الخدمات إلى البنك خبلل فترة محددة من
تاريخ استبلمو لفاتورة المشتريات التي قام بيا خبلل الشير.
ج .إدارة ممتمكات المتعاممين مع الصرف :كثي ار ما يوصي األثرياء في الواليات المتحدة األمريكية
المصارف بإدارة أمواليم وممتمكاتيم ألوالدىم القاصرين بعد وفاتيم إلى أن يبمغوا سن الرشد محددين
بذلك لممصرف مجاالت االستثمار ليذه األموال وكيفية التصرف في العائد ،أثناء حياة المالك ليريح
نفسو مع عناء االستثمار ويستفيد من خبرة البنك في ىذا المجال.2

1

 -زياد سميم ،المرجع السابق ،ص .18

 -2بشارف عبدالسبلم طبوش ،شيخي قادة ،دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية :دراسة حالة االعتماد المستندي بالبنك الوطني الجزائري –وكالة
سعيدة -مذكرة شيادة الماستر ،تخصص بنوك وأعمال ،جامعة الطاىر موالي ،سعيدة ،2017 ،ص.8
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المبـــــــــحث الثاني :ماهية البنوك التجارية
إن ىيكمة المنظومة البنكية في أي اقتصاد في العالم ،ترتكز عمى مجموعة من البنوك األولية ،وسمطة
رقابية تتمثل في البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة أيضا ،ونظ ار ألىمية ىذه البنوك سنتطرق في مبحثنا ىذا
إلى ما يعرف بالبنوك التجارية

المطمـــــــب األول :تعريف البنوك التجارية
لمبنوك التجارية عدة تعاريف نذكر منيا:
الـــــــــتعريف األول :يعرف قانون النقد والقرض في مادتو ( )114البنوك التجارية عمى أنيا أشخاص معنوية
ميمتيا األساسية والعادية إجراءالعمميات الموضحة في المواد  110إلى  113من ىذا القانون.
المادة  :110تتضمن األعمال البنكية ،تمقي األموال من الجميور وعمميات القرض ،ووضع وسائل الدفع تحت
تصرف الزبائن وادارة ىذه الوسائل.1
ويمكن إيجاز أو تمخيص مضمون ىذه المواد التي كمفت بيا البنوك فيما يمي:
 تمقي األموال من الجميور في شكل ودائع واعادة إقراضيا. توفير وسائل الدفع البلزمة ووضعيا تحت تصرف زبائنيا والعمل عمى إدارتيا ليا.التـــــــعريف الثاني :تعتبر البنوك التجارية مشروعات مصرفية من الدرجة الثانية في الييكل التنظيمي لمجياز
البنكي بعد البنك المركزي موضوعيا النقود والعمميات التي تدور حول قيام النقود بوظائفيا (وسيط لممبادلة ،أداة
لمدفع ،مخزن لمقيمة ،ومقياسا ليا) ىدفيا األساسي تحقيق أكبر قدر من األرباح بأقل تكمفة ممكنة وذلك بتقديم
خدماتيا البنكية أو خمقيا نقود الودائع.2
التــــــــعريف الثالث :يمكن تعريف البنوك التجارية – ويطمق عمييا أيضا اصطبلح " بنوك الودائع"– بأنيا عبارة
عن مؤسسات ائتمانية غير متخصصة تقوم أساسا بتمقي ودائع األفراد القابمة لمسحب لدى الطمب أو بعد أجل
قصير ،والتعامل بصفة أساسية في االئتمان القصير األجل.3
التـــــعريف الرابع :تعرف البنوك بانيا عبارة عن مؤسسة ائتمانية غير متخصصة تضطمع أساسا بتمقي ودائع
األفراد القابمة لمسحب لدي الطمب وبعد اجل قصير و التعامل بصفة أساسية في االئتمان قصير األجل

4

 -1المادة  114من القانون رقم  ،10-90المؤرخ في  14أبريل ،1990المتعمق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد،16الصادر في 18أبريل .1990
 -2سميمان بوفاسة ،أساسيات في االقتصاد النقدي والمصرفي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2018 ،ص .115 ،114
 -3سميمان ناصر ،التقنيات البنكية وعمميات االئتمان ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة األولى ،الجزائر ،2015 ،ص .20
4

 -محمد زكي شافعي ،مقدمة في النقود والبنوك ،دار النيضة العربية ،الطبعة السابعة ،مصر ص .190
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المطمب الثاني :وظائف البنوك التجارية.
تؤدي البنوك التجارية مجموعة من الوظائف تسمي الخدمات البنكية ،ويمكن تقسيم ىذه الوظائف عموما
إلى قسمين :الوظائف التقميدية والوظائف الحديثة.1
 .1الوظائف التقميدية لمبنوك التجارية :وتتمثل في الوظائف األتية
 فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع عمى اختبلف أنواعيا. تشغيل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة والربحية والضمان واألمن ومن أىم أشكالالتشغيل واالستثمار ما يمي:
 منح القروض والسمف المختمفة وفتح الحسابات الجارية؛
 تحصيل األوراق التجارية وخصميا؛
 التعامل باألوراق المالية من أسيم والسندات بيعا وشراء لمحفظتيا أو لمصمحة عمبلئيا؛
 تمويل التجارة الخارجية من خبلل فتح االعتمادات المستندية؛
 تقديم الكفاالت وخطابات الضمان لمعمبلء؛
 التعامل بالعمبلت األجنبية بيعا وشراء والشيكات السياحية والحواالت الداخمية منيا والخارجية؛
 تحصيل الشيكات المحمية عن طريق غرفة المقاصة ،وصرف الشيكات المسحوبة عمييا؛
 المساىمة في إصدار أسيم وسندات شركات المساىمة؛ -تأجير الخزائن اآلمنة لعمبلئيا لحفظ المجوىرات والمستندات واألشياء الثمينة.2

 .2الوظائف الحديثة لمبنوك التجارية:
أ .تقديم خدمات استشارية لممتعاممين :من خبلل إعداد الدراسات المالية المطموبة لممتعاممين ومنو
تحديد الحجم األمثل لمتمويل وكذا طريقة السداد ومدى اتفاقيا مع سياسة المشروع في الشراء واإلنتاج
والبيع والتحصيل.

 -1خبلف ضيف ،البنوك التجارية ودورىا في تمويل التجارة الخارجية :دراسة حالة بنك الفبلحة والتنمية الريفية-وكالة أم البواقي –خبلل الفترة -2000
 ،2014مذكرة شيادة الماستر ،تخصص مالية وبنوك ،جامعة أم البواقي ، 2015،ص.15

 -2ضيف خبلف  ،المرجع نفسو ،ص.16 ،15،
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ب .وظيفة خدمات أمناء االستثمار :وتشمل توليفة واسعة من الخدمات التي يقدميا البنك لعمبلئيا
مثل:
 سداد االلتزامات الدورية؛ إقامة المعارض السمعية داخميا وخارجيا؛ إقامة المزادات لبيع وشراء السمع؛ ممارسة عمميات بيع وشراء العقارات.ج .وظيفة األشراف والرقابة :تتولى المصارف في المجتمعات ذات التخطيط المركزي عممية توجيو
األموال المتداولة إلى استخداماتيا المناسبة مع متابعة ىذه األموال المتداولة إلى استخداماتيا المناسبة
مع متابعة ىذه األموال لمتأكد من أنيا تستخدميا فيما رصدت لو من أغراض ولمتأكد من مدى ما حققو
استخداميا من أىداف محددة مسبقا لممشروعات التي استخدمتيا.
د .بعض الوظائف األخرى:
قيام البنك بتحصيل مستحقات عمبلئو من مصادرىا المختمفة سواء كانت ىذه المستحقات شيكات أو
كمبياالت أو مستندات أنية مستحقة لصالحيا أو أسيم يدفع ديونيم لمستحقيو.
قيام البنك بالتعامل في األوراق المالية عمى اختبلف أنواعيا سواء لمصمحة عمبلئيا أو لمصمحتو
الشخصية ،استبدال البنك لمعمبلت األجنبية بالعممة الوطنية والعكس لصالح العمبلء.1

المطمب الثالث :أهـــــــــــــــــــــــــــداف البنوك التجارية.
يقوم نشاط البنك التجاري عامة عمى تحقيق ثبلثة أىداف ،وىي :
 تحقيق أقصى ربحية؛
 تجنيب تعرض لنقص في السيولة؛
 تحقيق أكبر قدر من األمان لممودعين ولممصرف.
سنتعرف عمى كل ىدف من ىذه األىداف بالتفصيل
أوال :الــــــــــربحية
تعتبر الوظيفة األساسية إلدارة البنك التجاري ىي تحيق أقصي قدر ممكن من األرباح لممبلك ويعني
تحيق أرباح لممصرف أن تكون إيرادات البنك أعمى من تكاليفو ،بحيث تشمل إيرادات البنك إجماال البنود التالية:
 -1ضيف خبلف ،المرجع السابق ،ص .18 ،17
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 الفوائد المدفوعة التي تتقاضاىا المصارف عمى التسييبلت االئتمانية (وىي الفوائد الدائنة)؛ العموالت الدائنة التي تتقاضاىا المصارف مقابل خدماتيا التي تقدميا لآلخرين؛ األتعاب المتقاضاة مقابل الخدمات التي تقدميا المصارف وغير المتعمقة بطبيعة العمل البنكي كقياميابتقديم استشارات واعداد دراسات الجدوى االقتصادية؛
 األرباح المحققة من شراء وبيع العمبلت األجنبية؛ إيرادات أخرى وتشمل اإليرادات الناجمة عن عمميات ليست من طبيعة عمل البنك ،مثل أرباح محققةمن بيع البنك ألصل من أصول بسعر أعمى من قيمة الدفترية.1
أما فيما يتعمق بتكاليف البنك فإنيا تشمل عموما:
 الفوائد التي يدفعيا البنك لممودعين ( وىي الفوائد المدينة )؛ العموالت المدينة المدفوعة من قبل البنك لممؤسسات المالية األخرى مقابل خدمات تقدميا لممصرفنفسو؛
 المصاريف اإلدارية......إلخ.ثانيا :السيــــــــــــــــــــولة
تعني سيولة أي أصل من األصول مدى سيولة تحويمو إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل خسارة ،وفي
القطاع البنكي نعني بالسيولة مقدرة البنك عمى الوفاء بالتزاماتو تجاه المودعين في حالة طمب ىؤالء سحب
ودائعيم ىذا من جية ،ومن جية أخرى مقدرتو عمى مقابمة طمبات االئتمان.
ويعتمد تحقيق أصى قدر من السيولة عمى عدة عوامل لعل أىميا:
 .1مدى استقرار الودائع :نبلحظ مثبل أن ودائع التوفير تتمتع بثبات نسبي نظ ار لعددىا الكبير وطبيعتيا
المتصفة بالتزايد عاما بعد عام ،مما يطمئن البنكي من ناحيتيا ،وكذلك الحال بالنسبة لمودائع
بإخطار مسبق والودائع ألجل ،يمكن القول إذن بأنو كمما كانت نسبة الودائع ألجل عمى إجمالي
الودائع كبيرة كمما شعرت إدارة البنك التجاري باالرتياح بدرجة أكبر دليبل عمى توفر السيولة.
 .2قصر مدة التسهيالت االئتمانية  :كمما كانت مدة التسييبلت التي يمنحيا البنك التجاري كمما زادت
السيولة ألنيا تعني أن األموال الممنوحة ستعود بسرعة ،إن ىدف السيولة ىو ىدف ميم وأساسي إذ
أن أي تردد لممصرف التجاري في تمبية طمب بعض المودعين لسحب أمواليم قد يؤدي إلي زعزعة

1

 -خديجة خالدي ،عبدالرزاق بن حبيب ،أساسيات العمل المصرفي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2015،ص.44 ،43
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ثقة المودعين اآلخرين بو ويدفعيم فجأة إلى المطالبة باسترجاع أمواليم مما قد يعرض البنك
لئلفبلس ،وقد يتأثر النظام البنكي كمو ما لم يتدخل البنك المركزي لتدارك الوضع ،وفي معظم
البمدان تضع السمطة النقدية نسبا قانونية لمسيولة.
ثالثا :األمـــــــــــــــــــــــــــــان
إن أمان البنك يعني ثقة إدارة البنك بأن التسييبلت البنكية التي تمنح سوف يتم تسديدىا في تواريخ
استحقاقيا المحددة ليتم إقراضيا مجددا والحصول عمى أكبر عائد ممكن.
من أجل ذلك يجب عمييا أن تضع قواعد محددة لئلقراض تقمل قدر اإلمكان مقدار المخاطرة البنكية الممنوحة،
منيا ما يمي:
 سمعة العميل المقترض ومدى انتظامو في الوفاء بالتزاماتو ( سواء تجاه البنك نفسو أو تجاهالمتعاممين معو)؛
 مكانة المؤسسة المقترضة في السوق بين المتنافسين؛ المركز المالي لممؤسسة ومبلءتيا ومدى توازن ىيكميا المالي؛ حجم القرض المطموب ومدى وجود تناسب بينو وبين دخل المقترض وكذا مبلئمتو لمغرض المعمنعنو؛
 مدة القرض ،فكمما قصرت المدة كمما ساعد ذلك عمى التقدير األمثل لممخاطر المحيطة بو؛ الضمانات المقدمة  ،ومدى مبلئمتيا وامكانية مراقبتيا.عند التمعن في أىداف البنك التجاري الربحية ،السيولة ،األمان نبلحظ التعارض الواضع فيما بينيا لذلك
يعتبر التوفيق بينيا ميمة صعبة إلدارة البنك التجاري.
ويرى بعض المفكرين االقتصاديين أن ىذا التعارض بين األىداف الثبلثة يرجع إلى تعارض بين أىداف
طرفين أساسين من األطراف المعنية بشؤون البنك وىما :المبلك والمودعون.
فالمالك يأممون في تحقيق أقصى عائد وىو ماقد يؤثر سمبا عمى مستوى السيولة ودرجة األمان ،أما المودعون
فيأممون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من األموال السائمة وأن يوجو موارده الحالية إلى استثمارات تنطوي عمى
حد أدنى من المخاطر ،وىو مايترك أث ار عكسيا عمى الربحية.
فعمى البنك أن يسعى دائما لمتوفيق بين السيولة أصول البنك وربحيتيا وأمانيا.1

1

 -خديجة خالدي ،عبدالرزاق بن حبيب ،مرجع سابق ،ص .44
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المــــــــــبحث الثالث :مدخل لعممية التمويل
تمثل التدفقات النقدية المعبر عنيا بواسطة وسائل الدفع المتاحة ،وكذا التدفقات الحقيقية ممثمة في
السمع والخدمات ،تيارين أساسيين ألداء االقتصاد الوطني ،يمثل إمداد أصحاب العجز في التمويل باألموال
البلزمة من أعقد مشكبلت التنمية االقتصادية ألي بمد ،وىو ضروري لممارسة أي نشاط اقتصادي.ويمثل
إعادة التمويل الشرط البلزم الستدامة التمويل ،ومن ثم استدامة التنمية.

المطمب األول :مفهوم التمويل البنكي
تعتبر عممية التمويل أىم عنصر النطبلق نشاط أي مؤسسة جديدة أو استم اررية لمؤسسة في السوق
الوطني من أجل التوسع وزيادة حصتيا السوقية لذا ىي تحتاج لرأس المال .

أوال :تعريف التمويل
 التمويل ىو وسيمة لتعبئة الموارد الحقيقية ،من خبلل اإلمداد باألموال البلزمة في أوقات الحاجة إلييا.
وبذلك فالتمويل ىو توفير األموال البلزمة بغرض القيام بمشاريع اقتصادية وتطورىا ،ويختص بالجانب
النقدي وليس السمع والخدمات ،وأن يكون بالقيمة المطموبة  ،وباعتبار التمويل يقصد بو الحصول عمى
األموال بغية استخداميا في تشغيل أو تطوير المشروع ،فيو يمثل نظرة تقميدية.
ذلك أن النظرة الحديثة لموظيفة التمويمية ترتكز عمى تحديد أفضل مصادر األموال ،من خبلل المفاضمة بين
عدة مصادر متاحة بدراسة العائد والتكمفة.
 كما يمكن تعريف التمويل بأنو تدفقات نقدية ومالية مختمفة ،لصالح األفراد والمؤسسات والدولة والخارج،
بغرض إنتاجي أو استيبلكي.1
 يقصد بالتمويل التغطية المادية لممشروعات ما أو المشتريات معينة سواء من داخل الوطن أو من
الخارج الوطن ،ومعنى التمويل في االقتصاد ىو امداد باالموال وقت الحاجة بجميع القطاعات العامة
أو الخاصة.
 ونقصد بالتمويل البنكي لمتجارة الخارجية توفير الموارد مالية مناسبة باسعار فائدة متميزة ،وليذا ىناك
العمل عمى توفير نوعين من التمويل ،ىناك تمويل متوسط األجل والتمويل القصير االجل لبلستثمارات.
 ويعرف أيضا بأنو االمداد باالموال في وقت الحاجة إلييا وىذا التعريف يتكون من العناصر االتية:2

 -1عبد القادر خميل ،االقتصاد البنكي :مدخل معاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2017 ،ص .10،9
 -2طارق الحاج ،مبادئ التمويل ،دار صفاء لمنشر و التوزيع ،االردن ،2010 ،ص .21
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 تحديد دقيق لوقت الحاجة لبلموال؛ البحث عن مصادر لبلموال؛ المخاطر التي تعترض أي نشاط يزاولو اإلنسان.ثانيا :أهمية التمويل
يكتسي التمويل أىمية في عمميات التسوية خاصة التجارة الخارجيةحيث أدت إلى التوفيق بين
المصدر في السداد الفوري ورغبة المستورد في نفع المؤجئللى أنواع مختمفة من االئتمان القصير ومتوسط
و الطويل األجل ،وتيدف ىذه سياسية إلى التوسيع في تقديم االئتمان لممصدر من خبلل توفير السيولة
البلزمة لو لشراء مستمزمات الخاصة بعمميات االنتاج بغرض التصدير.
وقد أدت المنافسة في األسواق الدولية إلى اتجاه نحو إعطاء مزيد من التسييبلت في الدفع
لممستورد األجنبي فمم تعد منافسة مقتصرة عمى االسعار و الجودة بل أصبحت التسييبلت في الدفع أحد
أىم عناصر التسويق الخارجي ومن أجل توفير الضمان لممصدرين ضد المخاطر عدم الدفع سواء كانت
راجعة إلى ظروف المستورد األجنبي التجارية أو ألسباب سياسية.1
الشكل ( :)2يمثل طريقة التمويل بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز.

