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 نأخفقنا وذكرنا  أ ذا  إذا نجحنا وال باليأس  إ  اللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور

 فـال تأخذ منا تواضعنا عطيتناأذا  إاللهم   خفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح،اإل 

 عتزازنا بكرامتناإعطيتنا تواضعنا فـال تأخذ  أوإذا  

 منا ما ينفعنا وزدنا علمانفعنا بما علمتنا وعلإاللهم  

 ا طيبا وعمال متقنانسألك علما نافعا ورزقـ  انإاللهم  

ستغنينا ،وفي كنفك أصبحنا وأمسينا ،أنت  إهتدينا ،وبفضلك  إاللهم بنورك  
هب لنا حكما وألحقنا  خر فـال شيء بعدك ،ربي  األول فـال شيء قبلك وأنت اآل 

 جعلنا من ورثة جنة النعيم.إ خرين و جعل لنا لسان صدق في اآل إ بالصالحين و 

 .جعل أول يومنا فـالحا وأوسطه صالحا وآخره نجاحاإ هم  الل

 

 



       

 

 

 تقدير شكر و             
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 صدق اهللا العظيمقـال اهللا تعالى " فـاذكروني أذكركم وأشكروا لي وال تكفرون "     

     وآخرا ودائما أوال اللهم لك الحمد والشكر كله وإليك يرجع الفضل فـالحمد هللا    
    م سيدنا محمد  يالعظ  المرسلين صاحب الخلقوالصالة والسالم على خاتم األنبياء  

                 الذي أدى األمانة وبلغ الرسالة ونحن على ذلك شاهدين.

 ةأما بعد بداية شكر خاص وتحية وإحترام أتقدم بها لألستاذة المشرف  

على توجهاتها ونصائحها القيمة ومساعدتها لي على إتمام هذا   نة"بوسمي آمال "     
 ل المتواضع.العم

 علي    كما أشكر كل األساتذة األفـاضل الذين ساعدوني في هذا العمل ولم يبخلو   
ذة: عياش زوبير، بوكرة كميلية، شوق فوزي، تقرارت يزيد. تاساأل  وأخص بالذكر

 صاحبة اإلبتسامة الجميلة. "سفـاري أسماء"كما ال أنسى األستاذة المحبوبة على قـلبي  

     كما أشكر موظفي البنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي على مساعدتهم لي  
 هذه المذكرة.من    الجانب التطبيقي  في

سواءا من قريب أو من  في إعداد هذه المذكرة    نيشكر كل من ساعدأ  وأخيرا
 كل تقدير.  يبعيد وله من

 

 



     

                                                

 

 

 

 ء صونياإهدا
                    ه لي في إتمام هذا العمل المتواضعبعد السجود هللا شكرا على إعانته وتوفيق

 افي حقهم  تعالى  ثمرة جهدي وإجتهادي إلى من قـال اهللا  أهدي

 23سورة اإلسراء اآلية   إرحمهما كما ربياني صغيرا""واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب   

 اهللا.  الحبايب أمي الحبيبة "نورة " حفظهاإلى رمز الحب والحنان إلى أغلى  

 اهللا.  حفظهإلى من أنار لي درب الحياة إلى أعز ما أملك في الوجود أبي الغالي "رشيد "

 أخواتي.إخوتي و إلى من حبهم يجري في عروقي  

  جواني"و عائلتي الثانية "عائلة عابد"  "عائلة كل من  إلى

 .، آمال، خلودة، هدى، سميةإلى أعز صديقـاتي: إيمان، عفـاف، أحالم
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لذئجظ ب ئك ل  فئئ



 المقدمة العامة
 

          نفتاح خاصة في ظل اإل افسة بین المؤسساتنتشار ظاهرة العولمة إلى زیادة حدة المنإأدى 

 تنویع المجاالت التي تعمل ضمنها،على األسواق الدولیة، هذا ما جعلها تطور من نشاطاتها وتسعى إلى 

وهذا في ظل المتغیرات الجدیدة، الموارد الداخلیة  لعدم كفایةالتمویل نظرا  أدى إلى زیادة الحاجة إلىمما 

أو من خالل التمویل  خارجیة سواء من خالل السوق الماليموارد  اللجوء إلى المؤسسات إلى ما دعى

هذه یر عدة أنماط من التمویل لعلى توف المالیة التي تعمل ؤسساتالبنوك من أهم المحیث تعتبر البنكي. 

