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مقدمة: 

إنجاح في فعالة مساهمتها تعتبر حیث التمویل، مجال في تقدمها التي الدعامة خالل من البنوك أهمیة تبرز
النشاط تطویر في البنوك مساهمة خالل من أكثر یبرز الدور هذا و االستثماریة، سیما ال المختلفة المشاریع

یعد التمویل مجال في البنوك دور فإن المنطلق هذا من و فاعلیة، أكثر و حیویة أكثرا جعلها و االقتصادي
من العالم دول بین الخدمات و السلع تبادل عملیة على تقوم أنها و خاصة الخارجیة للتجارة بالنسبة أساسیا
 . التبادل هذا تنظم التي النظم من العدید خالل

الذي التمویل طبیعة و حجم على یتوقف نجاحها فإن االقتصادي، النشاط في الخارجیة التجارة ألهمیة نظرا و
عام، بشكل االقتصادیة التنمیة تواجهها التي المشكالت أعقد من التجاریة األنشطة تمویل یعتبر حیث تتلقاه،
یرتبط و األجل، طویل آخر و األجل، متوسط تمویل و األجل، قصیر تمویل إلى فیها التمویل یصنف حیث

 . تمویلها سیتم التي النشاطات بطبیعة بعید حد إلى التمویل

حیث یلبي الحاجة إلى رؤس األموال من أجل تمویل االستثمار و  التجاري النشاط أساس التمویل یعد و
تغطیة العجز المالي، فهو یحسن من القدرة االنتاجیة، و الوضیة المالیة ، و المردودیة، و توفیر رؤوس 

 األموال الالزمة ، و هذا التمویل یمكن أن یكون تمویال داخلیا كما یمكن أن یكون تمویال خارجیا  

أن یمكن التي البنوك على یرتكز فإنھ دولة، ألي التجاري النشاط نجاح في التمویل أھمیة من انطالقا و
، اإلقراض على بالقدرة تتمیز التي التجاریة البنوك خاصة الخارجیة التجارة تمویل في بفاعلیة تساھم
، المالي للنظام الرئیسي المخزن قسم التجاریة البنوك تعد حیث اقراضھا، و تمویل مصادر خلق إلى إضافة

ھذه كل تبرز حیث الجمھور، ایداع من المتولدة االحتیاطات من األموال تولید على القدرة تملك كما
ھذه فكرة تبرز ھنا من و الخارجیة، التجارة تمویل منھ و التمویل مجال في البنوك أھمیة الخصائص

وكالة حالة دراسة خالل من الخارجیة، التجاریة تمویل في التجاریة البنوك دور في تبحث التي الدراسة
عن أكادیمیة علمیة نتائج و معطیات إلى التوصل بھدف ھذا و البواقي، بأم الریفیة، التنمیة و الفالحة بنك

النشاط حركة على التمویل ھذا تأثیر و التجارة، من النواع ھذا تمویل في التجاریة البنوك مساھمة
 . االقتصادي
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  :للفصلتمهید 

ألي جهاز مصرفي و طریقة حول الخوض أشكالها و أنواعها الدعامة األساسیة  اختالفتعتبر البنوك على 
و القوانین  األنظمةفي مجال النظم المصرفي الذي یشمل كل المؤسسات المصرفیة و ما تحمله من شتى 

لدولة  االقتصاديجد مهمة لسیر النشاط الساریة المفعول و البنوك التجاریة على وجه الخصوص هي ركیزة 
  .جعبتها التي تحملها في  االعتباراتما مهما كانت 

في العصر الحدیث كما تمثل البنوك التجاریة  االقتصاديالنظم  ازدهارحیث تعتبر إحدى أدوات تطویر و 
  .أو بنوك الودائع المكان الذي یؤتمن على أموال األفراد ودائعهم 

  إلى ثالث مباحث رئیسیة ، حیث عالجنا في تقسیم الفصل األول  ارتأیناو لدراسة أعمق و أشمل لما تم ذكره 
أنواعها و هیكلها  ،البنوك التجاریةالمبحث الثاني هیم أساسیة حول البنوك التجاریة، و في المبحث األول مفا

النظریات المفسرة لنشاط البنوك التجاریة و العوامل المؤثرة  فقد عالجنا فیهالمبحث الثالث ، أما التنظیمي
  .علیها
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  مفاهیم أساسیة حول البنوك التجاریة  :األولالمبحث 

  نشأة و مفهوم البنوك التجاریة  :األولالمطلب 

  :التجاریةنشأة البنوك : الفرع األول

إن حاجة اإلنسان إلى إیجاد جهات أمنیة لحفظ ممتلكاته و ثرواته دفعته إلى التفكیر في إقامة مؤسسات 
البنوك التجاریة تاریخیا بتطور نشاط الصیارفة و الصاغة في القرون خاصة لهذه الغایة ، حیث یرتبط ظهور 

یودعون  األعمالالتجار و رجال طالیا تحدیدا فهم أول من طرق هذا الباب فلقد كان الوسطى بأوربا و إی
  حفظ حقوق أصحاب الودائع(ة ا مقابل إیصاالت یحررها الصیارفالصیارفة بقصد حفظهلدى هؤالء  أعمالهم

ودائعهم متى شاءوا من جهة و ربحیة  باستعادةأن عنصري هذا التعامل یرتكزان على ثقة المودعین 
  . االئتمانالصیارفة من جهة أخرى ، و هذان المحوران أساس عملیة 

  1.موال و هكذا نشأت الوظیفة الكالسیكیة األولى للمصارف و هي إیداع األ

یداع ثم أصبحت شهادات اإلیداع تنتقل بین أیدي الناس و تنتقل ملكیة األموال المودعة إلى حامل شهادة اإل
  .الشیكات للسحب على الودائع  استخدامو بهذا أنشأت الوظیفة الكالسیكیة الثانیة و هي عملیة 

و كان المودع إذا أراد أن ذهبه یعطي الصائغ اإلیصال و یأخذ الذهب  و مع مرور الوقت أصبح الناس 
اإلیصال فیما بینهم كوسیلة للتبادل و یبقى الذهب في الخزائن لدى الصائغ و قد تنبه الصائغ إلى هذه یقبلون 

الكالسیكیة الثالثة للمصارف و  الوظیفةئدة و هكذا أنشأت الحقیقة فصار یقرض مما لدیه من الذهب مقابل فا
  . األقراصهي 

 قیمةر یبكث تفوق قیمتهاالبنوك الحالیة تقدم قروض  في الوقت الحاضر هو أن و أهم ما یمیز البنوك التجاریة
  2.الودائعلدیهم و یطلق على هذه العملیة خلق المودعة  األموال

كبیر  ازدیادزمن طویل و أكبه  استغرقتكان نتیجة لتطویر  لم یأت طفرة بل  عمالو قیام الصاغة بهذه األ
جمهور المتعاملین مع الصائغ حول مؤسسته إلى النواة األولى للمصرف التجاري و لعلى أول في ثقة 

                                                             
  1 ضیاء مجید ، اقتصادیات النقود و البنوك ، الدار الجامعیة مؤسسة شباب الجامعة ص ص : 274-273 .

  2 طاهر فاضل البیاتي ، المصارف و النظریة النقدیة ، جامعة العلوم التطبیقیة االكادمیة العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة ، ص ص 142.
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م  1609م ثم توالى إلى ظهور المصارف بعد ذلك بنك أمستردام عام 1157مصرف قام كان بالبندقیة عام 
  .....م 1800م و بنك فرنسا عام 1694و بنك إنجلترا عام 

  :التجاریةمفهوم البنوك  :الثانيالفرع 

المصرفیة و التي تشمل تقدیم الخدمات  األعمالالبنوك التجاریة من تلك البنوك التي رخص لها بتعاطي 
المصرفیة ال سیما قبول الودائع بأنواعها المختلفة تحت الطلب و توفیر و ألجل و خاضعة إلشهار و 

قراض أو بأیة طریقة أخرى یسمح لها كلیا أو جزئیا باإل االستثمارللبنك في  األخرىمع المواد  استعمالها
  )  المادة الثانیة من قانون البنوك( القانون 

 باالئتمانهي تلك التي تتعامل   Dépasit Banks و یطلق علیها أحیانا بنوك الودائع  التجاریةإن البنوك 
و الحسابات  Demand Depositsو أهم ما یمیزها قبولها للودائع تحت الطلب )المباشر و غیر المباشر(

  . Meney Creations  1و ینتج عن ذلك ما یسمى بخلق النقود   Current Auountsالجاریة 

یقیل الودائع من إن مجرد قبول الودائع أمر تشترك فیه أنواع مختلفة من المصارف فالمصرف المركزي 
هم ألمواطنین و لكن المتخصصة الودائع من ا) المختلفة ( المصارف التجاریة ، كما تقبل بعض المصارف 

هذه الوقائع إلى لدفع  استعدادالمصارف  التجاریة هو قبولها للحسابات الجاریة مما یجعلها على  ما یمیز
دون مماطلة أو إلحاح بینما ال تتعامل المصارف األخرى بمثل هذه النوع من الودائع  شاءواأصحابها و قتما 

بحیث یشترط فترة    Subject To Noticeأو الخاضعة إلشهار   Time Depositsبودائع ألجل إنما و 
على إشعار البنك بالسحب و بما أن السحب من الحسابات الجاریة یتم بشیكات یحررها المودع یمكن القول 

في تسویة الدیون التي ) للمودع ( التي علیها ما یمیز البنوك التجاریة عن غیرها قبول الدیون  أهمبأن 
  ).على المودع  ( لآلخرین

المالیة في أداة  المنشاتإن عملیة إعطاء تعریف شامل للبنوك التجاریة لیست سهلة و ذلك بإشراك بعض 
واحدة و أكثر من الخدمات التي تؤدیها المصارف فهناك من یعتبر البنك التجاري هو تلك المؤسسة التي 

البنك  النقود المصرفیة بالودائع الحاضرة كما أنتقوم بمبادلة النقود الحاضرة بالودائع المصرفیة و مبادلة 
  یقوم بمبادلة الودائع بالكمبیاالت و السندات الحكومیة و التعهدات المضمونة من المؤسسات التجاریة  التجاري

                                                             
. 35، ص  2014،  7العملیات المصرفیة ، الطرق المحاسبیة الحدیثة ، دار وائل للنشر ، ط  :اهللاخالد أمین عبد   1  
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        بأنه المنشأة أو المؤسسة المالیة التي تقبل الودائع من األفراد یمكن تعریف البنك التجاري :األولتعریف 
تحت الطلب أو األجل ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات و تقدیم ) األشخاص المعنویین( هیئات الو 

  .1بقصد الربح   القروض االئتمانیة

محددة و تزاول  اآلجالعند الطلب أو هي المؤسسات التي تقوم بقبول الودائع تدفع  :التعریف الثاني 
و  القومي االقتصادو دعم عملیات التمویل الداخلي و الخارجي و خدمته بما یحقق أهداف خطته التنمیة 

المالي في الداخل و الخارج بما في ذلك تلك المساهمة في  االستثمارو  االدخارتباشر عملیات التنمیة و 
إنشاء المشروعات و ما یستلزم من عملیات مصرفیة تجاریة و مالیة  وفق لألوضاع التي یقررها البنك 

  2.المركزي 

البنوك التجاریة على أنها أشخاص معنویة ) 114(یعرف قانون النقد و القرض في مادته  :الثالثالتعریف 
من هذا القانون بحیث  113إلى  110إلجراء العملیات الموضحة في المواد األساسیة و العادیة  مهمتها

   :یليیتضمن هذه المواد ومن األعمال التي كلفت بها البنوك فهي تنحصر فیما 

  .العمل على جمع الودائع و المدخرات من الجمهور القیام بمنح القروض  -

  .3توفیر وسائل الدفع الالزمة ووضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على إرادتها  -

  .التجاریةالبنوك وظائف و أهداف  :الثانيالمطلب 

  :التجاریةوظائف البنوك  :األولالفرع 

تؤدي البنوك التجاریة مجموعة من الوظائف تسمى الخدمات المصرفیة ، و یمكن تقسیم هذه الوظائف عموما 
  . 4التقلیدیة ، و الوظائف الحدیثةالوظائف : إلى قسمین 

I: یة للبنوك التجاریة  الوظائف التقلید  

  :و تتمثل في الوظائف التالیة  
                                                             

.18ص  1996النقود و البنوك المؤسسات الجامعیة الدراسات لنشر و التوزیع بیروت  اقتصادیاتلیمان بوذیاب ، س  1  
.24، ص 2000 اإلسكندریة،الدار الجامعیة  المالیة،األسواق و المؤسسات  حتفي،عبد الغفار   2  
. 10-90قانون النقد و القرض   3  
. 211، ص 2005، 1عدلي ناشیر ، مقدمة في اإلقتصاد و النقدي و المصرفي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، دمشق ، ط سوري 1  



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

16 
 

  .أنواعها  اختالففتح الحسابات الجاریة و قبول الودائع على  - 1

تشغیل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفیق بین السیولة و الربحیة و الضمان أو األمن و من أهم أشكال  - 2
  :یليما  االستثمارالتشغیل و 

  .الجاریةمنح القروض و السلف المختلفة و فتح الحسابات -ا

  .التجاریة و خصمها  األوراقتحصیل  - ب

  .عمالئهاالمالیة من أسهم و السندات بیعا و شراء لمحفظتها أو لمصلحة  باألوراقالتعامل  -ج

  .تمویل التجارة الخارجیة من خالل فتح اإلعتمادات المستندیة - د

  .للعمالء تقدیم الكفاالت و خطابات الضمان  - ه

  .و الشیكات السیاحیة و الحواالت الداخلیة منها و و الخارجیة  بیعا و شراء األجنبیةالتعامل بالعمالت -و

  .تحصیل الشیكات المحلیة عن طریق غرفة المقاصة ، و صرف الشیكات المسحوبة علیها  -ي

  .سندات شركات المساهمة المساهمة في إصدار أسهم و * 

  . 1لعمالئها لحفظ المجوهرات و المستندات و األشیاء الثمینة  اآلمنةتأجیر الخزائن * 

II:  الوظائف الحدیثة للبنوك التجاریة  
  :یليأما بالنسبة للوظائف الحدیثة فهي تشمل ما 

من خالل إعداد الدراسات المالیة المطلوبة للمتعاملین و منه تحدید :  للمتعاملین استشاریةتقدیم خدمات - 1
نتاج و البیع و مع سیاسة المشروع في الشراء و اإل اتفاقهاللتمویل و كذا طریقة السداد و مدى  األمثلالحجم 

  .2التحصیل 

  :مثلو تشمل تولیفة واسعة من الخدمات التي یقدمها البنك لعمالئه  :االستثماروظیفة خدمات أمناء -ب

  .سداد اإللتزمات الدوریة  -
                                                             

.36ص  ،2000 ،2ط  اإلسكندریة، للنشر،دار وائل  المصرفیة،العملیات  اهللا،خالد أمین عبد   1  
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  .خارجیاإقامة المعارض السلعیة داخلیا و  -

  .إقامة المزادات لبیع و شراء السلع  -

  .ممارسة عملیات بیع و شراء العقارات  -

  .للعمالء طالما كانت مشروعة  أخرى أعمالأیة  -

الالزمة  األموالالمركزي یتم توزیع كافة  االقتصاديفي المجتمعات ذات التخطیط :  وظیفة التوزیع - 3
لإلنتاج أو إعادة اإلنتاج و المتولدة من مصادر خارجة عن المشروع نفسه عن طریق المصرف ، و یتم ذلك 

وجد أي مؤسسة أخرى غیر المصارف تزاول هذا النشاط في ظل ذلك النظام و توال  االئتمانیةعادة بالطرق 
  1.اإلتحاد السوفیاتي  بانهیارتقریبا  انتهىالذي 

ضافة إلى العملیات و الخدمات الرئیسیة التي تقدمها البنوك التجاریة فهناك باإل :أخرىیة خدمات مصرف- 4
  :منهاخدمات ملحقة مختلفة 

  .CRIDIT CARDاالئتمانیة خدمات البطاقة -

  . األجنبیةشراء و بیع الشیكات -

  . 2إلخ .....AUTO BANKاآلليالبنك -

و یضاف إلى هاتین المجموعتین من الوظائف الرئیسیة للمصارف التجاریة في المجتمعات التي تأخذ بمبدأ 
  :وظائف أخرى أهمها ) الموجه  االقتصاد(  لالقتصادالتخطیط المركزي 

ذات تتولى المصارف في المجتمعات   Supersision and Control:  وظیفة اإلشراف و الرقابة - 5
للتأكد من موال األالمناسبة مع متابعة هذه  استخداماتهاالتخطیط المركزي عملیة توجیه األموال المتداولة إلى 

                                                             
   36، ص  2007طاهر محسن الغالبي ، وائل محمد إدریس ، اإلدارة اإلستراتجیة ، دار وائل للنشر ، األردن ، الطبعة األولى ،  1

  . 48، ص  2000،  2حمد كمال خلیل الحمزاوي ، إقتصاد االئتمان المصرفي ، منشأة المعارف ، مصر ، ط --2
، دار وائل للنشر ، عمان ، االردن ، الطبعة األولى ، )المحلیة و الدولیة ( خالد أمین عبد اهللا ، إسماعیل إبراهیم الطراد ، إدارة العملیات المصرفیة   1

. 41، ص  2006   
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محددة مسبقا من أهداف  استخدامهاو للتأكد من مدى ما حققه  إغراضأنها تستخدم فیما رصدت له من 
    .1استخدمتهاللمشروعات التي 

  . 2بعض الوظائف األخرى  -6

 أخرىو  لالستیرادتمویل التجارة الخارجیة من خالل فتح إعتمادات مستندیة و تشتمل على إعتمادات -
للتصدیر و یحقق البنك التجاري أرباحه بصفة خاصة بمقدار الفرق بین الفوائد التي یودعها المودعین و تلك 

  .قدیم الخدمات لعمالئهمقابل تیحصلها البنك  األجور التيالتي یتحملها المقترضین و العموالت و 

حقات شبكات أو المستقیام البنك بتحصیل مستحقات عمالئه من مصادرها المختلفة سواء كانت هذه -
  .لمستحقیهأسهم كذلك یدفع دیونهم  أوكمیاالت أو سندات أنیة مستحقة لصالحها 

التوفیر و إعطائهم فوائد منها ثم  ادخار أو صندوققیام البنك بتجمیع مدخرات العمالء بشكل ودائع  -
  .السنداتهذه المدخرات في شراء  استثمار

أنواعها سواء لمصلحة عمالئه أو لمصلحته  اختالفالمالیة على  األوراققیام البنك بالتعامل في -
  .العمالءالبنك للعمالت األجنبیة بالعملة الوطنیة و العكس لصالح  استبدال الشخصیة،

یحتفظون فیها بمنقوالتهم الغالیة من مجوهرات أوراق مالیة نقود و  لعمالئهائن صغیرة أجیر البنك خزات -
  .غیرها 

  دائرة مختصة  و المالیة لهم من خالل االقتصادیة  االستشاراتالعمالء و تقدیم  ممتلكاتو  اإلعمالإدارة  -
  أهداف البنوك التجاریة : الفرع الثاني

تختلف حسب الوظائف التي یؤدیها و قد أشار البعض أن  االقتصادیمثل البنك التجاریة أهمیة كبیرة في 
 3: أهداف البنوك التجاریة تنقسم إلى ما یلي 

  
                                                             

یل شهادة لیسانس في العلوم اإلقتصادیة محمد شریف إیمان ، دور البنوك التجاریة في تمویل التنمیة اإلقتصادیة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ن  2
  . 2009-2008فرع نقود مالیة و بنوك المركز الجامعي البویرة 

، 2003لیسانس كلیة علوم إقتصادیة و علوم التسییر تخصص مالیة جامعة الجزائر ) شهادة (دوال بدر الدین ، رؤوف عبد اهللا ، القروض البنكیة   2
  . 15ص  2، ط 2000عملیات المصرفیة ، اإلسكندریة ، مصر ، دار وائل للنشر ، ، خلد أمین عبد اهللا ، ال 24ص 
  . 120، ص  2006الطاهر عبد اهللا ، النقود و البنوك و المؤسسات المالیة ، مركز الیزید للنشر ،   3
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I:  عامةأهداف:  

تلك األهداف التي تتعلق بالسیاسة العامة للبنك مثل تحقیق نمو في حجم ربحیة البنك بمعدالت أكبر  و هي
  .المصرفیةمن المنافسین في السوق 

II :وظیفیة أهداف:  

و هي تلك األهداف التي تتعلق بالنواحي التنفیذیة مثل األهداف التى تتعلق بعالقات البنك مع العمالء و 
  ...العمالة و غیرها  اختیار

  :ةتجاري تنطلق من السمات التالیأن أهداف البنك ال اآلخركما یرى البعض  

یتكون الجانب األكبر من مصروفات البنك من تكالیف ثابتة تتمثل في الفوائد على الودائع ، و : الربحیة -1
أرباح تلك البنوك أكثر تأثیرا بالتغییر في إرادتها ذلك بالمقارنة مع هذا یعني وفقا لفكرة الرفع المالي  أن 

تعرضا ألثار الرفع  األعماللذا یقال أن البنوك التجاریة تعد من أكثر المؤسسات  األخرىمؤسسات األعمال 
من  یادة األرباح بنسبة أكبر على العكسالمالي فإذا ما زادت إیرادات البنك بنسبة معینة ترتب على ذلك ز 

األرباح بنسبة اكبر بل قد تتحول أرباح البنك إلى خسائر  انخفضتاإلیرادات بنسبة معینة  انخفضتذلك إذا 
  .فیها  انخفاضو هذا یقتضي من إدارة البنك ضرورة السعي بزیادة اإلیرادات و تجنب حدوث 

لتزام البنك اكمورد رئیسي لموارد البنك المالیة  بعض الجوانب السلبیة نتیجة - على الودائع لالعتمادو إذا كان 
على الودائع میزة هامة ، فالعائد الذي یحققه  لالعتمادبدفع فائدة علیها سواء حقق أرباح أو لم یحقق ، فإن 

البنك على أموال  اعتمدإذا  عادة ما یقل عن العائد الذي یطلبه مالكه ، و من ثم استثماراتهالبنك على 
، بل و ربما ال یفتح أبوابه على اإلطالق ،  األول، فسوف یقفل أبوابه من الیوم  استثماراتهالملكیة في تمویل 

افة صافي الفوائد التي تتمثل حفیحقق البنك  االستثماراتكمصدر رئیسي لتمویل  على الودائع االعتمادأما 
تلك الودائع و بین الفوائد المدفوعة علیها ، و بالطبع یذهب هذا  االستثمارفرق بین األرباح المتولدة عن الفي 

، هذا و  االستثمارعلیه أكبر بكثیر من العائد على الفرق إلى مالك البنك ، مما یجعل العائد الذي یحصلون 
ئد المتاجرة بالملكیة ، أي العائد الناجم عن على حافة صافي الفوائد بعائد الرفع المالي أو عاأحیانا یطلق 

  . االستثماراتعلى أموال الغیر في تمویل  االعتماد
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یتمثل الجانب األكبر من موارد البنك المالیة في ودائع تستحق عند الطلب ، و من ثم یكون :  السیولة-2
تمیز بها البنك التجاري عن البنك مستعدا للوفاء بها في أي لحظة و تعد السیولة من أهم األهداف التي ی

تأجیل سداد ما علیها من مستحقات و لو  المنشآتاألخرى ، ففي الوقت الذي تستطیع فیه هذه  المنشآت
لبعض الوقت ، فإن مجرد إشاعة عن عدم توفر سیولة كافیة لدى البنك كفیلة بان تزعزع ثقة المودعین ، و 

  .، مما قد یعرض البنك لإلفالس  ودائعهمیدفعهم فجأة لسحب و 

یتسم رأس مال البنك التجاري بأنه صغیر نسبیا ، إذا ل تزید نسبته إلى صافي األصول عن :  األمان-3
بالنسبة للمودعین ، الذین یعتمد البنك على أموالهم كمصدر  األمانعادة ، و هذا یعني صغر حافة   10%

ائر تزید عن قیمة رأس المال ، فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد فالبنك ال یستطیع أن یستوعب خس لالستثمار
نتیجة هي إفالس البنك لذلك یسعى البنك دائما لكسب ثقة المودعین و المن أموال المودعین ، و ء تلتهم جز 

هو یحرس كامل الحرس على أموالهم بما یملیه المنطق و القانون ، أي أخذ مطالب بإعادة الحق إلى أهله 
  .1 لآلخرینعن هذا الحرص بضمانات یطلبها عن إقراضه  حیث یعبر

و اإلیرادات المتولدة عنه و  اإلقراضیصل البنك إلى هدف النمو من خالل تعظیم أرقام نشاط :  النمو-4
عمالء متمیزین و  استقطابالجید و  اإلقراضالتي ال تتم إال بجهد إنمائي منظم و مكثف یراعي شروط 

التقییم المستمر ألداء و لسیاسات البنوك المنافسة بالسوق ، حیث یكون على عاتق إدارة البنك تحقیق التوازن 
 التسویقیة المتاحة أمامه ، و درجة العائد الممكن تحقیقهفي نمو البنك یتناسب مع حجم موارده ، و الفرص 

  .درجة المخاطرة المصاحبة  و

في تحقیق  األولالمشار إلیها ثالث أهداف تهتدي بها إدارة البنك التجاري ، یتمثل الهدف  و تفرض السمات
لتكالیف هو من النوع الجانب األكبر من ا إنمن خالل زیادة اإلیرادات طالما   Profitabilityربحیة  أقصى

أما الهدف الثاني فیتمثل  ،أكبر في األرباح  انخفاضنخفاض في اإلیرادات كفیل بان یصاحبه ا الثابت و أن
لما لذلك من تأثیر على ثقة المودعین فیه ، و أخیرا   Liquidityفي تجنب التعرض لنقص شدید في السیولة 

لى أساس رأس مال ع  Safetyیتمثل الهدف الثالث في تحقیق أكبر قدر ممكن من االئتمان للمودعین 
 –الربحیة ( الثالثة  األهدافا و من المتوقع أن تؤثر لتحقیق الحمایة المنشودة لهم ، هذصغیر و ال یكفي 

  : المصرفیة و یمكن ذكرها فیما یلي  األنشطةعلى تشكیل السیاسات الرئیسیة التي تحكم ) األمان  –السیولة 

                                                             
. 2008،  1زیاد رمضان ، إدارة البنوك ، دار البدایة للنشر ، طبعة   1  



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

21 
 

  .جذب الودائع  -

  .القروضتقدیم  -

  .في األوراق المالیة  االستثمار -

   :وأهمیتهاخصائص البنوك التجاریة  :الثالثالمطلب 

  خصائص البنوك التجاریة :الفرع األول

تعمل البنوك على تحقیق قدر كبیر من األرباح كغیرها من المؤسسات المالیة التجاریة و تتمیز بعدة 
  خصائص

I:  تختص البنوك التجاریة دون غیرها من المؤسسات و المشاریع التجاریة بان معظم أصولها تشكل حقوق
على مؤسسات و أشخاص في شكل ودائع مختلفة و تعتبر هي الوحیدة القادرة على خلق خصوم قابلة 

شیك ، و تقوم بفتح حسابات جاریة  باستخدامللتحویل من شخص ألخر أو حتى من مؤسسة إلى أخرى 
لعمالئها و تحویلها إلى نقود ورقیة أو العكس ، و یكون ذلك بناءا على طلبهم و إجراء عملیات المقاصة 
لحسابهم و یكون ذلك بأدنى سرعة و بأدنى جهد فتقوم بذلك البنوك التجاریة بأهم وظیفة و هي إدارة عرض 

  .المجتمعفي النقود 

II: و المستثمرین  من خصائصها أیضا أنها تختص بالقدرة على اإلقراض و هذا یتم بالوساطة بین المدخرین
أو بخلق مصادر تمویل و إقراضها و لهذا السبب تمارس البنوك أثرا فعاال على حجم  )إقراضو  إیداع(

  .المجتمعفي  االقتصادیةو توزیعه بین مختلف القطاعات  االئتمان

III:  المالیة وال  األوراقتتعامل البنوك التجاریة في األصول النقدیة و المالیة فقط كالودائع و القروض و
مباشرة في األصول الحقیقة بحیث أن قوانین البنوك في كثیر من دول العالم   استثماراتتدخل في مجاالت 

طبیعة العمل مع البنك التجاري  الذي تحتمهأصول حقیقة إال بقدر  استثماراتتمنع البنوك من التدخل في 
  ) .مباني ، أثاث ( كامتالك أصول ثابتة 
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IV:  و أهم ما تختص به البنوك التجاریة هي قدرتها على خلق و تحطیم النقود، فعندما تقوم البنوك التجاریة
دائع أیة أصول مالیة تدر عائدا فإن ناتج بیع أو تحویل هذه األصول ینعكس في شكل زیادة في و  باقتناء

  .للتغیرات في عرض النقود من اجل اكبر عائد ممكن البنوك التجاریة ، و تعتبر أهم مورد مباشر 

V : ي -ف األخرىهو ما میز البنوك التجاریة دون غیرها من البنوك  األجلقصیر  ائتمانكما أن عملیة
  :منهاحین أنه یمكننا أن نتعرض لخصائص البنوك التجاریة من خالل أهداف 

  :التدرجمبدأ - 1

نیة في التسلسل الرئاسي للجهاز المصرفي بعد البنك افي الدرجة الث تأتيالبنوك التجاریة  أن من هذا ىالمعن
  .ووسائلرقابة بما له من أدوات علیها  األخیرالمركزي بحیث یباشر هذا 

 اقتصادأي بنك مركزي واحد لكل " وحدة البنك " بینما یمثل البنك المركزي التطبیق الصحیح لمبدأ -- 2
و حجم المدخرات و  االقتصاديالسوق النقدي ، و النشاط  اتساعمعین فالبنوك التجاریة تتعد و تتنوع بقدر 

  .عملیاتها و إدخال عنصر المنافسة بین أعضائها ما یترتب على ذلك من تعدد 

  .النقدكل من مصدر و قیمة  "نفرق بین األخرىالموجود بین البنوك  االختالفمن اجل إبراز  - 3

في حین تتعدد المصادر  "البنك المركزي  "بحیث نجد أن هناك تماثل في مصدر وحدات النقد القانونیة و هو
  " .البنوك التجاریة  اختالف" بالنسبة للنقود الودائع 