أصحاب الفائض في
التمويل ()+

التمويل

أصحاب العجز في
التمويل ()-
(

المصدر :عبد القادر خميل ،االقتصاد البنكي :مدخل معاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2017 ،
ص.10

1

 -منصورية غازي ،تقنيات بنكية في تمويل التجارة الخارجية  :دراسة حالة بنك لوالية مستغانم  ،BEA 104مذكرة ماستر ،جامعة عبد الحميد بن باديس

مستغانم ،تخصص التسيير االستراتيجي الدولي ،2017 ،ص .13 ،12

20

الفصل األول .................................................االطار المفاهيمي لمبنوك وعممية التمويل

المطمب الثاني :مصادر التمويل
يقصد بمصادر التمويل مجموعة الوسائل المالية الضرورية إلنشاء وتطوير المؤسسة ،ويظير ذلك –
محاسبيا -ضمن الخصوم في ميزانية المؤسسة ،أيضا الوسائل المالية البلزمة لمفرد والحكومة والخارج.
وتشمل ىذه المصادر عمى:
 المالك :مصدر داخمي ،فيو تمويل ذاتي. الديون :مصدر خارجي.أوال :المصادر الداخمية لمتمويل ( التمويل الذاتي) :يعبر عن االرتباط المباشر بين مرحمة تجميع االدخار
ومرحمة استخدامو ،عمى مستوى كمي وجزئي ،ويشمل التمويل الداخمي مايمي:1
 .1التمويل الذاتي لممؤسسات :إمكانية المؤسسة تمويل نفسيا ذاتيا دون المجوء لطرف آخر خارجي
عنيا ( رفع رأسماليا واىتبلكاتيا واحتياطاتيا)،
 .2تمويل األفراد :استخدام المدخرات؛
 .3تمويل الحكومة :استعمال فائض الميزانية المتراكم.
مزايا وعيوب التمويل الذاتي:
من بين المزايا التي يتسم بيا ىذا النوع من التمويل
 أول تمويل متاح ( قبل االقتراض ) وىو بدون فائدة ويؤدي إلى زيادة رأسمال المؤسسة؛ مصدر تمويل مضمون ( لبلضعوط ،األمان ،االستقبللية ،البلمخاطر)؛ يقع ىذا التمويل ضمن الدائرة المغمقة ( االستثمار = اإلدخار).أما عيوب التمويل الذاتي ىي كاالتي:
 تمركز رأس المال من وجية نظر كمية ،يساىم التمويل الذاتي في تمركز رأس المال ،ويحرم مؤسساتأخرى ضعيف بحاجة لدعم مالي لئلقبلع؛

 إعادة توزيع الدخل في غير صالح العمال ،ويخدم أكثر رب العمل؛ -عدم كفاية التمويل الذاتي.

وتجدر اإلشارة أن التمويل الداخمي لؤلفراد والحكومة ال تختمف عن التمويل الذاتي لممؤسسات ،كونو يعبر عن
عبلقة مباشرة بين تجميع موارد نقدية واستخداميا ذاتيا.2
 -1عبدالقادر خميل  ،مرجع سابق  ،ص .11
 -2المرجع نفسو  ،ص .12
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ثانيا :المصادر الخارجية ( التمويل الخارجي )
يعرف بأنو عممية تمويل االستثمارات الجديدة ،باالعتماد عمى األموال التي يتم الحصول عمييا من المصادر
الخارجية  .ومن بين العوامل التي تؤثر عمى التمويل الخارجي أىميا:
 االحتياطات المالية لممؤسسة وغيرىا؛ حجم التمويل الداخمي المتاح.يشمل التمويل الخارجي عمى نوعين :التمويل المباشر وتمويل الوساطة المالية.
 حسب معيار الممكية :ىناك مصدران لمتمويل الخارجي زيادة رأس المال :أسيم بأنواعيا في شركات المساىمة ،وزيادة حصص الشركات في شركات
التضامن.
 االقتراض :عن طريق البنوك أو إصدار سندات قرض.
 حسب معيار المدة :يشتمل التمويل الخارجي عمى :1كما ىو موضح في الشكل مع الشرح
الشكل( )3يوضح مصادر التمويل حسب المدة
ائتمان تجاري  :مقدم من طرف الموردين
مصادر تمويل
قصيرة األجل

ائتمان بنكي قصير األجل
ائتمان بنكي متوسط األجل

مصادر تمويل
متوسطة األجل

التمويل باالستئجار
األسهم الممتازة
األسهم

مصادر تمويل
طويلة األجل

األسهم العادية
ائتمان مباشر طويل

ائتمان طويل
األجل

سندات
المصدر :عبد القادر خميل ،االقتصاد البنكي ،مرجع سابق ،ص .13
 -1عبد القادر خميل ،المرجع السابق ،ص 13 ،12
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وتجدر اإلشارة أن التمويل الخارجي ارتبط بما يسمى اقتصاد االستدانة واقتصاد أسواق األوراق المالية.
يعتبر قرار التمويل من أىم الق اررات التي يتم اتخاذىا ،ويجب المفاضمة بين التمويل الداخمي والتمويل
الخارجي ،وأيضا المفاضمة بين مكوناتيا ،بمراعاة العوامل التالية:
 تكمفة المصادر المختمفة لمتمويل؛ عنصر المبلئمة؛ وضعية السيولة النقدية عند أخذ قرار المفاضمة؛ المزايا الضريبية؛ طبيعة المعمومات ونوعيتيا من حيث جودتيا ومبلئمتيا؛ كفاءة المدير المالي في استخدام ىذه المعمومات.ىناك عوامل تؤثر عمى حجم التمويل لممؤسسة وىي:1
 معدل النمو المتوقع لممبيعات؛ سياسة توزيع األرباح؛ سياسات توزيع األرباح؛ -كثافة رأس المال وسياسات تسعير المنتج.

المطمب الثالث :أشكال التمــــــــــــــــــويل
تبعا لتعدد مصادر التمويل ،وكذا دور مؤسسات التمويل ،نكوم أمام وضعيتين في نقل األموال من
أصحاب الفوائض إلى أصحاب العجوزات وبقنوات مختمفة ،ففي حالة وجود وسيط مالي نكون أمام (تمويل ذات،
وتمويل مباشر) ،وفي حالة وجود وسيط مالي نكوم أمام تمويل غير مباشر.
أوال :التمويل المباشر والتمويل غير المباشر
 -1التمويل المباشر (توافق الرغبتين) :نعني بو تحويل المدخرات إلى أصحاب العجز في التمويل ،أي
عبلقة مباشرة بين المقرض والمقترض دون وجود وسيط مالي ،وأحيانا يكون الوسيط لكن لفترة وجيزة،
وذلك بإصدار أوراق مالية ،يتم شراؤىا من قبل أصحاب الفائض ،بمساعدة السماسرة وتجار األوراق
المالية ،وتعرف ىذه األوراق باسم " األوراق المالية األولية " ويطمق عمى تداول اإلصدارات الجديدة منيا
اسم " السوق األولية ".

 -1عبدالقادر خميل ،مرجع سابق ،ص .14،13

23

الفصل األول .................................................االطار المفاهيمي لمبنوك وعممية التمويل
حيث يتولى بيع األوراق المالية عن الجية المصدرة أحد السماسرة أو التجار األصول المالية بشكل
منفرد في حالة اإلصدارات الصغيرة نسبيا ،وأيضا يقوم بيا مجموعة سماسرة أو تجار األصول المالية
بتكوين مايسمي "مجموعة استثمارية" .
يأخذ التمويل المباشر ثبلث صور وىي:
أ .األفراد :كمبياالت ،سندات.
ب .المؤسسات :قرض تجاري ( من الموردين) ،أسيم وسندات ،تمويل ذاتي ،قروض مباشرة من
البنوك.
ج .الحكومة :سندات وأذونات الخزينة.
 -2التمويل غير المباشر :نعني بو التدفقات المالية والمستندية التي تتم بين أصحاب الفائض في التمويل
وأصحاب العجز في التمويل ،بشكل غير مباشر عن طريق " الوسطاء الماليين " ،أي أنو تمويل يتم من
خبلل وجود وسطاء مالين ،حيث يقوم الوسطاء الماليون بشراء األوراق المالية التي يصدرىا أصحاب
العجز ( تسمى أوراق مالية أولية ) ،ومن ثم تشغيمييا بتغطية قيمة ىذه األوراق عن طريق إصدار أوراق
مالية خاصة بيم تسمي( األوراق المالية الثانوية) ،يتم بيعيا ألصحاب الفائض في المال.
ونوضح ذلك في المخطط التالي:1
الشكل( : )4التمويل غير المباشر.
المال

مال
أصحاب
فائض في
التمويل
()+

سندات ثانوية

وسيط
مالي

أصحاب
العجز في
التمويل ()-

سندات أولية

المصدر ،عبدالقادر خميل ،المرجع السابق ،ص .17

 -1عبدالقادر خميل ،مرجع سابق ،ص .16،15
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ثانيا :التمويل المحمي والتمويل الدولي:
عمى المستوي الدولة ،يوجد التمويل المحمي أو الداخمي ،والتمويل الدولي أو الخارجي.
 .1التمويل المحمي :يتواجد داخل حدود البمد المدروس ،ويعتمد عمى السوق المالية ( السوق النقدية ،وسوق
راس المال) ،وعمى المستوى المحمي ( وطني) ،وىو تمويل يخدم أكثر المؤسسات االقتصادية.
 .2التمويل الدولي :يتواجد خارج حدود البمد ،ويعتمد عمى األسواق المالية الدول.

25
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خالصة
لمبنوك أىمية قصوى عمى اختبلف أشكاليا وأنواعيا منذ ظيورىا الى غاية يومنا ىذا وذلك من خبلل ما
تقدمو في مجال تمول المؤسسات االقتصادية ،حيث تعتبر مساىمتيا بمثابة المحرك لممشاريع االقتصادية
وبالخاصة االستثمارية منيا  ،ويظير دورىا أكثر من خبلل مساىمتيا في تطور النشاط االقتصادي وجعمو أكثر
حيوية وأكثر فاعمية ،ويبرز دور البنوك في مجال تمويل التجارة الخارجية والتي تقوم عمى عممية التبادل السمعي
أو الخدمات باعتبار ىذه الدول ال تعيش بمعزل عن العالم وذلك وفقا لمنظم والقواعد المعمول بيا عالميا.
وباعتبار أن اليدف األساسي لمبنوك التجارية ىو تحقيق أقصى ربح ممكن إال أنيا تدفع بعجمة
االستثمارات من خبلل تمويل األنشطة التجارية والتي تعتبر اعقد المشكبلت التي تواجو التنمية االقتصادية
بشكل عام ،وعدم مقدرة المؤسسات عمى تمويل كل المشاريع بمصادرىا الخاصة غير أنيا تحتاج الى تمويل
الخارجي  ،حيث ان التمويل يمبي حاجة المؤسسات إلى رؤوس األموال من أجل تغطية العجز المالي ،فيو
يحسن القدرة اإلنتاجية.
ونظر ألىمية التمويل في نجاح النشاط االقتصادي ألي دولة ،فإنو يرتكز عمى البنوك التي يمكن أن
تساىم بفاعمية في تمويل التجارة الخارجية خاصة البنوك التجارية التي تتميز بالقدرة عمى اإلقراض ،إضافة إلى
خمق مصادر تمويل واقرضيا باعتبارىا بنوك الودائع وازدياد حاجة االقتصاد إلى رؤوس األموال.
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تمييد
تعد التجارة الخارجية إحدل الركائز األساسية في التطكر االقتصادم ،حيث تقكـ عمى أساس تبادؿ
السمع كالخدمات بيف دكؿ العالـ فالدكؿ تتفاكت فيما بينيا سكاء مف حيث تكافر المكارد الطبيعة أك الميزة
االقتصادية في إنتاج السمع ك الخدمات ،لذلؾ فيي تقكـ بتصريؼ فائض إنتاجيا كتستكرد فائض ما أنتجتو الدكؿ
األخرل كىذا ما يفرض صعكبة االستقاللية بنظاـ اقتصادم منعزؿ عف بقية الدكؿ ،كقد أدل تعقد الحياة
االقتصادية في جميع الدكؿ كتكسع المعامالت التجارية كتضاعفيا إلى تسارع كتيرة االندماج االقتصادم العالمي
كالغاء التدريجي لمقيكد كالحكاجز أماـ التبادؿ الدكلي ،حيث تسعى مختمؼ الدكؿ لالندماج في النظاـ التجارم
العالمي ك االىتماـ بشكؿ كبير عمى قطاع التصنيع الذم يتطمب معدات كتجييزات كتكنكلكجيا عالية ،لذا كجب
عمييا زيادة نشاطيا االقتصادم كتطكيره ليتماشى مع تطكرت التي تمس كؿ القطاعات الحيكية كرفع التحدم
مع البمداف المجاكرة ليا ك األخذ بتجاربيا الجديدة كالناجحة في قطاع االستثمارات ك تجنب الكقكع في األخطاء
ك تداركيا مف اجؿ التقميؿ مف المخاطر كرفع مستكم اإلنتاج االقتصادم لمبمد كليذا سنقكـ بالتطرؽ في ىذا
الفصؿ إلى ثالث مباحث
 المبحث األكؿ :ماىية التجارة الخارجية
 المبحث الثاني :آليات تمكيؿ التجارة الخارجية
 المبحث الثالث :إدارة المخاطر التجارة الخارجية
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المبحث األول :ماىية التجارة الخارجية
إف الحديث عف أم تطكر اقتصادم يعني بالضركرة الحديث عف تطكر التجارة الخارجية كليذه األخيرة
مكانة مرمكقة في الحياة االقتصادية ،فمنذ القدـ بدا اقتصاد التبادؿ لفرض كجكده عمى مختمؼ المجتمعات مما
يترتب عميو أثار عمى مختمؼ شؤكف الحياة ،ففي بادئ األمر كاف أثر المبادالت التجارية جد محدكدة ككنو لـ
يكف يتجاكز حدكد السكؽ ثـ المدينة ،شيئا فشيئا أخد في التزايد مع ظيكر حاجيات كرغبات جديدة لإلنساف لـ
يكف يدركيا مف قبؿ.

المطمب األول :تعريف التجارة الخارجية
تعددت الصيغ المختمفة لتعريؼ التجارة الخارجية بناء عمى ىدؼ دراستيا فقد عرقت تاريخيا بأنيا تمثؿ:
(أىـ صكر العالقات االقتصادية التي يجرم بمقتضاىا تبادؿ السمع ك الخدمات بيف الدكؿ في شكؿ صادرات
ككاردات) .كيالحظ أف ىذا التعريؼ اقتصر عمى تكضيح العالقات التاريخية المتمثمة بالجانب االقتصادم
متجاىال مككنات التجارة الخارجية .
كما عرفت التجارة الخارجية أيضا باعتبارىا (عممية التبادؿ التجارم في السمع ك الخدمات كغيرىا مف
عناصر اإلنتاج المختمفة بيف عدة دكؿ بيدؼ تحقيؽ المنافع المتبادلة ألطراؼ التجارة ).
أما التعريؼ األشمؿ لمتجارة الخارجية ىك أنيا تمثؿ ( حركات السمع كالخدمات بيف الدكؿ المختمفة ،بحيث تشمؿ
الحركات الخارجية لرؤكس األمكاؿ).
إال أف التعريؼ األقرب لدراسة النظرية االقتصادية ،ىك أف التجارة الخارجية تمثؿ ( أحد فركع عمـ االقتصاد
الذم ييتـ بدراسة الصفقات التجارية كأحد فركع عمـ االقتصاد ،تأثيرىا عمى مككنات االقتصادية مف خالؿ
دراسة فركعو المختمفة كدراسة تأثيرىا عمى القطاعات االقتصادية المختمفة.
أما الصفقات التجارية التي تشمميا التجارة الخارجية فيمكف تصنيفيا إلى ما يمي:
 تبادؿ السمع المممكسة ،كالسمع االستيالكية ك اإلنتاجية كالمكاد األكلية. تبادؿ الخدمات ،كالخدمات السياحية كخدمات النقؿ ك التاميف كالخدمات المصرفية. حركة رؤكس األمكاؿ ك المعامالت المالية كالخارجية المتعمقة بالقركض ك االستثما ارت األجنبية.1 -1حساـ عمي داكد ،أحمد اليزايمة ،أيمف أبك خضير ،عبد اهلل صكفاف ،اقتصاديات التجارة الخارجية ،دار المسيرة لمنشر ،ط ،1األردف،2002 ،
ص.14
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 تبادؿ عناصر اإلنتاج المختمفة ،المتمثمة بانتقاؿ األيدم العاممة مف بمد إلى آخر سكاء باستقطابالكفاءات ،باليجرة بحثا عف عمؿ بأجر مرتفع.1

المطمب الثاني :أىمية التجارة الخارجية
تعد التجارة الخارجية مف أىـ القطاعات الحيكية في أم اقتصاد حيث يعتبر ىذا المؤشر الجكىرم عمى
القدرة اإلنتاجية

كالتنافسية لمدكلة ،ألنو يعكس اإلمكانيات االقتصادية لمدكلة في تحقيؽ مكتسبات التنمية

االقتصادية ،كما يترتب عمى ذلؾ مف إيجابيات تعكد بالنفع عمى االقتصاد المحمي كتتمثؿ أىمية في تحقيؽ
مايمي:
-

تحقيؽ أكبر إشباع ممكف مف السمع كالخدمات مما لكلـ يكف ىناؾ تجارة خارجية كذلؾ مف خالؿ الحصكؿ
عمى السمع كالخدمات يصعب إنتاجيا محميا.

 تكفير السمع التي تككف الدكلة غير قادرة عمى إنتاجيا محميا ،ألسباب تعكد إلى طبيعة السمعة مف حيثالمتطمبات اإلنتاجية ليا.
-

تأميف احتياجات الدكؿ النامية مف المتطمبات األساسية لمتنمية االقتصادية ،مثؿ رؤكس األمكاؿ ك
التكنكلكجيا ك مصادر العمالت األجنبية ك اإلدارة الحديثة ،التي تساعد عمى تنشيط القطاعات االقتصادية
المختمفة في االقتصاد الكطني.