 ة.تمویل عملیات التجارة الخارجی هذه األنماط من بینو  ،لمؤسساتا

عتماد المستندي من بینها اإللتمویل هذا القطاع في ظل ذلك تعتمد البنوك على عدة صیغ و  

القوانین وكذا  ختالفك بدورها عرضة لعدة مخاطر نظرا إلوالتحصیل المستندي، هذا ما جعل البنو 

طر التي تعترضها البنوك تحدید حجم المخا ذهقتصادیة من بلد إلى آخر، لذا وجب على هاألوضاع اإل

المخاطر الناجمة عن تمویل عملیات  تسییرستراتیجیات معینة لتجنبها، من خالل إتباع إوكذا العمل على 

ضل وسیلة لتغطیة وتفادي المخاطر أف ، إضافة إلى أن الضمانات البنكیة الدولیةالتجارة الخارجیة

لحفاظ على مصالحها امن الضمانات بهدف حیث تلجأ البنوك لهذا النوع  المحتملة في هذا القطاع

 .وكذا حمایة مصالح الزبون ستمراریةاألساسیة وأهمها تحقیق الربح واإل

 إشكالیة الدراسة 

  من أجل دراسة هذا الموضوع والتطرق لجوانبه المتعددة قمنا بطرح اإلشكالیة الرئیسیة التالیة:        

 ؟؟ وكیف یمكن تسییرهامویلها لعملیات التجارة الخارجیةما هي المخاطر التي تعترض البنوك عند ت

 التساؤالت الفرعیة 

 الفرعیة التالیة:سئلة م بجوانب الموضوع قمنا بطرح األلماإلقصد ا         

 ؟التجارة الخارجیة من قبل البنوك وجه تمویلأهي ما  -1

 ؟                       ماهي المخاطر التي تعترض البنوك عند تمویلها للتجارة الخارجیة  -2

 ؟التي تعترض البنوك عند تمویل عملیات التجارة الخارجیة المخاطرفي هل یمكن التحكم   -3

 

 أ 



 المقدمة العامة
 

 الدراسة فرضیات 
من أجل اإلحاطة بجوانب الموضوع ولإلجابة على التساؤالت الفرعیة المطروحة قمنا بوضع 

 الفرضیات التالیة:

  والتحصیل المستندي. عتماد المستنديتمول التجارة الخارجیة من قبل البنوك عن طریق اإل -1

لتجارة ات العملیهم المخاطر التي تواجه البنوك عند تمویلها أیعتبر خطر سعر الصرف من  -2

  .الخارجیة

  .عتماد على عقود خیارات الصرفالصرف یكون من خالل اإلسعر التحكم في خطر  -3

  الدراسة ختیار إأسباب 
 طبیعة التخصص الذي یتالءم مع طبیعة الموضوع. -

 .بها عملیات التجارة الخارجیةهمیة البالغة التي تكتسنظرا لأل  -

 عمل البنوك التجاریة.التعرف على مختلف المخاطر التي تعترض  -

 ، وواقعها في الجزائر.محاولة معرفة كیفیة تسییر المخاطر البنكیة فیما یتعلق بالتجارة الخارجیة  -

إضافة مرجع جدید یمكن اإلعتماد علیه في إعداد البحوث للطلبة الباحثین فیه وتسهیل عملیة  -