بصرف النظر " المطلقة " بینما تعتبر النقود القانونیة متماثلة في قیمتها  :انهمن ناحیة قیمة النقد فنجد  أما
الزمان و المكان فإن نقود الودائع التي تخلقها البنوك التجاریة متباینة و تخضع القروض التي  اختالفعن 

  .نالمكاتختلف بالزمان و سعار فائدة ألتمنحها البنوك التجاریة 

نفقة  بأقل اإلرباحتحقیق اكبر قدر ممكن من  األساسيالبنوك التجاریة هي مشروعات رأس مالیة هدفها - 4
  .ممكنة

  :التجاریةأهمیة البنوك  :الفرع الثاني

   االقتصادتحتوي البنوك التجاریة تقریبا ثالث األصول المالیة من مجموع جمیع المؤسسات المالیة في  -
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  .التجاریة هي الوسیلة الرئیسیة للدفع ال تزال البنوك  -

  .داعات الجمهوریالمتولدة من إ االحتیاطاتمن  األمواللدي البنوك التجاریة القدرة على تولید  -

   .تعد البنوك التجاریة القناة األساسیة التي من خاللها تبرز الدولة سیاستها النقدیة  -

  .ام المالي قسم المخزن الرئیسي للنظتعد البنوك التجاریة  -

وواسع من باقي المؤسسات المالیة كما یستطیع  أفضلیستطیع البنك التجاري تقدیم الخدمات المالیة بشكل  -
  )1(.و الحكومات  واالعمال األفرادلكل من  و الدفع و التوفیر االئتمانیةیلبي كل من الحاجات  أن

                                                             

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1515التوقیت2015مارس 5التاریخ http:// www.accdiscussion .com /t7019/ من الموقع.  )1(  
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  البنوك التجاریة، أنواعها، و هیكلها التنظیمي: المبحث الثاني
  الهیكل التنظیمي للبنك التجاري ومیزانیته: األول المطلب

تستدعي العملیات التي یقوم بها البنك التجاري وضع هیكل تنظیمي یوضح فیه مختلف اإلدارات التي تشرف 
  .على هذه العملیات وتسیرها، كما یستلزم وضع میزانیة لیبین فیها مختلف موارده واستخداماته

  للبنك التجاري الهیكل التنظیمي: الفرع األول
یقدمها لیس هناك شكل تنظیمي موحد للبنوك التجاریة، حیث یختلف الهیكل التنظیمي حسب الخدمات التي  

التجاري وحجمه، ولذلك یمكن وضع هیكل تنظیمي یحتوي على إدارات رئیسیة وأخرى فرعیة من خالل  البنك
  :التالي)  01( الشكل رقم 
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  الهیكل التنظیمي للبنك التجاري ):01(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   217 ص هر مرجع سبق ذك ،خالد امین عبد اهللا:المصدر
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 خدمة العمیل
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I -تحتوي هذه اإلدارة على عدة أقسام، منها قسم لتقدیم القروض التجاریة، وأخر لتقدیم : إدارة القروض
كما یتم تحلیل طلبات القروض في قسم . المالیة وغیرها من أنواع القروضالقروض للتجار وسماسرة األوراق 

  .طلبات االئتمان

II - تعمل هذه األخیرة على توفیر األموال الالزمة لتقدیم القروض المحصل على معظمها من  :إدارة التمویل
إلضافة إلى قسم قسم الودائع، كما تحتوي هذه اإلدارة على أقسام االستثمار المختص في االدخار، با

  .التخطیط والتسویق الذي مهمته تطویر الخدمات المالیة وتسویقها
  .بینما قسم الرقابة المحاسبیة والمالیة فیعمل على مراقبة العملیات المحاسبیة والتأكد من صحتها

III - ا في عملیاته تقوم هذه اإلدارة بتقدیم التسهیالت المادیة التي یملكها البنك ویستخدمه :إدارة العملیات
جراءات التسجیل الخاصة بكل اإلیداعات أو السحوبات   .الیومیة، مثل قسم حفظ السجالت وإ

باإلضافة إلى هذا هناك قسم نظام المعلومات، وكذلك قسم شؤون العاملین والذي مهمته حفظ سجالت 
ل المودعین وممتلكات كما نجد أیضا في هذه اإلدارة قسم األمن الذي یتكفل بالحفاظ على أموا. العاملین

البنك، كما نجد أیضا قسم النقدیة الذي یتولى إدارة الرصید النقدي ومتطلبات السیولة الیومیة لألفراد أو 
  1.المؤسسات

IV - تتولى هذه اإلدارة مهمة تقدیم العدید من الخدمات االئتمانیة  :إدارة األموال المؤتمن علیها من الغیر
سواء لألفراد أو المؤسسات بخالف المهمة الرئیسیة إلدارة قروض االئتمان وهي تقدیم القروض بأنواعها 

ه المختلفة، ومن أمثلة هذه الخدمات األقسام التي تتولى إدارة أموال التقاعد سواء بالنسبة للعاملین بالبنك نفس
األراضي : أو لألفراد والمؤسسات، وكذلك القسم الذي یتولى إدارة شؤون األمالك العینیة المملوكة للعمالء مثل

والمباني، باإلضافة إلى القسم الخاص بتقدیم خدمة االتجار في األوراق المالیة لصالح العمالء أو تقدیم 
  2.النصائح والخدمات التسویقیة لهم

في النظام البنكي، ظهر مؤخرا في الوالیات المتحدة األمریكیة نشاط التامین في لكن مع التطور الحاصل  
البنوك المتمثل في التامین الصحي، والتامین ضد البطالة والحوادث، أي یستطیع العمیل الحصول على 

على الخ، من مكان واحد، حیث یفرض البنك التجاري ......إیداع، اقتراض، تامین : الخدمات التي یحتاجها
  .التامین بدال من شرائها من شركات التامین كشرط لحصوله على القرض بوالصالعمیل شراء 

                                                             
  78، ص 2001لطرش الطاھر، تقنیات البنوك، المطبوعات الجامعیة، الجزائر   1
-302: ، ص ص2004، الدار الجامعیة، مصر، "أسواق المال والمؤسسات المالیة" محمد صالح وآخرون،   2

307.  
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وأخیرا على البنك أن یعمل على التنسیق بین مختلف اإلدارات لتحقیق الهدف العام للبنك، مع األخذ بعین  -
قنیات المستعملة لمراقبة التسییر االعتبار األهداف الفرعیة لكل إدارة، وهذا باالستفادة من مختلف األدوات والت

  .واإلدارة بشكل عام
   میزانیة البنك التجاري: ثانيالفرع ال

تعتبر المیزانیة صورة عن سیر عملیات البنك التجاري ومرآة لنشاطه، إذ یمثل الوضع المالي لفترة زمنیة  
تحلیل للرصید ولیس تحلیل  غیر أن المیزانیة ال تظهر أیة تغیرات خالل الزمن حیث أن تحلیلها هو. معینة

  . للتدفقات
جانب األصول وجانب الخصوم، ویمكن تصویر میزانیة البنك التجاري على : وتنقسم المیزانیة إلى جانبین

  :النحو التالي
  
  

  میزانیة البنك التجاري): 1(جدول رقم 
  )الموارد(الخصوم   )االستخدامات( األصول 

  أرصدة نقدیة حاضرة: أوال
  .النقدیة بخزینة البنك التجاري -1        
  رصید النقدیة لدى البنك المركزي -2        
شیكات، ( أرصدة سائلة أخرى  -3        

  ).حواالت، أوراق مالیة تحت التحصیل
  حواالت مخصومة: ثانیا
  .اذونات الخزانة* 
  .أوراق تجاریة* 

  مستحق على البنك: ثالثا
  أوراق مالیة واستثمارات: رابعا
  .ات حكومیةسند* 
  .أوراق مالیة أخرى* 

  رأس المال المدفوع: أوال
  االحتیاطي القانوني والخاص: ثانیا
شیكات وحواالت واعتمادات دوریة : ثالثا

  .مستحقة الدفع
  مستحق البنوك: رابعا

  الودائع: خامسا
  .ودائع حكومیة وخاصة * 
  .ودائع جاریة* 
  .ودائع ألجل* 
  .بإخطار ودائع* 
  .ودائع توفیر* 



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

28 
 

  قروض وسلفیات: خامسا

  مجموع الخصوم= مجموع األصول 
  

شباب الجامعة  مؤسسة ،)البنوك المركزیة -البنوك التجاریة(ضیاء مجید المؤسسات النقدیة  :المصدر
  .275 ، ص2002األردن 

  .أنواع البنوك التجاریة: المطلب الثاني
البنوك التجاریة إلى أنواع متعددة طبقا للزاویة التي یتم من خاللها النظر إلى البنوك وذلك على النحو  تنقسم
  : التالي

  .من حیث نشاطها ومدى تغطیتها للحدود الجغرافیة: الفرع األول

 I  - البنوك التجاریة المحلیة:  
دة نسبیا مثل محافظة محددة أو مدینة ویقصد بها تلك البنوك التي یقتصر نشاطها على منطقة جغرافیة محدو 

  .أو والیة أو إقلیم محدد
ویقع المركز الرئیسي للبنك والفروع في هذه المنطقة المحددة وتتمیز هذه البنوك بصغر حجمها كذلك فهي 

   1.ترتبط بالبیئة المحیطة بها وینعكس كذلك على مجموعة الخدمات المصرفیة التي تقوم بتقدیمه

II - البنوك التجاریة العامة:  
بها تلك البنوك التي یقع مركزها الرئیسي في العاصمة أو إحدى المدن الكبرى وتباشر نشاطها من  قصدوی 

خالل فروع على مستوى الدولة أو خارجها وتقوم هذه البنوك بكافة األعمال التقلیدیة للبنوك التجاریة وتمنع 
لك تباشر كلفة مجاالت الصرف األجنبي و تمویل التجارة االئتمان قصیر األجل ومتوسط األجل وكذ

  .الخارجیة
  :من حیث حجم النشاط: الفرع الثاني

I - بنوك الجملة:  
  .ویقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار العمالء والمنشئات الكبرى-

II - بنوك التجزئة:  

                                                             
  .32ص 2007 1عمان ط ----------  البنوك إدارةمحمد عبد الفتاح الصرفي،   1
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تلك البنوك التي تتعامل مع صغار العمالء والمنشئات الصغرى، لكنها تسعى الجتذاب اكبر عدد  ویقصد بها
ممكن، فهي نشرة جغرافیا وتتعامل بأصغر الوحدات المالیة قیمة من خالل خلق المنافع الزمنیة والمكانیة 

ك من خالل المستهلك ومنفقة التملك والتعامل لألفراد وبذلك فان التجزئة تسعى إلى توسیع خدمات البن
  .النهائي

  :من حیث عدد الفروع: الفرع الثالث

I - البنوك التجاریة ذات فروع:  
لها فروع متعددة تغطي اغلب  قانونیا،كشكال كل شركات المساهمة وهي تلك البنوك التي تتخذ في الغالب ش

أنحاء الدولة والسیما األماكن الهامة وتتبع الالمركزیة في تسییر أمورها، حیث یترك للفرع تدبیر شؤونه فال 
یرجع للمركز الرئیسي للبنك إال في ما یتعلق باألمور الهامة التي ینص علیها في الئحة البنك، وبطبیعة 

یاسة العامة التي تهدف بها الفروع، ویتمیز هذا النوع من البنوك بأنه األمور فان البنك الرئیسي یضع الس
یعمل على النطاق الوطني ویخضع للقوانین العامة للدولة ولیس لقوانین المحافظات التي یقع البنك في 

مل نطاقها الجغرافي كما تقوم بكافة األعمال التقلیدیة للبنوك التجاریة وتقدیم قروض قصیرة األجل كما تتعا
  1.في مجاالت الصرف األجنبي

II - بنوك السالسل:  
حجم كبیر لحجم البنوك التجاریة و نمو حجم األعمال التي تقدمها من اجل  نمونشأت بنوك السالسل مع 

تقدیم خدماتها إلى مختلف فئات المجتمع وهذه البنوك تعد نشاطها من خالل فتح سلسلة متكاملة من الفروع 
وهي عبارة عن عدة بنوك منفصلة عن بعضها إداریا ولكن یشرف علیها مركز رئیسي واحد یتولى رسم 

سات العامة التي تلتزم بها كافة وحدات السلسلة كما ینسق األعمال والنشاط بین الوحدات بعضها السیا
  2.ببعض وال یوجد هذا النوع من البنوك التجاریة إال في الوالیات المتحدة األمریكیة

III -بنوك المجموعات:  
ملك معظم رأسمالها وتشرف وهي أشبه بالشركات القابضة والتي تتولى إنشاء عدة بنوك وشركات مالیة، فت

على سیاستها وتقوم بتوجیهها، ولهذه البنوك طابع احتكاري وأصبحت سمة من سمات العصر، وقد انتشرت 
  .مثل هذه البنوك في الوالیات المتحدة األمریكیة ودول غرب أوروبا

                                                             
ھالل كھینة، إجراءات منح القروض من طرف البنوك التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجسترفي العلوم  -  1

  12ص  2009-2008نقود مالیة وبنوك، جامعة بسكرة : االقتصادیة، فرع
  17ص  2005إدارة البنوك، الدار الجامعیة الجدیدة، القاھرة اإلسكندریة محمد السعید وأنور،  -  2
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IV - البنوك الفردیة:  
في الغالب على منطقة صغیرة، وهي منشات صغیرة یمتلكها أفراد أو شركات أشخاص ویقتصر عملها 

وتتمیز عن باقي أنواع البنوك بأنها تقتصر توظیف مواردها على أصول بالغة السیولة مثل األوراق المالیة 
واألوراق التجاریة المخصومة، وغیر ذلك من األصول القابلة للتحویل إلى نقود في وقت قصیر ودون 

ع تحمل مخاطر توظیف أموالها في قروض متوسطة أو خسائر، ویرجع السبب في ذلك إلى أنها ال تستطی
  .طویلة األجل لصغر حجم مواردها

V  - البنوك المحلیة:  
نشأت هذه البنوك لتباشر عملها في منطقة جغرافیة محددة قد تكون مقاطعة أو محافظة أو والیة أو حتى 

لمناطق الجغرافیة، فان البنك مدینة محددة، وان كان نظام الحكم المحلي في الدولة تتفاوت فیه قوانین ا
   1.المحلي یخضع للقوانین المحلیة وإلشراف سلطات الرقابة على البنوك في منطقة عملها

 موارد واستخدامات البنوك التجاریة: المطلب الثالث
  .متاحةتعتبر موارد البنك التجاري التزاما اتجاه الغیر، أما استخداماته فتشیر إلى كیفیة االستفادة من موارده ال

ویمكن التعرف على موارد البنك التجاري واستخداماته لهذه الموارد من دراسة عناصر الخصوم واألصول في 
میزانیته والتي من خاللها یمكن التعرف على مركزه المالي في لحظة معینة، كما یمكن تحدید حجم النشاط 

  .الذي یقوم به البنك
   :ونوجز موارد واستخدامات البنك التجاري في -

  :وتنقسم إلى: موارد البنوك التجاریة: الفرع األول

I - 2  "تمثل الموارد الذاتیة التزامات المصرف قبل أصحاب رأسماله"  :الموارد الذاتیة  
  :وتشمل مایلي

وهو ما یدفعه المساهمون من أموال یتم استخدامها أساسا في إعداد المشروع لمزاولة نشاطه،  :رأس المال- 1
وال یشكل رأس المال إال نسبة ضئیلة من إجمالي الخصوم، ومع ذلك فهو مؤشر لمتانة المركز المالي  

  .للمصرف وأساس الثقة التي یحظى بها في الدوائر المالیة

                                                             
  2007، 3یعدل فریدة، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، دیوان الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر ط-  1
  .253الجامعیة، اإلسكندریة، دون سنة نشره، ص إسماعیل احمد الشناوي، عبد المنعم مبارك، اقتصادیات النقود والبنوك واألسواق المالیة، الدار  - 2
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وقت ومصدرها  أينت على مر الزمان وتكون تحت تصرف البنك في هي مبالغ تكو  :االحتیاطات -2
  1 .األجزاء المتقطعة من األرباح، وعالوات إصدار األسهم عند زیادة رأس المال

  :وتنقسم االحتیاطات إلى قسمین
إدارة البنك أن تحتفظ بجزء  یجب علىیكون البنك التجاري ملزما بتكوینه قانونا، أي  :االحتیاطي القانوني -ا

  .من األرباح كاحتیاطي وذلك لدعم مركزه المالي وبناء سمعة طیبة له
وغالبا ما یطلق على هذا النوع من  به،یكون البنك التجاري حرا في االحتفاظ  :االحتیاطي الخاص - ب

  .االحتیاطي اسم االحتیاطي الخفي
یعمد البنك عدم توزیعها من إجمالي أرباحه، وهي مبالغ وهي تلك المبالغ التي  :األرباح غیر الموزعة-3

ابها عند تقدیر الموارد المتاحة لالستخدام أو التوظیف، فاألرباح الغیر سمؤقتة بطبیعتها حیث انه یتم ح
موزعة بهذا المعنى هي عبارة عن بند ذو طبیعة انتقالیة یقید فیه ما یختلف البنك من أرباح تمهیدا لتوجیهها 

  . تها النهائیة، سواء أكانت توزیعات على المساهمین أو دعم االحتیاطي وتغطیة الخسارةإلى غای
ویقصد بها األرصدة التي یتم تحمیلها إجمالي النتیجة المحققة في نهایة الفترة المالیة،  :المخصصات-4

ت بغرض مواجهة ظروف غیر مرغوب فیها ومن أمثلة ذلك مخصصات الدیون المشكوك فیها، ومخصصا
، ومخصصات اهتالك األصول الثابتة   .هبوط أسعار األوراق المالیّة

II  - وهي الموارد المالیة التي یتحصل علیها البنك التجاري من غیر المساهمین، وهي  :غیر الذاتیة الموارد
  :تمثل النسبة األكبر من إجمالي موارده وتشمل ما یلي

تعتبر الودائع المصدر الرئیسي لموارد البنوك التجاریة، وهي عبارة عن دیون مستحقة  :الودائع - 1
على ذمة البنك، تكون في صورة إیداع حقیقي یمكن للبنك التجاري استخدامها لتقدیم القروض،  ألصحابها

  :ویمكن التمییز بین عدة أنواع من الودائع
وتسمى أیضا بالودائع تحت الطلب، وهي عبارة عن مبلغ مالي یودع لدى البنك التجاري  :الودائع الجاریة -ا

ویتعهد هذا األخیر بدفعه في أي وقت یشاء فیه صاحب الودیعة سحب جزء أو كل ودیعته بدون سابق 
 نكأتثنائیة، ت االسإنذار، وعادة ال تدفع البنوك التجاریة فائدة على هذا النوع من الودائع إال في بعض الحاال

  .یكون مقدار العملة الجاریة كبیر بالعملة الصعبة

                                                             
  132، ص1996سلمان بوداب، اقتصادیات النقود والبنوك، المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر والتوزیع، لبنان  - 1
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وهي عبارة عن مبلغ مالي یودع لدى البنك التجاري ال یحق ألصحابها السحب منها إال :الودائع ألجل -ب
  .بعد انقضاء مدة زمنیة معینة یتفق علیها مسبقا بینه وبین البنك عند اإلیداع، لقاء حصوله على فائدة

وهي عبارة عن أموال مودعة لدى البنك التجاري ال یحق ألصحابها السحب منها إال بعد  :بإخطار ودائع - ج
  .إخطار البنك بفترة تحدد عند اإلیداع وبالمقابل یدفع البنك فائدة على هذه الودائع

إلیداع وتسمى أیضا الودائع االدخاریة، وهي ودائع یتم التعامل معها من حیث السحب وا :ودائع التوفیر - د
  .محددةبموجب دفتر خاص، ویتحصل صاحب هذا النوع على فوائد 

وتشمل جمیع التزامات اتجاه البنوك األخرى، وتمثل هذه الحسابات : الحسابات المدینة للبنوك األخرى - ه
مصدرا هاما من المصادر التي یحصل منها البنك على الموارد المالیة التي یحتاجها لتمویل استخداماته 

  .المختلفة
تلجا البنوك التجاریة إلى االقتراض من البنك المركزي إذا ما اعترضها  :االقتراض من البنك المركزي-و

مشكل في السیولة، فإذا لم یكفیها االحتیاطي النقدي لمواجهة طلبات المودعین لسحب مبالغ نقدیة من 
 ودائعهم تلجا إلى البنك المركزي وتطلب منه قروض مقابل تقدیم ضمانا لما تقترضه من مبالغ، كأوراق مالیة

  .أو أوراق تجاریة أو غیر ذلك من الضمانات
 :استخدامات البنوك التجاریة: الفرع الثاني

استثماراته، فهدف تحقیق الربحیة االستخدامات هي كیفیة استفادة البنك من موارده أو بمعنى أخر تمثل 
بالنسبة للبنك التجاري یفرض علیه عدم ترك موارده النقدیة عاطلة ال تدر عائدا بل یتعین علیه أن یوظفها 
في مختلف االستخدامات الممكنة، وبناء على ذلك فان هذه االستخدامات تعطي لنا فكرة واضحة عن األوجه 

  .المختلفة لنشاط البنك التجاري
  : كننا تقسیم استخدامات البنك التجاري حسب درجة سیولتها إلىویم

I - وتتمثل في السیولة النقدیة الكاملة، وهي عبارة عن أرصدة ال تحقق أي عائد للبنك  أرصدة نقدیة حاضر
ال تعرض للخسارة، ومع ذلك  التجاري، مما یحتم علیه تجنب تجمید الكثیر من أمواله في هذه األصول وإ

  .نون على البنوك التجاریة االحتفاظ بنسبة معینة من أرصدتها المستمدة من الودائعیفرض القا
  :ولألرصدة النقدیة الحاضرة في البنوك التجاریة عدة أشكال

وهي عبارة عن أوراق نقد قانوني ونقود مساعدة وعمالت أجنبیة  :نقود حاضرة في خزینة البنك التجاري -1
  .البنك في خزینته لمواجهة طلبات المودعین وتسدید قیمة الشیكات المسحوبة على ودائعهم یحتفظ بها
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یلزم البنك المركزي البنوك التجاریة باالحتفاظ لدیه بجزء أو : أرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركزي - 2
كزي هذه النسبة وفقا نسبة معینة من أصوله النقدیة وودائعه في شكل رصید دائم ودائن، ویحدد البنك المر 

  .لمقتضیات السیاسة النقدیة
وهي عبارة عن أصول في مرحلة الجبایة والتحصیل، إذ یمكن تحویلها إلى سیولة : أصول تحت التحصیل- 3

  .نقدیة كاملة بسهولة مثل الشیكات المستحقة على البنوك األخرى

II -مجموعة األصول التي تغلب علیها سمة السیولة:  
لسیولة من الدرجة الثانیة وهي أنواع من التوظیف قصیر األجل یمكن تحویلها إلى نقود ویطلق علیها ا-

  .حاضرة بإجراءات بسیطة وتكلفة زهیدة، تحقق هدفا مزدوجا، السیولة المرتفعة والعائد من االستغالل
  :ومن أهم أنواع هذه المجموعة من األصول یمكننا أن نمیز بین

وتكون عادة في شكل سندات الخزینة وهي عبارة عن سندات تصدرها  :أوراق حكومیة قصیرة األجل- 1
الحكومة وتقدمها إلى البنك التجاري مقابل حصولها على قرض من هذا األخیر تتمیز بتوافر الضمان في 
استرداد قیمتها مع تحقیقها لعائد مقبول، ویكون البنك المركزي على استعداد دائم لتحویل قیمتها إلى نقود 

  1.حاضرة
یعتبر خصم األوراق التجاریة من أهم المجاالت التي یستثمر فیها البنك  :األوراق التجاریة القابلة للخصم- 2

التجاري، والفكرة األساسیة في عملیة خصم األوراق التجاریة هو لجوء احد األشخاص إلى البنك التجاري 
تجاریة التي لم یحن تاریخ استحقاقها للحصول على نقود حاضرة مقابل التنازل عن جزء من قیمة الورقة ال

بعد، إذ یقوم البنك التجاري بتقدیم قیمة الورقة إلى الزبون مقابل حصوله على عمولة والمتمثلة في سعر 
الخصم، ویحتفظ بالورقة التجاریة حتى موعد استحقاقها، كما یستطیع إذا ما احتاج إلى سیولة أن یقوم بإعادة 

كزي مقابل سعر إعادة خصم اقل من سعر الخصم الذي حصل علیه من خصم بعضها لدى المصرف المر 
  2.العمالء

  :القروض- 3
یعتبر منح القروض أو إتاحة االئتمان النشاط الرئیسي للبنك التجاري، وتحقق القروض بمختلف أنواعها عائد 

  .اكبر من أنواع التوظیف سالفة الذكر، غیر أنها في نفس الوقت تتضمن مخاطر كبیرة
  : راق مالیة واستثماراتأو - 4

                                                             
  .137، ص 2000مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  االقتصاد النقدي،ضیاء مجید الموسوي،   - 1
  .256، ص1994، الجامعة المفتوحة، لیبیا، النقود والمصارفعقیل جاسم عبد اهللا،   - 2
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تستثمر البنوك التجاریة شطرا من مواردها في شراء األوراق المالیة من أسهم وسندات نظرا لما تدره من دخل 
 وتعتبر هذه األوراق اقل سیولة من األوراق التجاریة القابلة للخصم واألوراق الحكومیة القصیرة  مرتفع،

خاصة عندما یسود الركود أسواق المال، وقد یتطلب من أصحابها األجل، إذ لیس من السهل بیعها بسرعة 
  1.ها یكون كبیرایاالنتظار حتى تاریخ االستحقاق إال أن العائد عل

  : األصول الثابتة- 4
هذه األصول وان كانت عقیمة في حد ذاتها إلى أنها تعتبر ضروریة لقیام البنك بوظائفه وتتمثل هذه األصول 

س فیها البنك نشاطه، واألدوات والمعدات التي یستخدمها، باإلضافة إلى بعض األصول في المباني التي یمار 
األخرى التي لها صلة وثیقة بعملیات اإلقراض مثل مخازن البنك التي یحتفظ بها ببعض أنواع الضمانات 

  2.العینیة التي تكون بحوزته
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .279، 278ضیاء المجید، اقتصادیات النقود والبنوك، الدار الجامعیة مؤسسة شباب الجامعة، ص  - 1
  .268عطیة احمد صالح، محاسبة االستثمار والتمویل في البنوك التجاریة، كلیة التجارة، جامعة الرقریق، ص - 2
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  .فیهالنشاط البنوك التجاریة و العوامل المؤثرة النظریات المفسرة  :الثالثمبحث ال

  النظریات المفسرة لنشاط البنوك التجاریة  :األولالمطلب 

  : بهذا الموضوع أهمها اهتمتإجماال هناك العدید من النظریات التي 

  و هي النظریة الكالسیكیة في الموضوع  :التجارينظریة القرض  -

  .إمكانیة التحویل ، نظریة الدخل المتوقع نظریة إدارة الخصوم نظریة : النظریة الحدیثة مثل  -

  . من خالل الفقرات القادمة إلى هذه النظریات بشئ من التفصیل لنتطرق

  :الكالسیكیةالنظریة  :األولالفرع  

  )conneicial loan theoray  )1و هي نظریة القرض التجاري 

و تعتبر هذه النظریات تاریخیا أول نظریة تعرضت لهذا الموضوع وقد نشأت من ممارسات البنوك التجاریة 
 استغاللها تعتبر جیدة مادام أن أمواله یتم اإلنجلیزیة المتأثرة بالفكر التقلیدي أو یقول مؤیدها بان سیول البنك 

تكون موسمیة و متكررة و متناسبة  أنیجب أن ال یتجاوز أجلها مدة سنة و التي   األجلفي قروض قصیرة 
ن رؤوس أموال أو المساهمة في یصرف إلى تكو نت مال و أسعار الفائدة و هي یجب أنمع تقلبات األع

 األوراقالمشروعات أي أن تكون لها طبیعتها التجاریة و المتعلقة بحركة تداول البضاعة و تنصرف إلى 
مستندة و لذلك تسمى قروضا أو اإلعتمادات ال االعتمادأو فتح  األدنىمثل الكمبیالة أو الشد  التجاریة
  )2(:تجاریة

تتم بخاصیتین أساسیتین  أنوفقا للتیار التقلیدي یمكن القول بأن القروض التي یقدمها البنك التجاري یجب 
  هما 

                                                             
في بعض األدبیات االقتصادیة و یترجمھا ھندي إلى مبدأ اإلقراض الحقیقي بینما یترجمھا الحسیني و الدوري إلى نظریة * 

. الحقیقة  zealbills loitrine   
االقتصاد النقدي و المصر: مصطفي رشیدي شیحة  )2(  131، ص 1998دار الجامعة الجدیدة للنشر ، –في و البورصات اإلسكندریة  

. 
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I -  الذاتیةخاصیة التصفیة: Self liquidation  یجب توجیه هذه القروض إلى سلع حقیقیة  ذإ
إلى نقود تستعمل في سداد القرض أي أن تسدید القروض  االستحقاقكالمحاصیل الزراعیة تتحول قبل تاریخ 

  .التسویقالقرض في اإلنتاج و  استعمالیتحقق من الموارد التي یولدها 

II -  آلیةقروض:  Self regulation  

توجد مشكلة بشأنها حیث أن قیمة بیع اإلنتاج الحقیقي سوف تغطي قیمته القرض یشیر مؤیده النظریة  أي ال
للبنوك التجاریة هي من النوع الذي یستحق عند الطلب أو خالل فترة قصیرة  األجل بما  المواد المالیةإلى أن 

إلى  استخداماتهامن الواجب أن توجه یتناسب مع طبیعة الودائع التي لدیها كما أن الودائع هي ملك الغیر ف
قیمة القروض إال أن لهذه النظریة معارضین أكثر و من أهم  استردادتمویل سلع حقیقیة مما یضمن 

  :وجهت لها التي االنتقادات

یمنع البنوك  خاصة في البلدان النامیة فالتقیید التام بها االقتصادیةالتنمیة  احتیاجاتفشلها في سد  - 1
جدیدة و غیر ذلك من  آالتالتجاریة من تمویل التوسعات في المصانع و زیادة خطوط اإلنتاج و شراء 