 تحقيؽ المكاسب المتكقعة مف الحصكؿ عمى السمع ك الخدمات بكمفة أقؿ ،مما لك تـ إنتاجيا محميا. -زيادة الدخؿ القكمي اعتمادا عمى التخصص في اإلنتاج كتقسيـ العمؿ الدكلي.2

 -1حساـ عمي داكد ،ك أخركف  ،مرجع سابؽ ،ص.14
 -2نفس المرجع ،ص .17

03

الفصل الثاني  ...........................................................آليات تمويل التجارة الخارجية

المطمب الثالث :األطراف المتداخمة في التجارة الخارجية
أوال :األطراف المباشرة في التجارة الخارجية
 .1المصدر :ىك الذم يقكـ بشراء أك إنتاج البضاعة لبيعيا في الخارج بغض النظر عف نكع البضاعة التي
يتعامؿ بيا .ك قد يككف المصدركف أفراد مستقميف أك قد يظيركف عمى شكؿ شركات ،كما قد تككف الدكلة ىي
المصدرة كذلؾ عندما تكمؼ إحدل مؤسساتيا بيذا العمؿ.1
 .2المستورد :ىك الذ م يقكـ بمشركعة في أسكاؽ بعيدة ،ك يشترم البضاعة ال بقصد إعادة تصديرىا بؿ لبيعيا
في األسكاؽ الداخمية ،ك ليذا فيك يختمؼ عف التاجر ك المستكرد المؤقت ك الذم يستكرد بقصد التصدير.
 .3البنوك التجارية :فالبنكؾ التجارية تقكـ بكظيفة ىامة في االقتصاد ،فيي كسيمة تعمؿ بيف المدخريف ك
المستثمريف أم بيف المقرضيف ك بيت عرض النقكد ك طمبيا إذ تمكؿ المشركعات باألمكاؿ الالزمة إلنشائيا ك
تنميتيا.
كلقد أنشأت البنكؾ نتيجة زيادة المعامالت التجارية بيدؼ خدمة التجارة الخارجية ،عف طريؽ إصدار
الضمانات التي يطمبيا العمالء ك التي يشترطيا المصدركف بالخارج قبؿ شحف بضائعيـ ك كذلؾ تسدد حقكؽ
المصدريف األجانب عف طريؽ خصـ مف حسابات فركع أك مراسمي البنؾ بالخارج ،ك ذلؾ مقابؿ سداد المستكرد
المحمي بقيمة ما استكرده إلى البنؾ بالعممة المحمية ك العكس يحدث في حالة تصدير سمعة محمية إلى الخارج.
تعتبر تسكية عمميات التجارة الخارجية مف أىـ األعماؿ التي يقكـ بيا البنؾ التجارم ،كما أصبحت في الكقت
الحالي معقدة بسبب التنظيمات التي تضعيا الدكؿ في النقد األجنبي التي تيدؼ إلى حدكث عجز في ميزاف
المدفكعات .ك قد اقتضت ىذه التنظيمات ظيكر أعباء جديدة عمى البنكؾ التجارية ،حيث تقكـ بخدمة التجارة
الخارجية إذ أف عمييا اإلشراؼ عمى تنفيذ الرقابة ك القياـ بإجراءات حصكؿ المستكرد عمى العمالت األجنبية مف
السمطات التنفيذية.
ك تقكـ البنكؾ بتقديـ العديد مف الخدمات في مجاؿ المعامالت الخارجية مف أبرزىا الخدمات التي تقدـ
لممصدريف فضال عمى الخدمات الخارجية ك مف أىـ ىذه الخدمات:
أ -خدمات المصدرين و المستوردين
 -تقديم المعمومات و المنشورات:

 -1مكقع أبحاث فقو المعامالت  www.kantakji.comبتاريخ  2019/06/01عمى الساعة ،11.23ص.13
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مف خالؿ نشرات دكرية تشرح حالة األسكاؽ الخارجية مف النكاحي االقتصادية ،ك إمكانية عقد صفقات مع
أم منيما حيث أف قكاعد الرقابة عمى النقد ك الحصص ك الرسكـ الجمركية ك المخاطر المحتممة التي يمكف
تقابؿ المصدريف في التعامؿ مع الدكؿ المختمفة ،كذلؾ المستندات ك كسائؿ الشحف المرغكبة مف طرؼ ىذه
الدكؿ .ك تقكـ البنكؾ أيضا بتقديـ ك تحديد أسعار الصرؼ لمعمالء في مختمؼ بمداف العالـ.1
 إنياء المعامالت المالية الخاصة بالتصدير و االستيراد:مف خالؿ فركع البنكؾ في الخارج أك المراسميف المنتشريف في كافة أنحاء العالـ ،ك ذلؾ باستخداـ أنكاع
مختمفة مف الكسائؿ مثؿ االعتمادات ك الكمبياالت المستندية ك ىذا في ظؿ قكاعد تبادؿ العمالت التي تحقؽ
أقصى ربح لممصدريف.
 تمويل عمميات التبادل:مف خالؿ الحسابات الخارجية المدينة ك مف خالؿ القركض ك قبكؿ الكمبياالت المستندية ،ك ضماف إتماـ
المعامالت بشكؿ مرضي لألطراؼ المختمفة.
 إجراء التأمين:المطمكب خالؿ حركة السمع حتى تصؿ إلى المستثمريف ك تقديـ تسييالت السفر ك التعامؿ مع
المستكرديف في الخارج ك تقديـ المصدريف لممؤسسات المالية في الخارج ك تسييؿ تعامميـ مع الككالء.
 إجراء عمميات التحصيل المستندية لممبيعات الخارجية:ك تتجمى أىمية التمكيؿ المصرفي لمتجارة الخارجية فيما يمي:
 التقميؿ مف مشاكؿ المسافات بيف المصدريف ك المستكرديف؛ التغمب عمى اختالؼ كتبايف نظـ النقد في االستيراد كالتصدير بيف الدكؿ ،كتبايف بيف العمالت في دكؿالعالـ؛
 حماية المصدريف مف المخاطر السياسية ك التجارية...إلخ.؛ التسييؿ المصدريف عمى الحصكؿ عمى قيمة سمعيـ فك ار أك دكف تجميد أمكاليـ لمدة طكيمة .ك ذلؾ عفطريؽ اإلقراض بضماف مستندات الشحف أك خصـ الكمبياالت المسحكبة عمى المستكرديف في الخارج.

 -1مكقع مركز أبحاث فقو المعامالت  www.kantakj.comبتاريخ  2019/06/01الساعة  ،11.23ص .14 ،13
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ب -عمميات األطراف األخرى
-

إصدار ك قبكؿ كسائؿ الدفع الخارجية مثؿ الحكاالت المصرفية ك التحكالت البريدية ك البرقية بالتمكس

ك الفاكس ،أك قبكؿ الشيكات التي تدفع دكليا؛
 تسييؿ عمميات صرؼ العمالت األجنبية ك التحكيؿ ك التحصيؿ؛ إصدار الشيكات السياحية ك بطاقات االئتماف الخارجية.1 .3.3خدمات تمويل التجارة الخارجية
تتعدد طرؽ ا لتسديد التي يمكف أف يقكـ بيا كؿ مف المصدر ك المستكرد الخارجي في تداكؿ الحقكؽ
بينيما ،ك في مقدمة ىذه الطرؽ الدفع نقدا ،كىي طريفة تتطمب قد ار كبي ار مف الثقة التي ال تتكفر بشكؿ كبير
بيف األطراؼ المتعاممة ،ك الطرؽ األخرل ىي استخداـ الكمبياالت المستندية بأنكاعيا ،ك االعتمادات المستندية.
ثانيا :األطراف غير المباشرة في التجارة الخارجية
 -1الناقل :تمعب عممية النقؿ دك ار ىاما في عمميات التجارة الخارجية ،ك تظير أىميتيا أكثر في تأثيرىا
عمى سعر البيع النيائي .كنظ ار لتكمفة النقؿ الكبيرة ،كككف المؤسسات ال تتكفر عمى اإلمكانيات المادية
الضركرية لتنظيـ عمميات النقؿ الدكلي ،فإنيا تككؿ الميمة في أغمب األحياف لمؤسسات نقؿ خاصة ،ك ال يبقى
عمييا سكل اختيار كسيمة النقؿ المناسبة مع طبيعة البضاعة المنقكلة.
ك ىناؾ عدة كسائؿ لعممية النقؿ نذكر مف بينيا:
أ -النقل الجوي :عبارة عف نقؿ البضائع األكثر أىمية ،ك ذات قيمة معتبرة ك حجـ صغير ،إضافة إلى
الطركد ك الرسائؿ.
ب -النقل البري :عبارة عف نقؿ البضائع ب ار عف طريؽ السيارات ك الشاحنات.
ج -النقل البحري :يمثؿ الحجـ األكبر لمعمميات الخارجية ،لتكجييا نحك القارات األخرل.
د -النقل عبر السكك الحديدية :تنظـ ىذه الكسيمة عف طريؽ االتفاقية الخارجية لنقؿ البضائع ،كالتي
تحكـ .
العالقة بيف المرسؿ ك المرسؿ إليو ك تنظـ طرؽ السكؾ الحديدية.
ه -البريد :ال يمكف أف تككف الحمكلة المرسمة تزف أكثر مف  2إلى  5كمغ.
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و -النقل عبر النير :تستعمؿ بالنسبة لممكاد الجد ثقيمة ( الرمؿ ،الحصى .)...ليذا يجب مراعاة عدة
معايير ،عند اختيار كسيمة النقؿ يراعى فييا ( التكمفة ك نكعية ككزف كحجـ البضاعة ،كسرعتيا الستالـ في
الكقت المناسب ككذا التغميؼ باإلضافة إلى مصاريؼ التخزيف كغيرىا ).1
 -2التأمين:
نظ ار لضخامة عمميات التجارة الخارجية ،يستحيؿ تحمؿ أخطار نقؿ البضاعة مف طرؼ المستكرد أك المصدر،
ك عميو تتكفؿ شركة التأميف بتحمؿ األخطار التي يحتمؿ كقكعيا ،إذ التاميف ىك عممية بمقتضاىا يتحصؿ أحد
الطرفيف ،ك ىك المؤمف لو مقابؿ دفع قسط التأميف عمى تعيد كتابي لصالحو.
 -3رجل العبور:
يعتبر القائـ بالعبكر عمى أنو أساس كساطة عمميات النقؿ يتدخؿ في عمؽ سمسمة المنتكج ،ك يمكف أف يككف
ككيؿ معتمد لدل الجمارؾ مكمؼ بخدمات التأميف في إطار كثائؽ بكليصة التأميف لمختمؼ الشاحنيف ،أك ناقؿ ك
مراقب بحرم ،فيك يؤمف عممية العبكر كميندس أك مقاكؿ لمنقؿ.2

 -1مكقع مركز أبحاث فقو المعامالت www.kantakj.comبتاريخ  2019/06/01الساعة  ،11.23ص.15،16
 -2نفس المرجع ،ص.17
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المبحث الثاني :آليات تمويل التجارة الخارجية
تعتبر عممية اختيار كسيمة الدفع في التجارة الخارجية أساسا ميما في نجاح الصفقات التجارية ،كلكؿ
منيا مميزاتو الخاصة مف حيث السرعة ،الضماف ،التكمفة كالقبكؿ التجارم ،إذ يتـ االتفاؽ بيف كؿ مف المستكرد
كالمصدر عمى نكع ككسيمة الدفع الكاجب اختيارىا في عممية تسديد مبمغ الصفقة .لكف رغـ جميع الجيكد
المبذكلة إلنجاح الصفقات الخارجية إال أنيا ال تخمك مف األخطار التي تتعرض ليا كذلؾ العتبارات عديدة ،مف
أىميا البعد الجغرافي.

المطمب األول :التمويل القصير األجل
تستعمؿ عمميات التمكيؿ قصيرة األجؿ لمتجارة الخارجية في تمكيؿ الصفقات الخاصة بتبادؿ السمع
كالخدمات مع الخارج ،كمف أجؿ تسييؿ ىذه العمميات ،كالبحث عف أفضؿ الطرؽ التي تسمح بتكسيع التجارة
الخارجية ،كالتخفيؼ مف العراقيؿ التي تجابييا كالمرتبطة خاصة بالشركط المالية لتنفيذىا ،يسمح النظاـ البنكي
بالمجكء إلى عدة أنكاع كطرؽ مختمفة لمتمكيؿ ،تتيح لممؤسسات المصدرة كالمستكردة عمى السكاء إمكانية الكصكؿ
إلى مصادر التمكيؿ الممكنة في أقؿ كقت ممكف كبدكف عراقيؿ.
أوال :االعتماد المستندي
تعريف االعتماد المستندي:

-1

لغة :االعتماد يعني الضماف ،ك المستندم :يعني دفع الثمف كتسميـ عف طريؽ المستندات.
المصدر يسمـ
اصطالحا :ما ىك إال تعيد مصرفي مشركط بالكفاء بعبارة أكسع ىك تعيد مكتكب مف بنؾ يسمي ُ
لمبائع عف طريؽ بنؾ ثاني في بمده كذلؾ بناء عمى طمب المشترم ك بالمطابقة بتعميماتو في حدكد مبمغ محدد
خالؿ فترة زمنية معينة نظير تقديـ مستندات صحيحة.1
االعتماد المستندم في تمؾ العممية التي يقبؿ بمكجبيا بنؾ المستكرد أف يحؿ محؿ المستكرد في االلتزاـ بتسديد
كارداتو لصالح المصدر األجنبي عف طريؽ البنؾ الذم يمثمو مقابؿ استالـ الكثائؽ أك المستندات التي تدؿ عمى
أف المصدر قد قاـ فعال بإرساؿ البضاعة المتعاقد عمييا.

1

 -شيماء ازىرم بختيت أحمد ،االعتمادات المستندية ككسيمة لمدفع في التجارة الخارجية كدكرىا في ميزاف المدفكعات :دراسة حالة بنؾ فيصؿ

اإلسالمي كمصرؼ المزارع التجارم ،2015-2009مذكرة ماجستير ،تخصص تمكيؿ ،جامعة السكداف لمعمكـ ك التكنكلكجيا ،2016 ،ص .12
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ك يالحظ مف ىذا التعريؼ أف العالقة التي تنجـ عف فتح اعتماد مستندم لصالح المستكرد تربط بيف أربعة
أطراؼ كىي :المستكرد ،المصدر ،بنؾ المستكرد كبنؾ المصدر .كمف المالحظ أيضا أف ذلؾ يتـ كفؽ التسمسؿ
العاـ التالي:1
 إبراـ عقد استيراد بضاعة مع المصد الذم يتعيف عميو القياـ بإرساؿ ىذه البضاعة كالمستندات إلىالمستكرد.
 طمب المستكرد مف بنكو فتح اعتماد المستندم .كيتعيد البنؾ في حالة قبكؿ ذلؾ بتسديد مبمغالصفقة مقابؿ استالـ مجمكعة المستندات الدالة عمى تنفيذ العقد كارساؿ البضاعة.
 التسديد الفعمي لصالح المصدر كذلؾ عف طريؽ البنؾ الذم يمثمو. قياـ البنؾ المصدر بجعؿ حساب ىذا األخير دائنا. -2المستندات المطموبة:
كيالحظ أف المستندات التي تعبر عف جميع مراحؿ تنفيذ العقد بيف المستكرد كالمصدر ميمة جدا.
كىيفي الحقيقة تعكس نية الطرفيف في تنفيذ العقد ،باإلضافة إلى أنيا تشكؿ األساس الذم يتـ االستناد إليو في
التسكية المالية قبؿ االستالـ الفعمي لمبضاعة .كبناء عمى ذلؾ ،مف المفيد أف نعرؼ كلك بصفة إجمالية ماىية
ىذه المستندات المطمكبة لمقياـ بفتح االعتماد المستندم.
 الفاتورة  :كتتضمف الفاتكرة كؿ المعمكمات الخاصة بالبضاعة مثؿ الكمية ،النكعية ،األسعار..... بوليصة الشحن والنقل  :كىي عبارة عف مستند يعترؼ فيو قائد الباخرة بانو شحف البضاعة مف أجؿنقميا كتسميميا إلى صاحبيا ،كفي حالة ما إذا كانت كسيمة النقؿ غير الباخرة فإنو يتطمب إصدار كثيقة
حسب كسيمة النقؿ المستعممة.
 بوليصة التامين :كىي تمؾ المستندات التي تؤمف عمى البضاعة المرسمة ضد كؿ األخطار المحتممةالتي يمكف أف تتعرض ليا أثناء النقؿ.
 الشيادات الجمركية :كىي كؿ المستندات التي تثبت خضكع البضاعة لكؿ اإلجراءات الجمركية. -شيادات المنشأ :كىي الشيادات التي تثبت مكاف صنع البضاعة كمكطنيا األصمي.