 البحث والدراسة باإلعتماد على المعلومات الواردة فیه

 دراسة أهمیة ال 

قتصاد الوطني، مما في اإل أهمیة الدراسة من خالل المكانة التي تحتلها التجارة الخارجیة برزت        

من هنا و لدعمها وتشجیعها، من طرف البنوك التجاریة یظهر أهمیة تمویل عملیات التجارة الخارجیة 

 .التجارة الخارجیة لعملیاتبراز الدور الفعال لعملیة تسییر المخاطر البنكیة إسنحاول 

  أهداف الدراسة 

 :إلىتهدف هذه الدراسة         

 كل ما یتعلق بعملیات التجارة الخارجیة وكذا التقنیات البنكیة المستعملة لتمویلها. معرفة -

 التعرف على مخاطر التمویل البنكي لعملیات التجارة الخارجیة وطرق تسییرها. -

 ب 
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 على المستوى الوطني. التجارة الخارجیةعملیات لتسییر المخاطر البنكیة واقع تسلیط الضوء على  -

  المنهج المستخدم 

 الفرعیة والتساؤالت الرئیسیة شكالیةاإل على جابةاإل جلأ ومنلمام بجوانب الموضوع قصد اإل        

 همأ رازبإ بغیة التحلیلي الوصفي المنهج تم اإلعتماد على بالنفي أو التأكید الفرضیات ختبارإ و  المطروحة

والتطرق إلى مختلف المخاطر التي تعترض عمل البنوك باإلضافة  بالتجارة الخارجیة الخاصة المفاهیم

إلى مبادئ وخطوات تسییر هذه المخاطر وكذا الضمانات البنكیة الدولیة التي یتم اللجوء إلیها في إطار 

 هذه من التطبیقي الجانب ضمن وذلك حالة سةار د سلوبأ لىإ ضافةباإل ،عملیات التجارة الخارجیة

-وكالة أم البواقي ئريزاالج ك الخارجيالبن في عواقال على النظري الجانب سقاطإ منا محاولة سةراالد

051-  

  الدراسات السابقة 

بوكونة نورة، تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم  -

اإلقتصادیة، تخصص تحلیل إقتصادي، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم 

 .2011/2012، 3اإلقتصادیة جامعة الجزائر

، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل ، دور الضمانات البنكیة في تفعیل التجارة الخارجیةرندة دحدوح -

 .2013/2014جامعة أم البواقي، السنة الجامعیة شهادة ماستر أكادیمي في علوم التسییر، 

  تطرقت كل من الدراستین السابقتین إلى طرق تمویل التجارة الخارجیة ودور الضمانات البنكیة         

من خالل تمویلها لتعامالت الخارجیة ولكنها أهملت إحتمال تعرض البنوك إلى مخاطر في زیادة ا

 ا سنقوم بالتعرض إلیه إضافة إلى سبل تسییر هذه المخاطر.لعملیات التجارة الخارجیة وهذا م

 صعوبات الدراسة 

 هناك بعض الصعوبات التي إعترضتنا أثناء فترة الدراسة أهمها:   

هناك عدة مراجع تتناول مخاطر التجارة الخارجیة التي یتعرض لها المصدر والمستورد والمخاطر  -

التي تواجه البنوك أما المراجع التي تبین تسییر المخاطر البنكیة لعملیات التجارة الخارجیة فهي 

 منعدمة. 