  )1(.االقتصادیةالمجاالت الضروریة لعملیة التنمیة 

مما وضع البنك التجاري في موقف  األجلإلى قروض متوسطة و طویلة  االقتصادیةتحتاج التنمیة - 2
التمسك بالقروض قصیرة األجل دون غیرها مما یدفع المقترضین إلى اللجوء إلى صعب فإما أن تختار 

 االقتصادياطة المالیة عن النظام و هو ما یؤدي إلى نزع صفقة الوس احتیاجاتهمأسواق رأس المال لتغطیة 
Désin temé diation   مما یؤدي  إلى تسرب الودائع من البنوك التجاریة أو أن تغیر المصارف بأن تقدم

  .قروضا طویلة و متوسطة  و طویلة األجل إلى جانب القروض قصیرة األجل 

المترابط و  االئتمانتعتبر التصفیة الذاتیة للقروض المصرفیة ظاهریة فقط و ذلك بسبب وجود سلسلة - 3
 انتشاروجود الرقابة الحكومیة و  أنكما  )2(بدال من تصفیتها نهائیا  أخرىإلى تحویل القروض من سلسلة 

یوحي  األمرالبنوك المركزیة التي تضمن سالمة إجراءات و قرارات اإلقراض و تدخلها بالمساعدة إن إلزام 
  .البنك التجاري على قروض تسدد نفسها اقتصاربالطمأنینة و بالتالي یشجع على عدم 

                                                             
  1 . 193، ص  1993عبد المعطي رضا رشید ، محفوظ أحمد جودة ، إدارة اإلئتمان ، عمان ، دار وائل للنشر   

 
  128فالح الحسني الحسن، مؤید عبد الرحمان، إدارة البنوك مدخل كمي و إستراتیجي معاصر عمان، دار وائل للنشر، ص  2
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یكون  االعتیادیةففي الحالة  أنواعهاالثبات النسبي للودائع بمختلف  االعتبارهذه النظریة بعین  تأخذلم  - 4
إال في ( ة ال یتم سحبها كلها في وقت واحدالسحب و اإلیداع في البنك بشكل مستمر كما ان الودائع الجاری

  ) .البنكیة  االلتزاماتحالة 

تجعلها )  االعتیادیةالمناسبة في الحالة ( التوفیر فإن كثرة عدد تلك الحسابات و طبیعتها  بالنسبة لودائعو 
معروفة للبنك التجاري و ال یحق  استحقاقهافإن تواریخ  لألجلالنسبي أما بالنسبة للودائع  ثباتتنقطع بصفة ال

  .استحقاقهالصاحبها السحب منها إال في مواعید 

  النظریات الحدیثة :الثانيالفرع  

  تحاول سد الثغرات التي  نظرا لالنتقادات الشدیدة التي واجهت النظریة الكالسیكیة فقد ظهرت عدة نظریات
  :من بینها

I -التحویل نظریة إمكانیة:  

تعتبر هذه  أنتهتم هذه النظریة بتوسیع قاعدة التوظیف أو األصول التي یحوزها البنك التجاري لذلك یمكن 
أال تقتصر عملیات البنك التجاري  مؤیدوهاعمومیة و یري  أكثرالنظریة صورة متطورة للنظریة السابقة و 

في السوق المفتوح و تدعیم  االستثمارتشمل  أنبل علیها ) القروض التجاریة (  األصولعلى نوع واحد من 
 يالت األساسیةو هي المشكلة   أموالهمحب المالیة و في حالة مطالبة أصحاب الودائع بس األوراقمحفظة 

یحول البنك التجاري تجنبها فإن مركز البنك التجاري لن یتأثر إن كان یتمتع بمرونة التحویل و التبدیل و 
یل  بعض األصول للمحافظة على مستوى المالیة التي بحوزته أو تس األوراققدرتها على بیع أو إعادة خصم 

  .المالي  سیولة جیدة و تدعیم مركزه

لدیها أصوال یمكن تحویلها إلى  أنإذن فإن أساس هذه النظریة هو أن سیولة البنك التجاري تعتبر جیدة طالما 
و  األصولنقد بأسرع وقت ممكن و بأقل خسارة ممكنة هذه المرونة في التحویل تتوقف على حجم وتنوع 

  العملیات التي یقوم بها البنك 

II -  المتوقعنظریة الدخل:  
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ظهرت هذه النظریة في األربعینیات و تختلف عن نظریة القروض التجاریة من حیث تشجیعها لتقدیم قروض 
  .الجاريو الغیر متعلقة بالتمویل  االستثماریةو القروض  اآلجلطویلة 

فیما یعرف بالمدرسة األلمانیة تقوم هذه النظریة  األوربیةیسود أنصار هذه النظریة في كثیر من دول القارة 
خاصة القروض المتعلقة  استحقاقهاالسیولة من خالل إمكانیة السداد في موعد  استمرارفكرة  انتقادعلى 

یمثل حمایة  )1() أي شراء السلع من اجل بیعها فیما بعد ( بتجارة السلع ألن توجیه القروض إلى هذا النشاط 
الذي قد یؤدي في  مراألالفساد  أویفشل المقترض في تصریف هذه السلع بسبب التقادم  مؤكدة للبنك فقد

  )2(.مستحقاته لالنهایة إلى صعوبة إستراد البنك 

غیرات مرونة تلبات األسعار و مخاطر التضخیم و هناك مخاطر اإلفالس و تق لباإلضافة إلى هذا العام
  ) 3(.قیمة القرض  استردادإمكانیة السداد و  الطلب و غیرها من العوامل التي قد تؤثر على

  القرض  استحقاقو یرى هندي أن العبرة لیست أن یكون القرض موجها إلى تمویل سلعة تباع قبل تاریخ 

فالسلعة ال تبیع نفسها و لیس هناك ما یضمن أن السلعة التي علیها الطلب الیوم سوف ) الذاتیة  التصفیة(
على الدخل المتوقع من النشاط الذي یستخدمه في  االهتمامیكون علیها الطلب غدا و من ثمة ینبغي تركیز 

   )4(تمویله ال على النشاط ذاته 

النشاط یكفي لخدمة الدین حینئذ ینبغي الموافقة على القرض كبیر من تولید دخل من  احتمالفإن كان هناك 
  .المتوقعو هذا ما یسمى بنظریة الدخل 

ة العملیة المطلوب تمویلها و مقدار الدخل المتوقع ة تركز على دراسة البنك لمدى حدیإذن فهذه النظری -
سبب یجعل منح  طویلة  و منها فلیس هناك أي أومنها بصرف النظر عن كون القرض لمدة قصیرة 

عقاریة و  استهالكیة استثماریةتمنح قروض  أنالقروض مقتصرا على القروض التجاریة لذلك یمكن للبنوك 
  .غیرها 

III -  الخصومنظریة إدارة:  
                                                             

.و یترجمها بعض الكتاب العرب أمثال مصطفي رشدي شیحة إلى نظریة التبدیل و تسمي نظریة إمكانیة التحویل باإلنجلیزیة    1   
 the antia pated incone theary  2 : و تسمي نظریة الدخل المتوقع باإلنجلزیة  

. 132ص –شیحة النقود و المصاریف و اإلئتمان ، مرجع سابق    3  
. 17ص  2000-03إتخاذ القرارات المكتب العربي الحدیث الطبعة إدارة البنوك التجاریة ، مدخل : منبر إبراهیم هندي   4  
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و هي أحداث النظریة التي سنتطرق إلیها   theary liability mangementو تدعي نظریة إدارة الخصوم  
 تأو العملیا األصولجانب على  اهتمامهاركزت  األخیرةفي أن هذه  األولىعن النظریات الثالثة  تختلفو 

  .و هي تتعلق بإدارة السیولة في البنك التجاري 

القروض أو على ما یمتلكه البنك من  استحقاقو تقتضي هذه النظریة بان السیول ال تتوقف فقط على فترة 
أوراق مالیة سهلة التحویل إلى نقدیة كما رأینا في نظریة إمكانیة التبدیل بل تعتمد أیضا على إمكانیة البنك 
للحصول على مواد مالیة من مصادر خارجیة مثل إصدار السندات فأساس هذه النظریة  هو كون مفردات 

و األرباح المحتجزة و القروض التي یتحصل علیها البنك   الحتیاطاتاالخصوم كالودائع و رأس المال و 
لما فیها ( التي یستخدمها البنك في تمویل إستثمارتها أي في تمویل األصول  األموالتمثل في الواقع مصادر 

زید إلى الم االستجابةو تهدف إدارة الخصوم إلى تحقیق زیادة في موارد البنك تمكنه من ) القروض الممنوحة 
  . االقتراضمن طلبات 

  العوامل المؤثرة على نشاط البنوك التجاریة  :الثانيالمطلب 

بصفة عامة  االقتصاديتفسر نشاط البنك التجاري و سلوكه في المحیط  التيكانت إذن هذه أهم النظریات 
من بنك  طریقة معینة في توظیف موارد دون أخرى یختلف بطبیعة الحال اختیارغیر أن هذا السلوك أي 

   )1(: ألخر تبعا لعوامل عدیدة یمكن تصنیفها إلى 

  :القانونیةالعوامل  :األولالفرع 

إلخ  إن  أن البیعة ....التشریعة الواردة في القوانین المدنیة التجاریة المصرفیة  االعتباربعین  األخذو هي 
فقد تتضمن هذه التشریعات نصوصا تحظر على  القانونیة التي یعمل بها أي مصرف تحكم نوعیة توظیفاتها

  .المصارف التجاریة منح أنواع معینة من القروض 

  .االقتصادیةالعوامل  :الثانيالفرع 

 االدخارالنمو   االقتصادیة األعوانالسائدة من حیث دینامكیة  االقتصادیةفالنشاط المصرفي یتأثر بالبیئة 
  .المتبعة في السیاسة العامة للبالد  االقتصادیةالخیارات  االستقرار

                                                             
. 32. ، ص 1998التسھیالت المصرفیة للمؤسسات و األفراد دار الوسام للطباعة و النشر : صالح الدین حسن السیسي   1  
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  .االئتمانیةالسیاسیة النقدیة و  االعتبارات :الثالثالفرع 

المرسومة من طرف السلطة من حیث تأثیرها على سعر  االئتمانیةیتأثر البنك التجاري بالسیاسة النقدیة و 
 أنواعلتي تؤثر بدورها على حجم و و ا االئتمانالخصم مثال أو إتباعها لطرق الرقابة الكمیة و النوعیة على 

  .المقدم من طرف النظام المصرفي  االئتمان

  .السلیمةالسیاسة المصرفیة  اعتبارات :الرابعالفرع 

  االعتباراتو یندرج تحت هذه  السلیمة،و هي تلك التي ترجع لألعراف و العادات المصرفیة  

I -بالمصرف من حیث إتباعه التجاري سواء تتعلق بالحذر و الحیطة في رسم السیاسات الداخلیة  اعتبارات
بقواعد جامدة ، و األسلوب الذي تتبعه إدارة البنك  لتزامالامحافظة أو توسعیة و مدى الدقة و  لسیاسة تمویلیة

  .المختلفةلدى دراسة تمویل المشاریع 

II - المودعین من ناحیة مع  المصرف تجاه التزاماتالتوفیق بین عوامل الربحیة و السیولة لمقابلة  اعتبارات
 اعتباراتمن ناحیة أخرى و هو ما یعبر عنه بالتوفیق بین  أموالهتحقیق أقصى ربحیة ممكنة من تشغیل 

  .األمانالسیولة الربحیة 

  :خالصة الفصل
من خالل دراستنا لهذا الفصل نستخلص أن الجهاز المصرفي یمثل العمود الفقري لالقتصاد وما یمكننا  -

قوله واإلشارة إلیه أن للبنوك دورا هاما وأساسیا في العملیات المصرفیة، بحیث یعرف بصفة أدق بأنه یقبل 
مختلفة سواء قصیرة األجل أو األموال ویقترضها ویستفید من ذلك وانه یقدم للمتعاملین تقنیات وطرق 

استمرار المتوسطة كما أن البنك المركزي یقوم بدور أساسي في الحفاظ على توازن الجهاز المصرفي وتامین 
ویسهر على مراقبته ومتابعة نشاطه باإلضافة إلى الدور التي تقوم به البنوك التجاریة حیث أنها تمثل  یته

وتعتبر كذلك مؤسسات ائتمانیة تسعى إلى تحقیق الربحیة من خالل  التجارة الخارجیة بطرق ووسائل مختلفة
األموال التي یقدمها لها مختلف األعوان االقتصادیین في البالد ویعتمد البنك التجاري على مصادر تغذیة 
لمباشرة نشاطه سواء تعلق بموارده الذاتیة أو األموال الخاصة من رأس مال مدفوع واحتیاطات وموارد خارجیة 
عادة الخصم ومن جهة أخرى فانه على البنك التجاري أن  تتمثل في موارد الزبائن وموارد إعادة التمویل وإ
یعمل جاهدا من اجل توظیف هذه الموارد توظیفا رشیدا من خالل استخداماته المختلفة والتي تأخذ شكل 
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في كل مرة یجب على البنك قروض مصرفیة أو اكتتاب في سندات الخزینة العامة أو شراء عمالت أجنبیة و 
التجاري أن یأخذ بعین االعتبار االحتیاطات الالزمة لضمان استرداد أمواله وعدم ضیاعها محافظة منه على 

 .سالمة مركزه المالي
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: الثــــاني الفصـــــــــــــــــــــــل 

تمویل التجارة 

 الخارجیة 

  
  :الفصل الثاني

  تعد التجارة الخارجیة إحدى الـركائـز األساسیة في التطور االقتصادي ، حیث تقوم على أساس
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تبادل السلع و الخدمات بیـن دول العالم فالدول تتفاوت فیما بینها من حیث توافر الموارد الطبیعیة 
و المزایا االقتصادیة في إنتاج السلع و الخدمات، لذلك فهي تقوم بتصـریف فائض إنتاجها 

ي  وتستورد فائض ما أنتجته الدول األخرى و هذا ما یفـرض صعوبة االستقاللیة بنظام اقتصاد
منعـزل عن بقیة الدول، و قد أدى تعقد الحیاة االقتصادیة في جمیع الدول و توسع المعامالت 
التجاریة و تضاعفها إلى تسارع وتیرة االندماج االقتصادي العالمي و اإللغاء التدریجي للحواجز 

لعالمي و القیود أمام التبادل الدولي، حیث تسعى مختلف الدول لالندماج في النظام التجاري ا
الذي تقوده المنظمة العالمیة للتجارة و على أساس هذا التحریر و التقلبات االقتصادیة التي 
یشهدها العالم، شرعت الجزائر في تطبیق برنامج إصالحات هام و شامل لالقتصاد الوطني 

یر للخروج من القالب األحادي و احتكارات الدولة تبني سیاسة جدیدة مبنیة على االنفتاح و تحر 
التجارة الخارجیة و قد شملت هذه التطورات واإلصالحات كافة الهیاكل ذات الصلة واالرتباط 
المباشر بقطاع التجارة الخارجیة خاصة البنوك و المؤسسات المالیة التي هي بمثابة المحرك لهذا 

نحاول  راد و التصدیر، و لهذا سوفیالقطاع من خالل التمویل و التسویة المالیة لعملیات اإلست
  :التطرق في هذا الفصل من خالل التعـرض للمباحث التالیة 

  اإلطار النظري للتجارة الخارجیة : المبحث األول

  أسالیب تمویل التجارة الخارجیة : المبحث الثاني

  إدارة مخاطر التجارة الخارجیة : المبحث الثالث
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   اإلطار النظري للتجارة الخارجیة: المبحث األول

عرف اإلنسان التجارة منذ القدم وكان ذلك بأوجه مختلفة الزمن، و ما أتى به من تطورات في 
الحیاة ولكن الشيء المتفق علیه هو أن التجارة هي العمود الفقري للعالقات الدولیة لما توفره من 

  .مزایا 

  مفهوم التجارة الخارجیة وأهمیتها وأسباب قیامها : المطلب األول 

دل التجاري بین الدول حقیقة ال یتصور العالم من غیرها فال یمكن لدولة أن تستقل یعد التبا
باقتصادها عن بقیة العالم سواء كانت متقدمة أو نامیة، خاصة في ظل التنامي المفرط النفتاح 
األسواق على العالم الخارجي وازدیاد التنافسیة التي أرهقت التجارة الداخلیة وأجبـرتها على 

  .قصرا مع التجارة الخارجیة  التعاطي

  مفهوم التجارة الخارجیة وأوجه االختالف بینها وبین التجارة الداخلیة : الفرع األول

مهما اختلفت النظم السیاسیة في دول العالم المختلفة فإنها ال تستطیع إتباع سیاسة االكتفاء 
الذاتي بصورة كاملة ولفترة طویلة من الزمن، ذلك ألن إتباعها یضطر الدولة أن تنتج كل 
احتیاجاتها رغم أن ظروفها االقتصادیة والجغرافیة ال تمكنها من ذلك ومهما یكن میل أي دولة 

ى تحقیق هذه السیاسة فإنها ال تستطیع أن تعیش في عزلة عن الدول األخرى، إال أن الدول إل
نما یقتضي األمر أن تنتج ظروفها  كاألفراد لیس بإمكانها أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع وإ
الطبیعیة واالقتصادیة ألن تنتجها ثم تبادلها بفائض منتجات دول أخرى ال تستطیع إنتاجها داخل 

 )1(راد من الخارج مفضال یدودها أو تستطیع إنتاجها ولكن بتكلفة مرتفعة، یصبح عندها اإلستح

  : هذا هو األساس الذي تقوم علیه التجارة الخارجیة، إذن فالمقصود بالتجارة الخارجیة هي 

 عملیة التبادل التجاري في السلع و الخدمات وغیرها من عناصر اإلنتاج المختلفة بین عدة دول" 
 )2(" بهدف تحقیق منافع متبادلة ألطراف التبادل 

                                                             
  . 12ص  1993محمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر  ) 1(

  . 13ص  2000حمیدي عبد العظیم ، اقتصادیات التجارة الدولیة ، دار النهضة العربیة  ) 2(
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و بالرغم من أن التجارة سواء الداخلیة أو الخارجیة هي نتیجة لقیام التخصص وتقییم العمل، فقد 
جرت عادة الكثیر من االقتصادیین الذین یتعرضون لموضوع التجارة الخارجیة على تأكید الفوارق 

  : ادا إلى واحد أو أكثر من الفوارق التالیة بینهما وبین التجارة الخارجیة استن

  التجارة الداخلیة داخل حدود الدولة الجغرافیة أو السیاسیة في حین أن التجارة
 .الخارجیة على مستوى العالم

 العملة المحلیة عن العملة األجنبیة فنجد أن التجارة الخارجیة تتم بعمالت  اختالف
 .متعددة ولكن التجارة الداخلیة تتم بعملة واحدة فقط

  التجارة الخارجیة تتم مع نظم اقتصادیة وسیاسیة مختلفة في حین أن التجارة الداخلیة
 .في ظل نظام واحد

  الخارجیة تتم بالنقل البحري وجزء  من التجارة % 90اختالف طرق النقل حیث أن
 .بسیط منها یتم بالنقل البري على عكس التجارة الداخلیة

  اختالف ظروف السوق والعوامل المؤثرة فیه في حالة التجارة الخارجیة عنها في حالة
التجارة الداخلیة من خالل طبیعة المستهلكین، األسعار المنافسة، األنظمة المسیرة 

 .الخ... لألسواق
  صعوبة انتقال عناصر اإلنتاج في حالة التجارة الخارجیة مقارنة بالتجارة الداخلیة. 
 1(.طرق و أسالیب التمویل ااختالف( 

بعد أن تعرفنا على أهم الفوارق بین التجارة الخارجیة و التجارة الداخلیة یمكن تعریف التجارة 
  : الخارجیة من زاویتین مختلفتین

  :المعنى الضیق و یشمل 

 )السلع ( صادرات و الواردات المنظورة ال -
 )الخدمات ( الصادرات و الواردات غیر المنظورة  -

  :المعنى الواسع و یشمل 

                                                             
  . 12ص  2002أساسیات االقتصاد الدولي، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة : عادل أحمد حشیش ) 1(
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 الصادرات و الواردات المنظورة  -
 الصادرات و الواردات غیر المنظورة -
 الحركة الدولیة لرؤوس األموال  -
 .الهجرة الدولیة لألفراد  -

وعلى " التجارة الخارجیة " و یطلق االقتصادیون على المعنى الضیق للتجارة الخارجیة مصطلح 
  )1(المعنى الواسع مصطلح التجارة الدولیة 

عملیة تبادل السلع مادیا " من خالل ما سبق یمكن أن نبین مفهوم التجارة الخارجیة على أنها 
تسمى الواردات أم خارجة منها وتسمى الصادرات عبر الحدود السیاسیة للدولة، إما داخلة إلیها و 

كما تأخذ أیضا شكل خدمات تؤدي من رعایا دولة إلى رعایا دولة أخـرى وتسمى الخدمات التي 
الواردات " و تسمى الخدمات التي یتم تلقیها من الغیرب" الصادرات الغیر المنظورة " تؤدي للغیر 

  )2(" الغیر المنظورة 

  التجارة الخارجیة  أهمیة: الفرع الثاني

تلعب التجارة الخارجیة دورا ممیزا في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة و السیاسیة إذ یمكن من 
خالل هذا الدور تحدید المالمح األساسیة للدولة والجوانب والمظهر و األشكال األساسیة لعالقتها 

  :المجاالت التالیةمع الدول األخرى ویتمثل هذا الدور الهام للتجارة الخارجیة في 

I :المجال االقتصادي :  

  : تسعى التجارة الخارجیة في المجال االقتصادي إلى تحقیق التالي 

 منفذا لتصریف فائض اإلنتاج في حاجة السوق المحلیة حیث یكون اإلنتاج  تعتبر
المحلي أكبر مما تستطیع السوق المحلیة استیعابه و االستفادة من ذلك في تعزیز 

 .المیزانیة من الصرف األجنبي

                                                             
،  2000الدار المصریة اللبنانیة الجزء األول  سامي عفیف حاتم، التجارة الخارجیة بین التأطیروالتنظیم،) ( 1
  .36ص 
   19ص  1988أساسیات اإلفتصاد الدولي، دار الجامعة الجدیدة للنشر : مجدي محمود شهاب و آخرون ) ( 2
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  تساعد في الحصول على المزید من السلع و الخدمات بأقل تكلفة نتیجة لمبدأ التخصص
 .تقوم علیهالدولي الذي 

  تشجیع الصادرات یساهم في الحصول على المكاسب في صورة رأس مال أجنبي یلعب
دورا في زیادة االستثمار وبناء مصانع و إنشاء البنیة خاصة في الدول النامیة وبالتالي 

 .النهوض بالتنمیة االقتصادیة
  و الرتباط هذا تعتبر مؤشرا على قدرة الدول اإلنتاجیة والتنافسیة في السوق الدولیة

المؤشر باإلمكانیات اإلنتاجیة المتاحة و قدرة الدول على التصدیر ومستویات الدخول 
فیها وكذلك قدرتها على اإلستراد وانعكاس ذلك لألعلى صید الدولة من العمالت 

 . األجنبیة
 نقل التكنولوجیا و المعلومات األساسیة التي تفید في بناء االقتصادیات المتینة وتعزیز 

 .عملیة التنمیة الشاملة
 1(.تحقیق التوازن في السوق الداخلیة نتیجة تحقیق التوازن بین كمیات العرض والطلب( 

II :المجال االجتماعي  

  )2(: تسعى التجارة الخارجیة في المجال االجتماعي إلى تحقیق التالي 

  االستهالك زیادة رفاهیة األفراد عن طریق توسیع قاعدة االختبارات فیما یخص مجال. 
  تحقیق التغیرات الضروریة في البنیة االجتماعیة الناتجة عن التغییر في البنیة

 .االقتصادیة
 شباع الحاجات  .االرتقاء باألذواق وتحقیق كافة المتطلبات والرغبات وإ
  إمكانیة الحصول على أفضل ما توصلت إلیه العلوم و التقنیات المعلوماتیة و بأسعار

 .رخیصة نسبیا
 أثیر المتزاید للتجارة الخارجیة على حیاتنا الیومیة الت. 

                                                             
  . 16، ص 2000التجارة الخارجیة، دار المسیة للنش و التوزیع، عمان : رشاد عصار وآخرون )  1(

، ص  2000النظریة االقتصادیة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر اإلسكندریة :  عبد المطلب عبد الحمید) ( 2
373 .  
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III  : المجال السیاسي  

  : تسعى التجارة الخارجیة في المجال السیاسي إلى تحقیق مایلي 

  تعزیز البنیة األساسیة الدفاعیة في الدول من خالل استیراد أفضل و أحسن ما توصلت
 .إلیه العلوم و التكنولوجیا

  لیة وعالقات الصداقة مع الدول األخرى المتعامل معهاإقامة العالقات الدو. 
  العولمة السیاسیة التي تسعى إلزالة الحدود وتقصیر المسافات فهي تحاول أن تجعل

العلم بمثابة قریة كونیة جدیدة و بذلك تكون قد استفادت من التكنولوجیات الحدیثة و 
 .مسالك التجارة الخارجیة العابرة للحدود 

  أسباب قیام التجارة الخارجیة : ثالفرع الثال

  :توجد عدة أسباب لقیام التجارة الخارجیة بین الدول نذكر منها

  عدم استطاعة أي دولة تحقیق االكتفاء الذاتي، یصعب تلبیة احتیاجات الدول كلیة من
مواردها خاصة بعد تعدد حاجات اإلنسان و اختالفها و تباین إمكانیات الدول في توفیر 

الحاجیات بجانب تنوع رغبات األفراد و أذواقهم، فنجد أن الوالیات المتحدة األمریكیة هذه 
تصدر السیارات األمریكیة الصنع و لكنها قد تستورد السیارات أیضا لمجرد وجود أذواق 

 .تمیل إلى اقتناء السیارات الفرنسیة أو اإلیطالیة أو الیابانیة 
 التجارة الخارجیة، تقوم الدولة بتصدیر السلع ذات  المكاسب و المزایا التي تحقق من قیام

األمر الذي یحقق لها الواقع میزتین في . الوفرة النسبیة واستیراد السلع ذات الندرة النسبیة
: تصریف منتجاتها الزائدة عن احتیاجات السوق المحلي وثانیهما: آن واحد أولهما

 )1(.بیا عن تكلفة إنتاجها محلیاالحصول على سلع نستوردها من الخارج بأسعار تقل نس
  لیس لكل دولة نفس اإلمكانیات التي تكفي إلنتاج كل السلع و الخدمات 
  اختالف تكالیف إنتاج السلع بین الدول المختلفة نظرا الختالف البیئة 
  اختالف مستوى التكنولوجیا من دولة إلى أخرى. 