 -1الطاىر لطرش ،تقنيات البنكؾ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،ط  ،4ص .117 ،116
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 شيادات التفتيش والرقابة و الفحص :كىي تمؾ الكثائؽ التي تثبت خضكع البضاعة إلى تفتيشأجيزة الرقابة مف أجؿ التأكد مف سالمة المعمكمات المبينة في الفاتكرة ( الكزف ،المكاصفات.)......
 الشيادات الطبية :كىي كؿ الشيادات الصحية المحررة مف أجؿ التأكد مف سالمة البضاعة مفالنكاحي الصحية ك الكيميائية.
 -3أنواع االعتماد المستندي :يمكف تصنيؼ االعتماد المستندم إلى عدة أنكاع كما يبينو الشكؿ االتي:1

 -1كتكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،دكر االعتماد المستندم في تمكيؿ التجارة الخارجية ،الممتقى الدكلي حكؿ" سياسات التمكيؿ ك أثرىا عمى
االقتصاديات كالمؤسسات النامية"  ،أياـ  22-21نكفمبر  ،2006ص6
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الشكل رقم (:) 5

أنواع االعتماد المستندي
االعتمادالقابؿ لإللغاء

مف حيث قكة تعيد البنؾ
المصدر

االعتماد غير القابؿ لاللغاء
االعتماد غير المعزز

مف حيث قكة تعيد
أنكاع االعتماد المستندم

البنؾ المرسؿ

االعتماد القطعي المغزز
اعتماد القبكؿ

مف حيث طريقة الدفع

اعتماد االطالع

البائع المستفيد

اعتماد الدفعات
االعتماد المغطى كميا

مف حيث طريقة السداد

االعتماد المغطى جزئيا

المشترم األمر

االعتماد غير المغطى
االعتماد القابؿ لمتحكيؿ
مف حيث الشكؿ

االعتماد الدائرم أك المتجدد
االعتماد الظيير
اعتماد التصدير

مف حيث الطبيعة

اعتماد االستيراد
المصدر  :كبكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،دكر االعتماد المستندم في تمكيؿ التجارة الخارجية ،الممتقى الدكلي حكؿ" سياسات التمكيؿ ك أثرىا عمى
االقتصاديات كالمؤسسات النامية"  ،أياـ  22-21نكفمبر  ،2006ص .6
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تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعيد البنك المصدر

أ-

تتخذ االعتمادات المستندية صك ار مختمفة ،يمكف تصنيفيا مف حيث قكة التعيد ( أم مدل التزاـ البنكؾ بيا )
إلى نكعيف ىما االعتماد القابؿ لإللغاء كاالعتماد القطعي ( غير القابؿ لإللغاء ).
-

االعتماد المستندي القابل لإللغاء :االعتماد القابؿ لإللغاء أك النقض ىك الذم يجكز تعديمو أك إلغاؤه

مف البنؾ المصدر لو في أم لحظة دكف إشعار مسبؽ لممستفيد .كىذا النكع نادر االستعماؿ حيث لـ يجد قبكال
في التطبيؽ العممي مف قبؿ المصدريف لما يسببو ليـ مف أضرار كمخاطرة ،ذلؾ أف االعتماد القابؿ لإللغاء يمنح
ميزات كبيرة لممستكرد فيمكنو مف االنسحاب مف التزامو ،تغيير الشركط أك إدخاؿ شركط جديدة في أم كقت شاء
دكف الحاجة إلى إعالـ المستفيد ،غير أف التعديؿ أكالنقض ال يصبح نافذا إال بعد أف يتمقى المراسؿ اإلشعار
الذم يكجيو إليو البنؾ فاتح االعتم اد ليذا الغرض ،بمعني أف البنؾ فاتح االعتماد يككف مرتبطا تجاه المستفيد
بدفع قيمة المستندات في حاؿ أف ىذا الدفع قد تـ مف قبؿ البنؾ المراسؿ قبؿ استالـ عمـ التعديؿ أك إلغاء.
-

االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء ( االعتماد القطعي) :ىك الذم ال يمكف إلغاؤه أك تعديمو إال إذا

تـ االتفاؽ كالتراضي عمى ذلؾ مف قبؿ جميع األطراؼ ذات العالقة ،كالسيما مكافقة المستفيد ،فيبقى البنؾ فاتح
االعتماد ممتزما بتنفيذ الشركط المنصكص عنيا في عقد فتح االعتماد .كىذا النكع مف االعتمادات المستندية ىك
الغالب في االستعماؿ ألنو يكفر ضمانا أكبر لممصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتيا لشركط كبنكد
االعتماد.
ب -تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعيد البنك المراسل :يمكف تقسيـ االعتماد القطعي إلى قسميف اعتماد
معزز كاعتماد غير معزز.
-

االعتماد المستندي غير معزز :بمكجبو يقع االلتزاـ بالسداد لممصدر عمى عاتؽ البنؾ فاتح االعتماد،

كيككف دكر البنؾ المراسؿ في بمد المصدر مجرد القياـ بكظيفة الكسيط في تنفيذ االعتماد نظير عمكلة ،فال الزاـ
عميو إذا أخؿ أحد الطرفيف بأم مف الشركط الكاردة في االعتماد.1
-

االعتماد القطعي المعزز :يضيؼ البنؾ المراسؿ في بمد المستفيد تعيده إلى تعيد البنؾ الذم قاـ بفتح

االعتماد ،فيمتزـ بدفع قيمة في جميع الظركؼ مادامت المستندات مطابقة لمشركط ،كبالتالي يحظى ىذا النكع مف

 -1كتكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،المرجع السابؽ ،ص .7
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االعتمادات بكجكد تعيديف مف بنكيف ( البنؾ فاتح االعتماد كالبنؾ المراسؿ في بمد المستفيد) فيتمتع المصدر
المستفيد بمزيد مف االطمئناف كبضمانات أكفر بإمكانية قبض قيمة المستندات.
كبطبيعة الحاؿ ال يطمب البنؾ فاتح االعتماد تعزيز االعتماد مف البنؾ المراسؿ إال عندما يككف ذلؾ
ِ
المصدر عمى التاجر المستكرد ،فقد ال تكجد حاجة لذلؾ إذا كاف البنؾ فاتح االعتماد ىك أحد
جزءا مف شركط
البنكؾ العالمية المشيكرة لعظ ـ ثقة الناس بيا .كما أف البنكؾ المراسمة ال تقكـ بتعزيز االعتمادات إال إذا تكافرت
عندىا الثقة بالبنؾ المحمي فاتح االعتماد ،كيككف ذلؾ نظير عمكلة متفؽ عمييا.
ج-

تصنيف االعتمادات من حيث طريقة الدفع لمبائع المستفيد:

يمكف تقسيـ االعتماد المستندم مف حيث طريقة الدفع لمبائع المستفيد ( تنفيذ االعتماد) إلى اعتماد اطالع،
كاعتماد قبكؿ أك ألجؿ ،كاعتماد الدفعات المقدمة.
 اعتماد االطالع :فيو يدفع البنؾ فاتح االعتماد بمكجبو كامؿ قيمة المستندات المقدمة فكر االطالع عميياكالتحقؽ مف مطابقتيا لالعتماد ،كيككف الدفع مف أمكاؿ البنؾ في حالة اعتماد المرابحة ،أما في حالة اعتماد
الككالة فإف البنؾ يقكـ بإبالغ عميمو طالب فتح االعتماد بكصكؿ المستندات كيطمب منو تكقيعيا كتسميميا كدفع
قيمتيا كاممة مع العمكالت المضافة (أك ما بقي مف قيمتيا عمى افتراض أنو سمَـ دفعة مقدمة عند فتح االعتماد)
أك يقيد ذلؾ فك ار عمى حسابو .كىذا النكع ىك أكثر االعتمادات شيكعا.
 اعتماد القبول :ينص عمى أف الدفع يككف بمكجب كمبياالت يسحبيا البائع المستفيد كيقدميا ضمف مستنداتالشحف ،عمى أف يستحؽ تاريخيا في كقت الحؽ معمكـ .ك المسحكبات المشار إلييا أما أف تككف عمى المشترم
فاتح االعتماد ،كفي ىذه الحالة ال تسمـ المستندات إال بعد تكقيع المشترم بما يفيد التزامو بالسداد في التاريخ
المحدد لدفعيا .كأما أف تككف مسحكبة عمى البنؾ فاتح االعتماد الذم يتكلى نيابة عف المشترم تكقيعيا بما يفيد
التزام و بالسداد في األجؿ المحدد لدفعيا .أك يسحبيا عمى المشترم كيطمب تكقيع البنؾ الفاتح بقبكليا أك
التصديؽ عمييا .كيختمؼ اعتماد الدفع آلجؿ عف اعتماد القبكؿ في أف المستفيد ال يقدـ كمبيالة مع المستندات.1
 اعتماد الدفعات :اعتمادات الدفعات المقدمة أك االعتمادات ذات الشرط األحمر ىي اعتمادات قطعية يسمحفييا لممستفيد بسحب مبالغ معنية مقدما بمجرد إخطاره باالعتماد ،كسميت ىذه االعتمادات بيذا االسـ ألنيا
تحتكم عمى ىذا الشرط الخاص الذم يكتب عادة بالحبر األحمر لمفت النظر إليو .ك يقكـ البنؾ المراسؿ بتسميـ
 -1كتكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،مرجع سابؽ ،ص .8 ،7
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الدفعة المقدمة لممستف يد مقابؿ إيصاؿ مكقع منو إلى جانب تعيد منو بردىا إذا لـ تشحف البضاعة أك يستعمؿ
االعتماد خالؿ فترة صالحيتو ،كيمتزـ البنؾ المصدر بتعكيض البنؾ المراسؿ عند أكؿ طمب منو .فإذ لـ ينفذ
االعتماد كعجز المستفيد عف رد الدفعة المقدمة فإف اآلمر مسؤكؿ عف التعكيض لمبنؾ المصدر .ك قد يتـ تسميـ
الدفعة المقدمة مقابؿ خطاب ضماف بقيمة كعممة الدفعة المقدمة .كيستخدـ ىذا النكع مف االعتمادات لتمكيؿ
التعاقدات الخاصة بتجييز المصانع باآلالت ك المعدات ك إنشاء المباني ،أك التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة
بمكاصفات خاصة التالئـ إال مستكردىا كحده ،أك ككنيا تحتاج لمبالغ كبيرة مف أجؿ تصنيعيا.
د-

تصنيف االعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد:

يمكف تقسيـ االعتمادات المستندية مف حيث مصدر تمكيميا ،فقد تككف ممكلة تمكيال ذاتيا مف قبؿ العميؿ
طالب فتح االعتماد.
 االعتماد المغطى كميا  :يقكـ فيو طالب االعتماد بتغطية مبمغو بالكامؿ لمبنؾ ،ليقكـ البنؾ بتسديد ثمفالبضاعة لمبائع لدل كصكؿ المستندات الخاصة بالبضاعة إليو .فالبنؾ في ىذه الحالة ال يتحمؿ أم عبء مالي
ألف العميؿ اآلمر يككف قد زكده بكامؿ النقكد الالزمة لفتحو كتنفيذه ،أك يككف في بعض الحاالت قد دفع جزءا
مف المبمغ عند فتح االعتماد كيسدد الباقي عند كركد المستندات ،فيذه الحالة تأخذ حكـ التغطية الكاممة.
كلكف يظؿ البنؾ في االعتماد المغطى كميا مسؤكال أماـ عميمو عف أم استعماؿ خاطئ لمنقكد مثؿ دفعيا
لممستفيد إذا لـ تكف شركط االعتماد قد تكافرت أك إذا تأخر فييا ،كما يسأؿ عف أم خطأ ميني يرتكبو البنؾ
المراسؿ في مينتو.
 االعتماد المغطى جزئيا  :يقكـ فيو العميؿ األمر بفتح االعتماد بدفع جزء مف ثمف البضاعة مف ثمف مف مالوالخاص ،كىناؾ حاالت مختمفة ليذه التغطية الجزئية مثؿ أف يمتزـ العميؿ بالتغطية بمجرد الدفع لممستفيد حتى
قبؿ كصكؿ المستندات ،أك االتفاؽ عمى أف تككف التغطية عند كصكؿ المستندات ،أف يتأخر الدفع إلى حيف
كصكؿ السمعة.1
كيساىـ البنؾ في تحمؿ مخاطر التمكيؿ الجزء مف مبمغ االعتماد .كتقكـ البنكؾ التقميدية باحتساب فكائد عمى
األجزاء غير المغطاة ،كىي فكائد ربكية محرمة تتجنبيا البنكؾ اإلسالمية باستخداـ بديؿ آخر يسمى اعتماد
المشاركة.
 -1كتكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،مرجع سابؽ ،ص .9 ،8

33

الفصل الثاني  ...........................................................آليات تمويل التجارة الخارجية
االعتماد غير المغطى :ىك االعتماد الذم يمنح فيو البنؾ تمكيال كامال لمعميؿ في حدكد مبمغ االعتماد حيثيقكـ البنؾ بدفع المبمغ لممستفيد عند تسميـ المستندات ،ثـ تتابع البنكؾ التقميدية عمالئيا لسداد المبالغ المستحقة
حسبما يتفؽ عميو آجاؿ كفكائد عف المبالغ غير المسددة .كتختمؼ البنكؾ اإلسالمية في كيفية تمكيؿ عمالئيا
بيذا النكع مف االعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامؿ مشركعو تسمى اعتماد المرابحة.
تصنيف االعتمادات من حيث الشكل :يمكف أيضا تقسيـ االعتمادات مف حيث الصكرة كالشكؿ إلى

ق-

ثالثة أنكاع :االعتماد القابؿ لمتحكيؿ ،االعتماد الدائرم أك المتجدد ك االعتماد الظيير.
 االعتماد القابل لمتحويل :ىك اعتماد غير قابؿ لمنقض ينص فيو عمى حؽ المستفيد في الطمب مف البنؾِ
المفكض بالدفع أف يضع ىذا االعتماد كميا أك جزئيا تحت تصرؼ مستفيد آخر ،كيستخدـ ىذا النكع غالبا إذا
كاف المستفيد األكؿ كسيط أك ككيؿ لممستكرد في بمد التصدير ،فيقكـ بتحكيؿ االعتماد بدكره إلى المصدريف
الفعمييف لمبضاعة نظير عمكلة معينة أك االستفادة مف فرؽ األسعار .ك تتـ عممية التحكيؿ بإصدار اعتماد جديد
أك أكثر لصالح المستفيد األكؿ المستفيديف التاليف ،كال يعني التحكيؿ تظيير خطاب االعتماد األصمي نفسو أك
تسميمو لممستفيد الثاني .كيشترط إلمكاف التحكيؿ مكافقة اآلمر كالبنؾ المصدر لالعتماد األصمي كالمستفيد
األكؿ.
االعتماد الدائري أو المتجدد :كيستخدـ ىذا النكع مف خطابات االعتماد في حاؿ االتفاؽ عمى تسميـ البضاعةلممشترم /المستكرد عمى د فعات عمى فترات زمنية منتظمة .كيتيح ىذا النكع مف االعتمادات نكعا مف المركنة
في التعامالت التجارية بيف المستكرديف كالمصدريف ،كخصكصا إذا كاف ىناؾ احتماؿ لشحف كميات أخرل مف
نفس ال بضاعة عمى شحنات منتظمة في المستقبؿ .كيمكف تجديد ىذا النكع مف االعتمادات استنادا لمفترات
الزمنية أك قيمة البضاعة.
 االعتماد الظيير ( :أك االعتماد مقابؿ اعتماد آخر) يشبو االعتماد لمتحكيؿ حيث يستعمؿ في الحاالت التييككف فييا المستفيد مف االعتماد األصمي كسيطا كليس منتجا لمبضاعة كأف يككف مثال ككيال لممنتج ،كفي ىذه
الحالة يقكـ المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة االعتماد األكؿ المبمغ لو .1كيستخدـ ىذا األسمكب
خصكصا إذا رفض المستكرد فتح اعتماد قابؿ لمتحكيؿ أك حالة طمب المنتج شركطا ال تتكفر في االعتماد
األ كؿ ،كعادة ما تككف شركط االعتماد الثاني مشابية لالعتماد األصمي باستثناء القيمة كتاريخ الشحف كتقديـ

 -1كبكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،مرجع سابؽ ،ص .10 ،9
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المستندات التي تككف في الغالب أقؿ ك أقرب ليتيسر لممستفيد األكؿ إتماـ العممية كتحقيؽ الربح مف الفرؽ
بينيما.
ك -تصنيف االعتمادات من حيث طبيعتيا :يمكف تقسيـ االعتمادات المستندية باعتبار طبيعة اعتماد تصدير ك
اعتماد استيراد.
 اعتماد التصدير :ىك اعتماد الذم يفتحو المشترم األجنبي لصالح المصدر بالداخؿ لشراء ما يبيعو مف سمعمحمية.
 اعتماد االستيراد :ىك االعتماد الذم يفتحو المستكرد لصالح المصدر بالخارج لشراء سمعة أجنبية.األطراف المكونة لالعتماد المستندي:
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ىناؾ ثالث أطراؼ تشترؾ في االعتماد المستندم كىي األطراؼ األساسية كيأتي إلى جانبيـ طرؼ رابع كىك
البنؾ الذم يقدـ المشكرة أك التأكيد أك التعزيز كفيما يمي التعريؼ بكؿ طرؼ.
المشتري :كىك الذم يطمب فتح االعتماد ،كيمكف االعتماد في شكؿ عقد بينو كبيف البنؾ فاتح االعتماد

أ-

كيشمؿ جميع النقاط التي يطمبيا المستكرد مف المصدر.1
البنك فاتح االعتماد :ىك البنؾ الذم يقكـ بفتح االعتماد المستندم حسب طمب كتعميمات مف عميمة

ب-

(المشترم)،2حيث يقكـ بدراسة الطمب ،كفي حالة المكافقة عميو كمكافقة المشترم عمى شركط البنؾ ،يقكـ بفتح
االعتماد كيرسمو إلى المستفيد مباشرة في حالة االعتماد البسيط ،أك إلى أحد مراسميو في بمد البائع في حالة
مشاركة بنؾ ثاني في عممية االعتماد المستندم.
المصدر الذم يقكـ بتنفيذ شركط االعتماد في مدة صالحيتو .كفي حالة ما إذا كاف تبميغو
المستفيد :ىك
َ

ج-

االعتماد معز از مف البنؾ المراسؿ في بمده فإف كتاب التبميغ يككف بمثابة عقد جديد بينو كبيف البنؾ المراسؿ،
كبمكجب ىذا العقد بتسميـ المستفيد ثمف البضاعة إذا قدـ المستندات كفقا لشركط االعتماد.3

د -البنك المراسل(المبمغ) :ىك البنؾ الذم سيقكـ بتبميغ تفاصيؿ االعتماد لممستفيد حاؿ استالمو إشعار التبميغ مف
البنؾ الفاتح كالذم سيقكـ بدفع قيمة المستندات المقدمة مف المستفيد طبقا لشركط االعتماد ،4كفي حاالت التي

1

 -كبكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،مرجع سابؽ ،ص .10

3

 -كتكش عاشكر ،قكريف حاج قكيدر ،مرجع سابؽ ،ص .10

 -2خالد كىيب الراكم ،العمميات المصرفية الخارجية ،دار المنياج لمنشر ك التكزيع ،الطبعة  ،2األردف ،2005 ،ص .215
4

 -خالد كىيب الزاكم ،مرجع سابؽ ،ص .215
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يتدخؿ فييا أكثر مف بنؾ في تنفيذ عممية االعتماد المستندم كما ىك الغالب ،كقد يضيؼ ىذا البنؾ المراسؿ
تعزيزه إلى االعتماد ،فيصبح ممتزما بااللتزاـ بو البنؾ المصدر ،كىنا يسمى بالبنؾ المعزز.1
الشكل رقم ( :)6يوضح سير عممية االعتماد المستندي
1

عقد البيع

البائع المصدر

4

المستفيد

الشحف
5

11

المشترم
المستكرد

األصمي

اآلمر

10
2

3

8

6
البنؾ المصدر

7

العقد التجارم

االعتماد

9

المستندم

المصدر :كىيبة صكطة ،راكية قالمي ،آليات تمكيؿ التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائرم ،جامعة  8مام ،1945
قالمة  ،2018 ،ص.45

شرح مراحل سير عممية االعتماد المستندي في النقاط التالية:
 .1إبراـ عقد تجارم بيف المصدر ك المستكرد.2
 .2يطمب المستكرد مف بنكو فتح االعتماد المستندم لصالح المصدر.
 .3افتتاح االعتماد المستندم مف طرؼ بنؾ المستكرد كيشعر بنؾ المصدر بذلؾ.
 .4يبمغ بنؾ المصدر بافتتاح االعتماد المستندم.