                                                             
 2006مبادئ االقتصاد، عمان ، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، : جربي محمد موسى عریقات) ( 1
  .235ص 
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  الحصول على أرباح من التجارة الخارجیة. 
 1(. لمعیشة رفع مستوى ا( 

  المؤثرة على التجارة الخارجیة  العوامل: المطلب الثاني

تتأثر التجارة الخارجیة بجملة من العوامل تتفاوت في أهمیتها بتفاوت الظروف فهي عوامل 
  : مترابطة متفاعلة یمكن إرجاع أهمها إلى

  عوامل طبیعیة : الفرع األول

I  :وتركز مصادر الثروة في بعضها والذي یؤدي  بین الدول:  سوء توزیع الموارد الطبیعیة
إلى تركیز شدید مناظر للتجارة الخارجیة، بحیث تتلخص صادرات عدد كبیر من دول العالم في 
شكل سلعة واحدة أو سلعتین فالدول التي أخذ فیها هذا التركیز في مصادر الثروة تشكل مواد 

ا بینما الدول التي أخذ فیها هذا التركیز أولیة صناعیة، أدخلت الكثیر من التنویع على صادراته
شكل مواد أولیة زراعیة و إنتاج غذائي لم تستطیع أن تسلك نفس السبیل خاصة و أنها كانت في 

 )2(.مرحلة مبكرة من تاریخها خاضعة لالستعمار األجنبي

II :ة الذي یؤثر في التجارة الخارجی و: حجم الدولة أو المساحة الجغرافیة التي تستغلها
لها عن طریق تأثیرها على درجة تكامل الموارد الطبیعیة و البشریة بالنسبة للدولة باإلضافة إلى 

  .ما یوفره ذلك الحجم من مزایا اإلنتاج الكبیر

III : له أثر في تكالیف اإلنتاج بصفة عامة و نفقات اإلنتاج الزراعي بصفة خاصة،  :المناخ
من حیث التباین في درجات الحرارة ومتوسط كمیة األمطار والرطوبة من دولة إلى أخرى، إال أن 
هذا العامل بدأ یضعف تدریجیا بسبب التقدم العلمي، فقد أصبح من الممكن إحداث تغییر 

  .اخیة لتتالءم و الظروف اإلنتاجیة المطلوبة محل المنتجات الزراعیة مصطنع في الظروف المن

                                                             
المطبوعات الجامعیة ،  دیوانمدخل إلى التحلیل االقتصادي الكلي ، : شعیب نونوة ، زهرة بن یخلف ) ( 1

  .105ص 2015

  . 48ص 2002العالقات االقتصادیة الدولیة، الدار الجامعیة اإلسكندریة، : زینب حسین عوض اهللا )  2(
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  عوامل اقتصادیة : الفرع الثاني

I :عنصر من هذه العناصر الداخلة في التجارة و  بمعنى ما یتكلفه كل: التكالیف و األسعار
لسلع في ضوئها تتحدد األسعار الخاصة بالتبادل على مستوى العالم حیث أن ارتفاع تكالیف ا

المنتجة یؤدي إلى زیادة أسعارها ، فالسلع التي تنتج بتكالیف منخفضة و تباع بأسعار منخفضة 
تكون أكثر طلبا من األخرى ذات التكالیف واألسعار المرتفعة أي أن قدرتها على المنافسة تتحدد 

  )1(. في النهایة بالسعر كأحد العوامل المؤثرة على الطلب

II :العامل بالمنافسة في األسواق العالمیة التي تتأثر بصفة دائمة بالتطورات یرتبط هذا : الجودة
  .التكنولوجیة الحدیثة التي تجعل هناك فروقا في الجودة لذات السلعة في أماكن مختلفة من العالم

III :كلما كانت السلعة قابلة للتخزین بحیث تحقق المنفعة الزمنیة ، كلما زاد حجم : التخزین
جاري في هذا النوع من السلع، نظرا للوقت الذي یستغرقه نقل السلع و ما یترتب علیه التبادل الت

  .من تلفها إن كانت خواصها ال تسمح بالبقاء فترة أطول

IV :إن أي تبادل بین الدول و بعضها یعتمد على التمویل، فإن وجدت المؤسسات :  التمویل
إلى زیادة حجم التجارة الخارجیة في السلع و  المالیة والبنوك على مستوى العالم، فإن هذا یؤدي

الخدمات، أما إذا لم توجد بنوك أو معامالت مصرفیة بین الدول فإن هذا یقلل من حجم التبادل 
  .التجاري 

V  :بمعني عدم وجود حجم معین من السلع و الخدمات لدى الدول یتناسب  : الندرة النسبیة
معروض والمطلوب من مختلف السلع والخدمات یولد مع احتیاجاتها الخاصة فالتفاوت بین ال

  .حاجة الدولة إلستراد حاجاتها أو تصدیر ما یفیض عن حاجاتها 

VI :فالرواج االقتصادي یؤدي إلى انتعاش الطلب على  : الرواج و الكساد االقتصادي
لة وجود مختلف منتجات الدول و بالتالي زیادة حجم التجارة الخارجیة بینما یحدث العكس في حا

  .كساد اقتصادي 

                                                             
   79، ص  1998أساسیات االقتصاد الدولي دار الجامعة الجدیدة للنشر : مجدي محمود شهاب وآخرون)  ( 1
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VII :تؤثر نفقات النقل في حجم التجارة الخارجیة حیث أن التقدم العلمي ي : نفقات النقل
قطاع النقل و انخفاض نفقاته بالنسبة لنفقات اإلنتاج اإلجمالیة یمكن أن یؤدي إلى أتساع نطاق 

نفقات النقل المرتفعة تحول التجارة الخارجیة بإدخال سلع جدیدة في التبادل الدولي كما كانت 
  )1. (دون تداولها تداوال مربحا

  عوامل أخرى : الفرع الثالث

I :یلعب العامل السیاسي دورا كبیرا في تحدید األفق المفتوح أمام الدول : الظروف السیاسیة
ب المتعاملة في التجارة الخارجیة، فعادة ما یكون المیل للتعامل مع الدول المستقرة سیاسیا و تجن

  )2(. مناطق االضطراب السیاسي و الحروب التي تهدد فیها مصالح المتعاملین

II:  یقصد بذلك عدم وجود مشاكل أو معوقات جمركیة أو بیروقراطیة  :اإلداریةاإلجراءات
ترتبط بدخول وخروج السلعة وهي تعطل وصول السلعة إلى المستهلك و كلما كانت اإلجراءات 

  .عامةسهلة ومیسرة كلما شجعت الصادرات و التبادل التجاري بصفة 

III :یخضع نشاط التجارة الخارجیة في مختلف دول العالم إلى  : القوانین و التشریعات
تشریعات و لوائح ترسمها أجهزة الدولة ، تعمل على تقییده بدرجة أو بأخرى أو تحریره من 

 .العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى العالمي

IV :نتاج في تؤدي اإلضرابات العمالیة بطبیعة الحال إلى توقف اإل: اإلضرابات العمالیة
الصناعة التي تتعرض له وتتحدد الخسارة في اإلنتاج تبعا لطول مدة اإلضراب ثم یتحدد الموقف 

التي عانت من أزمة اإلضراب و اتصالها بتجارة . بالنسبة للتجارة الخارجیة بمدى أهمیة الصناعة
  .الصادرات و الواردات

V :تنشأ االختالفات في األذواق ما بین أبناء البلدان المختلفة بسبب  : اختالف األذواق
عوامل عدیدة مثل اختالف العادات والتقالید االجتماعیة، واختالف األدیان والعقائد أو اختالف 

                                                             
   . 66ص  2002العالقات االقتصادیة الدولیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، : زینب حسین عوض اهللا  ) (1

  . 126، ص 2001االقتصادیات الدولیة ، الدار الجامعیة ، : عبد الرحمن یسرى أحمد )  ( 2
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البیئة الجغرافیة أو درجة التقدم العلمي و االتجاهات الثقافیة، و معرفة األفراد بتلك االختالفات 
یـزیة في التقلید و المحاكاة كثیرا ما یدفعهم الستبدال بعض السلع التي اعتادوا علیها ورغبتهم الغـر 

  بالسلع األجنبیة، فیؤدي ذلك إلى حركیة في الواردات و بالتالي التأثیر في حجم التجارة الخارجیة

  

  

  تمویل التجارة الخارجیة : المطلب الثالث

نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف التمویل و أهم محددات المفاضلة بین مصادر التمویل  سوف
  :باإلضافة إلى أهمیة و أنواع مصادر التمویل فیما یلي

  تعریف التمویل : الفرع األول

تختلف المصادر و المتخصصین باالستدالل لمفهوم التمویل حیث یتم تحدید تعریف موحد 
حسب المدرسة القدیمة بأنه الفعالیة المتعلقة بتخطیط وتجهیز األموال  للتمویل ویمكن أن یعرف

وكذا إدارتها في المنظمة ورقابتها، أما حسب المدرسة المجددة هو الحقل اإلداري، أو مجموعة 
من الوظائف اإلداریة المتعلقة بإدارة مجرى النقد و اعتباره ضرورة لتمكین المنظمات من تنفیذ 

  .ام لما علیها من واجبات في الوقت المحدد أهدافها و االلتز 

أما المدرسة الحدیثة فتعرف التمویل من خالل وظیفته بأنه عامل أساسي بما یلعبه من دور في 
التخطیط المالي، مواجهة المشاكل التي قد تقف عائقا أمام استمرار عمل المنظمة، و كذا تجهیـز 

  )1(.وسائل الدفع 

یل إلى تدبیر األموال الالزمة للقیام بالنشاط االقتصادي وتعتمد وینصرف المعنى العام للتمو 
المؤسسات في األساس على مواردها الذاتیة لتمویل أنشطتها االقتصادیة، فإذا لم تفي بذلك 
اتجهت تلك المؤسسات إلى غیرها ممن یملكون فائضا من األموال لسد هذا العجز ولهذا ینصرف 

                                                             
تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في  بوكونة نورة،) (1

  .142، ص  2012-2011العلوم اإلقتصادیة، فرع التحلیل اإلقتصادي، جامعة الجزائر ، 



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

53 
 

نقل القدرة التمویلیة من فئات الفائض المالي إلى فئات العجز "  المعنى الحاصل للتمویل إلى أنه
  )1(المالي

توفیر المنشأة و تجهیزها بالمصادر المالیة بنوعیها " و هناك من یعرف التمویل على أنه 
فاالقتراض ) االقتراض بشكل مباشر أوغیر مباشر( و المقترضة ) المدفوع رأس المال( الممتلكة 

من البنوك و المؤسسات المالیة األخرى، أما االقتراض غیر المباشر فیكون  المباشر یكون عادة
، و من المعلوم أن قرارات التمویل یجب أن تأخذ بنظر االعتبار حجم "من خالل إصدار السندات

  )2(.األموال، كلفتها و المخاطر المترتبة علیها 

القول بأن التمویل هو توفیر المبالغ النقدیة الالزمة للقیام بمشروع أو نشاط  و على هذا یمكن
  .اقتصادي معین 

  محددات المفاضلة بین مصادر التمویل : الفرع الثاني

تجدر اإلشارة إلى أنه عند المفاضلة بین مختلف مصادر التمویل یقتضي األخذ بعین اإلعتبار 
  :مایلي 

 لیها المؤسسة و الفترة الزمنیة التي ستحتاج خاللها إلى هذه مقدار األموال التي تحتاج إ
 .األموال

 مالئمة مصادر التمویل لالستخدامات التي سیتم تمویلها. 
 كلفة التمویل مقارنة مع الكلفة السائدة في السوق و مع عائد االستثمار المتوقع 
 الموجودات الممولة  مواعید التسدید و تزامنها مع التدفقات النقدیة المتوقع تحقیقها من. 
  القیود التي یفرضها الممولون على المؤسسات المقترضة كشروط عدم االقتراض

 )3(الخ ... اإلضافي، عدم توزیع األرباح 

                                                             
مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا في متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول ) (1

  19جامعة حسیبة بن بولعید، الجزائر ،  2006أفریل  18و  17العربیة ملتقى دولي، یومي 
أسعد حمید العلى ، اإلدارة المالیة، األسس العلمیة و التطبیقیة، عمان، دار وائل للنشر و التوزیع الطبعة ) (2

  .18، ص 2010األولى ، 

   177، ص 2000، دار المستقبل للنشر، الطبعة الثانیة مفلح عقل، اإلدارة المالیة والتحلیل المالي، عمان) (3
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و ألن أحد العوامل المحددة لإلستراتیجیة المالیة و اختیار التمویل المالئم، فینبغي على 
  .و االختیار األنسب لها  المؤسسات المفاضلة بین المصادر المتاحة لدیها

  :أهمیة التمویل: الفرع الثالث

جمیع المجاالت االقتصادیة تهتم بالتمویل حیث یلعب دورا هاما في مختلف القطاعات  إن
في أي بلد في العالم و من أجل .خاصة وأنه یعتبر المحرك الرئیسي و األساسي ألي مشروع

تحقیق الرفاهیة لها سیاسة اقتصادیة و تنمویة یتبعها أو یعمل على تحقیقها و تتطلب هذه 
شاریع التنمویة حسب احتیاجات و قدرات البالد التمویلیة، ومهما تنوعت السیاسة تخطیط الم

  .المشروعات فإنها تحتاج إلى التمویل لكي تنمو 

یلعب التمویل دورا هاما في تسییر األنشطة االقتصادیة لهذا فهو یتبع الحاجة إلى رؤوس األموال 
ى في الدولة التي تعمل بهدف في المنظمات العامة أو الخاصة في العائدات أو الخواص أو حت

  .تمویل استثماراته و تغطیة العجز المالي

و لهذا یأخذ حیز كبیرا من األهمیة و األولویة فبالنسبة للمؤسساتـ تظهر أهمیة التمویل من خالل 
ووضعیتها المالیة وكذا إنتاج  ااعتباره ركیزة لزیادة قدراتها اإلنتاجیة، تحسین مرد ودیته

لتي تعتمد في نجاحها على الموارد المطلوبة و توفیر رؤوس األموال الالزمة، و إستراتیجیاتها ا
ممكنة وزیادة فعالیة  ةمراقبة تدفق الموارد المالیة في عملیاتها، و بالتالي تحقیق أقصى مرد ودی

  .مخططاتها 

د أهمیة التمویل تتجلى أیضا في كونه یساعد على تعظیم األموال المتاحة لإلستثمارو العائ
المتوقع منه، و بالتالي هو دراسة للحاضر لمعرفة مقدار الموارد المالیة الممكن استثمارها 

   )1(.مستقبال 

  أنواع التمویل : ع الرابعالفر

  : و تمویل خارجي) داخلي( هناك نوعان من التمویل، تمویل ذاتي 

                                                             
  .143 -142: ص  -مرجع سبق ذكره ، ص: بوكونة نورة ) (1



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

55 
 

I : هو عبارة عن مفهوم بین القدرات الذاتیة للعمیل على تمویل : )الداخلي(التمویل الذاتي
االستثمارات التي یقوم بها و یتركز التمویل الذاتي على األموال الخاصة التي تتمثل في الموارد 

  .احتیاطاتالطویلة األجل األكثر ضمانا و هذه األموال تتكون من أموال جماعیة ، أرباح و 

بشروط داخلیة و خارجیة، أي أن هناك ظروف تتعلق بالمؤسسة و نجاح التمویل الذاتي مرتبط 
  :ذاتها وهناك ظروف تتعلق بالسوق التمویلیة ومن بین هذه الظروف نجد 

 :الظروف الداخلیة -1

إن توفر األصول النقدیة السائلة له دور كبیر في إشباع متطلبات المشاریع االستثماریة، 
اإلنتاجیة وهذا ال یخدم المؤسسات الصغیرة و غیر أن ذلك یتوقف على طاقة المؤسسة 

المتوسطة التي ال تستطیع أن تزید من إنتاجیتها، و أسعارها بالقدر الالزم لزیادة التمویل 
  .الذاتي وهذا عكس المؤسسات الكبیرة 

 :الظروف الخارجیة -2
  إن التمویل الذاتي مرتبط بطریقة غیر مباشرة بالظروف السائدة في السوق النقدیة

وق رأس المال، و مدى مرونة هذه األسواق وقدرتها على تجمیع اإلداخرات وس
 .وتقدیمها في شكل أسعار مناسبة للتوظیف االستثماري 

  إن للتمویل الذاتي مزایا كما له عیوب و أهم میزة في التمویل الذاتي في كونه
ة في المصدر األول في تكوینه رأس المال بأقل تكلفة ممكنة، فال تتحمل المؤسس

سبیل الزیادة في طاقتها في أعباء مادامت إداراتها هي التي تستخدم لتمویل 
استثماراتها، و هذا یؤدي إلى تفادي األخطار في حالة عدم تحقیق النتائج المنتظرة 

 .لها 
  إضافة إلى ذلك التمویل الذاتي یعطي للمؤسسات اختیار نوعیة االستثمارات دون

 .لفائدة أو الضمانات التقید بشروط االئتمان أو ا
  لكن هذا التمویل ال یخلو من العیوب و المتمثلة في االنتقادات التي وجهت إلیه و

 .المتمثلة في منعه من تشجیع اإلدارات بصفة عامة 
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و على مستوى النشاط االقتصادي ثم توزیعها على مختلف القطاعات و األنشطة و المؤسسات 
فق مع أهداف السیاسة االقتصادیة كذلك یالحظ علیه أن یحرم طبقا ألولویات استثماریة معینة تت

العمال من نصیبهم في األرباح التي حصلت علیها المؤسسات من جراء ارتفاع إنتاجیة العمل أي 
  تزاید فائض القیمة من أجل زیادة أصول المؤسسة 

II : التمویل الخارجي  

في القروض التي تقدمها البنوك للمؤسسات، خاصة منها القروض  یتمثل التمویل الخارجي
من مؤسسات التمویل  مالطویلة األجل المقدمة من طرف البنوك التجاریة، و هذه القروض تقد

، )التمویل الخارجي( حیث تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من التمویل  .للمشروعات االستثماریة
  )1(..مول بمفرده دورة االستغالل، أو تجهیزات اإلنتاج إذن ألن التمویل الداخلي ال یمكن أن ی

هذا النوع من القروض یكون عبارة عن دیون مستحقة الدفع و بالتالي لها اثر على استقاللیة 
  )2(..المؤسسة 

  مصادر التمویل  :الخامسالفرع 

إما من : یتاح أمام المؤسسات التجاریة الحصول على األموال الالزمة لتغطیة إحتیاجیتها
المصادر الداخلیة أو الخارجیة و لفترات قصیرة أو طویلة األجل و یمكن تصنیف مصادر 

  التمویل هذه إما من حیث المصدر أو من حیث الملكیة أو من حیث الزمن و ذلك كالتالي 

I : من حیث المصدر  

مصادر خارجیة  یتم التقسیم إلى مصادر داخلیة كاألرباح المحتجزة و االستهالك وبیع األصول و
  .كاالقتراض و إصدار السندات وتسهیالت الموردین

II : من حیث الملكیة  
                                                             

مصطفى رشدي شیحة ، االقتصادي النقدي والمصرفي و البورصات، بیروت، الدار الجامعیة الجدیدة ) 1( 
  . 365 - 364ص  -ص’  1998

 1998االقتصادي النقدي والمصرفي و البورصات، بیروت، الدار الجامعیة الجدیدة  مصطفى رشدي شیحة ،) (2
  .365 - 364ص  -ص’ 



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

57 
 

یتم تقسیم ذلك على مصادر من مالكي المؤسسات كزیادة رأس المال و االحتفاظ بجمیع األرباح 
أو جزء منها، و مصادر من المقرضین، مثل البنوك و موردي اآلالت و المعدات و مؤجریها 

 .إلخ... دوموردي الموار 

III  :من حیث الزمن  

  )1(.یتم التقسیم إلى مصادر طویلة األجل، ومصادر متوسطة األجل وأخرى قصیرة األجل 

  :أسالیب تمویل التجارة الخارجیة:المبحث الثاني

یعتبر تمویل المشروعات التجاریة والصناعیة من اعقد المشكالت التي تواجھھا التنمیة 

( ویزداد األمر أھمیة إن تعلق األمر بتمویل مشاریع التجارة الخارجیة االقتصادیة في أي بلد، 

والتي یمكن أن نصنف عملیاتھا إلى عملیات تمویل قصیرة األجل، ) صفقات التجارة الخارجیة

وعملیات متوسطة وطویلة األجل وترتبط عملیات التمویل ھذه مع طبیعة النشاطات المراد 

  .تمویلھا

  ل قصیر األجلالتموی: المطلب األول

لعملیات التجارة الخارجیة للمصدرین والمستوردین على السواء،  یسمح التمویل قصیر األجل -

بالحصول على مصادر التمویل الممكنة لتمویل صفقاتھم التجاریة في اقل وقت ممكن، وفي ھذا 

  .المبحث نتطرق إلى بعض التقنیات المستعملة في ھذا النوع من التمویل

 لمستنديااالعتماد : الفرع األول

یعتبر االعتماد المستندي من أشھر الوسائل المستعملة في تمویل الواردات نظرا لما یقدمھ من  -

  .ضمانات للمصدرین والمستوردین على حد سواء

I :ماھیة االعتماد المستندي:  

االعتماد المستندي ھو عملیة یتعھد بموجبھا البنك ولحساب عمیلھ المستورد بتسدید مبلغ معین  -

في مھلة محدد إلى شخص ثالث مصدر، لقاء تسلیم مستندات مطابقة تماما ومطلوبة من المشتري 

  .ومثبتة لقیمة البضائع، لمطابقتھا وإلرسالھا

                                                             
  .177 – 176: ص  –مفلح عقل ، مرجع سبق ذكره، ص ) (1
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 تعھد كتابي صادر من احد البنوك بناء على  : "یعرف االعتماد المستندي على انھ

طلب احد عمالئھ المستوردین لصالح المصدر بان یدفع قیمة البضائع المستوردة، 

یقبل بقیمتھا سحوبات وذلك عند تسلم البنك أو مراسلھ مستندات شحن البضاعة  أوان

 1".إلى بلد مستورد وتنفیذ كافة شروط االعتماد

 ة عن اتفاق متعدد األطراف مع البنك، یكون حسب طلب االعتماد المستندي ھو عبار

) البائع(بحیث یتعھد بسداد مبلغ الفاتورة للمصدر ) المشتري(وإرشادات المستورد 

فور استنفاذ الشروط . مقابل تقدیم مجموعة من المستندات تصدر في وقت معین

ل المفضلة وإجراءات االعتماد المستندي، وسیلة االعتماد المستندي ھي من الوسائ

 .أكثر منھ للمستورد، فھو أداة مصممة لحمایة المصدر) البائع(للمصدر 

  االعتماد المستندي ھو تعھد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد

بضائع لصالح مصدرھا یتعھد فیھ المصرف بدفع أو قبول كمبیاالت مسحوبة علیھ 

مھ مستندات الشحن طبقا في حدود مبلغ معین ولغایة اجل محدودة مقابل استال

 .لشروط االعتماد والتي تظھر شحنة بضاعة معینة بمواصفات وأسعار محددة

  بناء على ) یسمى المصدر ( االعتماد المستندي ھو تعھد مكتوب صادر من بنك

ویلتزم البنك ).المستفید(لصالح البائع ) مقدم الطلب أو األمر ( طلب المشتري 

لغ معین خالل فترة معینة متى قدم البائع مستندات بموجبھ بالوفاء في حدود مب

السلعة مطابقة لتعلیمات شروط االعتماد، وقد یكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو 

 2.بقبولھ كمبیالة

البنك فاتح االعتماد، : ویتبین من التعریف السابق أن أشخاص االعتماد المستندي أربعة ھم -

. لبنك المراسل لمبلغ االعتماد، والمستفید أو المصدروالمستورد طالب فتح االعتماد، وا

واالعتمادات المستندیة نوع من السلف ذات ضمان من نوع متمیز وھو المستندات الدالة على 

حیازة (شحن المصدر للبضائع إلى بلد المستورد حیث یعتبر حامل المستندات مالكا للبضاعة الن 

ات في تمویل عملیات التجارة الخارجیة من استیراد ، وتستخدم االعتماد)المنقول سند الملكیة

                                                             
  .211،ص200دار وائل للنشر،  –الطرق المحاسبیة الحدیثة  -خالد أمین عبد هللا، العملیات المصرفیة.د ) 1( 

 -دور االعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة : عاشور و األستاذ، أورین حاج قویدر، مداخلة بعنوان كتوش.د - 2
 -سیاسات التمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات " الملتقي الدولي حول  - جامعة بسكرة SNVIحالة مؤسسة 

  .2006نوفمبر  22-21أیام " النامیة
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وتصدیر وتضفي على ھذه التجارة نوعا متمیزا من الضمان واالستقرار نظرا لثقة األطراف 

  1.المعنیة في وساطة البنوك التجاریة

II:المستندیة ات الخطوات العملیة في مسار االعتماد :  

  الخطوات التي یمر بھا فتح االعتماد المستندي): 2(الشكل رقم               

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  :یتم الدفع عن طریق االعتماد المستندي وفق التسلسل العام التالي -

 عقد استیراد بضاعة مع المصدر الذي یتعین علیھ القیام بإرسال ھذه البضاعة  إبرام

 .والمستندات إلى المستورد

  طلب المستورد من بنكھ فتح اعتماد مستندي، ویتعھد البنك في حال قبول ذلك بتسدید

 .مبلغ الصفقة مقابل استالم مجموع المستندات الدالة على تنفیذ العقد وإرسال البضاعة

 التسدید الفعلي لصالح المصدر وذلك عن طریق البنك الذي یمثلھ. 

 قیام بنك المصدر یجعل ھذا األخیر دائنا. 

III :المستندات المطلوبة:  

                                                             
  .117، ص2001البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطاھر لطرش، تقنیات -  1

 استالم البضاعة - 7 طلب فتح االعتماد - 1

 میناء الوصول

 فتح وتثبیت االعتماد - 2 اإلرسال - 3

 میناء اإلرسال

 البضاعة

 المستورد األجنبي

 الصفقة التجاریة

 المصدر

 التسدید - 8

 التسویة - 5

 المستندات - 4

 المستندات - 6

 .أبو عتروس عبد الحق، الوجیز في البنوك التجاریة، جامعة منتوري قسنطینة: المصدر
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یالحظ أن المستندات التي تعبر عن جمیع مراحل تنفیذ العقد بین المستورد والمصدر مھمة جدا،  

، باإلضافة إلى أنھا تشكل األساس الذي یتم وھي في الحقیقة تعكس نیة الطرفین في تنفیذ العقد

االستناد إلیھ في التسویة المالیة قبل االستالم الفعلي للبضاعة، وبناء على ذلك، من المفید أن 

  1.نعرف ولو بصفة إجمالیة ماھیة ھذه المستندات المطلوبة للقیام بفتح االعتماد المستندي

الخاصة بالبضاعة مثل الكمیة، النوعیة، وتتضمن الفاتورة كل المعلومات : الفاتورة- 1

 ...األسعار

وھي عبارة عن مستند یعترف فیھ قائد الباخرة بأنھ شحن البضاعة  :بولیصة الشحن والنقل- 2

من اجل نقلھا وتسلیمھا إلى صاحبھا، وفي حالة ما إذا كانت وسیلة النقل غیر الباخرة، فانھ 

 .01لة كما ھي مبینة في الجدول رقم یتطلب إصدار وثیقة حسب وسیلة النقل المستعم

وھي تلك المستندات التي تؤمن على البضاعة المرسلة ضد كل األخطار  :بولیصة التامین- 3

 .المحتملة التي یمكن أن تتعرض لھا أثناء النقل

وھي مختلف المستندات التي تثبت خضوع البضاعة لكل  :الشھادات الجمركیة- 4

 .اإلجراءات

 .ي الشھادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنھا األصليوھ :شھادات المنشأ- 5

وھي تلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة  :شھادات التفتیش والرقابة والفحص- 6

إلى تفتیش أجھزة الرقابة من اجل التأكد من سالمة المعلومات المبینة في الفاتورة 

 ...).الوزن، المواصفات(

ھادات الصحیة المحررة من اجل التأكد من سالمة وھي كل الش :الشھادات الطبیة- 7

 .البضاعة من النواحي الصحیة والكیمیائیة

  

  

  

  

  
                                                             

  .119-118الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  -  1
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  مراحل تنفیذ العقد بین المصدر والمستورد ):02(جدول رقم 

  الوثیقة المرتبطة بھا  )المستعملة ( الوسیلة المعتمدة 
  .عن طریق البحر-
  .عن طریق النھر -
  .عن طریق الجو -
  .البرعن طریق  -
  .عن طریق السكة الحدیدیة -
  .عن طریق البرید والمواصالت -

  .سند الشحن البحري -
  .سند الشحن النھري -
  .رسالة النقل الجوي -
  .رسالة النقل البري -
  .رسالة العربة الحدیدیة -
  .وصل الطرود البریدیة -

  .100أبو عتروس عبد الحق مرجع سابق، ص: المصدر

I :المستندیةاالعتمادات  عأنوا:  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

      

  

 

من حیث قوة تعھد 
  البنك المصدر

 االعتماد غیر المعزز

 االعتماد القطعي المعزز

من حیث قوة تعھد 
  مراسلالبنك ال

 اعتماد االطالع

طریقة من حیث  اعتماد القبول
  الدفع للبائع المستفید

 اعتماد الدفعات

 االعتماد المغطى كلیا

 االعتماد المغطى جزئیا

 االعتماد غیر المغطى

 االعتماد القابل للتحویل

 االعتماد الدائري

 االعتماد الظھیر

 اعتماد التصدیر

 اعتماد االستیراد

 االعتماد القطعي

 االعتماد القابل لإللغاء

طریقة سداد  من حیث
  المشتري االمر

  حیث الطبیعة من

  الشكل من حیث

 أنواع االعتمادات المستندیة): 3(شكل رقم 
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 :تصنیف االعتمادات من حیث قوة تعھد البنك المصدر .1

أي مدى (تتخذ االعتمادات المستندیة صورا مختلفة، یمكن تصنیفھا من حیث قوة التعھد  -

غیر قابل (إلى نوعین ھما االعتماد القابل لإللغاء و االعتماد القطعي  )التزام البنوك بھا

 ).لإللغاء

االعتماد القابل لإللغاء أو النقض ھو الذي یجوز تعدیلھ أو : االعتماد المستندي القابل لإللغاء. ا

ل إلغائھ من البنك المصدر لھ في أي لحظة دون إشعار مسبق للمستفید، وھذا النوع نادر االستعما

حیث لم یجد قبوال في التطبیق العملي من قبل المصدرین لما یسببھ لھم من أضرار ومخاطرة، 

ذلك أن االعتماد القابل لإللغاء یمنح امتیازات كبیرة للمستورد فیمكنھ من االنسحاب من التزامھ، 

غیر  أو تغییر الشروط أو إدخال شروط جدیدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى إعالم المستفید،

أن التعدیل أو النقض ال یصبح نافذا إال بعد أن یتلقى المراسل اإلشعار الذي یوجھھ إلیھ البنك فاتح 

االعتماد لھذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح االعتماد یكون مرتبطا تجاه المستفید بدفع قیمة 

  .التعدیل أو اإللغاء المستندات في حال أن ھذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استالم علم

االعتماد القطعي أو الغیر قابل ): االعتماد القطعي(االعتماد المستندي الغیر قابل لإللغاء . ب 

لإللغاء ھو الذي ال یمكن إلغاءه أو تعدیلھ إال إذا تم االتفاق والتراضي على ذلك من قبل جمیع 

ك فاتح االعتماد ملتزما بتنفیذ الشروط األطراف ذات العالقة، والسیما موافقة المستفید، فیبقى البن

المنصوص علیھا في عقد فتح االعتماد، وھذا النوع من االعتمادات المستندیة ھو الغالب في 

االستعمال ألنھ یوفر ضمانا اكبر للمصدر لقبض قیمة المستندات عند مطابقتھا لشروط وبنود 

  .االعتماد

 :مرسلتصنیف االعتمادات من حیث قوة تعھد البنك ال- 2

  .یمكن تقسیم االعتماد القطعي إلى قسمین، اعتماد معزز واعتماد غیر معزز -

یقع االلتزام بالسداد  بموجب االعتماد المستندي غیر المعزز، : االعتماد المستندي غیر المعزز-ا

للمصدر على عاتق البنك فاتح االعتماد، ویكون دور البنك المراسل في بلد المصدر مجرد القیام 

بوظیفة الوسیط في تنفیذ االعتماد نظیر عمولة، فال إلزام علیھ إذا اخل احد الطرفین بأي من 

  .الشروط الواردة في االعتماد

تماد القطعي المعزز، یضیف البنك المراسل في بلد المستفید في االع: االعتماد القطعي المعزز-ب

تعھده إلى تعھد البنك الذي قام بفتح االعتماد، فیلتزم بدفع القیمة في جمیع الظروف مادامت 
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المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي یحظى ھذا النوع من االعتمادات بوجود تعھدین من بنكین 

فیتمتع المصدر المستفید بمزید من ) مراسل في بلد المستفیدالبنك فاتح االعتماد والبنك ال(

  .االطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانیة قبض قیمة المستندات

وبطبیعة الحال ال یطلب البنك فاتح االعتماد تعزیز االعتماد من البنك المراسل إال عندما  -

حاجة إلى ذلك إذا یكون ذلك جزءا من شروط المصدر على التاجر المستورد، فقد ال توجد 

كان البنك فاتح االعتماد ھو احد البنوك العالمیة المشھورة لعظم ثقة الناس بھا، كما أن البنوك 

المراسلة ال تقوم بتعزیز االعتمادات إال إذا توافرت عندھا الثقة بالبنك المحلي فاتح االعتماد، 

  . ویكون ذلك نظیر عمولة متفق علیھا

 :ث طریقة الدفع للبائع المستفیدتصنیف االعتمادات من حی- 3

إلى ) تنفیذ االعتماد(یمكن تقسیم االعتماد المستندي من حیث طریقة الدفع للبائع المستفید 

  .اعتماد اطالع، واعتماد قبول أو ألجل، واعتماد الدفعات المقدمة

في اعتماد االطالع، یدفع البنك فاتح االعتماد بموجبھ كامل قیمة : اعتماد االطالع-ا

المستندات المقدمة فور االطالع علیھا والتحقق من مطابقتھا لالعتماد، ویكون الدفع من 

أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فان البنك یقوم بإبالغ 

عمیلھ طالب فتح االعتماد بوصول المستندات ویطلب من توقیعھا وتسلم ودفع قیمتھا كاملة 

أو ما بقي من قیمتھا على افتراض انھ سلم دفعة مقدمة عند فتح (الت المضافة مع العمو

  .أو یقید ذلك فورا على حسابھ، وھذا النوع ھو أكثر االعتمادات شیوعا) االعتماد

ینص على أن الدفع یكون بموجب كمبیاالت یسحبھا  في اعتماد القبول، :اعتماد القبول -ب

البائع المستفید ویقدمھا ضمن مستندات الشحن، على أن یستحق تاریخھا في وقت الحق 

معلوم، والمسحوبات المشار إلیھا إما تكون على المشتري فاتح االعتماد، وفي ھذه الحالة ال 

امھ بالسداد في التاریخ المحدد لدفعھا، تسلم المستندات إال بعد توقیع المشتري بما یفید التز

وإما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح االعتماد الذي یتولى نیابة عن المشتري توقیعھا بما 

یفید التزامھ بالسداد في األجل المحدد لدفعھا، أو یسحبھا على المشتري ویطلب توقیع البنك 

دفع األجل عن اعتماد القبول في أن الفاتح بقبولھا أو التصدیق علیھا، ویختلف اعتماد ال

  .المستفید ال یقدم كمبیالة مع المستندات



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

64 
 

اعتمادات الدفعات المقدمة أو االعتمادات ذات الشرط األحمر ھي : اعتماد الدفعات -ج

اعتمادات قطعیة یسمح فیھا للمستفید بسحب مبالغ معینة مقدما بمجرد إخباره باالعتماد، أي 

تخصم ھذه المبالغ من قیمة الفاتورة النھائیة عند االستعمال النھائي قبل تقدیم المستندات، و

لالعتماد، وسمیت ھذه االعتمادات بھذا االسم ألنھا تحتوي على ھذا الشرط الخاص الذي 

یكتب عادة بالحبر األحمر للفت النظر إلیھ، ویقوم البنك المراسل بتسلیم الدفعة المقدمة 

إلى جانب تعھد منھ بردھا إذا لم تشحن البضاعة أو یستعمل  للمستفید مقابل إیصال موقع منھ

االعتماد خالل فترة صالحیتھ، ویلتزم البنك المصدر بتعویض البنك المراسل عند أول طلب 

منھ، فإذا لم ینفذ االعتماد وعجز المستفید عن رد الدفعة المقدمة فان اآلمر مسؤول عن 

فعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقیمة وعملة التعویض للبنك المصدر، وقد یتم تسلیم الد

الدفعة المقدمة، ویستخدم ھذا النوع من االعتمادات لتمویل التعاقدات الخاصة بتجھیز 

المصانع باآلالت والمعدات وإنشاء المباني، أو التعاقدات الخاصة بتصنیع بضاعة 

كبیرة من اجل  بمواصفات خاصة ال تالءم إال مستوردھا وحده، أو كونھا تحتاج لمبالغ

  .تصنیعھا

 :تصنیف االعتمادات من حیث طریقة سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد- 4

یمكن تقسیم االعتمادات المستندیة من حیث مصدر تمویلھا، فقد تكون ممولة تمویال ذاتیا من 

قبل العمیل طالب فتح االعتماد، أو ممولة تمویال كامال أو جزئیا من طرف البنك فاتح 

  .تماداالع

االعتماد المغطى كلیا ھو الذي یقوم طالب االعتماد بتغطیة مبلغھ : االعتماد المغطى كلیا -ا

بالكامل للبنك، لیقوم البنك بتسدید ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة 

بالبضاعة إلیھ، فالبنك في ھذه الحالة ال یتحمل أي عبء مالي الن العمیل اآلمر یكون قد 

ه بكامل النقود الالزمة بفتحھ وتنفیذه، أو یكون في بعض الحاالت قد دفع جزءا من المبلغ زود

  .عند فتح االعتماد ویسدد الباقي عند ورود المستندات، فھذه الحالة تأخذ حكم التغطیة الكاملة

ولكن یظل البنك في االعتماد المغطى كلیا مسئوال أمام عمیلھ عن أي استعمال خاطئ للنقود  -

مثل دفعھا للمستفید إذا لم تكن شروط االعتماد قد توفرت أو إذا تأخر فیھا، كما یسال عن أي 

  .خطا مھني یرتكبھ البنك المراسل في مھمتھ

ھو الذي یقوم فیھ العمیل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من ثمن : االعتماد المغطى جزئیا -ب

ذه التغطیة الجزئیة مثل أن یلتزم العمیل البضاعة من مالھ الخاص، وھناك حاالت مختلفة لھ
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بالتغطیة بمجرد الدفع للمستفید حتى قبل وصول المستندات، أو االتفاق على أن تكون التغطیة عند 

  .وصول المستندات،  وان یتأخر الدفع إلى حین وصول السلعة

بنوك ویساھم البنك في تحمل مخاطر تمویل الجزء الباقي من مبلغ االعتماد، وتقوم ال -

التقلیدیة باحتساب فوائد على األجزاء غیر المغطاة، وھي فوائد ربویة محرمة تتجنبھا البنوك 

  .اإلسالمیة باستخدام بدیل آخر یسمى اعتماد المشاركة

ھو االعتماد الذي یمنح فیھ البنك تمویال كامال للعمیل في حدود   :االعتماد غیر المغطى-ج

فع المبلغ للمستفید عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك مبلغ االعتماد حیث یقوم البنك بد

التقلیدیة عمالئھا لسداد المبالغ المستحقة حسب ما یتفق علیھ من أجال وفوائد عن المبالغ غیر 

المسددة، وتختلف البنوك اإلسالمیة في كیفیة تمویل عمالئھا بھذا النوع من االعتمادات حیث 

  .اعتماد المرابحة تعتمد صیغة تعامل مشروعة تسمى

  :تصنیف االعتمادات من حیث الشكل- 5

االعتماد القابل : یمكن أیضا تقسیم االعتمادات من حیث الصورة والشكل إلى ثالثة أنواع -
  .للتحویل، االعتماد الدائري أو المتجدد واالعتماد الظھیر

المستفید في ھو اعتماد غیر قابل للنقض ینص فیھ على حق : االعتماد القابل للتحویل-ا

الطلب من البنك المفوض بالدفع أن یضع ھذا االعتماد كلیا أو جزئیا تحت تصرف مستفید 

آخر، ویستخدم ھذا النوع غالبا إذا كان المستفید األول وسیط أو وكیل للمستورد في بلد 

التصدیر، فیقوم بتحویل االعتماد بدوره إلى المصدرین الفعلیین للبضاعة نظیر عمولة معینة 

أو االستفادة من فروق األسعار، وتتم عملیة التحویل بإصدار اعتماد جدید أو أكثر لصالح 

المستفید األول أو المستفیدین التالیین، وال یعني التحویل تظھیر خطاب االعتماد نفسھ أو 

تسلیمھ للمستفید الثاني، ویشترط إلمكان التحویل موافقة اآلمر والبنك المصدر لالعتماد 

  .المستفید األولاألصلي و

ویستخدم ھذا النوع من خطابات االعتماد في حال االتفاق على : االعتماد الدائري أو المتجدد-ب

على دفعات على فترات زمنیة منتظمة، ویتیح ھذا النوع من  المستورد/ تسلیم البضاعة للمشتري 

مصدرین، وخصوصا االعتمادات نوعا من المرونة في التعامالت التجاریة بین المستوردین وال

إذا كان ھناك احتمال لشحن كمیات أخرى من نفس البضاعة على شحنات منتظمة في المستقبل، 

  .ویمكن تجدید ھذا النوع من االعتمادات استنادا للفترات الزمنیة أو قیمة البضاعة
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ث یشبھ االعتماد القابل للتحویل حی) أو االعتماد مقابل اعتماد آخر ( : االعتماد الظھیر-ج

یستعمل في الحاالت التي یكون فیھا المستفید من االعتماد األصلي وسیطا ولیس منتجا 

للبضاعة كأن یكون مثال وكیال للمنتج، وفي ھذه الحالة یقوم المستفید بفتح اعتماد جدید 

لصالح المنتج بضمانة االعتماد األول المبلغ لھ، ویستخدم ھذا األسلوب خصوصا إذا رفض 

عتماد قابل للتحویل أو في حالة طلب المنتج شروطا ال تتوفر في االعتماد المستورد فتح ا

األول، وعادة ما تكون شروط االعتماد الثاني مشابھة لالعتماد األصلي باستثناء القیمة 

وتاریخ الشحن وتقدیم المستندات التي تكون في الغالب اقل واقرب لیتیسر للمستفید األول 

  .ح من الفرق بینھماإتمام العملیة وتحقیق الرب

 :تصنیف اإلعتمادات من حیث طبیعتھا- 6

یمكن تقسیم االعتمادات المستندیة باعتبار طبیعة االعتماد إلى اعتماد تصدیر واعتماد  -

  .استیراد

ھو االعتماد الذي یفتحھ المشتري األجنبي لصالح المصدر  :عتماد التصدیرا-ا

 .بالداخل لشراء ما یبیعھ من سلع محلیة

ھو االعتماد الذي یفتحھ المستورد لصالح المصدر بالخارج  :عتماد االستیرادا-ب

 .لشراء سلعة أجنبیة

V: أھمیة االعتماد المستندي:  

 یلعب االعتماد المستندي دورا ھاما في تمویل التجارة الخارجیة. 

 1.تقریب وجھات النظر بین المتعاملین االقتصادیین على المستوى الدولي 

  عملیات التبادل الدوليتسھیل وتسریع. 

 االعتماد المستندي أكثر ضمانا للمستورد والمستفید بجعلھما أكثر اطمئنانا. 

  جلب اكبر قدر من المتعاملین في میدان التجارة الخارجیة ألنھ یعتبر مصدر لدخلھ

 .وأرباحھ

  :التحصیل المستندي :الفرع الثاني 

عادة عندما تستمر عالقة تجاریة بین مصدر ومستورد تصبح ھناك درجة من الثقة، وھذا  -

ما یسمح لھما باستعمال تقنیة مرنة وسھلة إلتمام عملیاتھما التجاریة تعرف بالتحصیل 

                                                             
  .25أبو عتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص - 1
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المستندي، حیث التحصیل المستندي من أبسط العملیات الوثائقیة واقلھا ضمانا وانتشارا في 

ة بالعملیات األخرى، فھو تقنیة من تقنیات تمویل التجارة الخارجیة مبنیة االستعمال مقارن

  .على أساس الثقة المتبادلة بین المستورد والمصدر دون تدخل البنك بتعھده للطرفین

I -مفھوم التحصیل المستندي:  

التحصیل المستندي ھو آلیة یقوم بموجبھا المصدر بإصدار كمبیالة وإعطاء كل المستندات  -

لى البنك الذي یمثلھ، حیث یقوم ھذا األخیر بإجراءات تسلیم المستندات إلى المستورد أو إلى إ

  1.البنك الذي یمثلھ مقابل تسلیم مبلغ الصفقة أو قبول كمبیالة

فالتحصیل المستندي أمر یصدر من البائع إلى البنك الذي یتعامل معھ لتحصیل مبلغ معین  -

ات شحن البضاعة المباعة إلیھ، ویتم السداد إما نقدا أو من المشتري مقابل تسلیمھ مستند

مقابل توقیع المشتري على الكمبیالة، وعلى البنك تنفیذ أمر عمیلھ وبذل كل جھد ممكن في 

التحصیل، غیر أنھ ال یتحمل أیة مسؤولیة وال یقع علیھ أي التزام في حالة فشلھ في 

الخاصة بعملیة تصدیر البضاعة لمطابقتھا التحصیل، وعلى عمیل البنك أن یعطیھ المستندات 

على أمر التحصیل، إال انھ ال توجد مسؤولیة على البنك في فحص ھذه المستندات أو اكتشاف 

  .التناقضات الخاصة بنوع أو كمیة البضاعة، فھذا أمر تتم تسویتھ بین طرفي التعاقد

  :الت التالیةویستخدم التحصیل المستندي في مجال التجارة الخارجیة في الحا -

 واستعداده للسداد ةلدى البائع ثقة في قدرة المشتری. 

 استقرار األحوال السیاسیة واالقتصادیة في بلد المستورد. 

  عدم وجود أیة قیود على االستیراد في بلد المستورد، مثل وجود رقابة النقد أو

 2. الخ...ضرورة استخراج تراخیص استیراد 

مما سبق یمكن القول أن التحصیل المستندي ھو العملیة التي یتم من خاللھا اتصال  -

المصدر ببنكھ من اجل استقبال دفع أو قبول یتحصل علیھ المستورد وقت تسلیم 

المستندات المتعلقة بالبضاعة باإلضافة إلى السفتجة الموجھة إلى المستورد وفق 

  3: صیغتین

                                                             
  .120-119الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  - 1
  .30، ص2001مدحت صادق، أدوات وتقنیات مصرفیة، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة،  - 2
  .152، ص 1998، 6غنیم، االعتماد والتحصیل المستندي، طاحمد  - 3
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أن المستورد ال یستطیع تسلم أو حیازة المستندات الخاصة حیث : مستندات مقابل الدفع-

 .بالصفقة وال حتى البنك الممثل لھ إال بعد التسدید الفعلي نقدا لمبلغ البضاعة

في ھذه الحالة یستفید المستورد من مھلة للتسدید وكذلك استالم  :مستندات مقابل القبول-

الة المسحوبة علیھ، أن مسؤولیة البنك في المستندات، لكن ھذا ال یتم إال بعد قبولھ للكمبی

ھذه التقنیة تقتصر أساسا على نقل وتسلیم وثائق مقابل دفع فوري أو بقبول ورقة تجاریة 

وبذلك یكون التحصیل المستندي، كما أن البنوك ال تحمل أي تعھد فھي تبقى مجرد وسیلة 

 :ند توفر النقاط التالیةوساطة بین المستورد والمصدر منھ فالتحصیل المستندي یستعمل ع

 الثقة التامة بین المستورد والمصدر. 

 إرادة الدفع وكفاءة المشتري ال شك فیھ. 

 الوضعیة السیاسیة، االقتصادیة، القضائیة، ال شك فیھا أي مستقرة في بلد المستورد. 

II-عملیة التحصیل المستندي فأطرا:  

  :یوجد عادة أربعة أطراف في التحصیل المستندي -

وھو الذي یقوم بإعداد مستندات ) المصدر أو البائع أو المحول(الطرف المنشئ للعملیة 1-

 .التحصیل ویسلمھا إلى البنك الذي یتعامل معھ، مرفقا بھا أمر التحصیل

البنك المحول وھو الذي یستلم المستندات من البائع ویرسلھا إلى البنك الذي سیتولى التحصیل - 2

 .إلیھ بھذا الشأنوفقا للتعلیمات الصادرة 

البنك المحصل وھو الذي یقوم بتحصیل قیمة المستندات المقدمة إلى المشتري نقدا أو مقابل - 3

 .توقیعھ على كمبیالة وفقا للتعلیمات الصادرة إلیھ من البنك المحول

 1.تقدم إلیھ المستندات للتحصیل أو الكمبیالة لتوقیعھاالمشتري أو المستورد، الذي - 4

III  المختلفة للتحصیل المستنديالطرق:  

یتضمن عقد بیع البضاعة المحرر بین المصدر والمستورد الشروط الخاصة بسداد قیمة  -

  :البضاعة وھي وفق صیغتین ھما

                                                             
  .31مرجع سابق، ص: مدحت صادق - 1
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في ھذه الحالة یستطیع المستورد أو البنك الذي یمثلھ أن یستلم : المستندات مقابل الدفع- 1

 1.الفعلي نقدا لمبلغ البضاعةالمستندات لكن مقابل أن یقوم بالتسدید 

یسمح للبنك المحصل باإلفراج عن المستندات إذا قام  :المستندات مقابل قبول الكمبیالة- 2

بقبولھا والتوقیع علیھا، وھذه الكمبیالة تكون مسحوبة عادة ) المسحوبة علیھ الكمبیالة ( المشتري 

ریخ معین في المستقبل، في ھذه یوما بعد االطالع آو في تا 180یوما و 30لمدة تتراوح بین 

الحالة یمكن للمشتري حیازة البضاعة قبل السداد الفعلي، ویستطیع بالتالي أن یبیعھا لكي یدبر 

المبلغ الالزم لسداد الكمبیالة، ویتحمل البائع في ھذه الحالة مخاطر عدم السداد ولذلك یمكنھ أن 

أي بنك آخر لھذه الكمبیالة وبھذه یطلب من المشتري الحصول على ضمان البنك المحصل أو 

الطریقة یمكنھ القیام بخصم الكمبیالة لدى البنك الذي یتعامل معھ، أو یقدمھا كضمان مقابل 

 2.حصولھ على تسھیل ائتماني من البنك

 IV:  سیر عملیة التحصیل المستندي:  

  :یتم التحصیل المستندي عبر عدة مراحل وھي -

بین المصدر والمستورد بشان االستفسار عن منتجات معینة والتقدم بعروض  االتصال .1

 .األسعار والتفاوض بشان ذلك إلى غایة التوصل إلى اتفاق نھائي بینھما

ترجمة االتفاق النھائي بینھما في شكل فاتورة تجاریة تمثل كافة تفاصیل وشروط تنفیذ  .2

ائدة المطبق، العمالت المدفوعة، سعر سعر الف( العملیة المتعاقد علیھا بین الطرفین 

بإبرام عقد ) المستورد والمصدر(، حیث یقوم الطرفان ...)الوحدة، شروط التسلیم

 .تجاري، وتحدد طریقة التسدید بواسطة تحصیل مستندي

 .یرسل المصدر البضاعة إلى بلد المستورد .3

 .یقوم المصدر بتسلیم الوثائق التي تثبت إرسال البضاعة إلى بنكھ .4

قوم بنك المصدر بإرسال المستندات مصحوبة بالتعلیمات الواجب تنفیذھا إلى بنك ی .5

 .المستورد القائم بعملیة التحصیل مرفقة دائما بأمر التحصیل

و صول المستندات الخاصة بأمر التحصیل یقوم بنك المكلف بذلك بعرضھا على  بعد-   6

 . المستورد لفحصھا

                                                             
  .120، ص2001مرجع سابق، : الطاھر لطرش - 1
  .33نفس المرجع السابق، ص: مدحت صادق -  2
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نقدا أو بقبول الكمبیالة المسحوبة علیھ على  یقوم المستورد بدفع ثمن البضاعة- 7

مستوى بنكھ، یقوم بنك المستورد بتسلیم الوثائق لعمیلھ، یستلم المستورد البضاعة بعد 

 .تقدیمھ الوثائق للشاحن

یقوم بنك المستورد بتحویل المبلغ إلى بنك المصدر، سواء نقدا أو تحویل الكمبیالة المقبولة - 8

  1. من طرف المستورد

یقوم بنك المصدر بتحویل ثمن البضاعة إلى حساب عمیلھ، والشكل الموالي یوضح - 9

 .المراحل السابقة لسیر عملیة التحصیل المستندي

إذا كانت المستندات مقابل الدفع فان البنك القائم بعملیة التحصیل ملزم بان یحول المبلغ للبنك  -

القبول، فان البنك مكلف بالتحصیل یقوم الذي یحولھ بدوره إلى المصدر، أما إذا كانت مقابل 

  .بإرسالھا

  یبین كیفیة سیر عملیة التحصیل المستندي 4 مشكل رق                       

  

                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .163-162احمد غنیم، مرجع سابق، ص  - 1

 )البائع(المصدر 

الدفع نقدا أو تسلیم 
 الكمبیالة مقبولة

 )اآلمر(المستورد 

بنك البائع              
 )المصدر( 

الدفع نقدا أو قبول 
 كمبیالة 

بنك المستورد             

الوثائق تقدیم 
للشاحن الستالم 

 البضاعة

 تسلیم الوثائق

 إرسال البضاعة

 تسلیم الوثائق

 4 تحویل الوثائق

 أو تسلیم كمبیالة/ نقداالدفع  7

5 3 

2 
6 

8 

 عقد تجاري 1
 

Source : Philipe cuar suaulte et stéphane priami, les opérations 
bancaires à l’international banque, édition paris, 1999, p.109. 
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V :المطلوبة في التحصیل المستندي تالمستندا:  

من المتعارف علیھ في العملیات الوثائقیة ھو أن الوثائق ھي الممثلة للبضائع المنقولة من مكان 

إلى آخر والشخص المالك لھا یعتبر صاحب البضاعة، وتصنف ھاتھ الوثائق والمستندات كما 

  :یلي

 :والتي تتمثل في: وثائق السعر .1

فاتورة ویتم بموجبھا وثیقة نصف محررة على شكل : الفاتورة األولیة أو الشكلیة  . أ

تحریر الفاتورة النھائیة عند تحقیق العملیة تكتب األسعار واألحجام بالوحدة 

 1.والقیاسات

وھي الوثیقة األساسیة التي تمیز التعامالت التجاریة، بحیث نجد  :فاتورة تجاریة  . ب

علیھا بالضرورة اسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، طبیعة ونوعیة 

لوحدة، المبلغ اإلجمالي وكل ما یتعلق بطرق النقل والمصاریف، البضاعة، سعر ا

 .وتحرر ھذه الوثیقة من طرف المصدر في عدة نسخ

تحوي ھذه الفاتورة قیمة األتعاب والمصاریف التي  :فاتورة األتعاب والمصاریف  . ت

غالبا ما یتحملھا المصدر والممثلة في مصاریف الشحن والنقل والتامین وھي 

 .اتورة التجاریةمنفصلة عن الف

ھي الوثیقة التي تمكن المستورد من استالم بضاعتھ أو المصدر من  :الوثیقة الجمركیة .2

إرسالھا، تحرر من طرف مصالح الجمارك بعد مستحقاتھا، وتأخذ عدة أشكال حسب 

 .البلد الموجودة فیھ

 :لكل وسیلة نقل وثیقة خاصة بھا نذكرھا كما یلي: وثائق النقل .3

خاص بالنقل البحري وھو إضافة إلى كونھ سند نقل فھو سند :  الشحن البحري سند  . أ

حیازة البضائع في آن واحد ویتم نقل الملكیة فیھ من شخص إلى آخر عن طریق 

 .التظھیر

تستعمل عند البضائع عن طریق الجو وال یختلف عن سند : رسالة النقل الجوي  . ب

 .الشحن من حیث الخصائص

قررت وجود استمارة ) CNR(قیة العالمیة لنقل البضائع برا االتفا: ورقة الطریق  . ت

نموذجیة تسمى برسالة سیارة عالمیة، غیر أن وثائق النقل البري تتخذ غالبا أشكال 

                                                             
  .343صلیاس ناصف، الكامل في قانون التجارة وعملیات المصارف، إ - 1
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مختلفة بسبب تنوع شركات النقل، وھي تحوي نفس المعلومات الموجودة في رسالة 

 .النقل الجوي

 .وھي تخص النقل بالسكك الحدیدیة: ورقة العربة  . ث

وھي صادرة عن شركة التامین المعتمدة من قبل المصدر والمتضمنة : وثائق التأمین .4

اعترافا من شركة التامین بان البضاعة المصدرة مؤمن علیھا ضد بعض األخطار 

، في اغلب األحیان یكون ...المعینة في ھذه الوثیقة، كالحریق، السرقة، الكسر، التلف

 .مصدر ھو الذي یتحمل المخاطر والتعویضاتالتامین لصالح المستورد أي أن ال

 : وھي الوثائق التي یطلبھا المشتري وقد یستغني عنھا أبرزھا: وثائق إضافیة .5

  .شھادة الوزن، شھادة المنشأ، شھادة التفتیش، شھادة التحلیل، والشھادة الصحیة

 VI  المستندي) التحصیل(أنواع التسلیم:  

  :المستندينالحظ ثالثة أنواع للتحصیل  -

بنك المستورد یعلم المشتري استالم المستندات وال یقدمھا لھ إال : مستندات مقابل الدفع .1

المسلمة من طرف " أمر الدفع"مقابل الدفع الفوري وذلك بإمضاء المشتري على وثیقة 

رفع "بنكھ باإلضافة إلى تحریره لرسالة تثبت ما في الوثیقة التي تعرف باسم 

 1.عتبر رخصة من طرف المستوردالتي ت" التخفیضات

ھنا أیضا ال یتم تقدیم المستندات إلى المشتري إال عند قبول  :مستندات مقابل القبول .2

المحررة التي تستحق بعد مدة معینة وبالتالي ھذا القبول یسمح ) السفتجة(الورقة التجاریة 

أو االستحقاق  للمستورد بامتالك البضاعة قبل الدفع، حیث یعطى لھ القبول آجال الدفع

یوم بعد تقدیمھا، إذا كان العقد قصیر  180و  30للكمبیالة التي تبقى صالحیتھا بین 

، فلھذا یطلب )الكمبیالة(األجل، حیث یتحمل ھنا المصدر مخاطر الدفع مدة السفتجة 

بعض المصدرین بضمان حقوقھم أي أن یكون قبول مؤید من طرف البنك، ھذه العملیة 

 .الكمبیالةتتم بإمضاء خلق 

ھذا النوع یتمثل في التحصیل المستندي مقابل القبول  :مستندات مقابل القبول والموافقة .3

مع طلب أو استالم المصدر باإلضافة إلى موافقة بنك المستورد أو بنك آخر عند الدفع، 

وھي عبارة عن ضمان أو كفالة للسفتجة، وذلك الجتناب خطر عدم الدفع في ھذه الحالة 

                                                             
عیساوي توفیق وآخرون، دور البنوك في تمویل التجارة الخارجیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في العلوم  - 1

  .، المركز الجامعي البویرة2004- 2003التجاریة فرع مالیة، 
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عند عدم قبول من طرف المستورد یقوم بنكھ بتبلیغ المورد لیقوم بإرجاع بضاعتھ مع 

 . تحمل كل التكالیف، وبصدد ذلك نجد ھذا النوع یستعمل نادرا في المعامالت الدولیة

VII أھمیة التحصیل المستندي:  

بالنسبة للمصدر فھذه األداة تحقق لھ درجات عالیة من المرونة والسرعة وتوفیر الوقت والجھد  -

في تنفیذ عملیاتھ الخارجیة، باإلضافة إلى انھ لیس لھ تكالیف اإلبالغ وال مصاریف التعزیز كما 

یة أیضا ھو الحال عند استعمال االعتماد المستندي، وبالنسبة للمستورد فھو یوفر لھ درجات عال

مثل الفوائد المدینة (من الثقة بینھ وبین المصدر، فینتج عنھ االستفادة من الوفرات التي تحققھا 

على التسھیالت المصرفیة والرسوم النقدیة والعمالت، وتجنب تجمید مبالغ كبیرة كھوامش عند 

اد العملیة التجاریة ، كما انھ یوفر لھ الوقت والجھد الكثیر مع سھولة إعد...)استخدام االعتمادات 

وخاصة الفاتورة وفي كثیر من األحیان ال یقوم المستورد عن طریقھ بسداد قیمة مستندات 

التحصیل إال بعد معاینة البضائع التي وردت إلیھ بالجمارك وھي میزة ال توفرھا االعتماد 

  .المستندیة

دید العمالت، حیث أنھا ال عموما وبالنسبة للتجارة الخارجیة ككل فعندما یقوم المستورد بتس -

تزید عن تكالیف وعمالت التحصیل المستندي منخفضة عن تلك التي یجب دفعھا في حالة 

  .االعتماد المستندي

یمكن مستخدمیھ من تجنب مصاریف مالیة خاصة بالترتیبات  المستنجيكما أن التحصیل  -

ء في عمالء تبلغ االعتماد المستندي البنكیة التي تفرضھا عالقات البنوك المختلفة تتمثل ھذه األعبا

  .تعدیلھ وتداول المستندات

VIII :مزایا وعیوب التحصیل المستندي:  

توفر عملیة التحصیل المستندي عددا من المزایا لكل من المستورد والمصدر على السواء نذكر  -

  :منھا

 عملیة التحصیل المستندي تتمیز بالبساطة وقلة التكلفة. 

  الوقت لمعاینة البضاعة المشحونة إلیھ بعد وصولھا أو مراجعة ) ستوردالم(تتیح للمشتري

 .المستندات بدقة قبل سداد ثمنھا، كما أن السداد یؤجل إلى حین وصول البضاعة
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  تسلیم المستندات للمشتري متوقف على رغبة البائع، إما بحصولھ على قیمة المستندات

وقیعھ على كمبیالة وھذا یتوقف على مدى فورا من المشتري أو إعطائھ مدة للدفع مقابل ت

 1.ثقة البائع في المشتري

غیر أن ھذه العملیة ال تخلو من العیوب كونھا ال توفر أي التزام من طرف البنوك لصالح أي  -

من الطرفین، سواء بضمان الدفع لصالح المصدر أو مراقبة مطابقة الوثائق لالتفاق لصالح 

  :ك على تحویل الوثائق مقابل تحصیل ثمنھا مما یؤدي إلىالمستورد، بل یقتصر دور البنو

  تعرض المصدر لمخاطر عدم التسدید أو عدم قبول الكمبیالة من طرف المستورد بعد

 2.إرسال البضاعة

  في حالة رفض المشتري للبضاعة فان البائع سوف یتكبد بعض الغرامات والمصاریف

 .الخ...داد مصاریف تخزین وتامینمثل غرامة عدم تفریغ البضاعة من السفینة أو س

  كما انھ إذا حدث تأخیر في وصول البضاعة فان البائع سیتأخر بالتالي في استالم قیمة

 3.البضاعة

  .تحویل الفاتورة: الفرع الثالث -

تعتبر عملیة تحویل الفاتورة أداة من أدوات التمویل قصیر األجل للتجارة الخارجیة خاصة في  -

  .االستھالكیةالسلع 

I: ھي عبارة عن میكانیزم للتمویل قصیر األجل باعتبار أن المصدرین  :تعریف تحویل الفاتورة

یحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المتخصصة التي تقوم بھذا النوع من 

    4.العملیات قبل حلول اجل التسدید الذي ال یتعدى عدة أشھر

II:  الفاتورةأطراف عملیة تحویل:    

  .تتطلب عملیة تحویل الفاتورة وجود ثالث أطراف تنشا فیما بینھا عالقة تجاریة

 الطرف الذي یكون في حوزتھ الفاتورة التي تشتریھا  التاجر أو الصانع أو الموزع ھو
المؤسسات المالیة المتخصصة في ھذا النشاط أو احد البنوك التجاریة التي تتوفر لدیھا 

 .المصرفیةھذه الخدمة 
 العمیل ویقصد بھ الطرف المدین للطرف األول. 