1

 -كتكش عاشكر ،قكريف قكيدر ،مرجع سابؽ ،ص.10

 -2كىيبة صكطة ،راكية قالمي ،آليات تمكيؿ التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائرم دراسة الفترة  ، 2016-2010مذكرة تخرج ماستر ،تخصص
اقتصاد نقدم كبنكي ،جامعة  8مام  ،1945قالمة ،2018 ،ص .45
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 .5تحضير الكثائؽ مف طرؼ المصدر كالشركع في إجراءات إرساؿ البضاعة.
 .6يرسؿ المصدر الكثائؽ لبنكو.
 .7بعد فحص بنؾ المصدر لمكثائؽ بدقة بإرساليا ىك اآلخر لبنؾ المستكرد.
 .8يراقب بنؾ المستكرد الكثائؽ التي يسمميا لممستكرد.
 .9يقدـ لممستكرد أمر التحكيؿ لبنكو في حالة الدفع الفكرم مف أجؿ الدفع.
 .10عند استالـ بنؾ المستكرد أمر التحكيؿ لبنكو في حالة الدفع الفكرم مف يرسؿ المستندات.
 .11يستمـ المستكرد البضاعة.1
أىمية االعتماد المستندي :

-5

إف أىمية االعتماد المستندم تكمف أساسا في الدكر الحاسـ الذم يمعبو ىذا النكع مف االعتماد في تمكيؿ التجارة
الخارجية ،كما يحققو مف مصالح مف مصالح أكيدة لكافة أطراؼ العممية كيمكف إبرازىا فيما يمي:
أ -بالنسبة لممشتري ( المستورد):
-

يككف عمى ثقة مف أف البضاعة ستأتي مطابقة لمشركط المتفؽ عمييا كخاصة عند طمب شيادة
المعاينة مف قبؿ مؤسسة تتعاطى أعماؿ الكشؼ ك التأكد مف المكاصفات حسب الشركط المتفؽ
عمييا في االعتماد.

-

أف المستندات ستصؿ مطابقة لمشركط فتعفيو مف دفع الغرامات المفركضة مف قبؿ الدكلة حاؿ كجكد
مخالفات مثؿ تصديؽ الفكاتير كشيادة المنشأ.

-

ال يضطر لدفع قيمة االعتماد سمفا لمدة قد تصؿ مف أربعة إلى ستة أشير أم ريثما تصؿ البضاعة.

ب -بالنسبة لممصدر
 يككف عمى ثقة مف أف بضاعتو التي يحضرىا أك يصنعيا مباعة كلف تتكدس في المستكدعات،كيككف سعر بيعيا كغير معرض لمخسارة في حالة تدىكر األسعار.
 يضمف عدـ انسحاب المشترم ضمف المدة المحددة في االعتماد. يضمف دفع ثمف البضاعة حاؿ تقديـ المستندات بحيث تككف مطابقة لمشركط كيضمف تسديدالسحكبات الزمنية عند مكعد االستحقاؽ.

1

 -كىيبة صكطة ،راكية قالمي ،مرجع سابؽ ،ص .45
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 يمكنو مف الحصكؿ عمى تسييالت مصرفية لتجييز البضاعة مقابؿ االعتماد.1ثانيــــــــــــــا :التحصيل المستندي
تعريف التحصيل المستندي:

-1

التعريف االول :ىك ألية يتـ بمكجبيا المصدر بإصدار كمبيالة ك إعطاء كؿ المستندات إلى البنؾ الذم
يمثمو حيث يقكـ ىذا األخير بإجراءات تسميـ المستندات إلى المستكرد أك إلى البنؾ الذم يمثمو مقابؿ
تسميـ مبمغ الصفقة أك قبكؿ الكمبيالة.
كتجدر اإلشارة في التحصيؿ المستندم أف التزاـ المصدر ال يتعدل التعيد بإرساؿ البضاعة .كما أف المستكرد ال
يمكنو أف يستمـ المستندات إال بعد قبكؿ الكمبيالة أك تسديد المبمغ.2
التعريف الثاني :ىك عبارة عف سند سحب مرفقا بو الكثائؽ ك المستندات المترتبة عمى عممية التبادؿ
التجارم ( شيادة المنشأة ،مستندات الشحف المختمفة ،شيادات التعبئة كالتغميؼ كغيرىا) أك أية مستندات
تستمزميا عممية االستيراد كالتصدير لسمعة أك خدمة.3
أنواع التحصيل المستندي:

-2

مف خالؿ تعريؼ التحصيؿ المستندم يتضح أف التنفيذ النيائي لمعممية المالية يتـ كفؽ صيغتيف:
أ -المستندات مقابل الدفع:
في ىذه الحالة يستطيع المستكرد أك البنؾ الذم يمثمو أف يستمـ المستندات كلكف مقابؿ أف يقكـ بالتسديد الفعمي
نقدا لمبمغ البضاعة.
ب -المستندات مقابل القبول :يسمح لمبنؾ المحصؿ باألفراج عف المستندات إذا قاـ المشترم (المسحكبة
عميو الكمبيالة) بقبكليا كالتكقيع عمييا ،كىذه الكمبيالة تككف مسحكبة عادة لمدة تتراكح بيف  30يكما ك
 180يكما بعد االطالع أك في تاريخ معيف في المستقبؿ ،في ىذه الحالة يمكف لممشترم حيازة البضاعة
قبؿ السداد الفعمي ،كيستطيع بالتالي أف يبيعيا لكي يدبر المبمغ الالزـ لسداد الكمبيالة ،كيتحمؿ البائع
في ىذه الحالة مخاطر عدـ السداد كلذلؾ يمكنو أف يطمب مف المشترم الحصكؿ عمى ضماف البنؾ

 -1محمد عبد الفتاح الصيرفي ،إدارة البنكؾ ،دار المنياج لمنشر ك التكزيع ،ط ،1األردف ،2006 ،ص .65
 -2الطاىر لطرش ،مرجع سابؽ ،ص .120
3

 -خالد كىيب الراكم ،مرجع سابؽ ،ص .389
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المحصؿ أك أم بنؾ آخر ليذه الكمبيالة كبيذه الطريقة يمكنو القياـ بخصـ الكمبيالة لدل البنؾ الذم
يتعامؿ معو ،أك يقدميا كضماف مقابؿ حصكلو عمى تسييؿ ائتماني مف البنؾ.1
أطراف التحصيل المستندي:

-3

 الساحب  :البائع كالمكرد أك المصدر يسحب السفتجة عمى المشترم. البنك المصدر :كيسمى بالبنؾ المصدر لمقرض ىك الذم يستمـ الكثائؽ مف البائع ليضمف تحصيميا كيرسمياإلى البنؾ الخارجي.
 المراسل  :كيسمى بنؾ المستكرد أم البنؾ المكمؼ بالقيض كىك الشخص الذم يكجد لو البنؾ المعطيالكثائؽ.
 المسحوب عميو  :المشترم أك المستكرد أم الشخص الذم تسحب عميو السفتجة بالدفع أك القبكؿ كيككفمقابؿ كثائؽ.
سير عممية التحصيل المستندي :تتـ عممية التحصيؿ المستندم كفقا لممراحؿ األتية:

-4

 يقكـ الطرفاف ( المستكرد ك المصدر) بإبراـ عقد تجارم ،كتحديد طريقة التسديد بكاسطة تحصيؿ مستندم؛ يرسؿ المصدر البضاعة إلى بمد المستكرد؛ يقكـ المصدر بتسميـ الكثائؽ التي تثبت إرساؿ البضاعة إلى بنكو؛ يقكـ بنؾ المصدر بتحكيؿ ىذه الكثائؽ إلى بنؾ المستكرد؛ يقكـ المستكرد بدفع ثمف البضاعة نقدا أك بقبكؿ الكمبيالة المسحكبة عميو عمى مستكل بنكو؛ يقكـ بنؾ المستكرد بتسميـ الكثائؽ لعميمو؛ يتسمـ المستكرد البضاعة بعد تقديمو الكثائؽ لمشاحف؛ يقكـ بنؾ المصدر بتحكيؿ ثمف البضاعة إلى حساب عميمو؛كالشكؿ المكالي يكضح المراحؿ السابقة لسير عممية التحصيؿ المستندم.2

1
2

 ضيؼ خالؼ ،مرجع سابؽ ،ص .69 -شياللي حكيـ ،مناف منكر ،صيغ تمكيؿ عمميات التجارة الخارجية لممؤسسات االقتصادية :دراسة حالة البنؾ الجزائرم الخارجي ككالة البكيرة،37

تخصص مالية المؤسسة ،جامعة آكمي محند اكلحاج ،البكيرة ،2015 ،ص .57
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شكل رقم ( :)7سير عممية التحصيل المستندي.
1

مصدر

مستكرد

عقد تجارم
2

ارساؿ البضاعة

تقديـ الكثائؽ لمشاحف
إلستالـ

8

الدفع نقدا أك تسميـ

9

الدفع نقدا أك قبكؿ

الكمبيالة مقبكلة

الكمبيالة

تسميـ الكثائؽ

تسميـ الكثائؽ
3
بنؾ المصدر

5

6

4

بنؾ المستكرد

7

المصدر :شياللي حكيـ ،مناف منكر ،صيغ تمكيؿ عمميات التجارة الخارجية لممؤسسة االقتصادية ،جامعة آكمي اكلحاج،
البكيرة ،2015 ،ص .58

 -5أىمية التحصيل المستندي:
تكتسب عمميات التحصيؿ المستندم أىمية بالغة في عمميات التجارة الخارجية نظ ار لما تتسـ بو مف
اعتبارات السرعة كالمركنة كالثقة كانخفاض تكمفتيا كذلؾ استجابتيا لطبيعة العمؿ التجارم الدكلي كما يتطمبو مف
سرعة في إبراـ كتنفيذ التعاقدات الخاصة بعدد مف الصادرات ذات الطبيعة المتميزة ،تجعؿ عمميات استخداـ
التحصيؿ المستندم كأسمكب لمتمكيؿ أم ار بالغ الحيكية كمف أمثمة ذلؾ (صادرات الخضركات كالفكاكو ،كغيرىا
مف السمع الغذائية سريعة التمؼ ،كذلؾ المحاصيؿ الرئيسية ،كالمعادف األساسية كالتي تمعب البكرصات دك ار ىاما
في تحديد أسعارىا.1)........
كيحقؽ التحصيؿ المستندم لكؿ مف المصدر ك المستكرد م ازيا عديدة ،كما يكتسب أىمية خاصة لكؿ منيما.

 -1شياللي حكيـ ،مناف منكر ،ص .58
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أ -أىميتو لممستورد :يمجأ المستكرد الستخداـ ىذه الطريقة لمدفع في ظؿ ظركؼ عديدة ك لالستفادة
مف مزايا عدة لعمى أىميا :
 الظركؼ التي يكاجو فييا المستكرد قيكد ائتمانية مف خالؿ البنكؾ التي يتعامؿ معيا ك يندرج تحت ىذهالظركؼ الحاالت اآلتية :
 عدـ كفاية الحدكد االئتمانية الممنكحة لو مقارنة بحجـ نشاطو االستيرادم كذلؾ في ظؿ تقمبات حجـ ىذاالنشاط خالؿ فترات سيراف التسييالت االئتمانية.
 ارتفاع نسب اليامش النقدم التي يتعيف دفعيا لمبنؾ عند فتح االعتماد. عدـ كفاية أرصدتو السائمة ،ك مف ثـ يحتاج إلى تدكيرىا بدرجة اسرع ك ىي حالة ال يمكف معيا تدبيراحتياجاتيا االستيرادية مف خالؿ فتح االعتمادات المستندية كالتي تتطمب االحتفاظ بيكامش نقدية مجمدة
عمى ذمت ىذه االعتمادات لفترات تتراكح عادة بيف شيريف إلى أربعة أشير أك ثالثة أشير في
المتكسط.
 تكافر درجات عالية مف الثقة بيف المستكرد ك مكرديو ،فيتيح استخداـ ىذه الطريقة االستفادة مف الكفرات التيتحققيا ( مثؿ الفكائد المدينة عمى التسييالت المصرفية كالرسكـ النقدية كالدمغات ،تجنب تجمد مبالغ كبيرة
كيكامش عند استخداـ االعتمادات ).1
ك تتضح أىمية ىذه المزايا اذا قاـ المكرد بإرساؿ مستندات الشحف مباشرة لممستكرد دكف تقديميا لبنؾ معيف.
 تكفير الكثير مف الكقت ك الجيد ك اإلجراءات التي يتطمبيا فتح االعتمادات المستندية ؛ عدـ تكفر الخبرة الكافية لبعض المستكرديف ،لدرجة ال تمكنيـ مف التعامؿ مع البنكؾ خاصة في مجاؿ العممياتالخارجية ك التي تتطمب قدر مف الفيـ ك الكعي قد ال يتكفر لدل البعض؛
 سيكلة إعداد مستندات العممية التجارية ك خاصة الفاتكرة بحيث ترد بأقؿ مف القيمة الحقيقة لمبضائع ك يقكـالمستكرد في ىذه الحالة بدؼ الفرؽ لممكرد خارج قيمة المستندات ،ك بذلؾ يتجنب المستكرد دفع نسبة لبائس بيا
مف الرسكـ الجمركية ك التي تتعمؽ بالرسكـ الكاجبة األداء عف قيمة الفرؽ بيف القيـ الفعمية لمبضائع ك قيمة
فكاتير التجارية الغير حقيقة ،ك ينعكس ذلؾ أيضا في إخفاء جانب مف النشاط الحقيقي لممستكرد عف السمطات
الضريبية لبمده؛

1

-شياللي حكيـ ،مناف منكر ،نفس المرجع ،ص .55-54

32

الفصل الثاني  ...........................................................آليات تمويل التجارة الخارجية
 ف ي كثير مف األحكاؿ ال يقكـ المستكرد بسداد قيمة مستندات التحصيؿ إال بعد معينتو الفعمية لمبضائع التيكردت إليو بالجمارؾ ،ك ىي ميزة ال تكفرىا االعتمادات المستندية حيث يتـ في ىذه األخيرة أداء القيمة لممصدر
فكر تقديمو مستندات شحف مطابقة لشركط فتح االعتمادات  ،ك مف ثـ فاف المستكرد يتمتع بدرجة اعمى مف
الجدية ك الضماف ك األماف؛
 تكافر خبرات عالية في المستكرد في األسكاؽ الخارجية التي يجمب منيا بضاعتو ك يمكنو اتصاؿ مباشر بيذهاألسكاؽ ك شراء ك شحف البضائع التي يرغب بيا تحت إشرافو المباشر أك مف يمثمو ك ىنا أيضا ترتفع درجة
األماف لممستكرد .1
ب -أىميتيا لممصدر  :استخداـ تحصيؿ مستندم يتيح لممصدر مزايا كثيرة  ،كما يجد نفسو في ظركؼ كثيرة
في حاجة إلى استخداـ ىذه األداة ك تتشابو معظـ ىذه المزايا ك تمؾ الظركؼ مع ما سبؽ تناكلو بالنسبة
لممستكرد ك يتضح لذلؾ فيما يمي :
 تحقيؽ درجات عالية مف المركنة كالسرعة كتكفير الكقت كالجيد في تنفيذ عممياتو الخارجية ،نظ ار ألف استخداـاالعتمادات المستندية يتطمب تكافر إجراءات مصرفية كمراجعات مف البنؾ القائـ بعممية التداكؿ كالتزاـ حرفي
بشركط االعتمادات ،األمر الذم يعيؽ سرعة انسياب عممية التبادؿ التجارم.
 تحقيؽ كفرات كثيرة تتمثؿ في عمالت كمصاريؼ البنؾ القائـ بعممية إبالغ أك تعزيز االعتماد المستندم . تجنب العديد مف المشكالت التي قد تنجـ عف طكؿ تعقد اإلجراءات الخاصة بتعديؿ االعتمادات المستندية. تكجد حاالت كثيرة يصعب معيا استخداـ أداة االعتماد المستندم حيث يستغرؽ إصداره بعض الكقت ،بينماال تسمح ظركؼ المصدر كطبيعة العممية التصديرية باالنتظار ك إال تسبب ذلؾ في خسائر كمشكالت كثيرة
كمف الحاالت التي تتطمب سرعة في التنفيذ بحيث يصبح استخداـ التحصيؿ أم ار حيكيا فيما يمي:
 كجكد مخزف كبير كراكد مف سمعة سريعة التمؼ ،أك بضائع ذات طبيعة مكسمية طمب متغير كمتقمب فيأسكاؽ استخداميا ،األمر الذم يتطمب سرعة في شحنيا كتصريفيا؛
 كجكد بضائع ذات طبيعة غير نمطية كبكميات كبيرة ،األمر الذم يجعؿ استخداميا محددا في نطاؽ ضيؽ لذاتصبح إمكانية تصريفيا مف الصعكبة ،كيجعؿ انتياز أم فرصة متاحة لتسكيقيا خارجيا أمر بالغ الحيكية كيمكف
لممصدر مف خالؿ استخداـ التحصيؿ المستندم بما تتيحو مف سرعة كمركنة أف يبرـ تعاقدات عاجمة كفكرية مع
عمالئيا بأسكاؽ االستيراد،
-1شياللي حكيـ ،مناف منكر ،مرجع سابؽ.ص 56-55
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 يمكف استقطاب عدد أكبر مف عمالئو كفتح أسكاؽ جديدة ،ككذلؾ تنمية أسكاقو القائمة.1ثالثا :طرق أخرى لمتمويل قصير األجل
تعتبر عممية تحكيؿ الفاتكرة أداء مف آليات التمكيؿ القصيرة األجؿ لمتجارة الخارجية خاصة في السمع
االستيالكية.
 -1تحويل الفاتورة :ىي عبارة عف ميكانيزـ لمتمكيؿ القصير األجؿ باعتبار أف المصدريف يحصمكف عمى مبمغ
الصفقة مسبقا مف طرؼ المؤسسات المتخصصة التي تقكـ بيذا النكع مف العمميات قبؿ حمكؿ اجؿ التسديد الذم
ال يتعدل أشير .2كىي تتحمؿ جميع المخاطر عدـ السداد كما أنيا تحصؿ عمى عمكلة مرتفعة نسبيا تصؿ إلى
 % 4مف رقـ األعماؿ الناتج عف عممية التصدير.
أ -أطراف عممية تحويل الفاتورة
تتطمب عممية تحكيؿ الفاتكرة كجكد ثالث أطراؼ تنشا فيما بينيما عالقة تجارية.
 التاجر أك الصانع أك المكزع ىك الطرؼ الذم يككف في حكزتو الفاتكرة التي تشترييا المؤسسات الماليةالمتخصصة في ىذا النشاط أك أحد البنكؾ التجارية التي تتكفر لدييا ىذه الخدمة المصرفية.
 العميل كيقصد بو الطرؼ المديف لمطرؼ األكؿ. المؤسسات المالية المتخصصة في ىذا النشاط أك أحد البنكؾ التجارية التي تتكفر لدييا ىذه الخدمة كالتييعد إلييا بيذا النشاط.3

 -1نفس المرجع  ،ص  ،56ص 57

 -2الطاىر لطرش ،مرجع سابؽ ،ص .116
 -3ضيؼ خالؼ ،مرجع سابؽ ،ص.74
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الشكل (  ) 8يوضح أطراف عممية تحويل الفاتورة

البنؾ التجارم أك
المؤسسة المالية
المتخصصة

3

6

4

5

1

المصدر

المستكرد

2

المصدر :خالؼ ضيؼ ،مرجع سابؽ ،ص .75
-1

المصدر يبيع منتجا استيالكيا معينا إلى المستكرد.