                                                             
  .34رجع سابق، صم: مدحت صادق - 1
  .50، ص2009الجزائر –المستندي، دار الوادي للنشر تمویل التجارة الخارجیة عن طریق االعتماد  :عیشوش طارق- 2
  .35نفس المرجع السابق، ص: مدحت صادق - 3
  .115تقنیات البنوك، مرجع سابق، ص : الطاھر لطرش - 4
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  المؤسسات المالیة المتخصصة في ھذا النشاط أو أحد البنوك التجاریة التي تتوفر لدیھا
 .ھذه الخدمة والتي یعد إلیھا بھذا النشاط

                             

 

 

 

  

  الفاتورة  أطراف عملیة تحویلیوضح :  5الشكل                    

  

  

  

  

  

  

     

 

  .46مدحت صادق، ص: المصدر

 .المصدر یبیع منتجا استھالكیا معینا إلى المستورد )1
 .المباع وإرسالھا إلى المصدریوقع المستورد على سندات مدیونیة بقیمة المنتج  )2
 .یقوم المصدر ببیع الفاتورة إلى البنك التجاري أو المؤسسات المالیة المتخصصة )3
 .البنك التجاري یمنح المصدر نسبة معینة من قیمة الفاتورة )4
یقوم البنك التجاري بإخطار المدین مطالبا إیاه بسداد سندات المدیونیة في تاریخ  )5

 .االستحقاق
 .د بسداد قیمة سندات المدیونیة في تواریخ استحقاقھایقوم المستور )6

  :خصم الكمبیالة المستندیة: الفرع الرابع

تمثل الكمبیالة المستندیة امرأ من الساحب إلى المسحوب علیھ بأداء القیمة في التاریخ المحدد 
ا یتیح لشخص ثالث یسمى المستفید، وأحیانا یكون ھذا التاریخ الحقا لموعد استالم البضاعة بم

 المستورد المصدر
)1(  

)2(  

أو  البنك التجاري
المؤسسات المالیة 

 المتخصصة

)5(  

)6(  

)3(  

)4(  
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للمشتري تصریفھا وسداد القیمة في التاریخ المذكور ویستطیع البائع في حالة حاجتھ للسیولة قبل 
الموعد المحدد الستحقاق الكمبیالة أن یقوم بخصمھا لدى احد بیوت الخصم أو البنك الذي یتعامل 

  :معھ وتتمثل أنواع الكمبیاالت المستخدمة في ھذا المضمار في ما یلي

I :أي خالل فترة معینة بعد تاریخ ثابت وظاھر على : یالة المستحقة في تاریخ معینالكمب
  .المستند

II :وتتم ھذه الكمبیاالت باستحقاقھا للدفع فورا عند االطالع : الكمبیالة المستحقة بمجرد االطالع
  .علیھا ویعني االطالع ھنا أن یكون المشتري قد اطلع علیھا وقبلھا

III :ویرتبط ھذا النوع من الكمبیاالت بمواعید : حقة عند وصول البضاعةالكمبیالة المست
وصول البضاعة موضوع التبادل التجاري إلى المستورد، وحیث أن مواعید وصول البضائع من 
الصعب تحدیده على وجھ الدقة، فان بالتالي ال یمكن وضع تاریخ محدد الستحقاق ھذا النوع من 

   1.ال في النادر بل وتعتبر من وجھة نظر بعض الدول غیر قانونیةالكمبیاالت لذا فھي ال تستخدم إ

  :عن التصدیر  ---- القروض الخاصة بتعبئة الدیون : الفرع الخامس-

ھذا النوع من التمویل بالخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي لبلد المصدر،  ----  -
وتسمى بالقروض الخاصة بتعبئة الدیون لكونھا قابلة للخصم لدى البنك، ویخص ھذا النوع من 

شھرا كحد  18التمویل الصادرات التي یمنح فیھا المصدرون لزبائنھم أجال للتسدید ال یزید عن 
األنظمة ارتباطا بھذا النوع من التمویل ھو النظام الفرنسي، ویشترط البنك عادة  أقصى، وأكثر

تقدیم بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بھذا النوع من التمویل وتنفیذه، وھذه 
  :المعلومات ھي على وجھ الخصوص

 مبلغ المدین. 
 طبیعة ونوع البضاعة المصدرة. 
 دهاسم المشتري األجنبي وبل. 
 تاریخ التسلیم وكذا تاریخ المرور بالجمارك. 
 تاریخ التسویة للعملیة. 

  

 

 

 

 

  

                                                             
  .192- 191مرجع سابق ص: اسعد عبد الحمید - 1
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  : التمویل متوسط وطویل األجل: المطلب الثاني -

في بعض الحاالت یكون التمویل العاجل لعملیات التجارة الخارجیة صعب التحقیق مما یحتم 

الصفقات، وھناك العدید من  اللجوء إلى أسالیب تمویل متوسطة وطویلة األجل مناسبة لھذه

التقنیات التي تستعمل في ھذا المجال والھدف منھا ھو توفیر وسائل التمویل الضروریة التي 

تسمح بتسھیل وتطور التجارة الخارجیة وسوف نحاول التعرف في ھذا المبحث على أھم التقنیات 

  .المستعملة في التمویل المتوسط وطویل األجل

  :لموردقرض ا: الفرع األول -

إن ھذا القرض برز بشكل جلي في ظروف المناسبة الدولیة بین المتعاملین االقتصادیین الذین  -

یریدون كسب أسواق جدیدة أو الحفاظ على أسواقھم وذلك بلجوئھم إلى تقدیم خدمات معینة ممثلة 

  1.عاملینفي تسھیالت عملیة تسدید قیمة الصفقة التجاریة، من اجل ربح اكبر عدد ممكن من المت

I:مفھوم قرض المورد:    

یعطي المصدر  ---- وھو منح البنك قرض للمصدر لتمویل صادراتھ وحیث یكون ھذا القرض 

للمستورد فترة للتسدید فیلجا للبنك لیمولھ وھنا یمكن أن البنك اشترى دیون مؤجلة التسدید وتفسیر 

قیام المصدر بھذه العملیة ھو ظھور المنافسة الدولیة بین المتعاملین االقتصادیین وكسب أسواق 

في استخدام األوراق  أشھر وھذا ما یظھر 6جدیدة أو الحفاظ علیھا وفترة السداد ال تتعدى 

التجاریة المرتبطة بالمواد المصدرة في الصفقة حیث تظھر ھذه الورقة للبنك الذي یقوم بخصمھا 

حسب شروط الخصم المعمول بھا في البنك وھنا یعتبر كتقدیم قرض للصادرات والفرق بین 

ورد في قرض المشتري وقرض المورد ھو أن المصدر یقوم بدور الوساطة بین البنك والمست

قرض المشتري بینما في قرض المورد فان المصدر یقوم بإعطاء مھلة للمستورد وفي قرض 

المشتري یتم إمضاء عقدین لكن في عقد المورد عقد واحد للصفقة من الجانب التجاري و طرق 

  .تمویلھا

رد ھو قرض یمنح للمورد المحلي الذي منح للمستورد األجنبي أجال للتسدید حیث یتمكن المو* 

-- فالبنك ) جزئیا أو كلیا(من تحصیل المبالغ التي یدین بھا المستورد األجنبي عند تسلیم البضاعة 

  2.أن یمنح القرض للمورد الوطني ومن ھنا أتت تسمیة قرض المورد -

                                                             
  .85أبو عتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص - 1
  .50عیشوش طارق، مرجع سابق، ص  - 2
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وعلیھ فقرض المورد ھو آلیة أخرى من آلیات تمویل التجارة الخارجیة على المدى المتوسط  -

ل قیام البنك بمنح قرض للمصدر لتمویل صادراتھ ولكن ھذا القرض ھو وطویل األجل من خال

ناشئ باألساس عن مھلة للتسدید یمنحھا المصدر لفائدة المستورد، وبمعنى أخر عندما یمنح 

المصدر لصالح زبونھ األجنبي مھلة للتسدید یلجا البنك للتفاوض حول إمكانیة قیام ھذا األخیر 

ادرات ولذلك یبدو قرض المورد على انھ شراء لدیون من طرف بمنحھ قرضا لتمویل ھذه الص

  1.البنك على المدى المتوسط

سنوات في حالة المدى  10سنوات في حالة المدى المتوسط و  07تصل مدة ھذا القرض إلى  -

في  COFACE : الطویل ویتم ضمان ھذا النوع من القروض من طرف ھیئات متخصصة مثل

في ایطالیا وتقوم ھذه األخیرة بتغطیة األخطار  SACCEنیا، و في ألما  HERMESفرنسا و 

  2.السیاسیة وأخطار الكوارث الطبیعیة وكذلك مخاطر عدم التمویل

II :خصائصھ:  

قرض المورد یتطلب إبرام عقد واحد یتضمن باإلضافة إلى الجانب التجاري للصفقة شروط  -

  .وطرق تمویلھا وھذا یعني انھ یتضمن عقدا مالیا أیضا

  3.یمنح قرض المورد إلى المصدر الذي منح مدة التسدید للمستورد -

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .50الطاھر لطرش، نفس المرجع السابق، ص  -  1
  .63عیشوش طارق، نفس المرجع السابق، ص  - 2
  .125الطاھر لطرش، نفس المرجع السابق، ص  - 3

  المشتري  البائع

  ھیئة

  بنك المشتري  بنك البائـع

بنك التمویل 
  للتجارة الخارجیة

2 
1 

3 7 4 

9 
10 

5 
6 

8 

source : yves simo, 194 
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  :شرح العملیات -

 .المورد یطلب ضمان ھیئة التامین .1

 .إبرام عقد تجاري بین المصدر والمستورد .2

 .طلب المورد من بنكھ فتح قرض المورد .3

 .بنكي من طرف المشتريتقدیم ضمان  .4

 .ةالوثائق مرفقة بالسفتج إشعار بنك المشتري بفتح قرض المورد وإرسال .5

 .إرسال السفتجة مضمونة من طرف بنك المشتري .6

 .إرسال السفتجة لبائع یقوم بخصمھا من طرف البنك .7

ات واحدة تلوى األخرى التي أصبحت بحوزة بنك البائع عند حلول آجال السفتج إرسال .8

 .ا إلى بنك المشتري لیستعید قیمتھااستحقاقھ

 .شراء العملة الصعبة .9

 .دفع قیمة الصفقات إلى بنك البائع .10

III :مزایا وعیوب قرض المورد:  

 یتم قرض المورد بإصدار وثیقة واحدة وبذلك یكسب الوقت. 

 یتمتع المورد بحریة التصرف بم انھ الشخص الوحید الذي یفاوض المستورد. 

 یتحمل المستورد تكالیف التامین والتحویل. 

 یواجھ المورد مخاطر أھمھا مخاطر عدم التسدید من طرف المستورد. 

  ال یمكن للمستورد فصل شروط التمویل عن شروط العقد التجاري حیث أن الكثیر من

 1.المستوردین یعطون أھمیة اكبر لشروط التمویل مقارنة بعناصر العملیة األخرى

  :قرض المشتري: ثانيالفرع ال -

I :ھو عبارة عن آلیة یقوم بموجبھا بنك معین أو مجموعة من بنوك بلد : مفھوم قرض المشتري

بحیث یستعملھ ھذا األخیر ) شھرا 18(المصدر بمنح قرض المشتري للمستورد لفترة تتجاوز 

ن المستورد لتسدید مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، ویلعب المصدر دور الوسیط في المفاوضات ما بی

والبنوك المعنیة بغرض إتمام عملیة القرض ھذه، فكال الطرفین سیستفیدان من ھذا النوع من 

القروض حیث یستفید المستورد من تسھیالت مالیة نسبیا مع استالمھ اآلني للبضاعة، كما یستفید 

                                                             
1 - guy omar andré : commerce international, édition dallez, 2000, p 105. 
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لمبلغ المصدر من تدخالت ھذه البنوك وذلك بحصولھ على التسدید الفوري من طرف المستورد 

   1.الصفقة

  :وكنتیجة لھذه العملیة یتم إمضاء عقدین -

ھو المتعلق بمنح القرض بین البنك والمستورد ، والذي یتضمن شروط العملیة : العقد األول* 

  ).العقد التجاري(ومواصفات البضاعة 

ھو المتعلق بمنح القرض بین البنك والمستورد ویتضمن شروط إتمام منح : العقد الثاني* 

 2).عقد القرض(قرض مثل معدل الفائدة لفترة ال

یبین فیھ نوعیة السلع ومبالغھا وشروط تنفیذ الصفقة فھو یحدد شروط البائع : العقد التجاري* 

  .وإجراءات الدفع الفوري للبائع من طرف المشتري

یبین فیھ شروط إتمام القرض وانجازه مثل فترة القرض وطریقة استرداده  :عقد القرض* 

 –ت الفائدة المطبقة فھو یسمح للبنوك بوضعھ في الوقت الالزم وتحت بعض الشروط ومعدال

  .حسب التزامات المشتري بالدفع تحت تصرف ھذا األخیر –المبالغ الضروریة 

یمكن للتدفقات المالیة أن تكون بالتدرج وتتوزع حسب ما حققھ المصدر من التزاماتھ في العقد،  -

  3.أي أن كل إرسال جزئي یقابلھ دفع لجزء من المبلغ اإلجمالي

ولتامین ھذه القروض وجدت ھناك ھیئات خاصة لتامین القروض الموجھة لتمویل الصادرات  -

  4.دم لتأمینھا أو تلتمس من بنك بلد المستورد أن یقوم بكفالةوعلى البنوك المانحة للقروض التق

یمنح قرض المشتري عادة لتمویل الصفقات الھامة من حیث المبلغ خاصة، والسبب في ذلك أن  -

تمویل صفقات بمثل ھذه األھمیة باالعتماد على األموال الخاصة للمستورد قد تعترضھا بعض 

یكون المستورد قادرا على تخصیص مثل ھذه المبالغ، كما أن  العوائق، فلیس ممكنا على الدوام أن

المصدر بدوره ال یمكنھ أن ینتظر كل ھذه المدة الطویلة خاصة إذا تعلق األمر بأموال ھامة، 

  5.وعلى ھذا األساس فقرض المشتري یعطي دعما للمصدر والمستورد على حد سواء

                                                             
  .123الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص - 1
  .مرجع سابق أبو عتروس عبد الحق، - 2
3 - yves simo, op-cit, 200, p 529.  
  .أبو عتروس عبد الحق، نفس المرجع السابق - 4
  .123الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص  - 5
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لمصدر بان یعفى كلیا من قیود تحمل وعلى العكس من قرض المورد، قرض المشتري یسمح ل -

  .أعباء القرض، بما أن المستورد یدفع لھ من خالل القرض الذي یتحصل علیھ

ولكي تتم عملیة منح القرض للمستورد، یجب أن تكون ھناك صفقة تجاریة ویخص ھذا القرض  -

المشكل إلتمام مثل الصفقات التجاریة الھامة والكبیرة من حیث المبلغ الن المبلغ عادة ما یكون ھو 

ھذه العملیات، فیكون ھنا تدخل البنك بدعمھ للمستورد مالیا وكذلك یكون الدعم للمصدر بحیث انھ 

یكون مطمئنا من ناحیة الخطر التجاري المرتبط بالصفقة فان البنك یكون الضامن بین المصدر 

  .والمستورد

بقرض المورد فھو قرض یمنح مباشرة من إن ھذه التقنیة أكثر سھولة من الناحیة العملیة مقارنة  -

   1.طرف مؤسسة مصرفیة توجد ببلد المصدر للمشتري األجنبي بھدف تشجیع الصادرات

  سیر عملیة قرض المشتري  - 07 شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :شرح العملیات -

 .یطلب المورد ضمان من ھیئة التامین .1

 .توقیع العقد التجاري بین المشتري والمورد .2
                                                             

  .85أبو عتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص. د - 1

 المشتري المورد

 شركة التأمین

 7 بنك المشتري بنك المورد
4 

5 6 

2 
1 

8 9 3 

Source : yves simo, 194 
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 .توقیع اتفاقیة القرض بین المشتري وبنك المورد .3

 .تقدیم ضمانات بنكیة من قبل بنك المشتري .4

 .مرورا ببنكھإرسال الوثائق من طرف بنك المورد  .5

 .دفع المبلغ من طرف بنك المورد للمورد .6

 .تقدیم الوثائق من بنك المورد إلى بنك المشتري والحصول على المبالغ المدفوعة .7

 .تقدیم الوثائق من طرف بنك المشتري للمشتري .8

 .الحصول على المبالغ المدفوعة .9

II : البروتوكوالت(خطوط القرض:(  

الحكومیة والبنكیة شكال مھما لقرض المشتري والتي ) رضخطوط الق(تعتبر البروتوكوالت  -

 1.توجھ لتمویل صادرات التجھیزات التي تخص المشاریع الضخمة مثل السدود والسكك الحدیدیة

تمنح حكومة البلد المقرض لبلد ): خطوط القرض الحكومیة(الحكومیة  البروتوكوالت  . أ

 .القروض تكلفتھا منخفضةأجنبي قروضا لتسھیل شراء المنتجات والمعدات، ھذه 

عندما یمضى بروتوكول  ):خطوط القرض متعددة األطراف( البروتوكوالت البنكیة   . ب

حكومي یتفق بنك أو عدة بنوك على بروتوكول ما بین البنوك یتم فیھ تحدید إجراءات 

التمویل الالزمة لالستعمال، فترة القرض، طریقة التمویل المتفق علیھا، شروط الدفع، 

ات الدفع، تكلفة القرض، والضمانات والكفاالت المطلوبة، إلى جانب ھذه استحقاق

البروتوكوالت المنعقدة یمكن أن تتم عدة اتفاقیات بنكیة ممضاة بصفة مستقلة عن 

 2.البروتوكوالت الحكومیة السابقة

ھذا اإلطار لقد سمح للمتعامل الجزائري أن یمول وارداتھ بإدراجھا ضمن خط قرض  وفي -

الصادرة  94/20من التعلیمة رقم  07متعدد األطراف أو خط قرض حكومي وذلك حسب المادة 

  .عن بنك الجزائر والمحددة لشروط عملیات االستیراد

III :مزایا وعیوب القرض المشتري:  

 قدین طویلة مقارنة بقرض الموردمدة التفاوض لموافقة الع. 

                                                             
1 - michel jura : technique financiére international dunod, paris, 2000, p 354. 
2 - Yves simon :op-cit p539. 
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  یتحصل المورد على المبلغ نقدا أو وفق الشروط المتفق علیھا في العقد وبذلك فھو معفى

 .من خطر القرض الن خطر عدم الدفع یتحملھ البنك المقرض

 1.خطر عدم قبول المشتري للسلعة یتحملھ البائع  

  :القرض اإلیجاري الدولي: الفرع الثالث 

I: تعریف القرض اإلیجاري الدولي" "crédit bail international:  

ھو أیضا عبارة عن آلیة للتمویل متوسط وطویل األجل للتجارة الخارجیة، ویتمثل مضمون ھذه  -

العملیة في قیام المصدر ببیع سلعتھ إلى مؤسسات متخصصة أجنبیة والتي تقوم بالتفویض مع 

قد في الواقع نفس فلسفة إیجاري وتنفیذه ویتضمن ھذا العالمستورد حول إجراءات إبرام عقد 

یجاري الوطني ونفس آلیات األداء مع فارق یتمثل في أن العملیات تتم بین المقیمین القرض اإل

  .وغیر المقیمین، وھي في الحقیقة نفس الطریقة التي اعتمدھا التنظیم الجزائري في ھذا المجال

یستفید من التسویة المالیة والفوریة وبعملتھ الوطنیة، في  وبھذه الطریقة، فان المصدر سوف -

یجاري وخاصة عدم التسدید لمزایا التي یقدمھا عقد القرض اإلحین ان المستورد یستفید من ا

  .الفوري لمبلغ الصفقة الذي عادة ما یكون كبیرا

الستھالك وتتضمن الدفعات التي یقوم المستورد بدفعھا إلى مؤسسة القرض التجاري قسط ا -

الخاص برأس المال األساسي، إضافة إلى الفائدة وھامش خاص یھدف إلى تغطیة األخطار 

المحتملة كما أن تسدید ھذه األقساط یمكن أن یكون تصاعدیا آو تنازلیا آو مكیفا مع شروط 

   2.السوق

  :كذلك یعرف االعتماد اإلیجاري -

  تأجیر، أو بنكا أو مؤسسة مالیة بمتعامل على أساس انھ وطني عندما تجمع العملیة شركة

 .اقتصاد وكالھما مقیمان بالجزائر

  على أساس انھ دولي عندما یكون العقد الذي یرتكز علیھ: 

إما ممضى بین متعامل اقتصادي مقیم بالجزائر وشركة تأجیر أو بنكا أو مؤسسة مالیة * 

  .غیر مقیمة بالجزائر

                                                             
1 - guy omar andré : op-cite, p 167. 

  .127الطاھر لطرش، مرجع سابق ذكره، ص  - 2
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مقیم وشركة تأجیر أو بنك أو مؤسسة مالیة  وإما ممضى بین متعامل اقتصادي غیر* 

  .مقیمة في الجزائر

إن صفقتي المقیم وغیر المقیم في الجزائر ھما المحددتان في التشریع والتنظیم المعمول بھما  -

  1.في الجزائر

II :ایجابیات اإلعتماد اإلیجاري الدولي:  

  المصدر یعتبر ھذه العملیة بیع نقدا، أي ال یوجد خطر الصرف كما یكون قد تخلص من

ي تشتري التجھیزات، یجار ھي التعن الزبون األجنبي، الن مؤسسة اإلالخطر الناتج 

 .یجار قد تضمن تمویال لعملیة التصدیرفیكون عقد اإل

 تجھیزات المستوردة وعلى المستورد لیس بحاجة إلى تجمید رؤوس األموال لتسدید مبلغ ال

ھذا األساس فھو یكتفي بمبلغ اإلیجار الذي یمكن تغییره بعد ذلك حسب الظروف المالیة 

 .التي تمر بھا

III :سلبیات االعتماد التجاري الدولي:  

 تكلفة اإلیجار تكون مرتفعة. 

  قرض اإلیجار أو ما تعرف باسمeasingl ،تواجھ عدة مخاطر قانونیة، خطر الصرف 

 2.خطر السیاسي

  :التمویل الجزافي: الفرع الرابع

تعتبر ھذه التقنیة أداة من أدوات تمویل التجارة الخارجیة، وتتضمن بیع سندات أو كمبیاالت من  -

اجل الحصول على تمویل نقدي فوري، وتنشا ھذه االلتزامات المالیة نتیجة قیام احد المصدرین 

غبة من المصدر في الحصول على تمویل مقابل سندات ببیع سلع إلى  مستورد في بلد آخر، ور

الدین التي في حوزتھ، فنھ یقوم ببیعھا إلى احد البنوك أو مؤسسات التمویل المتخصصة دون حق 

الرجوع من البائع ، ویتم ھذا البیع بان یسلم المصدر السندات أو الكمبیاالت المباعة التي تستحق 

نوات من تاریخ الصفقة إلى مشتري الدین مقابل الحصول س 5عادة خالل فترة زمنیة تمتد إلى 

                                                             
  .26-25: ص-ص 1996جانفي  14بتاریخ  03الجریدة الرسمیة، العدد  - 1
  .شاعة عبد القادر - 2
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  1.مقابل الحصول على قیمتھا فورا  

  :قروض التمویل المسبق: الفرع الخامس -

یساھم البنك في تزوید المؤسسة المصدرة بقرض تمویل مسبق حتى تتمكن من تمویل نفقاتھا  -

  .الجاریة أو اإلستثنائیة الناتجة عن نشاطھا التصدیري

ھذا النوع من القروض یوجھ لتسھیل تجھیز وإعداد طلبیات ھامة موجھة لسوق أجنبیة وتكون ف -

ھذه القروض في بعض األحیان بمعدل ثابت وھي ما یعرف بقروض التمویل المسبق بمعدل 

  2.مستقر

وتظھر أھمیة ھذا النوع من التمویل كون التسبیقات التي یقبضھا المصدر عند توقیع العقد آو  -

فترة اإلنتاج أو إعداد الخدمات عادة ال تغطي إال جزءا من نفقات انجاز العقد مما یؤثر سلبا  خالل

  .على خزینة المصدر، حیث تمكن ھذه الطریقة من تغطیة ھذه اآلثار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .35مدحت صادق، مرجع سابق، ص - 1
  .141عبد الحمید، اإلدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص طلعت اسعد - 2
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  :إدارة مخاطر التجارة الخارجیة: المبحث الثالث

استرجاعھ كما ینبغي علیھ القیام بدراسة قبل  منح أي قرض یفترض على البنك التفكیر في كیفیة 

وتحلیل ملف القرض ومخاطره التي قد تؤدي إلى ضیاع أموال البنك وبھذا فمخاطر التجارة 

  .مخاطر حسب الوقت الذي تقع فیھ ومخاطر حسب طبیعتھا: الدولیة تقسم إلى

  :المخاطر حسب الوقت الذي تقع فیھ: المطلب األول

وعدم قدرة " الصفقة"فترة التصنیع ویعتبر خطر انقطاع السوق ینتج ھذا الخطر من خالل  -

المورد على تسییر عقده في الفترة المحددة ألسباب تقنیة أو مالیة ویمكن أن تلغى آو تعدل الطلبیة 

  :من طرف المشتري وینقسم الخطر حسب الوقت الذي یقع فیھ إلى ما یلي

  ):خطر عدم التنفیذ(خطر التصنیع : الفرع األول

ھو الخطر الذي یمكن أن یحصل في مرحلة التصنیع، حیث انھ لیس بمقدرة المصدر أن یتم و

، )تقنیة(عدم تمكنھ من مواصلة إنتاج السلع المطلوبة : مشروعھ وھذا ألسباب تقنیة أو مالیة مثل

، كما )مالیة(وعدم قدرة المصدر على إنتاج ھذه السلع في الوقت الالزم الن النقود لیست بحوزتھ 

  .  یمكن للمشتري إلغاء أو تعدیل طلبھ

  :خطر القرض: الفرع الثاني

یحدث ھذا الخطر خالل عملیة تسلیم البضاعة في الفترة التي یقوم فیھا المشتري بتسدید مبلغ  -

العقد فان عجز ھذا األخیر عن دفع المستحقات التي علیھ أو المتعاقد علیھا فھذا یعتبر خطر 

  .القرض

لبنوك القائمة بعملیة التمویل، فھذا األخیر یعتبر أساسیا ورئیسیا بالنسبة لھا، فھي وكذا بالنسبة ل -

ال تخلو من المخاطر فالبنك یخشى دائما أن یختلف مع مدینھ عن القیام بالتزاماتھ في األجل 

المحدد، فالتأخیر في التسدید یؤدي إلى اختالل صنادیقھ وبالتالي یصبح وضعیة حرجة، فمن 

ة إقراض خاطئة یتعرض البنك نتیجة التأخیر لصعوبات تؤدي بھ إلى خسارة غیر جراء سیاس

  .طبیعیة ال یمكن تحملھا إذا تعددت
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  :خطر اقتصادي: الفرع الثالث

ھذا النوع من المخاطر یظھر في مرحلة اإلنتاج وھو ناتج عن ارتفاع األسعار الداخلیة لبلد 

لة كون العقد یتضمن سعرا ثابتا غیر قابل للمراجعة، المورد، ھذا االرتفاع یتحملھ المورد في حا

 :إلى عنصرینویمكن تقسیم ھذا الخطر 

I :قبل أن یتخذ البنك أي قرار في تمویل مؤسسة ما یجب أن یقوم بدراسة وافیة : خطر التعبئة

   1.بالتحلیل والتقدیر الحقیقي لجمیع معطیاتھا حیث أن ھذا الخطر خاص بالبنك

II: أن خطر سعر الصرف ناجم عن الخسارة الممكن حدوثھا من جراء  :خطر سعر الصرف

  .التغیرات لسعر الصرف للعمالت بالنسبة للعملة األجنبیة المرجعیة للبنك

  :المخاطر حسب طبیعتھا: المطلب الثاني

تتمثل ھذه المخاطر في الخطر السیاسي، خطر عدم قابلیة التسدید وخطر الصرف وفیما یلي 

  :تطرق الى كل واحد منھم على حدىن

  :یندرج تحت أربعة نقاط: الخطر السیاسي: الفرع األول  

I: الخ والقرار ...الحرب، الثروات، انحصار اقتصادي : الخطر السیاسي بأتم معنى الكلمة

  .األحادي للحكومة األجنبیة تعرقل تنفیذ العقد

II:  الخراب الناتج عن العوامل والظواھر الطبیعیة التي تحدث في بلد أجنبي تؤثر على السلعة

  .خالل نقلھا

III : خطر عدم تحویل لما تقوم السلطات بتحدیده أو توقف خروج رؤوس األموال نحو الخارج

  .وھذا لمنع المصدر المحلي من تسدید حقوقھ

IV : االقتصادیة والسیاسیة لبد المشتريكما ینجم ھذا الخطر عند تغییر الحالة.  