-2

يكقع المستكرد عمى سندات مديكنية بقيمة المنتج المباع ك إرساليا إلى المصدر.

 -3يقكـ المصدر ببيع الفاتكرة إلى البنؾ التجارم أك المؤسسات المالية المتخصصة.
-4

البنؾ التجارم يمنح المصدر نسبة معينة مف قيمة الفاتكرة.

-5

يقكـ البنؾ التجارم بإخطار المديف مطالبا إياه بسداد سندات المديكنية في تاريخ االستحقاؽ .

-6

يقكـ المستكرد بسداد قيمة سندات المديكنية في تكاريخ استحقاقيا.1

 -2خصم الكمبيالة المستندية:
تمثؿ الكمبيالة المستندية أم ار مف الساحب إلى المسحكب عميو بأداء القيمة في التاريخ المحدد لشخص ثالث
يسمى المستفيد ،ك أحيانا يككف ىذا التاريخ الحقا لمكعد استالـ البضاعة مما يتيح لممشترم تصريفيا كسداد
القيمة في التاريخ المذككر ،كيستطيع البائع في حاجتو لمسيكلة قبؿ المكعد المحدد الستحقاؽ الكمبيالة أف يقكـ

 -1خالؼ ضيؼ ،مرجع سابؽ ،ص .75
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بخصميا لدل أحد بيكت الخصـ أك البنؾ الذم يتعامؿ معو ،كتتمثؿ أنكاع الكمبياالت المستخدمة في ىذا
المضمار فيما يمي:1
 -1-2الكمبيالة المستحقة في تاريخ معين :كيتميز ىذا النكع مف الكمبياالت بأنو يشترط سداد القيمة
المستحقة بمكجبو ،خالؿ فترة معينة بعد تاريخ ثابت كظاىر عمى المستند ،كتتراكح الفترة بيف  30أك  60أك 90
يكما كلذلؾ يمكف القكؿ أف ىذا النكع مف الكمبياالت يمتاز بثبات كبير في مكاعيد االستحقاؽ.
 -2-2الكمبياالت المستحقة بمجرد االطالع :كتتـ ىذه الكمبياالت باستحقاقيا لمدفع فك ار عند االطالع عمييا
كيعني االطالع ىنا أف يككف المشترم ( المستكرد) قد اطمع عمييا ك قبميا ،كىنا نكع آخر منيا يسمى المستحقة
بعد االطالع  ،كىذا يعني أف المشترم يدفع قيمتيا بعد فترة تتراكح بيف  30أك  60أك  90يكما مف تاريخ
االطالع عمييا كقبكليا حيث يككف قد قبؿ االلتزاـ بالدفع في أحد ىذه التكاريخ.
 -3-2الكمبياالت المستحقة عند وصول البضاعة :كيرتبط ىذا النكع بمكاعيد كصكؿ البضاعة مكضكع التبادؿ
التجارم إلى المستكرد ،حيث أف مكاعيد كصكؿ البضائع مف الصعب تحديده بدقة ،فإنو بالتالي ال يمكف كضع
تاريخ محدد الستحقاؽ ىذا النكع  ،لذا فيي ال تستخدـ إال في النادر  ،بؿ كتعتبر مف كجية نظر بعض الدكؿ
غير قانكنية.

2

 -3القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير :ىذا النكع مف التمكيؿ بالخركج الفعمي لمبضاعة مف
المكاف الجمركي لبمد المصدر ،كتسمى بالقركض الخاصة بتعبئة الديكـ لككنيا قابمة لمخصـ لدل البنؾ ،كيخص
ىذا النكع مف التمكيؿ الصادرات التي يمنح فييا المصدركف لزبائنيـ أجال لمتسديد ال يزيد عف  18شي ار كحد
أقصى ،كيشترط البنؾ عادة تقديـ بعض المعمكمات قبؿ الشركع في إبراـ أم عقد خاص بيذا النكع مف التمكيؿ
كتنفيذه ،كتتمثؿ ىذه المعمكمات عمى كجو الخصكص:
 مبمغ المديف
 طبيعة كنكع البضاعة المصدرة.
 اسـ المشترم األجنبي كبمده.
 تاريخ التسميـ ككذا تاريخ المركر بالجمارؾ.

 -1خالؼ ضيؼ ،مرجع سابؽ  ،ص .76،75

 -2شياللي حكيـ ،مناف منكر ،مرجع سابؽ ،ص .63
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تاريخ التسكية لمعممية.

1

 -4التسبيقات بالعممة الصعبة:
ىذا النكع مف التمكيؿ المكجو لمصادرات ،تنشأ عمى أساس تقديـ تسبيقات بالعممة األجنبية لممصدر في حدكد
نسبة معينة يتفؽ عمييا الطرفيف (بنؾ كمصدر) ،كيشترط فيو التخمي عمى مبمغ التسبيؽ بالعممة األجنبية في
سكؽ صرؼ مقابؿ العممة الكطنية .لإلشارة أنو في حالة تسديد القرض كفؽ تاريخ االستحقاؽ ،فقد يتـ بكاسطة
العممة التي تـ الحصكؿ عمييا أثناء القرض.2
كيمكف شرح العممية مف خالؿ المخطط التالي:
الشكل رقم ( :)9يوضح إجراءات عممية التسبيقات بالعممة الصعبة.3

سكؽ العممة
باألكرك

8

4

2

بنؾ المصدر

9

المصدر

3
6

7
أسكاؽ صرؼ العممة

5

1
المستكرد

المصدر :كىيبة صكطة ،راكية قالمي ،أليات تمكيؿ التجارة الخارجية في االؽ الجزائرم ،ص .55
-1

عقد تجارم يربط المصدر كالمستكرد.

-2

طمب المصدر تسبيؽ بالعممة الصعبة مف بنكو.

-3

مكافقة البنؾ عمى منح التسبيؽ مع كضع الشركط الالزمة ليذه العممية ك االتفاؽ عمييا.

-4

منح القرض بالعممة الصعبة لممصدر.

 -1ضيؼ خالؼ ،مرجع سابؽ ،ص .76

 -2عبد القادر بحيح ،الشامؿ لتقنيات أعماؿ البنكؾ ،دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2013 ،ص .321
 -3كىيبة صكطة ،راكية قالمي ،مرجع سابؽ ،ص .55
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-5

بيع العممة الصعبة لقاء األكرك.

-6

اعتماد حساب األكرك.

-7

يدفع المستكرد قيمة البضاعة المستكردة بالعممة الصعبة.

-8

يقكـ البنؾ باسترداد العممة الصعبة.

-9

بيع البنؾ المصدر العممة الصعبة في سكؽ صرؼ العمالت.1

 -5تأكيد الطمبية :كبمكجب ىذه اآللية يقدـ البنؾ التزامو إلى المصدر ،حيث يقكـ بناء عمى ىذا التزاـ بتسديد
مبمغ البضائع المصدرة .كال يحؽ لمبنؾ بعد تقديمو ليذا االلتزاـ أف يقكـ بأم متابعة ضد المصدر أك أف يتراجع
عف التزامو ىذا حتى كلك امتنع المستكرد عف تسديد قيمة ىذه الكاردات ألم سبب مف األسباب كما في حالة
إعساره مثال.
ك آلية تأكيد الطمبية ىذه باعتبارىا عممية شراء لديف المصدر عمى المستكرد ،تشبو إلى حد كبير آلية تحكيؿ
الفاتكرة  ،كيختمفاف في ككف تقنية تأكيد الطمبية ال تمنح إال في بعض األعماؿ المحددة ك المدركسة .كييدؼ إلى
مساعدة المصدريف كالسماح ليـ بدخكؿ األسكاؽ الخارجية كتكريس تكاجدىـ فييا.

2

المطمب الثاني :التمويل المتوسط وطويل األجل
يعرؼ التمكيؿ المتكسط ك الطكيؿ األجؿ لمتجارة الخارجية عمى تمكيؿ تمؾ العمميات التي تفكؽ في
العادة ثمانية عشر ( )18شيرا .كىناؾ العديد مف التقنيات ك األليات التي تستعمؿ في ىذا المجاؿ ،كاليدؼ منيا
جميعا ىك تكفير كسائؿ التمكيؿ الضركرية التي تسمح بتسييؿ كتطكر التجارة ،كتحاكؿ األنظمة البنكية المختمفة
أف تنكع مف كسائؿ تدخميا حسب الظركؼ السائدة ،كطبيعة العمميات التي يراد تمكيميا ،ككذلؾ الدكؿ التي
تحاكؿ أف تربط معيا عالقات اقتصادية حيث تحاكؿ أف تنشط ىذه العالقات كتدعميا .كيمكف تصنيؼ مختمؼ
كسائؿ التدخؿ البنكي في ىذا المجاؿ في أربعة آليات كىي :قرض المشترم ،قرض المكرد ،ك التمكيؿ الجزافي ك
القرض اإليجارم الدكلي.
أوال :قرض المشتري
 -1تعريف قرض المشتري :ىك عبارة عف آلية يقكـ بمكجبيا بنؾ معيف أك مجمكعة مف بنكؾ المصدر بإعطاء
قرض لممستكرد .بحيث يستعممو ىذا األخير بتسديد مبمغ الصفقة نقدا لممصدر ،ك يمنح قرض المشترم لفترة
 -1كىيبة صكطة ،راكية قالمي  ،المرجع السابؽ ،ص .56
 -2الطاىر لطرش ،مرجع سابؽ ،ص .122 ،121
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تتجاكز ثمانية عشر شير ( .)18ك يمعب المصدر دكر الكسيط في المفاكضات ما بيف المستكرد ك البنكؾ
المعنية بغرض إتماـ عممية القرض ىذه .ك مف المالحظ أف كال الطرفيف يستفيداف مف ىذا النكع مف القرض.
حيث يستفيد المكرد مف تسييالت مالية طكيمة نسبيا مع استالمو اآلني لمبضاعة ،كما يستفيد المصدر مف تدخؿ
ىذه البنكؾ كذلؾ بحصكلو عمى تسديد الفكرم مف طرؼ المستكرد لمبمغ الصفقة.1
وكنتيجة ليذه العممية يتم إمضاء عقدين:
 العقد األول :ىك المتعمؽ بمنح القرض بيف البنؾ ك المستكرد ،ك الذم يتضمف شركط العممية كمكاصفات
البضاعة ( العقد التجارم).
 العقد التجاري :يبيف فيو نكعية السمع ك مبمغيا كشركط تنفيذ الصفقة فيك يحدد شركط البائع ك إجراءات الدفع
الفكرم لمبائع مف طرؼ المشترم.
 العقد الثاني :ىك المتعمؽ بمنح القرض بيف البنؾ ك المستكرد كيتضمف شركط إتماـ منح القرض مثؿ معدؿ
الفائدة لفترة ( عقد القرض).
 عقد القرض :يبيف فيو شركط إتماـ القرض ك إنجازه مثؿ فترة القرض كطريقة استرداده كمعدالت الفائدة المطبقة
فيك يسمح لمبنكؾ بكضعو في الكقت الالزـ كتحت بعض الشركط حسب التزامات المشترم بالدفع تحت تصرؼ
ىذا األخير.

2

كيمنح قرض المشترم عادة لتمكيؿ الصفقات اليامة مف حيث المبمغ خاصة .ؿ ك سبب في ذلؾ تمكيؿ
صفقات بمثؿ ىذه األىمية باالعتماد عمى األمكاؿ الخاصة لممستكرد قد تعترىا بعض العكائؽ ،فميس ممكنا عمى
الدكاـ أف يككف المستكرد قاد ار عمى تخصيص مثؿ ىذه المبالغ .كما أف المصدر بدكره ال يمكنو أف ينتظر كؿ
ىذه المدة الطكيمة خاصة إذا تعمؽ األمر بأمكاؿ ىامة .كعمى ىذا األساس فإف تدخؿ البنكؾ يعطي دعما
لممصدر ك المستكرد كمييما.
كذلؾ قرض المشترم يكفر مزايا أخرل لممصدر ،حيث بمجرد أف يقكـ البنؾ بمنح ىذا القرض فإف
المصدر يتحرر نسبيا مف الخطر التجارم المرتبط بالصفقة التجارية المبرمة مع المستكرد خاصة في حالة
السماح لو بفترة انتظار قبؿ السداد ،كما يسمح لو مف التخمص نيائيا مف العبء المالي الذم يتـ تحكيمو إلى
البنؾ ،حيث أف األنظمة المختمفة قد أتاحت المجاؿ لظيكر ىيئات متخصصة كظيفتيا تأميف ىذه القركض

 -1الطاىر لطرش ،مرجع سابؽ ،ص .123
2

ضيؼ خالؼ ،مرجع سابؽ ،ص .80
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المكجية لتمكيؿ الصادرات كعمى البنكؾ التي تقكـ بمنح ىذه القركض التقدـ إلى ىذه الييئات لتأميف ىذا
القرض.

1

أما فيما يتعمؽ بمعدالت الفائدة المطبقة عمى القركض ،فيناؾ معدؿ يخضع تحديده إلى بعض الشركط
الخاصة كيطبؽ عمى جزء مف القرض ،بينما ىناؾ معدؿ آخر يتحدد في السكؽ كىك يطبؽ عمى الجزء المتبقي
مف القرض.

2

 -2سير عممية قرض المشتري:
تتـ ىذه العممية كفؽ المراحؿ المكضحة في الشكؿ المكالي:
الشكل رقم ( : )11يمثل طريقة سير قرض المشتري.

المصدر

المستكرد

1
2

5

ىيئة تأميف

4

4

6

2
3
بنؾ المصدر

4

بنؾ المستكرد

6
المصدر :كىيبة صكطة ،راكية قالمي ،مرجع سابؽ ،ص 62
يبيف ىذا الشكؿ مراحؿ سير عممية قرض المشترم التي تككف مف خالؿ مايمي:
 -1إمضاء عقد تجارم بيف المستكرد ك المصدر بمراعاة عناصر العقد.

1كىيبة صكطة ،راكية قالمي ،مرجع سابؽ  ،ص .61
 -2الطاىر لطرش ،مرجع سابؽ ،ص .124
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 -2يعمؿ المصدر عف طريؽ البنؾ الذم اختاره عمى إمضاء عقد التاميف حيث يتـ الحصكؿ عمى بكليصة
التاميف الالزمة إلتماـ العممية.
 -3إمضاء عقد التمكيؿ ( تأكيد التمكيؿ مف طرؼ المشترم أك البنؾ الذم اختاره مع البائع أك بنؾ المصدر).
 -4يقكـ المصدر بإعداد الكثائؽ الالزمة كالتي طمبيا المشترم حيث ىذه الخطكة تككف بعد المكافقة التامة عمى
الصفقة ك إتماـ كؿ الشركط الكاجبة لذلؾ.
 -5يعمؿ بنؾ المصدر عمى تسكية كضعية المستكرد تبعا لمشركط المتفؽ عمييا مف جية ،كمف جية أخرل يقكـ
بإبالغ المصدر بتنفيذ العممية ،حيث المصدر ىنا حر في استعماؿ حسابو المجمد مف أجؿ إتماـ الصفقة.
 -6يقكـ المشترم بإجراءات دفع المبمغ ككؿ العمكالت ك الفكائد البنكية كفقا لشركط العقد السابؽ ككذا استالـ
السمعة مف المكاف المتفؽ عميو مسبقا.
ثانيا :قرض المورد
 -1تعريف قرض المورد
قرض المكرد ىك نشأ لتمكيؿ نشاط المكرد (المصدر) ،الذم يقدـ تسييالت لزبائنو ،لكف بعد مدة زمنية يقع
المكرد في احتياج مالي بسبب طريقة البيع آلجاؿ الحقة (حتي تاريخ االستحقاؽ) .لكف مثؿ ىذه القركض يشترط
فييا دراسة جيدة لممؼ التصدير ،الذم يثبت بأف ىناؾ ديكف مترتبة عمى عاتؽ المستكرد األجنبي ،ككذلؾ القدرة
المالية لممستكرد عمى تسديد الديكف في التاريخ المتفؽ عميو ،مع مراعاة الضمانات المقدمة مف الزبكف.1
كىك منح البنؾ قرض لممصدر لتمكيؿ صادراتو كحيث يككف ىذا القرض يعطي المصدر لممستكرد فترة
لمتسديد فيمجأ البنؾ ليمكلو كىنا يمكف أف نقكؿ أف البنؾ اشترل ديكف مؤجمة التسديد كتفسير قياـ المصدر بيذه
العممية ىك ظيكر المنافسة الخارجية بيف المتعامميف االقتصادييف ككسب أسكاؽ جديدة أك الحفاظ عمييا.2
ىك قرض يمنح لممكرد المحمي الذم منح لممستكرد األجنبي أجال لمتسديد حيث يتمكف المكرد مف تحصيؿ المبالغ
التي يديف بيا المستكرد األجنبي عند تسميـ البضاعة ( جزئيا أك كميا) فالبنؾ :
 أف يمنح القرص لممكرد الكطني كىنا آتت تسمية قرض المكرد. إف البنؾ يقكـ بشراء الديكف عمى المدل المتكسط ،كذلؾ بقبكؿ الكمبيالة المسحكبة عميو كتككف ىذه الكمبيالةقابمة لمخصـ ك إعادة الخصـ لدل الييئات المالية المتخصصة كفؽ لمطرؽ ك اإلجراءات المعمكؿ في كؿ الدكؿ.
 -1عبد القادر بحيح ،مرجع سابؽ  ،ص .322

 -2خالؼ ضيؼ ،مرجع سابؽ ،ص .77
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يتطمب قرض المكرد إبراـ عقد كاحد يتضمف باإلضافة إلى الجانب التجارم لمصفقة شركط كطرؽ تمكيميا ،كىذا
ما يعني أنو يتضمف العقد المالي أيضا.
 -2مراحل سير عمميات قرض المورد
الشكل رقم( :)11مراحل سير عمميات قرض المورد
المشترم

البائع

2

4

1
ىيئة

بنؾ المشترم
9

3

7

10
5

بنؾ التمكيؿ

6

لمتجارة الخارجية

بنؾ البائع

8
المصدر :خالف ضيف ،مرجع سابق ،ص.78
شرح العمميات:
 -1المكرد يطمب ضماف ىيئة التاميف؛
 -2إبراـ عقد تجارم بيف المصدر ك المستكرد؛
 -3طمب المكرد مف بنكو فتح قرض المكرد؛
 -4تقديـ ضماف بنكي مف طرؼ المشترم؛
 -5إشعار بنؾ المشترم بفتح قرض المكرد ك إرساؿ الكثائؽ مرفقة بالسفتجة؛
 -6إرساؿ السفتجة مضمكنة مف طرؼ بنؾ المشترم؛
 -7إرساؿ السفتجة لبائع يقكـ بخصميا مف طرؼ البنؾ؛
 -8إرساؿ السفتجات كاحدة تمكل األخرل التي أصبحت بحكزة بنؾ البائع عند حمكؿ آجاؿ استحقاقيا إلى بنؾ
المشترم ليستعيد قيمتيا؛
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 -9شراء العممة الصعبة؛
 -10دفع قيمة الصفقات إلى بنؾ البائع.

1

المطمب الثالث :طرق أخرى لمتمويل متوسط وطويل األجل
 -1تعريف التمويل الجزافي
ىك القرض الذم يخاطر فيو البنؾ مع مؤسسة التصدير بتمكيؿ جزافي المتمثؿ في شراء الديكف المترتبة
عف عممية التصدير ،أك القياـ بخصـ األكراؽ التجارية المستعممة في الممؼ ككسيمة دفع آجمة لمبمغ الصفقة.2
يمكف القكؿ أف التمكيؿ الجزافي ىك شراء ديكف ناشئة عف صادرات السمع كالخدمات.3
إذا ىذا التمكيؿ حسب طبيعتو ال يقابمو أم ضماف تقدمو المصدر لمبنؾ ،كفي ىذه الحالة أف البنؾ المصدر ال
يعطي أكلكية لمقدرة المالية لممستكرد بؿ يقكـ عمى أساس تحقيؽ عامميف أساسيف:
 ضماف استم اررية لنشاط المؤسسة المصدرة. تحقيؽ فكائد عف طريؽ شراء كسائؿ الدفع القابمة لمتحصيؿ ،مع خصميا ألصحابيا لغرض تحقيؽ ربح فيالمستقبؿ.
كلإلشارة أف التمكيؿ الجزافي ىك نادر الكجكد في الغرض البنكية ،التي يقدميا إلى زبائنو ،كىذا يرجع إلى
ما يحممو مف أخطار يكاجييا البنؾ في عممية تحصيؿ الديكف المترتبة عمى عاتؽ المستكرد ،فإف كجد فاألسباب
تنافسية بيف المؤسسات المالية ،لمضاعفة رقـ أعماليا مع تعظيـ أرباحيا.
 -2القرض اإليجاري دولي:
يعتبر ىذا النكع مف القركض المكجية إلى التصدير ،مف القركض المتكسطة األجؿ ،كالتي تمجأ إليو
المصدر عندما يتعمؽ األمر بتصدير سمعة ذات قيمة مالية عالية مثؿ التجارة في الطائرات ( الصفقات الكبيرة)،
في ىذه الحالة تقكـ المؤسسة المنتجة ببيع بضاعتيا إلى مؤسسات مالية متخصصة ،كالتي تقكـ بدكرىا
بالتفاكض مع المستكرد حكؿ إبراـ عقد إيجارم ثـ تنفيذه كيتضمف ىذا العقد نفس التقنيات التي يحمميا القرض
اإليجارم الكطني مع نفس آليات األداء ،كبيذه الطريقة فقد يضمف المصدر استم اررية اقتصادية لمؤسستو
المنتجة ،مف خالؿ التمكيؿ الفكرم لمبضائع المكجية لمتصدير ،كيقابمو تسييالت عف طريؽ البيع التي تقدميا

 -1خالؼ ضيؼ ،مرجع سابؽ ،ص .79

 -2عبدالقادر بحبح ،مرجع سابؽ ،ص .322
 -3الطاىر لطرش ،مرجع سابؽ ،ص .125
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المؤسسات المؤجرة لمعتاد إلى المستكرد الذم ال يممؾ في أكثر مف األحياف ثمف السمعة المرغكب الحصكؿ
عمييا.1
إف السمعة المكضكعة لالستيراد تبقى مكضكع الرىف الحيازم لصالح المؤسسة التمكيؿ اإليجارم ،حتى
تنتيي األقساط الكاجب دفعيا مف طرؼ المستكرد ،في ىذه الحالة تقكـ عممية التفاكض بيف المستكرد ك المؤسسة
المؤجرة عمى إعادة تأجير العتاد بشركط جديدة مع بقاء ممكيتيا لصالح المؤسسة التي قدمت تمكيؿ إيجارم ،أك
التنازؿ النيائي عمى السعة مع تصفية مبمغيا المتبقي لممؤسسة المستكردة.2

 -1عبدالقادر بحبح ،مرجع سابؽ ،ص .223،322
 -2المرجع نفسو ،ص .324 -323
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المبحث الثالث :إدارة مخاطر التجارة الخارجية
قبؿ منح أم قرض يفترض عمى البنؾ التفكير في كيفية استرجاعو كما ينبغي عميو القياـ بدراسة كتحميؿ
ممؼ القرض كمخاطرة التي قد تؤدم إلى ضياع أمكاؿ البنؾ كمدل تغطية الضمانات المقدمة مف طرؼ
المقترض كبيذا فمخاطر التجارة الخارجية تقسـ إلى مخاطر حسب الكقت الذم تقع فيو كمخاطر حسب
طبيعتيا.

المطمب األول :المخاطر حسب الوقت الذي تقع فيو.
يتيح ىذا الخطر مف خالؿ فترة التصنيع كيعتبر خطر انقطاع السكؽ "الصفقة" كعدـ قدرة المكرد عمى
تسيير عقده في الفترة المحددة ألسباب تقنية أك مالية كيمكف أف تمغى أك تعدؿ الطمبية مف طرؼ المشترم
كينقسـ الخطر حسب الكقت الذم يقع فيو إلى ما يمي:
 -1خطر التصنيع ( خطر عدم التنفيذ):
كىك خطر الذم يمكف أف يحصؿ في مرحمة التصنيع ،حيث انو ليس بمقدرة المصدر أف يتـ مشركعو
كىذا ألسباب تقنية أك مالية مثؿ :عدـ تمكنو مف مكاصمة إنتاج السمع المطمكبة ( تقنية) ،كعدـ قدرة المصدر
عمى إنتاج ىذه السمع في الكقت الالزـ ألف النقكد ليست بحكزتو(مالية) ،كما يمكف لممشترم إلغاء أك تعديؿ
طمبو.
 -2خطر القرض:
يحدث ىذا الخطر خالؿ عممية تسميـ البضاعة في الفترة التي يقكـ فييا المشترم بتسديد مبمغ العقد فإف
عجز ىذا األخير عف دفع المستحقات التي عميو أك المتعاقد فيذا يعتبر خطر القرض.
ككذا بالنسبة لمبنكؾ القائمة بعممية التمكيؿ ،فيذا األخير يعتبر أساسيا ك رئيسيا بالنسبة ليا ،فيي ال تخمك مف
المخاطر فالبنؾ يخشى دائما أف يختمؼ مع مدينو عف القياـ بالتزاماتو في األجؿ المحدد ،فالتأخير في التسديد
يؤدم إلى اختالؿ صناديقو كبالتالي يصبح كضعية حرجة ،فمف جراء سياسة إقراض خاطئة يتعرض البنؾ نتيجة
التأخير لصعكبات تؤدم بو إلى خسارة غير طبيعية ال يمكف تحمميا إذا تعددت.1

1
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 -3خطر اقتصادي:
ىذا نكع مف المخاطر يظير في مرحمة اإلنتاج كىك ناتج عف ارتفاع األسعار الداخمية لبمد المكرد ،ىذا
االرتفاع يتحممو المكرد في حالة ككف العقد يتضمف سع ار ثابتا غير قابؿ لممراجعة ،كيمكف تقسيـ ىذا الخطر
إلى عنصريف:
 خطر التعبئة :قبؿ أف يتخذ البنؾ أم قرار في تمكيؿ مؤسسة ما يجب أف يقكـ بدراسة كافية بالتحميؿ
كالتقدير الحقيقي لجميع معطياتيا حيث أف ىذا الخطر خاص بالبنؾ.
 خطر سعر الصرف :أف خطر سعر الصرؼ ناجـ عف الخسارة الممكف حدكثيا مف جراء التغيرات
لسعر الصرؼ لمعمالت بالنسبة لمعممة األجنبية المرجعية لمبنؾ.

المطمب الثاني :المخاطر حسب طبيعتيا
تتمثؿ ىذه المخاطر في الخطر السياسي ،خطر عدـ قابمية التسديد كخطر الصرؼ كفيما يمي نتطرؽ إلى
كؿ كاحد منيـ عمى حدل:
 -1الخطر السياسي :كيندرج تحت أربعة نقاط
 الخطر السياسي بأتـ معنى الكممة :الحرب ،الثركات ،انحصار اقتصادم ...الخ كالقرار األحادم
لمحككمة األجنبية تعرقؿ تنفيذ العقد.
 الخراب الناتج عف العكامؿ كالظكاىر الطبيعية التي تحدث في بمد أجنبي تؤثر عمى السمعة خالؿ نقميا.
 خطر عدـ تحكيؿ لما تقكـ السمطات بتحديده أك تكقؼ خركج رؤكس األمكاؿ نحك الخارج كىذا لمنع
المصدر المحمي مف تسديد حقكقو.
 كما ينجـ ىذا الخطر عند تغيير الحالة االقتصادية كالسياسية لبمد المشترم.
 -2خطر عدم القدرة عمى التسديد :ىذا الخطر يحدث عندما يككف المشترم األجنبي في حالة عدـ قابمية
تسديد الحجز أك مركر مدة عمى تاريخ الدفع.1
 -3خطر الصرف :إذا كاف استعماؿ قرض كتسديده يتماف بنفس العممية في ىذه الحالة ال يكجد خطر الصرؼ
عمى العممة المتفؽ عمييا في العقد كعمكما يحدث ىذا الخطر عندما يككف تحكيؿ العممة مف طرؼ البنؾ أك
المستفيد مف القرض إلى عممة كطنية " صرؼ عممة المشترم إلى عممة البائع".

1
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أخطار عمى البنك الممول لمعقد :كعمكما ىذه األخطار ىي عمي النحك االتي
 خطر عجز المصدر نفسو :يقصد بو التصنيع المشار إليو سابقا؛
 خطر عدـ التسديد مف طرؼ المديف :ىك خطر عدـ قابمية التسديد " خطر االعتماد" المشار إليو سابقا.
 -2-3نماذج من مخاطر البنكين :إف منح القركض أمر ضركرم في األفؽ االقتصادم ،لكنو يمثؿ
مخاطرة لمبنؾ لذلؾ فالبنؾ مطالب بدراسة كتقييـ مجمكعة مف المحددات ليضمف استرجاع أمكالو مف بينيا:
 قدرة العميل :يقصد بيا إمكانية قياـ العميؿ بسداد مع عميو مف مستحقات كفي المكاعيد المحددة
كليذا نجد البنؾ يتحرل مجمكعة مف األمكر مثؿ( :تاريخ بداية نشاط العميؿ ،سنو،
صحتو.).......،
 شخصية العميل :نقصد بيا المؤشرات التي تكشؼ عف رغبة العميؿ في السداد كلذلؾ يتـ مقابمتو
كالتفاكض معو كالتحرم عف عالقاتو مع الغير كعف أخالقو ( ،األمانة ،اإلخالص ،الجد كالمثابرة
،الثقة بالنفس ،عدـ التبذير).......؛
 كلكف ىذه المعايير تبقى ذاتية كغير مؤكدة لذلؾ نجد البنؾ ييتـ بدراسة المخاطر أثناء قيامو
بالتحميؿ لطمب القرض كذلؾ لتفادم" الخطر البشرم ،كالصناعي ،كالتجارم ،المالي كالقانكني".
-4الخطر البشري :لمقكة البشرية تأثير كبي ار عمى العمؿ في المؤسسة فتنظيميا الفاشؿ أك نقص تأىيميا يؤدم
بالمؤسسة إلى عدـ السداد ،كلذلؾ ينبغي تكلي جانبا كبي ار مف الدراسة بالمؤسسة زمف ثـ باقي العماؿ " سنيـ،
جديتيـ ،تأىيميـ ،كفاءتو في التسيير".
 -5الخطر الصناعي :ينبغي االىتماـ بالمنتكج كجكدتو ككذا كميتو كصمكده في ظؿ المنافسة كعف إمكانية
تحديده كتطكيره كعف سياسة اإلشيار التي تعتمدىا المؤسسة ،ىذا لممنتج ،أما عف المؤسسة فيجب التساؤؿ عف
قربيا أك بعدىا ،عف مصادر المكاد األكلية ككذا مكارد الطاقة ك المكاصالت ككذا قربيا مف األسكاؽ ك الزبائف.
 -6الخطر التجاري :كىنا ينصب االىتماـ عمى السكؽ كعف حالتو ،فيؿ ىك سكؽ احتكارم أك حر ،كأيضا
الزبائف ،ىؿ ىـ كثيركف؟ ىؿ سيؤدكف ما عمييـ مف مستحقات بانتظاـ كىؿ ىـ مكزعكف عمى عدد كبير مف
القطاعات أك منحصركف في قطاع كاحد ،أيضا ينبغي التساؤؿ عف كحدة التسكيؽ بالمؤسسة كعف كفاءتيا
كنجاعة سياستيا كعف مدل اعتمادىا عمى اإلشيار.1
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 -7الخطر المالي :ىذا ينبغي االىتماـ براس ماؿ المؤسسة ،نسبة األمكاؿ المممككة إلى إجمالي المكارد المالية
المتاحة فكمما زادت ىذه النسبة زادت ثقة البنؾ في منح القركض.
 -8الخطر القانوني :ىك مرتبط بالحالة أك الكضعية القانكنية لممؤسسة ككذا بنكع النشاطات التي تمارسيا
كعالقاتيا بالمساىميف كبالغير "ىؿ نشاطيـ شرعي مف الناحية القانكنية ؟"
كمف اىـ القكاعد القانكنية التي يجب عمى البنؾ معرفتيا حكؿ المؤسسة ىي:
 مدل سمطة المسيريف عمى المؤسسة ،بمعني ىؿ ليـ حرية تامة في إبراـ عقكد القرض ك الرىف أك بيع
ممتمكات المؤسسات ،أـ ليـ سمطة محدكد كتتمثؿ في تسيرىا فقط
 عالقة المساىميف مع المسيريف.
 السجؿ التجارم.
 كثائؽ الممكية أك اإليجار.
 النظاـ القانكني الذم تحكمو المؤسسة.
عمكما ىذه ىي مجمؿ المخاطر التي يمكف مكاجيتيا أثناء تنفيذ الصفقات التجارية أك العمميات التجارية في
إطار التجارة الخارجية كما يمكف مالحظتو مف خالؿ ىذا كمو ىك أف المخاطر السياسية مستقمة كغير خاضعة
لشخصية المشترم.1