  : Risque d’insolvabilitéخطر عدم القدرة على التسدید : الفرع الثاني

ھذا الخطر یحدث عندما یكون المشتري األجنبي في حالة عدم قابلیة التسدید وال یستطیع دفع 

  .لدفعمستحقاتھ وفي غالب األحیان عدم قابلیة تسدید الحجز أو مرور مدة على تاریخ ا

                                                             
  .58، ص1998یعدل بخزاز فریدة، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، الجزائر،  - 1
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  :خطر الصرف: الفرع الثالث

إذا كان استعمال قرض وتسدیده یتمان بنفس العملیة في ھذه الحالة ال یوجد خطر الصرف على 

العملة المتفق علیھا في العقد وعموما یحدث ھذا الخطر عندما یكون تحویل العملة من طرف 

  ".إلى عملة البائع  صرف عملة المشتري" البنك أو المستفید من القرض إلى عملة وطنیة 

I :أخطار على البنك الممول للعقد:  

وعموما ھذه األخطار تتمثل في خطر عجز المصدر نفسھ وخطر عدم التسدید من طرف  -

  :المدین وھي على النحو التالي

 .یقصد بھ التصنیع المشار إلیھ سابقا :خطر عجز المصدر نفسھ- 1

 1"خطر االعتماد " خطر عدم قابلیة التسدید  نقصد بھ :خطر عدم التسدید من طرف المدین- 2

  .المشار إلیھ سابقا

II : نماذج من مخاطر البنكینRisque bancaires:  

إن منح القروض أمر ضروري في األفق االقتصادي، لكنھ یمثل مخاطرة للبنك لذلك فالبنك 

  :مطالب بدراسة وتقییم مجموعة من المحددات لیضمن استرجاع أموالھ من بینھا

 : Capacité du clientقدرة العمیل - 1

یقصد بھا إمكانیة قیام العمیل بسداد ما علیھ من مستحقات وفي المواعید المحددة ولھذا نجد  -

  ...".تاریخ بدایة نشاط العمیل، سنھ، صحتھ: " البنك یتحرى مجموعة من األمور مثل

 : Personnalité du clientشخصیة العمیل - 2

التي تكشف عن رغبة العمیل في السداد ولذلك یتم مقابلتھ والتفاوض  نقصد بھا المؤشرات -

األمانة، اإلخالص، الجد والمثابرة، " معھ والتحري عن عالقاتھ مع الغیر وعن أخالقھ، 

  ...".الثقة بالنفس، عدم التبذیر

مخاطر أثناء ولكن ھذه المعاییر تبقى ذاتیة وغیر متأكد منھا لذلك نجد البنك یھتم كثیرا بدراسة ال -

الخطر البشري، الخطر الصناعي، التجاري، المال، : " قیامھ بالتحلیل لطلب القرض وذلك لتفادي

  ".القانوني
                                                             

  .56یعدل بخزاز فریدة، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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  :Risque humainالخطر البشري : الفرع الرابع -

للقوة البشریة تأثیر كبیرا على العمل في المؤسسة فتنظیمھا الفاشل أو نقص تأھیلھا یؤدي  -

السداد، ولذلك ینبغي أو تولي جانبا كبیرا من الدراسة بالمؤسسة زمن ثم باقي بالمؤسسة إلى عدم 

  0".سنھم، جدیتھم، تأھیلھم، وكفاءتھم في التسییر" العمال 

  :Risque industrielالخطر الصناعي : الفرع الخامس -

دیده وعن إمكانیة تح ینبغي االھتمام بالمنتوج وجودتھ وكذا كمیتھ وصموده في ظل المنافسة -

وتطویره وعن سیاسة اإلشھار التي تعتمدھا المؤسسة، ھذا للمنتج، أما عن المؤسسة فیجب 

التساؤل عن قربھا أو بعدھا، عن مصادر المواد األولیة وكذا موارد الطاقة والمواصالت وكذا 

  .قربھا من األسواق والزبائن

  :Risque commercialالخطر التجاري : الفرع السادس -

ب االھتمام على السوق وعن حالتھ، فھل ھو سوق احتكاري أو سوق حر، أیضا عن وھنا ینص -

الزبائن، ھل ھم كثیرون ؟ ھل سیؤدون ما علیھم من مستحقات بانتظام وھل ھم موزعون على 

عدد كبیر من القطاعات أو منحصرون في قطاع واحد؟ وأیضا ینبغي التساؤل عن وحدة التسویق 

  .اعة سیاستھا وعن مدى اعتمادھا على اإلشھاربالمؤسسة وعن كفاءتھا ونج

  : Risque financierالخطر المالي : الفرع السابع

ھنا ینبغي االھتمام برأس مال المؤسسة، نسبة األموال المملوكة إلى إجمالي الموارد المالیة 

  .المتاحة فكلما زادت ھذه النسبة زادت ثقة البنك في منح القروض

  :الخطر القانوني: الثامن الفرع

ھو مرتبط بالحالة أو الوضعیة القانونیة للمؤسسة وكذا بنوع النشاطات التي تمارسھا وعالقاتھا 

  ).نوع النشاط الذي تمارسھ، شرعي أو غیر شرعي؟ من الناحیة القانونیة؟(بالمساھمین وبالغیر 

  :سة ھيمن القواعد القانونیة التي یجب على البنك معرفتھا حول المؤس

  مدى سلطة المسیرین على المؤسسة، بمعنى ھل لھم حریة تامة في إبرام عقود القرض

 .والرھن او بیع ممتلكات المؤسسات، أم لھم سلطة محدودة تتمثل في تسیرھا فقط

 عالقة المساھمین مع المسیرین. 
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 السجل التجاري. 

 وثائق الملكیة أو اإلیجار. 

  المؤسسةالنظام القانوني الذي تحكمھ. 

عموما ھذه ھي مجمل المخاطر التي یمكن مواجھتھا أثناء تنفیذ الصفقات التجاري أو العملیات 

التجاریة في إطار التجارة الخارجیة وما یمكن مالحظتھ من خالل ھذا كلھ ھو أن المخاطر 

  .السیاسیة مستقلة وغیر خاضعة لشخصیة المشتري

  :الضمانات: المطلب الثالث

ھو شخص اعتباري او معنوي  نات كل أنواع الحمایة المقدمة للمكفول والمكفولنعني بالضما -

  .یرغب في الحصول على ضمان نقدي بنكي

قبل إتمام أي عملیة تجاریة مع المشتري األجنبي یقدم المأمن لھ طلب انتماء ھذا المشتري من  -

ط بنكي أخر بین أو من طرف وسی) كالجیس في الجزائر: مثل(بنكھ او من مؤسسة تأمینیة 

  .المورد والمستورد

یقوم المستورد من جھتھ ھو األخر بطلب كفالة من اجل حمایة نفسھ من مختلف المخاطر التي  -

على البضاعة فأول سؤال  یمكن أن یتعرض لھا أثناء إتمام الصفقة، سواء قبل أو بعد الحصول 

ما نوع الضمانات التي : رجیة ھویطرحھ المستورد على نفسھ عند التفكیر بالقیام بمعامالت خا

  .بإمكان بنك المصدر أن یقدمھ من اجل اإلتمام الجید للصفقة ؟

فتوفیر الضمانات یعتبر من أساسیات المعامالت الدولیة، ألنھا تمثل الحمایة من األخطار  -

ملزم السیاسیة واألخطار التجاریة، سواء كانت في مرحلة ما قبل إمضاء العقد التجاري النھائي ال

للمتعھد بإتمام الصفقة أو بعد إمضائھ كعدم قدرتھ على تجھیز الطلبیة في تواریخھا المحددة 

  .وانجازھا

إن اتساع دائرة المعامالت التجاریة الدولیة یزید في تنوع واختالف المخاطر التي قد یتعرض  -

لمخاطر حتى لھا المستورد، وحتى المصدر لذلك كان البد من خلق ضمانات تتالءم مع ھذه ا

تجعل كال من المصدر والمستورد یحس بنوع من الطمأنینة وھذا ما سیشجعھم على إبرام 

  .صفقات تجاریة دولیة
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وھنا یمكن القول أن البنك یلعب دورا أساسیا في ترقیة الصادرات الدولیة، وفیما یلي سنعرض  -

  :مختلف الضمانات التي تقدمھا البنوك التجاریة الدولیة

  : La Caution de retenue de garantieضمانات مكفولة : ولالفرع األ

في حالة ما إذا كانت البضاعة المصدرة سیتم تسلیمھا على دفعات ومتفق على سداد قیمتھا على  -

كضمان إلتمام  1من قیمة الدفعة  % 10أو  % 5دفعات أیضا، فان المستورد سیحتفظ بمقدار 

  .فإذا تم ذلك فان النسبة المحتفظ بھا ستمدد...) من حیث المواصفات( العملیة من دون نقائص 

ھذا النوع من الضمانات یسمح للمصدر بالحصول على قیمة البضاعة المرسلة، التي یكون من  -

م إتمام المفروض الحصول علیھا، فالضمانات المكفولة تمثل قیمة تعویض متوقع حدوثھ، لعد

  .العملیة بالشروط المتفق علیھا فینتھي ھذا الضمان بمجرد تسلیم كل البضاعة محل النقد

 : de Soumission  La Garantieضمانات اإلعسار عن التنفیذ: الفرع الثاني

ھذا النوع من الضمانات جاء من اجل حمایة المستورد من خطر تھرب المصدر من إتمام الصفقة 

ا من خال مناقصة دولیة، فالمستورد قبل إمضاءه للعقد التجاري النھائي الملزم التي تم الفوز بھ

وھو  %5قانونیا بتنفیذ الصفقة یقوم بطلب ضمانات تؤكد على إتمامھ ویقر ھذا الضمان ب 

  .ساري المفعول من تاریخ عقد االتفاق إلى غایة تاریخ إمضاء العقد التجاري الرسمي والنھائي

  :de bonne fin La Garantieلة حسن التنفیذ كفا: الفرع الثالث

یعتبر ھذا النوع من الضمانات من أشھر الضمانات على مستوى السوق الدولیة، الن الضامن  -

یتعھد فیھا على التزامھ بإتمام العملیة مھما كانت الظروف، ففي حالة عرض مؤسسة أخرى في 

علیھا سابقا، تحرر وثیقة الضمان من خطر  بالده تقوم بتنفیذ الصفقة بالشروط والتواریخ المتفق

  . عدم إتمام العملیة عند تحریر عقد الصفقة

تختلف نسبة الضمان من بلد إلى آخر فالوالیات المتحدة األمریكیة تقدم بنوكھا ضمان یقدر بـ  -

 %30إلى  %10أما الدول األوروبیة فتقدم ضمانا یتراوح ما بین  %50وكندا تقدم  100%

تمنحھ  %80في بعض دول أمریكا الالتینیة أما في الجزائر فتقدم نسبة  %5حسب نوع الصفقة و 

  2.كاجیس

                                                             
  .37، مرجع سبق ذكره، ص عبد الحقعتروس  أبو - 1
 2- www.CAGEX.COM:  site sur l’internet 20:00، الساعة 2015مارس  28، تاریخ االطالع.  
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 :  garantie de réstitution d’avanceكفالة استرجاع التسبیقات : الفرع الرابع

ھذا النوع من الكفالة یضمن التسبیقات المقدمة من اجل إتمام صفقة تجاریة في حالة التعرض 

ر سیاسیة أو تجاریة، تقف أمام تنفیذ وإتمام الطلبیة المتفق علیھا، یقدم ھذا النوع من لمخاط

  .شھر، أي المدة الكافیة للتأكد من تسلیم الصفقة المتعاقد علیھا 12أشھر أو  6الضمانات لمدة 

 :garantie de maintenanceضمان سالمة البضاعة : الفرع الخامس

ت للبضاعة أو مشاریع معینة، یتم الحدیث عن ضمان من اجل عندما یتعلق األمر بتصدیر مؤق

المحافظة على ھذه البضاعة، وحمایتھا من كل المخاطر التي قد تتعرض إلیھا في ھذه الفترة 

  .فینتھي ھذا النوع من الضمان بمجرد تسلیم البضاعة نھائیا لصاحبھا
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  :خالصة الفصل الثاني

بین دول العالم أمرا إلزامیا لتطور االقتصاد نظرا لألھداف العدیدة  أصبح قیام عالقات مختلفة

التي تصبو إلى تحقیقھا المبادالت التجاریة في ظل التجارة الخارجیة، لذا في ھذا القطاع یفرض 

االندماج واالنسجام مع النظام التجاري الدولي، وبالموازاة مع ذلك فان الدخول في عالقات 

لخارجیة یتطلب معرفة واسعة ودرایة عمیقة بقواعد المالیة الدولیة وتقنیاتھا تجاریة مع التجارة ا

وتتضمن ھذه المعرفة على وجھ الخصوص التحكم في میكانیزمات الصرف وتطورات األسواق 

المالیة لذا فانھ یتعذر على المتعاملین التجاریین اإللمام بجمیع التقنیات، فتتولى البنوك التجاریة 

ن خالل الخدمات المصرفیة المتعددة التي أصبحت تنافس من اجل توفیرھا ھذه المھمة م

لعمالئھا، ومن ھنا تتضمن أھمیة الجانب التمویلي للتجارة الخارجیة ومدى مساھمة البنوك فیھ 

من خالل منحھا للقروض لتمویلھ، قصیرة، متوسطة، وطویلة األجل والسماح للمتعاملین باختیار 

بتوسیع التجارة الخارجیة إحدى الركائز األساسیة على التطور  أفضل الطرق التي تسمح

االقتصادي حیث تقوم على أساس تبادل السلع والخدمات بین دول العالم والقیام بعملیة التبادل 

ي، حیث ال بد من وجود شبكة كبیرة من العالقات واالتصاالت بین دول العالم لكي تتم  التجار

حیث تعتبر البنوك الركیزة األساسیة في ) المصدر والمستورد(الوساطة بین ھؤالء المتعاملین 

 .تسمى بالتمویل الخارجي ھاتھ العملیة التي
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:الثــــالث الفصـــــــــــــــــــــــل   
 دور بنك الفالحة و التنمیة 

B-A-D-Rالریفیة  في   
  

   تمویل التجارة الخارجیة
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  .مدخل عام حول بنك الفالحة والتنمیة الریفیة: المبحث األول

ھو ھیئة عمومیة اقتصادیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة  (B.A.D.R)بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 
واالستقالل المالي وكذا باالستقالل في التسییر، وھو بنك تجاري مثلھ مثل البنوك التجاریة 

كما یعتر البنك صاحب أكبر . األخرى یمول مختلف القطاعات اإلقتصادیة وفق شروط معینة
وكالة سنة  60خرى حیث زاد عدد الوكاالت من شبكة بنكیة في الجزائر مقارنة مع الھیئات األ

 6970، كما أن الید العاملة فیھ تتجاوز 2011فرع سنة  33وكالة و  283م  إلى حوالي 1983
عامل أي أكبر ید عاملة مقارنة مع البنوك األخرى، ویختلف حجم القروض الممنوحة من طرفھ 

  .من یوم إلى آخر ومن ساعة ألخرى

من طرف قاموس  (B.A.D.R)وأھمیة التشكیلة البشریة في صنف البدر  ونظرا لكثافة الشبكة
في المركز األول في ترتیب ) 2011طبعة ( (BANKERS, AL, MAACH)مجلة البنوك 

  .بنك مصنف 4100في الترتیب العالمي ما بین  668البنوك التجاریة الجزائریة والمركز 

  B.A.D.Rلریفیة نشأة وتطور بنك الفالحة التنمیة ا: المطلب األول

  B.A.D.Rنشأة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة : الفرع األول

أشھر من إعالن اإلستقاللیة  06تم إنشاء البنك المركزي الجزائري حالیا یدعى بنك الجزائر بعد 
 1964تم إنشاء صندوق الجزائر للتنمیة حالیا البنك الجزائري للتنمیة،وفي عام  1963وفي عام 

تم السیطرة على القطاع المصرفي  1966ني للتوفیر واالحتیاط وفي سنة الصندوق الوط
الجزائري التجاري الذي كان تحت السیطرة األجنبیة مما أدت ھذه العملیة إلى إعطاء الدولة 
ضرورة إلقامة وتنمیة اإلقتصاد الوطني والتي من خاللھا تقرر إنشاء البنك الوطني الجزائري 

، تمیز بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بمشاكل 1966یونیو  03در في الصا 66- 178بموجب قانون 
شدیدة التعقید وبعد عدة سنوات من تأسیس البنك المركزي الجزائري تقرر إعادة تنظیم وھیكلة 

الموافق ل  1402جمادى األولى عام  07الصادر في  106-82ھذا البنك، وبموجب المرسوم 
حیث نشر ھذا القرار ) البنك الفالحي(حة والتنمیة الریفیة ، تم إنشاء بنك الفال1982مارس  13

  .وتم تحدید قانونھ األساسي 1982مارس  06في  11في الجریدة الرسمیة رقم 

  :إنضم بنك الفالحة والتنمیة الریفیة إلى قائمة البنوك المتخصصة في

 .النشاطاتالتكفل بتمویل الحاجیات المختلفة للقطاع الفالحي وكذا تطویر وتمویل  .1
 .تمویل كل المشاریع التي تساھم في تنمیة األریاف .2
 :یتم تدخل البنك الفالحي في العنصرین األساسیین بـ .3

  .زیادة المساحات المستصلحة -

  .رفع اإلنتاج الفالحي على جمیع المتوجات -

  .متابعة اإلنتاج الفالحي إلى آخر مرحلة -
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  :B.A.D.Rالریفیة تطور بنك الفالحة والتنمیة : الفرع الثاني

I. 1989-1982: (المرحلة األولى(  

أھتم في ھذه  1982سنة  BDLعن بنك التنمیة المحلیة  تفرع بنك الفالحة والتنمیة الریفیة
المرحلة بتحقیق ھدفھ الوحید وھو إثبات وجوده في التخصص المستند إلیھ ضمن النشاطات 

حیث قام بفتح العدید من الوكاالت في عدة مناطق فالحیة وخالل فترة زمنیة تمكن  الفالحیة،
  .البنك من إكتساب سمعة عالیة في میدان القطاع الزراعي والصناعي

II. 1999- 1989: (المرحلة الثانیة( 

فقام بإدخال ستطاع بنك الفالحة والتنمیة الریفیة أن یدخل ھذه المرحلة من بابھا الواسع، إ
قام  1991في سنة : جیا معلوماتیة خاصة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیثتكنولو

  .الخاصة بالعملیات التجاریة الدولیة SWIFTبتطبیق نظام 

مع فروعھ المختلفة من أجل تسھیل العملیات  progicielقام ببرمجیات : 1992في سنة  -
عملیات فتح القروض الوثائقیة (لتجاریة البنكیة، كما قام بإدخال المعلوماتیة على كل العملیات ا

، كما قام بإدخال مخطط الحسابات الجدیدة على مستوى )ساعة حالیا على األكثر 24التي ال تفوق 
  .الوكاالت

  .نجاح عملیة إدخال المعلوماتیة على جمیع أعمال البنك: 1993في سنة  -

  .سدیدظھور خدمة جدیدة تتمثل في بطاقة السحب والت: 1994في سنة  -

  .Télétraitementقام بعملیة الفحص السلكي : 1996في سنة  -

  .قام باستعمال بطاقة السحب بین البنوك: 1998في سنة  -

III.  2005-1999(المرحلة الثالثة( 

إعتمد بنك الفالحة والتنمیة الریفیة على برنامج خماسي من اجل سیر التمویالت اإلقتصادیة 
باإلضافة إلى ذلك دخول البنك میدان العالمیة حیث أصبح بنكا شامال یتدخل في  واإلجتماعیة،

تمویل كل القطاعات اإلقتصادیة وباألخص في مجال اإلستثمار وبفضل ھذا التطور تم انجاز عدة 
  :مشاریع أھمھا

القیام بفحص دقیق لنقاط القوة والضعف ألداء البنك كذلك إنجاز مخطط : 2000في سنة  -
  .یة للمؤسسة لمطابقة القیم الدولیةالتسو

  .قام بالتطھیر المالي والمحاسبي، تقلیل لوقت، تحقیق مشروع البنك المجالس: 2001في سنة  -

كزبون  progiciel subuعم نظام الشبكة المحلیة مع إعادة تنظیم البرامج : 2002في سنة  -
  .نيمقدم للخدمة وتعمیم مشروع البنك المجالس على المستوى الوط
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IV. إلى یومنا ھذا 2005: ( المرحلة الرابعة( 

قام بنك الفالحة والتنمیة الریفیة في ھذه المرحلة إلى إعادة تخصص في المیدان الفالحي أي 
تمویل النشاطات الفالحیة والمجاالت المتعلقة بھا ومن خالل تعرضنا لتطیر بنك الفالحة والتنمیة 

  :نقطة تتمثل فيالریفیة نستطیع أن نقدمھ في إثنتي عشر 

 .البنك األول في ترتیب البنوك التجاریة .1
 .1991مند سنة  SWIFTإستعمال نظام  .2
 .إستعمال اإلعالم اآللي على جمیع عملیات التجارة الخارجیة .3
 .الشبكة األكثر كثافة .4
 .بنك شامل وعالمي یتدخل في تمویل كل التعامالت اإلقتصادیة والبنكیة .5
 .یكي من التعامالت اإلقتصادیة والبنكیةملیار دوالر أمر 60ما یقل عن  .6
 .من التجارة الخارجیة الجزائریة % 30 .7
 .أول بنك جزائري یطبق مبدأ البنك المجالس في خدمات شخصیة .8
ملك للبنك،  logicielsاإلدخال الكامل لإلعالم اآللي على كل الشبكة بفضل برمجیات خاصة  .9

 .مصمم من طرف مھندسي المؤسسة
 .البنكیة في الوقت الحقیقي وع بعد القیام بالعملیات  .10
 .ساعة 24ترتیب القروض الوثائقیة في مدة   .11
 .إمكانیة إطالع فحص الزبائن عن بعد لحسابھم الشخصیة .12

  نشاطات ومھام ومبادئ بنك الفالحة والتنمیة الریفیة: المطلب الثاني

 BADRنشاطات بنك الفالحة والتنمیة الریفیة : الفرع األول

  :إن نشاط البنك یتمحور ویعتمد على نوعین أساسیین ھما

I.  نشاطات التمویلActivités de financement: 

  :وتتمثل في

  .تمویل النشاط الفالحي واالستثمارات الخاصة بتطویر الریف - 1

تمویل تعاونیة الخدمات وتقدیم المساعدة لكل النشاطات والمؤسسات التي تساھم في التنمیة  - 2
  .الریفیة

II.  النشاطات اإلقتصادیةles activités économique: 

  .تحدید الخطط المكلف من أجلھا - 1

  .بذل مجھودات جد ھامة من أجل تطویر اإلقتصاد الوطني - 2
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تطویر قدرات وكفاءات لتلبیة رغبات الوطن، من جھة تقدیم القروض وتمویل النشاطات  - 3
  .االقتصادیة

  .ربط العالقات مع الدول الخارجیة - 4

القیام بمفاوضات واتفاقیات وكفاءات خاصة یقوم فیھا بضبط الحسابات وتطبیق العملیات  - 5
  .البنكیة مع الخارج

بتنشیط وإعطاء نفس جدید لھیاكل الشبكة والوكاالت المركزیة على التموین البشري  - 6
  .والتجاري

مستوى مختلف  تحلیل حسابات كل فروع ووكالة مركزیة وال مركزیة وبعض النشاطات على - 7
  .مراكز الشبكة

  :BADRمھام بنك الفالحة ولتنمیة الریفیة : الفرع الثاني

I. بنك الفالحة والتنمیة الریفیة كبنك تجاري: 

  :تتمثل مھامھ في

  ).قرض، صرف، خزینة(معالجة جمیع العملیات التي یقوم بھا أي بنك تجاري  - 1

  .فتح حسابات لكل شخص یقدم طلبا بھذا الشأن - 2

  .المشاركة في جمیع المجاالت التوفیر واإلحتیاط - 3

  .التعامل مع مؤسسات القرض العمومي - 4

تمویل مختلف العملیات المتعلقة بالتجارة الخارجیة خاصة اإلستیراد ومحاولة تقدیم تسھیالت  - 5
  .لإلستثمار الوطني

  .منح قروض قصیرة أو متوسطة أو طویلة المدى - 6

II. لریفیة كوسیلة للمراقبةبنك الفالحة والتنمیة ا: 

مراقبة تطابق التدفقات المالیة للمؤسسات مع المخططات والبرامج المتعلقة بھا، وھذا تحت  - 1
  .وصایة السلطات المعنیة

  .تتدخل دوریا في وضعیتھا وتسییرھا المالي - 2

یدم البنك جملة من قروض االستغالل كقروض لتمویل الحمالت الفالحیة وكذا الموازنة  - 3
  ...)السحب على المكشوف، تسبیقات بنكیة (الوضعیة المالیة للمؤسسات 

 BADRالمبادئ التي یرتكز علیھا بنك الفالحة والتنمیة الریفیة : الفرع الثالث
  :تتمثل في
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I. یھتم البنك عموما بالزبون ویحرص على حسن إستقبالھ، یقدم لھ : مبادئ االستغالل
یبادر بإعطائھ المعلومات الصحیحة والدقیقة حتى یكون على علم بكل ما حدث  الخدمات،

 .في الساحة اإلقتصادیة مما یجعلھ مستقال عن الحكومة وعن الخارج
II. إن البنك حریص على أموال المودعین لھ حتى یكون في مستوى : مبدأ القرض والمخاطرة

 .ضمانات والتي یتطلبھا البنك الثقة، كما انھ بإعادة الحق إلى أھلھ خاصة وأن ھناك
III. یتعامل المصرف بأموال الناس، إدا رغبوا بسحب ودائعھم یكون : مبدأ السیولة النقدیة

البنك حاضرا لطلباتھم، أي المال النقدي یكون جاھزا لمواجھة طلبات السحب اآلتیة من قبل 
 .الزبائن

IV. المركزي یتمثل في وجوب ترك نسبة معینة في خزینة البنك: مبدأ الخزینة. 
V. یلجأ المواطن إلى المصرف من خالل تعامالتھ التجاریة وإدخارأموالھ تفادیا : مبدأ األمن

للمخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا كالسرقة، إذن البنك یعمل كجھاز امن مطالب، بل ملزم 
 .بالمراقبة الصارمة لإلمضاءات وغیرھا

  لفالحة والتنمیة الریفیةیمثل الھیكل التنظیمي األفقي لبنك ا): 09(شكل رقم 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  وثائق البنك: المصدر

  

  

  

  

 المدیریة العامة

 المفتشیة العامة المدیریة العامة

مدیریة 
المستخدمین

التحصیل مدیریة 
 والمنازعات

مدیریة 
 التمویل

الوسائل مدیریة 
 العامة

مدیریة 
 المحاسبة
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 یمثل الھیكل التنظیمي العمودي لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة): 10(شكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  البنكوثائق : المصدر

  

 المدیریة العامة

المدیریة العامة 
 بالنیابة

المدیریة الفرعیة 
 لإلستغالل 

وكالة محلیة 
*أ*  

وكالة محلیة 
*ب*  

وكالة محلیة 
*ج*  

وكالة محلیة 
*د*  
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  "324"تقدیم بنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوكالة أم البواقي : المطلب الثالث

  :التعریف بالوكالة: الفرع األول

دج  220.000.000برأس مال یقدر بـ  1983تأسس بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأم البواقي سنة 
حسین ظروف حیاة سكان دج یھدف إلى تحقیق التنمیة الفالحیة وت 330.000.000ثم أصبح 

األریاف من خالل تمویل العملیات الفالحیة، التقلیدیة والزراعیة والصناعیة وتقدیم السماع 
للمؤسسات التي تساھم في تنمیة العالم الریفي ولكن نظرا للقرار الذي صدر فیما بعد والذي ینص 

تسب زبائن بأشكال على عدم تخصص البنوك فقد تنوعت أنشطة البنك في مختلف القطاعات فأك
  .مختلفة ھذا ما جعلھ یحتل الریادة مع البنوك األولى المتواجدة على مستوى الوالیة

  :موقع الوكالة في الوالیة: الفرع الثاني

یحتل بنك الفالحة والتنمیة الریفیة موقعا إستراتیجیا ھاما بالوالیة، بإشرافھ على مجموعة فاعلة 
ركة الوطنیة للكھرباء والغاز، مدیریة التربیة والتعلیم، دار من المؤسسات الوطنیة، مواجھا للش

الثقافة، المجلس الشعبي البلدي، مستشفى محمد بوضیاف، الشركة الوطنیة للتأمین، إضافة إلى 
مما سھل تعامالت البنك المختلفة الزبائن  –بنك الجزائر حالیا  -البنك المركزي الجزائري 

علة بین المدیریات المركزیة والوكاالت التابعة لھا، وھما وكالة وتعتبر المدیریة ھمزة وصل الفا
أم البواقي ووكالة عین البیضاء، حیث یتمثل دورھا أساسا في اإلشراف والمراقبة لتنظیم 

  .العملیات التجاریة وضمان سیرھا بشكل سلیم
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 :الھیكل التنظیمي للوكالة التجاریة بأم البواقي: الفرع الثالث

  .الھیكل التنظیمي للوكالة المحلیة بأم البواقي): 11(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السكریتاریة المدیــــــر

 البنك الجالس
Bank Assise 

  البنك الواقف

للمكاتب  1المراقب 
 األمامیة

للمكاتب  2المراقب 
 الخلفیة

 شبابیك السحب

  :المكلفین

  .مكلف بالقروض -

  .مكلف بالتحویالت-

مكلف ببطاقات  -
  السحب

المقاصة  -
  .اإللكترونیة

مكلف التجارة  -
 .الخارجیة

  :المكلفین

  .بالقروض مكلف -

  .مكلف بالتحویالت-

مكلف ببطاقات  -
  السحب

المقاصة  -
  .اإللكترونیة

مكلف التجارة  -
 .الخارجیة

االستقبال 
 )المضیفة(

مصلحة المحاسبة 
والمراقبة المحاسبیة 

 )مصلحة مستقلة(

 الرئیسي الصندوق

  وثائق الوكالة: المصدر

. 
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  :وظائف أھم مصالح الوكالة: الفرع الرابع 