المطمب الثالث :الضمانـــــــات
أوال :تعريف الضمان
التعريف األول :الضماف ىك التحقؽ المادم إلى البنؾ في شكؿ التزاـ سيعكد لمدائف بالربح كذلؾ حسب
إجراءات مختمفة.2
التعريف الثاني :نعني بالضمانات كؿ أنكاع الحماية المقدمة لممكفكؿ كالمكفكؿ ىك شخص اعتباريػك معنكم
يرغب في الحصكؿ عمى ضماف نقدم بنكي.
كعميو قبؿ إتماـ أم عممية تجارية مع المشترم األجنبي يقدـ المأمف لو طمب انتماء ىذا المشترم مف بنكو أك
مف مؤسسة تعميمية أك مف طرؼ كسيط بنكي أخر.
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ثانيا :أىمية الضمانات
 يقكـ المستكرد مف جيتو ىك األخر بطمب كفالة مف اجؿ حماية نفسو مف مختمؼ المخاطر التي يمكف افيتعرض ليا أثناء إتماـ الصفقة ،سكاء قبؿ اك بعد الحصكؿ عمى البضاعة.
 فتكفير الضمانات يعتبر مف أساسيات المعامالت الخارجية ،بانيا تمثؿ الحماية مف األخطار السياسية كالتجارية ،سكاء كانت في مرحمة ما قبؿ امضاء العقد التجارم النيائي الممزـ لممتعيد إلتماـ الصفقة اك بعد
امضائو كعدـ قدرتو عمى تجييز طمبية في تكاريخيا المحددة ك انجازىا.
 اف اتساع دائرة المعامالت التجارية الخارجية يزيد في تنكع ك اختالؼ المخاطر التي قد يتعرض لياالمستكرد ،كحتى المصدر لذلؾ كاف لبدا مف خمؽ ضمانات تتالءـ مع ىذه المخاطر حتى تجعؿ كؿ مف
الصدر كالمستكرد يحس مف نكع مف الطمأنينة ك ىذا ما سيشجعيـ عمى إبراـ صفقات تجارية دكلية.
كىنا يمكف القكؿ أف البنؾ يمعب دك ار أساسيا البنكؾ في ترقية الصادرات الخارجية.
 ثالثا-الضمانات األساسية:أ -الضمان التعيدي :ىك التزاـ يأخذه الضماف المقابؿ مف زبكنو اتجاه معمف المناقصة ،ىذا النكع مف
الضماف يستعمؿ لممشاركة في المناقصات الخارجية بحيث يشرط معمف المناقصة بتقديـ ضماف تعيدم
مف مكرده حتى يضمف عدـ انسحاب ىذا األخير إمضاء العقد كتقديـ الضمانات المطمكبة بعد ذلؾ.
كيتـ الذكر في دفتر الشركط إما إذا كاف الضماف مباشر أك غير المباشر لفتح الضماف لدل البنؾ،
يدخؿ ىذا الضماف حيز التطبيؽ مف تاريخ فتح الممؼ أك األظرؼ كمدة صالحيتيا تككف غالبا محددة
بػ (  6أشير) ابتداء مف تاريخ فتح الممفات ك المبمغ الضماف التعيدم يتراكح ما بيف  %1الى  %5مف
المئة مف مبمغ العرض كىذا الضماف ىك تعيد غير قابؿ لإللغاء.
ب -ضمان استرجاع التسبيق :يقصد بو إرجاع جزء أك كؿ التسبيؽ الذم دفعو المستكرد (المستفيد) قبؿ
تسميـ البضاعة ما إذا لـ يحترـ المصدر التزامو تنحصر مدة الضماف مف بداية العقد إلى غاية تسميـ
البضاعة ك المستفيد ىنا ىك المشترم ،كيككف المبمغ الذم يتحصؿ عميو المستفيد ىك مبمغ التسبيؽ.1
ج -ضمان حسن التنفيذ وحسن الختام :يعني بو أف يدفع المبمغ المستحؽ في حالة عدـ التنفيذ الجيد
اللتزامات المصدر العبارة أخرل أنو مف خالؿ ىذا الضماف يتـ دفع المستفيد ( المستكرد) المبمغ المتفؽ
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عميو كىذا عند عدـ أداء المصدر اللتزاماتو بطريقة مقنعة كجيدة .كيككف مبمغ الضماف متراكح ما بيف
 %5إلى .1%15
د -ضمان تحرير اقتطاع بالضمان  :ىذا الضماف مكجو لتفادم االقتطاع المطبؽ مف طرؼ المشترم عمى
مبمغ العقد مف أجؿ التأكد مف التعكيض إذا كانت األعماؿ المنفذة مف دكف المستكل المتفؽ عميو فيذا
الضماف يسمح لمبائع بالحصكؿ عمى آخر قسط لمدفع قبؿ انقطاع االسترجاع لممشترم إذا كاف االلتزاـ
غير مقرر تتراكح نسبة ىذا الضماف بيف  %5ك  %10بالمائة مف مبمغ العقد كيتدخؿ ىذا الضماف عف
االستالـ المؤقت مف مكضكعو المحدد بااللتزامات لمضماف التقني عمى عاتؽ المصدر كلكف تحرير ىذا
الضماف يككف في االستالـ النيائي قانكنيا مؤكدة بشيادة مكقعة مف كال الطرفيف.
ق -ضمان القبول المؤقت :نجده في حالة االستيراد المؤقت لممعدات ك األجيزة التي تستكردىا مؤسسة ما
إلنجاز مشاريعيا كيعاد تصديرىا بعد إنياء األشغاؿ أم في ىذه الحالة ال تدفع المؤسسة الرسكـ
الجمركية إذا ما كضعت ضماف لقبكؿ مؤقت الذم سيعطي المصاريؼ في حالة بيع المعدات ك اآلالت
ك األجيزة أم لـ يعاد تصديرىا ،قيمة الضماف تككف مساكية لقيمة الضرائب كالرسكـ ك الحقكؽ
الجمركية المستحقة.
 -2األنواع األخرى من الضمانات البنكية.
أ -ضمان الدفع :يكضع ضماف الدفع لغرض تأميف المستفيد مف استرجاع المبمغ الذم مف حقو في
اطار بعض القركض (الشارم اك قركض مالية) ك التي كضعت مف طرؼ البنؾ أك بعض البنكؾ
اك في حالة العمميات التجارية كيكضع كذلؾ ىذا الضماف لصالح الغرؼ التجارية العالمية ك المكمفة
في الفصؿ ببعض القضايا ك ىدفيا ك ضماف استرجاع تكاليؼ ك أتعاب اإلجراءات القضائية ك
ضماف التسديد تبدأ فاعميتيا عند تاريخ إصدارىا ك يستمر قبكلو ك في حالة الضمانات التي تغطي
القرض الخارجية إلى غاية الدفع الكمي لمقرض التي أصدرت ألجميا أما الضماف الذم أصدر ()cci
فتمقى حكـ نيائي.2
ب -رسالة القرض :حتى تتحايؿ عمى القكانيف السارية المفعكؿ في ىذا الميداف كالتي تنع إصدار
ضمانات كالسيكية اعتيادية خمقت البنكؾ األمريكية رسالة القرض كىي عبارة عف ضمانات

1
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لمتعكيض في إطار نظاـ تشريعي محدد ألنو خاضع لمقكاعد ك األع ارؼ المستعممة في القركض
الكثائقية ،كخاصة ىذا الضماف تكمف في كضكح كدقة التعيد الذم يحدد كيدقؽ خاصية الكثائؽ
المقدمة كبمعنى أف التسديد ال يتـ إال بعد تقديـ الكثائؽ أك الشيادات مف طرؼ المستفيد كالتي تثبت
اإلخالؿ بالتعيد كعدـ التزاـ بقكاعده المتعاقد بشرط العقد ،إال انو يجب تحديد إجبارية لتاريخ فعالية
رسالة القرض ،ك إال سكؼ تعقد شرعيتيا كبالتالي سرياف مفعكليا إذا لـ تتبع بضماف أك يتـ تمديد
تاريخيا.

1

الجدول رقم ( :)11يوضع بعض الضمانات البنكية الخارجية.
أنواع
الضمانات

ضمان التعيدي

المستفيد
المبمغ
مدة

استرجاع ضمان التنفيذ الجيد ضمان

ضمان
التسبيق

اقتطاع الضمان

المشترم

المشترم

مف %05-%01

مبمغ التسبيقات

مف

المناقصة

المشترم

المشترم

مف %05الى 15%مف %05
مف مبمغ العقد

إلى مف بداية التنفيذ إلى مف بداية التنفيذ إلى التسميـ أك االستقباؿ

الصالحية

غاية إمضاء العقد

غاية التسميـ النيائي أك غاية التسميـ النيائي بعد التسميـ المؤقت

اليدف

تعيد بدفع تعكيض تعيد

المؤقت
لممشترم األجنبي أك لممشترم

أك المؤقت
بدفع

تعكيض دفع مبمغ في حالة يدفع المشترم جزء

التسبيقات التنفيذ غير الجيد

الشركة التي ال يمكنيا المدفكعة في حالة عدـ

إنجاز ما عمييا

تحرير

تنفيذ العقد

مف التسديد الذم

دفعو في حالة ما
إذا كانت البضاعة

رديئة

المصدر :قندول سارة مرجع سابق ،ص .47
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خالصة
أصبح قياـ عالقات مختمفة بيف دكؿ العالـ أم ار إلزاميا لتطكر االقتصاد نظ ار لألىداؼ العديدة التي تكد
تحقيقيا المبادالت التجارية في ظؿ التجارة الخارجية ،لذا فإف ىذا القطاع يفرض االندماج ك االنسجاـ مع النظاـ
التجارم الدكلي ،كبالمكازاة مع ذلؾ فاف الدخكؿ في عالقات تجارية مع التجارة الخارجية يتطمب اإللماـ بجميع
القكاعد المالية الخارجية كتقنياتيا كتتضمف ىذه المعرفة عمى كجو الخصكص التحكـ في ميكانيزمات الصرؼ
كتطكرات األسكاؽ المالية لذا فانو يتعذر عمى المتعامميف االقتصادييف معرفة ك التحكـ في جميع التقنيات المتاحة
ليـ ،فتتكلي البنكؾ التجارية ىذه الميمة مف خالؿ تقديـ العديد مف الخدمات المصرفية التي أصبحت تتنافس مف
أجؿ تكفيرىا لعمالئيا ،مف خالؿ تمكيميا لمشاريعيا سكاء كانت ىذه المشاريع صغيرة أك كبيرة فيي تحتاج الى
البنكؾ باعتبارىا أحد األطراؼ الميمة في تمكيؿ التجارة ك المشاريع االقتصادية كتطكير االقتصاد الكطني ألنيا
ليست بمعزؿ عف العالـ ،كيكمف ذلؾ مف خالؿ األليات كصيغ التمكيمية المختمفة ليا سكاء كانت ىذه طرؽ
طكيمة أك قصيرة األجؿ حسب نكع القرض المطمكب ك حسب المشركع المراد تمكيؿ ىمع مراعاة كؿ األخطار
التي قد تتسبب بيا ىذه القركض لمبنكؾ كاعطاء مزيد مف الثقة لممستكرديف مف اجؿ الحصكؿ عمى بضائعيـ
سكاء كانت سمع اك خدمات في أجاليا المحددة كبالمقاييس التي طمب بيا.
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الخاتمة:
لقد تناولنا في ىذه البحث موضوع ىام يتمثل في آليات البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية،
حيث تم كشف عمى أن لمبنوك التجارية دو ار فعاال في تمويل التجارة الخارجية من خالل توفير الدعم المالي
لمنشاطات التجارية الخارجية  ،ويمكن القول أن مساىمة البنوك في تمويل التجارة الخارجية ىو أحد أىم وظائفيا
وىي منح القروض لتمويل المشاريع االستثمارية أو المبادالت التجارية لتسييل التسوية الدولية وتطوير اقتصاد
الوطني.
وتكمن مساىمة البنوك في تمويل التجارة الخارجية من خالل توجيو العمالء الختيار أحسن الطرق و
أدوات المستعممة حسب الفترة ونوع النشاط المستثمر فيو ،من خالل اآلليات قصيرة األجل أو الطويمة و متوسطة
حيث تعتبر ىذه الوسائل و التقنيات تسيل عممية التعامل والتفاىم بين األطراف االقتصادية من خالل معرفة
حقوق وواجبات كل طرف حتى تستمر العالقات االستثمارية ودخول أسواق وتوسيع حجم النشاطات من خالل
السمعة التي سيكتسبيا كل من المصدرين والمستوردين خارج حدودىم الجغرافية.
ونظر لما تتعرض إليو التجارة الخارجية من مخاطر و المشاكل التي تؤثر عمى السير األمثل لممعامالت
و المبادالت ،وىنا يبرز دور البنوك في تسييل حركة المبادالت التجارية لعممية االستيراد و التصدير من خالل
اآلليات التي توفرىا وتسير عمى إنجاحيا وكذا تقديم الضمانات الالزمة ألطراف التعاقد لمنحيم درجة عالية من
الثقة و األمان.
اختبار الفرضيات:
بعد التعرض لموضوع ىذه البحث ومحاولة اإلحاطة بكل جوانبيا يمكننا
 الفرضية األولى :تعتمد التجارة الخارجية عمى عدة طرق تمويمية منيا طرق قصيرة االجل وأخرىمتوسطة وطويمة االجل.
تتأكد صحة ىذه الفرضية من خالل تقسيم طرق أو آليات تمويل التجارة الخارجية إلى آليات تمويل قصيرة
األجل و أخرى متوسطة و طويمة األجل.
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الفرضية الثانية:
يتم اختيار األلية المناسبة لتمويل التجارة الخارجية من طرف العمالء وفقا لمفترة الزمنية لكل آلية ،وكذلك ما
تحققو كل ألية من امتيازات دون غيرىا لكل األطراف الفاعمة في عممية التمويل.
تتأكد صحة ىذه الفرضية من خالل تنوع بين آليات التمويل القصير األجل في االعتماد المستندي والتحصيل
المستندي وكذا تحويل الفاتورة ....إلخ من آليات التمويل التمويل القصير األجل أما فيما يخص آليات التمويل
المتوسط والطويل األجل فتتمثل في قرض المورد وقرض المشتري وتمويل الجزافي و القرض االيجاري الدولي.
الفرضية الثالثة :دور ىذه التقنيات ىو توفير الحماية لكل من المصدرين والمستوردين ،وكذا تسييل عمميات
التجارة الخارجية وضمان السير الحسن لمصفقات التجارية.
وتتأكد صحتيا من خالل الضمانات المقدمة لكل من المصدرين والمستوردين ومحاولة تجنيب األطراف المتعاقدة
في عمميات التجارة الخارجية لألخطار الشائعة التي تحدث أثناء عممية المبادالت سواء كانت ىذه األخطار
حسب الوقت الذي تقع فيو أو بحسب طبيعتيا.
نتائج الدراسة:
توصمنا من خالل ىذا البحث إلى جممة من النتائج نذكر ىا فيما يمي:
 تمعب البنوك التجارية الدور األساسي في تمويل التجارة الخارجية ،كما أنيا تخمق جو من الثقة و
الضمان لدى المتعاممين االقتصاديين.
 يوجد العديد من الوسائل و آلليات لتمويل التجارة الخارجية إال أن تعتبر تقنية االعتماد المستندي أكثر
استعماال و ضمانا .
 إن االعتماد المستندي من خالل الجانب النظري يعتبر آلية ووسيمة مثمى لتمويل التجارة الخارجية
وترقيتيا ،ويخدم مصالح جميع األطراف المتعاقدة حيث أنو أكثر استعماال و شيوعا في تسوية المبادالت
التجارية الخارجية.
 التحصيل المستندي يمجأ اليو العمالء لتوفيره الوقت والجيد وىو ال يحتاج إلى إجراءات معقدة كما ىي
في االعتماد المستندي
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المقترحات
 ترقية التجارة الخارجية من خالل جممة من االعتبارات و االمتيازات التي تمنحيا كل دولة ليذا المجال
مثل الحوافز الجبائية ،دعم االنتاج ومراقبة الجودة.
 تكييف المنظومة المصرفية مع القوانين و اإلصالحات الدولية من خالل التأطير الجيد لمدول النامية.
 نشر الثقافة البنكي ة لدى المتعاممين االقتصاديين حتى يتسنى ليم اإللمام بجميع األليات و العمل بيا،
حتى ال تنصب توجياتيم نحو آلية دون العمم باآلليات األخرى وما تحققو من مزايا
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الممخص
لمبنوك دو ار ىاما في تمويل المشاريع االستثمارية ونظر لتزايد الطمب عمى تمويل البنوك فيذا يجعل
 ودور البنوك في مجال التمويل يعد أساسيا،مساىمتيا في تطور النشاط االقتصادي و جعمو أكثر حيوية وفاعمية
.لمتجارة الخارجية وىذه األخيرة تقوم عمى التبادل السمعي والخدماتي بين دول العالم
 فميما تطورت الدول فإنيا ال تستطيع،تعتبر التجارة الخارجية وسيمة ميمة في التبادل بين الدول
.االستغناء عن باقي دول العالم
ومن خالل ىذه الدراسة سنحاول التعرف عمى أىم التقنيات و أدوات المستخدمة في مجال التجارة
الخارجية من طرف البنوك التجارية ألجل تسييل وتنشيط حركة التبادل التجاري الدولي سواء كان ذلك في
.المدى القصير أو المتوسط وطويل األجل
 ويمكن،و عممية التبادل التجاري الدولي محفوفة بالمخاطر والمشاكل التي قد تعرقل سيرورة عمميا
المجوء إلى الضمانات البنكية الدولية المتعامل بيا والتي يمكن أن تقدميا ىذه اآلليات ألطراف المبادالت
. التجارية
 التجارة الخارجية،  أليات تمويل البنوك، البنوك التجارية: الكممات المفتاحية
Résumé
Les banques jouent un rôle important dans le financement des projets d'investissement et,
compte tenu de la demande croissante de financement bancaire, leur contribution au développement
de l'activité économique est plus vitale et plus efficace.Le rôle des banques dans le domaine
financier est essentiel pour le commerce extérieur, lequel repose sur l'échange de biens et de
services entre les pays du monde.
Le commerce extérieur est un outil important dans les échanges entre pays car, à mesure que
les pays se développent, ils ne peuvent plus se passer du reste du monde.
Dans cette étude, nous tenterons d'identifier les techniques et outils les plus importants utilisés dans
le domaine du commerce extérieur par les banques commerciales pour faciliter et stimuler la
circulation des échanges commerciaux internationaux, que ce soit à court, moyen et long terme.
Le processus du commerce international comporte de nombreux risques et problèmes qui
peuvent entraver son fonctionnement, de même que les garanties bancaires internationales qui
peuvent être utilisées par ces mécanismes peuvent être utilisées par les parties contractantes.
Mots clés: banques commerciales, mécanismes de financement bancaire, commerce extérieur