I. تعمل ھذه المصالح على تسییر موارد البنك والمحافظة : مصالح االستغالل
 :علیھا وعموما تقوم ھذه المصالح بـ

  .وتوزیع القروض وتحصیل المستحقات من الزبائنجمع الموارد  - 1

  .دراسة كل اإلجراءات القانونیة التي یمكن أن تربط الزبون بالبنك - 2

  .جلب أكبر قدر ممكن من المردودیة للبنك - 3

  .تسییر موارد واستخدامات البنك - 4

  .الحمایة والمحافظة على فوائد وصورة ومكانة البنك - 5

II. المصالح أساسا إلى خدمة الزبون وتلبیة مختلف تھدف ھذه : مصالح الزبون
 :طلباتھ وعموما تقوم ھذه المصالح بـ

  .تسییر عملیات األوراق التجاریة واألوراق المالیة - 1

  .التحویالت لصالح الزبائن - 2

  .تقدیم بطاقات السحب والصكوك - 3

  .ترقیة وتطویر نوعیة الخدمات المقدمة للزبائن باستمرار - 4

III. تعمل ھذه المصالح على تجسید السیاسة العامة للبنك : رمصالح التسیی
 :ومخططھ اإلستراتیجي على أرض الواقع وذلك من خالل مصلحتین ھما

  .تقوم ھذه المصلحة بتسییر ومراقبة حسابات البنك: مصلحة المحاسبة والمراقبة الحسابیة - 1

تعمل على تسییر مختلف العملیات المتعلقة بالتعامالت : مصلحة التعامالت الخارجیة - 2
الخارجیة وتقدیم الخدمات الخاصة بالمستوى الدولي وإجراء عملیات المقاصات عن بعد وتعتبر 

  .ھذه المصلحة صلب دراستنا ألنھا المصلحة المكلفة بمتابعة وتسییر عملیات االعتماد المستندي

  .البنك داخلیا وخارجیاتسھر مصالح التسییر على التعریف ب - 3

  .ضمان تطبیق كل التعلیمات الصادرة في جمیع الھیاكل - 4

  .اكتشاف األخطاء وتقییمھا واقتراح تفادیھا في المستقبل - 5

  .تطویر االتصاالت الداخلیة والخارجیة باستعمال الوسائل المتطورة - 6
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  :تمویل التجارة الخارجیة باإلعتماد المستندي: المبحث الثاني

  :إجراءات فتح اإلعتماد المستندي: المطلب األول

كل اعتماد مستندي یفتحھ البنك المحلي الستیراد بضائع، ویعتر لدى مراسل ھذا البنك إعتماد 
  .تصدیري، وكذلك فأن أنواع وكیفیة مراجعة المستندات تكون واحدة

د وأن یعززه لھ وقد یطلب المراسل عند إرسال إعتماده البنك المحلي أن یخطر بھ المستفی
  :وتختلف مسؤولیة البنك المحلي في الحالتین

ومن ھذا المنطق نتطرق إلى كیفیة إختیار البنك لعمالئھ، ثم سیر عملیة فتح اإلعتماد المستندي، 
  .إلى غایة التسویة

  :الشروط الواجب توفرھا في العمیل

  :إجباریة ھي یتطلب الحصول على القروض بالنسبة للعمالء اإلقتصادیین ثالث شروط

  :المؤھالت

  .سجل تجاري : تاجر

  .سجل تجاري مقاولة: مقاول

  .بطاقة فالح: فالح

  .العقد التأسیسي لشركة: شركة

  :صفة التاجر

من القانون التجاري كل شخص معنوي أو طبیعي مسجل في السجل التجاري  21فحسب المادة 
مضمونة، تضمن ھذه المادة  فھو تاجر حتى إثبات العكس، فإن صفة تاجر في نظر القوانین

لألشخاص الطبیعیین أو المعنویین المسجلین في السجل التجاري كل الحقوق للقیام بكل اإلعمال 
التجاریة وتتوسع ھذه المیزة لتشمل الخواص المقیدین في السجل التجاري من أصحاب المھن 

  .التقلیدیة

  :اإلشتراك الضریبي والشبھ الضریبي

ة للمتعامل اإلقتصادي عنصرا ھاما لتحدید المخاطر المحتملة للبنك في تعتبر الحالة الضریبی
: صدد المتعاملون اإلقتصادیون المؤھلون للحصول على القروض البنكیة المحتملة یتوجب علیھم

  .إظھار وثائق ضریبیة وشبھ ضریبیة

  

  



 التجاریة البنوك حول أساسیة مفاهیم:الفصل األول
  

105 
 

  :اعتماد السجالت التنظیمیة

حاسبیة قانونیة وإنشاء كل سنة وثیقة تتطلب العملیات اإلقتصادیة وألسباب مالیة سجالت م
  .محاسبیة قانونیة تمثل الحالة المالیة الدقیقة للمؤسسة

ھذه األخیرة تكون على شكل جزء تمثل للبنك المعلومة الالزمة للدراسة التحلیلیة المطبقة في 
إطار الحصول على القرض وعلى ھذا األساس یجب على المتعاملین اإلقتصادیین الطالبین 

  :وض تزوید البنك على األقل بــ للقر

  .المیزانیات وصورة األصل للمالحق المكتوبة -

  .نسخة من التقریر المالي -

  .إضافة إلى كون العمیل لدیھ المبلغ بالعملة الوطنیة لتغطیة العملیة -

  .كما یجب أن یكون للعمیل قرض باإلمضاء للسماح لھ بفتح إعتماد ولدیھ رھن -

  :معالجة الملفات مرحلة

خیر والوقت أحتى یتحقق البنك من األداء الجید یقوم بمعالجة ملفات القرض بدقة والتي ال تقبل الت
بتداءا من تاریخ طلب ت المعالجة وتبدأ دراسة الملفات إالمستطاع من طرف البنك مع احترام وق

  :القرض من طرف الزبون حیث یقوم البنك في ھذه المھلة بــ

  .المستندات المقدمةفحص  -

  .تكوین الملف -

  :األخطار التي یتعرض لھا البنك في مرحلة إجراءات الفتح

  :تھرب المصدر من إتمام الصفقة

  .عند إتفاق الطرفان على الصفقة وقبل اإلمضاء ینسحب المصدر ویترك الصفقة

  :ضمان اإلعسار عن التنفیذ للصفقة

ئي للفقة، یقوم بطلب ضماني یؤكد على إتمام المصدر المستورد قبل إمضائھ للعقد التجاري النھا
  .%5للصفقة ویقدر ھذا الضمان بـ 

  : الخطر المالي

  .وھنا یقوم البنك بدراسة المیزانیات المالیة ورأس المال للمؤسسة وعدم الدین
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  :الخطر القانوني

سھا، نوع النشاط مرتبط بالحالة أو الوضعیة القانونیة للمؤسسة وكذا بنوع النشاطات التي تمار
  .شرعي أو غیر شرعي من الناحیة القانونیة قبل أي عملیة إستیراد وتصدیر ال بد من التوطین

  la domicilationالتوطین : المطلب الثاني

وھذا ما تنص  التوطین ھو إجراء مسبق قبل البدء في تنفیذ عملیة تمویل عقد تجاري مع الخارج،
علیھ تنظیمات التجارة الخارجیة، حیث یعتبر التوطین عملیة إجباریة في التجارة الخارجیة 

أنظر الملحق (تستوجب القیام بعدة إجراءات محددة من طرف البنك المركزي، طلب التوطین 
01(  

اء رقم ونشیر أن، إجراءات الفتح تبدأ بالتوطین الذي یعد اإلجراء األول حیث یقصد بھ أعط
  .الفاتورة یقدمھا طالب فتح اإلعتماد ومحصل علیھا من المصدر

وبعبارة أخرى یتم فتح ملف التوطین بحضور المستورد المواطن لدى بنكھ مرفق بعقد تجاري أو 
أو  facture proformaكل الوثائق التي تحمل محلھ التي تكون في شكل فاتورة نموذجیة 

تكون مرفقة بطلب لتوطین كما ھو ظاھر وموجود لدى الوكالة، فاتورة تجاریة حیث أن الفاتورة 
  ):02أنظر الملحق (إذا یجب أن یتضمن مجموعة من المعلومات الضروریة والتي تتمثل في 

  .إسم المستورد -

  .النشاط الممارس-

  .رقم الحساب -

  .الوكالة الفاتحة لإلعتماد -

  .طبیعة البضاعة والكمیة -

  .ةرقم التعریفة الجمركی -

  .سعر الوحدة -

  .مصدر البضاعة -

  .المبلغ بالعملة الصعبة -

  ..طریقة التسدید وصالحیة الفاتورة -

  .توقیع الزبون -

وبھذا فإن طلب التوظیف یمكن ضمن ھذه الوثیقة المبینة لكل المعلومات الھامة الموجودة على  -
  .مستوى الوكالة
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  :أنواع التوطین

  .تنفیذ العملیة التجاریة) ال تتعدى ستة أشھر( DI: عملیة توطین اإلستیراد

  .المدة ال تزید عن عام: DIPعملیة توطین 

 Quittance desفي حالة البضاعة المستوردة توجھ للبیع على حالھا                              * 
impôts  

  .في حالة البضاعة تستعمل كمواد أولیة* 

 .في حالة بضاعة اإلستثمار* 

  :رقم التوطین

بعد اإلنتھاء من اإلجراءات المختلفة بعد تقدیم الطلب یعطي للعمیل رقم التوطین وتثبت كل ھذه 
ویتضمن رقم ) 03أنظر الملحق ( LE FICHE CONTORLLاإلجراءات في وثیقة خاصة 

  :التوطین

  ).040402(رقم البنك في ستة أرقام + رقم الوالیة  -

  ).2014(أربع أرقام للسنة  -

  ).1(رقم الثالثي  -

  ).للخدمات 40مواد أو نضع  10: العملیة(رقم نوع العملیة  -

  .00003ترمز إلى الرقم التسلسلي الذي یعطى لكل عمیل، : أرقام 5 -

  .EUR: األرقام األخیرة ترمز للعملة المتعامل بھا 3 -

  :مثال رقم التوظیف یكون كما یلي -

  العملة
EUR 

  رقم العملیة في الثالثي
00003  

  رقم العملیة
10  

  الثالثي
1 
  

  السنة
2014  

  رقم الوالیة ورقم البنك
040402  

  

وبھذا فإن ھذا الرقم یعرف العملیة كاملة، حیث أن الملف یبقى لدى الوكالة لكي یتابع سیر العملیة 
عبات أو عدم إتمام العملیة، حتى نھایتھا وتكون أداة لفرض العقوبات على الزبون في حالة أي تال

وبعد ذلك یتم تقدیم إستمارة للمستـورد وتكون متعلقة بالـتوطین وتحمـل تسمـیة بطاقة المـراقبة 
  :ھذه البطاقة تعمل البیانات التالیة LA FICHE CONTROLE  كما ذكـرنا سـابقا   

  .إسم الوكالة البنكیة -

 یمضي على تعھد بعدم البیع
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  .رقم الشباك الموطن للعملیة -

  .المستوردمرجعیات  -

  .رقم ملف التوطین -

  .مدة صالحیة العملیة -

  .إسم وعنوان المستورد -

  .المبالغ المستعملة في العملیة بالعملة الصعبة والعملة الوطنیة -

  .طبیعة البضاعة -

یتم ملئ اإلستمارة ومن ثم تقدیم الوثائق الالزمة إلتمام العملیة، كما یتم تسجیل ھذا التوطین في 
  .، كما أن ھذا المصنف یتم مراجعتھ كل ثالثيRépertoireمصنف خاص 

  اإلعتماد المستندي:                      ولتنفیذ ھذا التوطین 

  التحصیل المستندي                                                 

  .التحویل الحر                                                 

 l’ouverture de créditفتح اإلعتماد المستندي : الثالثالمطلب 
documentaire:  

  :یتم فتح اإلعتماد المستندي وفق الخطوات التالیة

تتم عملیة اإلعتماد المستندي بناءا على طلب محدد من طرف العمیل وفق النماذج الموجودة  -
  :توزع كما یلي حیث یقدم منھا ثالثة نسخ  )04أنظر الملحق (على مستوى الوكالة 

  ).المعني باألمر(نسخة تسلم للمستورد  -

  .نسخة تحتفظ بھا الوكالة -

نسخة توجھ لمدیریة عملیات التجارة الخارجیة على مستوى المدیریة المركزیة للبنك علما أن  -
  .المستورد عند إعداده لھذا الطلب ینبغي أن یكون مرفقا بالفاتورة الشكلیة التي تم توطینھا

  :لب الفتح یحمل المعلومات التالیةإن  -

  .طلب التوطین -

  .إسم الوكالة البنكیة -

  .إسم المستورد -

  .نوع اإلعتماد المطلوب فتحھ -
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  .قیمة اإلعتماد -

  .إسم البنك المراسل في الخارج -

  .إسم المصدر -

  .مدة صالحیة القرض -

  .نوع الدفع ورقم الفاتورة -

  .الوصولتعیین میناء اإلرسال ومیناء  -

  .توقیع المستورد على الطلب -

من قیمة الصفقة،  %103بعدما یقوم البنك بتسجیل اإلفتتاح وخصم من حساب العمیل ما قیمتھ 
اإلضافیة عبارة عن المؤونة تستعمل ألجل تغطیة تقلبات أسعار الصرف  %03حیث تعتبر ال 

 tvaكحد أدنى و  DA 30000 :خالل مدة إجراء ھذه العملیة وكذا عمولة البنك التي تقدر بـ
  .%17المقدرة ب 

 BADRوبعد ذلك یتم إرسال الوثائق إلى المقر الرئیسي لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة، بنك 
المركزي یقوم ھنا البنك بإختیار البنك الذي یمكن التعامل معھ لیكون الوسیط بین المستورد 

غ عمیلھ بأن اإلعتماد قد فتح لصالحھ وعند والمصدر وھو بنك المصدر، ویقوم ھذا األخیر بإبال
  .مطابقة الشروط المتفق علیھا یقوم البنك المصدر بإشعار بنك المستورد وھنا تنتھي مرحلة الفتح

  :األخطار المتعلقة بمرحل فتح اإلعتماد

بالنسبة لھذه المرحلة فھي تتعرض لخطر القرض وھو المتمثل في خطر عدم التسدید وھذا یؤثر 
  .%103سة البنك بتجمید رصید العمیل وذلك كما ذكرنا سابقا على سیا

ویبرز في ھذه المرحلة خطر مھم جدا في المعامالت الدولیة وھو خطر سعر الصرف فھو في 
  .كضمان لتقلبات سعر الصرف %3بحجز  BADRتغیر مستمر، فھناك یقوم البنك 

 LA REALISATION DUالتنفیذ والتسویة النھائیة : المطلب الرابع
CREDIT DOCUMANTAIRE:  

  :یقوم المصدر بتسلیم البضاعة للناقل ویحصل على الوثائق التالیة

  ).05أنظر الملحق (سند الشحن  -

  ).06أنظر الملحق (الفاتورة التجاریة  -

  ).07أنظر الملحق (شھادة المنشأ  -

  .بولیصة التأمین -
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  ).08أنظر الملحق (شھادة مراقبة النوعیة  -

  ).09أنظر الملحق (مطابقة شھادة ال -

  .قائمة الطرود -

  ).10أنظر الملحق ) (بیان العمولة(قائمة التعبئة  -

الذي یرسلھا الى بنك المستورد قبل إنتھاء اآلجال ) بنك المصدر(ویسلم ھذه الوثائق إلى بنكھ 
ستورد المحددة مرفقة بجدول اإلرسال لیتم مراجعتھا وبعدھا یقوم بنك المستورد بإستدعاء الم

إلمضاء قبول تحویل قیمة الصفقة إلى المصدر، وبعدھا یسلم البنك المستندات إلى المستورد الذي 
یتوجھ بھا إلى وكیل العبور لتلم البضاعة ویحصل على الوثیقة الجمركیة التي یسلمھا بدوره إلى 

  .البنك وبھذا تتم التسویة

اإلعتماد ال یتم ذلك بموافقة جمیع األطراف إذا رغب أحد األطراف بتعدیل أو إلغاء : مالحظة
  .في تعدیل أو إلغاء اإلعتماد ال یتم ذلك إال بموافقة جمیع األطراف المتدخلة في العملیة

  :األخطار المتعلقة بمرحلة التنفیذ

إن ھذا الخطر خاص بمرحلة التصنیع ویكون ألسباب تقنیة أو مالیة والمتمثل : خطر التصنیع
  ).المتفق علیھ(در على إنتاج ھذه البضاعة في الوقت الالزم في عدم قدرة المص

خاص بمرحلة اإلنتاج والمتعلق بإرتفاع األسعار الداخلیة لبلد المصدر، أي : خطر اقتصادي
  .خطر إرتفاع أسعار المادة األولیة لتلك البضاعة، ھذا في حالة سعر الصرف المتفق علیھ ثابت

أو أن البضاعة لیست (المتفق علیھ في العقد في الوقت : خطر عدم إرسال البضاعة
  ).بالمواصفات المطلوبة

من مبلغ الصفقة  % 10إلى  % 5متمثل في أن المستورد یحتفظ ب : ھنا الضمان للمستورد
  .حتى یتسلم البضاعة بالمواصفات المطلوبة لكي یلغي ھذا الضمان

جد ضمان وصول وت: خطر عدم وصول البضاعة سالمة في حالة الشحن بحرا أو جوا
البضاعة في عملیات التصدیر للمحافظة وحمایة البضاعة من المخاطر التي قد تتعرض لھا 

  ).مخاطر طبیعیة أو سیاسیة(

  .وختاما لھذه العملیة فالشكل التالي یوضح المراحل التي تمر بھا عملیة تمویل باإلعتماد المستندي
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 عملیة التمویل باإلعتماد المستندي المراحل التي تمر بھ): 12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .طلب فتح اإلعتماد لصالح المستورد - 1

  .المستندي إلى بنك المصدر إرسال بنك المستورد فتح اإلعتماد - 2

  .لصالحھ 0إشعار بنك المصدر والتأكید على فتح اإلعتماد - 3

من أجل إستالم البضاعة یجب على المصدر إعطاء دلیل تصدیر البضاعة ألى بنكھ فتقدم لھا  - 4
  .كل الوثائق المطلوبة

تھا یقوم البنك بعد تأكد بنك المصدر من صحة الوثائق التي قدمھا ھذا األخیر ومدى مطابق - 5
  ).تسدید مبلغ البیع(بتسویة وضعیتھ المالیة 

  .بنك المصدر یسلم الوثائق إلى بنك المستورد - 6

یقوم بنك المستورد بالتأكد من صحة الوثائق ومدى مطابقتھا ومن یسوس الوضعیة المالیة  - 7
  ).دفع المبلغ(لبنك المصدر 

  .یدفع المستورد حقوق إلى بنك المستورد - 8

  .لم البنك الوثائق إلى المستوردیس - 9

  .یستعمل المستورد الوثائق المسلمة من طرف البنك إلستالم بضاعتھ - 10

  :المتابعة المالیة لسیر عملیة اإلعتماد المستندي

عند طلب العمیل لفتح إعتماد بالبنك فإن العمیل یقوم في مرحلة التوظیف بدفع تكلفة التوطین 
دج وفي مرحلة فتح اإلعتماد یقوم  3510أي ما قیمتھ  %  17بإضافة  دج 3000: المقدرة بـ

من قیمة الصفقة من حساب العمیل حسب سعر الصرف  ذلك  % 103البنك بتجمید ما قیمتھ 
دج باإلضافة إلى عمولة فتح اإلعتماد وتقدر بـ  3000الوقت وتسدید تكلفة اإلعتماد المقدرة بـ 

إستالم الوثائق والتحقق منھا من طرف بنك المستورد یقوم  في األلف من المبلغ وعند 0.025

 المصدر المستورد

 بنك المصدر بنك المستورد

1 

9 

8 

5 3 

4 

2 

7 
6 

 العقد أو الفاتورة
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البنك بتحویل مبلغ لبنك المصدر وذلك حسب سعر الصرف في ذلك الوقت وعمولة التحویل 
  .BADRیحدده بنك 

فإن المبلغ المتبقي یعاد للعمیل قبل أن  % 103فإذا قیمة الصفقة حسب سعر الصرف أقل من  -
  .بالبضاعة لكي یستلمھا یستلم جمیع الوثائق الخاصة

فالبنك یطالب العمیل بتلك الزیادة لیتسلم  103وفي الحالة األخرى أي قیمة الصفقة أكبر من  -
 .الوثائق الالزمة
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  :الخاتمة العامة 

بحثت هذه الدراسة في البنوك التجاریة و دورها في تمویل التجارة الخارجیة ، من خالل دراسة 

حالة وكالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة بأم البواقي، حیث كشفت عن الدول الفعال الذي یمكن 

ي في أن تساهم به في تمویل التجارة الخارجیة، فالبنوك التجاریة تعد الجهاز المصرفي األساس

توفیر الدعم المالي للنشاط التجاري الخارجي، حیث یعتمد البنك التجاري على مصادر تغذیة 

مباشرة لنشاطه، سواء ارتبط ذلك بموارده الذاتیة أو األموال الخاصة من رأس مال مدفوع و 

و احتیاطات و موارد خارجیة تتمثل في موارد الزبائن و موارد إعادة التمویل و إعادة الخصم ، 

  .البنك التجاري مطالب بضرورة حسن استغالل هذه الموارد و ترشید استخدامها 

و یمكن القول أّن مساهمة البنوك في تمویل التجارة الخارجیة یرتكز على منحها للقروض 

لتمویلها سواء كانت قصیرة، متوسطة، أو طویلة األجل و السماح للمتعاملین باختیار أفضل 

ع التجارة الخارجیة ، و تكثیف نشاطها ، و االستفادة منه ، ال سیما و الطرق التي تسمح بتوسی

أن التجارة الخارجیة أحد ركائز الممارسة االقتصادیة الناجحة، و التي یقوم علیها التطور 

  .االقتصادي في أي دولة من دول العالم 

م البواقي توصلنا إلى أن و من خالل دراستنا التطبیقیة عن بنك الفالحة و التنمیة الریفیة لوالیة أ

بنك الفالحة و التنمیة الریفیة أحد أهم بنوك التجاریة على المستوى الوطني و أكثر 

  نشأة و تعد عملیات التجارة الخارجیة ثاني أهم أنشطة البنك الرئیسیة، و تعتبر

  .تقنیة االعتماد المستندي الطریقة األحسن و األضمن في تمویل التجارة الخارجیة  

ي األخیر یمكن القول أّن واقع تمویل التجارة الخارجیة من طرف البنوك التجاریة یختلف من و ف

لى أخر و هذا ما یمكن أن یشكل مواضیعا ألبحاث و دراسات أخرى في نفس المجال    .بنك ّإ
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  باللغة العربیة  :وال المراجعأ

  :الكتب -أ

    .الدار الجامعیة مؤسسة شباب الجامعة البنوك،النقود و  اقتصادیات مجید،ضیاء  - 1

2-  طاهر فاضل البیاتي ، المصارف و النظریة النقدیة ، جامعة العلوم التطبیقیة االكادمیة 
.العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة    

 ،7ط  للنشر،دار وائل  الحدیثة،الطرق المحاسبیة  المصرفیة،العملیات  :اهللاأمین عبد  خالد - 3
2014.                                   

لنشر و التوزیع بیروت لالنقود و البنوك المؤسسات الجامعیة  اقتصادیاتبوذیاب ،  سلیمان - 4
1996.   

.2000 اإلسكندریة،الدار الجامعیة  المالیة،األسواق و المؤسسات  حتفي،عبد الغفار   5 -  
 و النقدي و المصرفي ، منشورات الحلبي عدلي ناشیر ، مقدمة في اإلقتصاد سوري - 6    

 .2005، 1الحقوقیة ، دمشق ، ط

 .2000 ،2ط  اإلسكندریة، للنشر،دار وائل  المصرفیة،العملیات  اهللا،خالد أمین عبد  - 7    

وائل محمد إدریس ، اإلدارة اإلستراتجیة ، دار وائل للنشر ، األردن  محسن الغالبي ، رطاه - 8
   . 2007، الطبعة األولى ، 

،  2كمال خلیل الحمزاوي ، إقتصاد االئتمان المصرفي ، منشأة المعارف ، مصر ، ط محمد  -9
2000 .  

الطبعة  األردن، عمان،دار وائل للنشر،  المصرفیة،إدارة العملیات  الطراد،إسماعیل إبراهیم  - 10
   .2006األولى، 

 . 2006الطاهر عبد اهللا ، النقود و البنوك و المؤسسات المالیة ، مركز الیزید للنشر ،  -11

 . 2008،  1زیاد رمضان ، إدارة البنوك ، دار البدایة للنشر ، طبعة  -12

   .2001الطاھر، تقنیات البنوك، المطبوعات الجامعیة، الجزائر  لطرش - 13
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، الدار الجامعیة، مصر، "أسواق المال والمؤسسات المالیة" محمد صالح وآخرون،  - 14
2004.  

  
               2007 1عمان ط،البنوك إدارةرفي، یمحمد عبد الفتاح الص - 15

  .2005السعید وأنور، إدارة البنوك، الدار الجامعیة الجدیدة، القاھرة اإلسكندریة  محمد - 16
یعدل فریدة، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، دیوان الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر  - 17
  2007، 3ط

إسماعیل احمد الشناوي، عبد المنعم مبارك، اقتصادیات النقود والبنوك واألسواق المالیة،   -18
  . 2001الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 

  .2000مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  االقتصاد النقدي،ضیاء مجید الموسوي،  - 19
  .1994، الجامعة المفتوحة، لیبیا، النقود والمصارفعقیل جاسم عبد اهللا،  -20
  ضیاء المجید، اقتصادیات النقود والبنوك، الدار الجامعیة مؤسسة شباب الجامعة -21

عطیة احمد صالح، محاسبة االستثمار والتمویل في البنوك التجاریة، كلیة التجارة، جامعة  -22
  .الرقریق،

دار  - االقتصاد النقدي و المصرفي والبورصات اإلسكندریة : مصطفي رشیدي شیحة -23
  الجامعة الجدیدة للنشر 

، محفوظ أحمد جودة، إدارة االئتمان، عمان، دار وائل للنشر عبد المعطي رضا رشید-24

1993                    .  
فالح الحسني الحسن، مؤید عبد الرحمان، إدارة البنوك مدخل كمي و إستراتیجي معاصر  - 25

 .دار وائل للنشر عمان،

القرارات المكتب العربي الحدیث  اتخاذمدخل  التجاریة،إدارة البنوك  :هنديمنبر إبراهیم  -26
  .2000-03الطبعة 

التسھیالت المصرفیة للمؤسسات و األفراد دار الوسام للطباعة : صالح الدین حسن السیسي - 27
 . 1998و النشر 

  .1993محمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر  -28
  .  2000حمیدي عبد العظیم ، اقتصادیات التجارة الدولیة ، دار النهضة العربیة  - 2
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اسیات االقتصاد الدولي، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة 3\أس: عادل أحمد حشیش  -30
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  :الملخص 

بحثت هذه الدراسة في البنوك التجاریة و دورها فـي تمویـل التجـارة الخارجیـة مـن خـالل التطبیـق علـى بنـك الفالحـة 
و التنمیة الریفیة لوكالة أم البواقي، حیث یعد التمویل عنصرا أساسیا في النشـاط االقتصـادي بصـفة عامـة و نشـاط 

ا االعتمــاد المســتندي و التحصــیل ألمســتندي، و مــن البنــوك التجاریــة بصــفة خاصــة، و یتخــذ أشــكاال متعــددة منهــ
و مهمــا  .حیــث المــدة الزمنیــة یتخــذ أشــكاال أخــرى منهــا تمویــل قصــیر األجــل، و تمویــل متوســط و طویــل األجــل

اختلفــت طبیعــة التمویــل فإنــه المحــرك الرئیســي و األساســي ألي مشــروع فــي أي دولــة فــي العــالم مــن أجــل تحقیــق 
مـو، و هـو یعمـل علـى تحقیــق سیاسـة اقتصـادیة یتابعهـا و یسـعى إلـى تحقیقهـا، و تتطلــب الرفاهیـة و التطـور و الن

  .هذه السیاسة تخطیط المشاریع التنمیة حسب احتیاجاتها و القدرة التمویلیة للبالد 

ة و مـن خـالل دراســتنا حـول بنــك الفالحـة و التنمیــة الریفیـة لوكالـة أم البــواقي و الـذي یعــد أحـد أهــم البنـوك التجاریــ
توصـــلنا إلـــى أّن هـــذا البنـــك یعـــد أحـــد أهـــم البنـــوك التجاریـــة علـــى المســـتوى الـــوطني، حیـــث تعـــد عملیـــات التجـــارة 
الخارجیــة ثــاني أهــم أنشــطة البنــك الرئیســیة، إضــافة إلــى تطــویر و ترقیــة القطــاع الفالحــي فــي الجزائــر، كمــا یــوفر 

المستندي، و تسـتحوذ هـذه التقنیـة علـى أكبـر نسـبة مـن البنك للمتعاملین في میدان التجارة الخارجیة تقنیة االعتماد 
  . مجموع المعامالت التجاریة الدولیة 

  .البنوك التجاریة، التمویل، التجارة الخارجیة :  الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

 This study looked at the commercial banks and their role in foreign trade financing through the 
application on the Bank of Agriculture and Rural Development Agency or residuals , which is funding 
a key element in economic activity in general and commercial banks Activity in particular, and take 
many forms, including documentary credit and Documentary Collection , and in terms of the length of 
time taken other forms, including short-term financing , and the financing of medium and long-term .  

And no matter how different the nature of the funding it and the main core engine of any project in 
any country in the world in order to achieve prosperity and development and growth , and is working 
to achieve the economic policy pursued by and seeks to achieve , and this policy requires projects 
development planning as per their requirements and ability financing of the country. 

 And through our study on Agriculture Bank and Rural Development Agency or residuum , which is 
one of the most important commercial banks, we determined that this bank is one of the most 
important commercial banks at the national level , where is the foreign trade operations of the second 
most important bank's main activities , in addition to the development and promotion the agricultural 
sector in Algeria , as the bank provides to customers in the technical field of foreign trade 
documentary credit , and this technique accounts for the largest proportion of the total international 
trade transactions. 

Key words: 
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