 ج 
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ي الجزائري صعوبة الحصول على المعلومات خالل فترة دراسة حالة على مستوى البنك الخارج -

 -051-وكالة أم البواقي

 هیكل الدراسة 

 دراسة   تقسیم القمنا بة المطروحة شكالیاإل اإلجابة علىو  دراسةالموضوع بالشامل لمام اإل قصد        

 لى ثالث فصول:إ

من خالل ثالث مباحث: المبحث األول  طار النظري للتجارة الخارجیةإلول اتناولنا في الفصل األ        

لمنظمة العالمیة أما في المبحث الثاني تطرقنا ال ،تناولنا فیه إلى مفاهیم أساسیة حول التجارة الخارجیة

  .في المبحث الثالث تم التعرف على تقنیات تمویل التجارة الخارجیةما أ ،للتجارة 

  وتم تقسیمه  لتجارة الخارجیة وطرق تسییرهالالبنكي التمویل تعلق بمخاطر یالفصل الثاني فأما         

إلى ثالث مباحث: تطرقنا في المبحث األول إلى عمومیات حول البنوك التجاریة، في حین خصص 

تسییر المخاطر المبحث الثاني إلى تسییر المخاطر البنكیة، أما في المبحث الثالث تم التعرف على 

  ة.الناشئة عن عملیات التجارة الخارجی

ینما الفصل الثالث حاولنا تخصیصه لدراسة حالة لطرق تسییر المخاطر البنكیة لعملیات التجارة ب     

من خالل تقسیمه إلى ثالث  -051-على مستوى البنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي الخارجیة 

في المبحث الثاني تطرقنا مباحث تناولنا في المبحث األول عمومیات حول البنك الخارجي الجزائري، أما 

وأخیرا تعرضنا في المبحث الثالث لدراسة  الخارجیة المستعملة من طرف البنكتقنیات تمویل التجارة ل

 .مستنديوتحصیل عتماد إحالة  هما:  هما البنك لعملیة االستیراد فقطحالتین لتقنیتین یستعمل
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ذ ئكمطذى  ئألضئ
بئكخئذجي ككةجئذب  
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 هیدتم
صة فیما یخص المعامالت الدولیة في جمیع المجاالت وخا تطوراتشهدت الساحة العالمیة  

 یة الدولیةاإلقتصادخل الحكومي في تنظیم العالقات نتشار مبدأ حریة التبادل والتجارة الذي منع التدوإ 

تنافسیة في السوق الدولي، وذلك نتاجیة والمؤشرا جوهریا على قدرة الدول اإل تعد التجارة الخارجیةحیث  

نهضت قد و  .ستیراد والتصدیرجیة المتاحة وقدرة الدولة على اإلنتاإلرتباط هذا المؤشر باإلمكانیات اإل

ي، وذلك بظهور اإلقتصادالتجارة الخارجیة بصفة خاصة لتحتل مكانها المؤثر والحیوي في دائرة النشاط 

الرامیة إلى تحریر التجارة الخارجیة وٕازالة العوائق التي تقف أمامها وتحقیق  المنظمة العالمیة للتجارة 

 المكاسب المرجوة منها.
مما  مخاطرها ت العملیات التجاریة وزادتتعقدیة للدول صاداإلقترا إلختالف األنظمة السیاسیة و ونظ

      ضمان السیر الحسن لهذه العالقات، من أجل ل الهیئات المالیة وخاصة البنوكتطلب ضرورة تدخ

كذا تمویل العملیات التجاریة     اریة المختلفة من مستورد ومصدر و من خالل ضمان حقوق األطراف التج

كما ات التجارة الخارجیة، التي تعتبر المدعم األساسي لعملی األدواتالتقنیات و ل مجموعة من من خال

ما سبق م وٕانطالقا .ياإلقتصادع قطاعات النشاط تشجیتقویة المبادالت الخارجیة و تعمل على تعزیز و 

 الفصل إلى ثالث مباحث: هذا قمنا بتقسیم

 المبحث األول: مفاهیم أساسیة حول التجارة الخارجیة.

 . المنظمة العالمیة للتجارة حث الثاني: المب

 المبحث الثالث: تقنیات تمویل التجارة الخارجیة.

 

 

 

 

 

 

 

 2 



الخارجیةالفصل األول                                             اإلطار النظري للتجارة   

 جیةمفاهیم أساسیة حول التجارة الخار األول:  المبحث
حیث تتفاعل مع مختلف القطاعات  قتصادإي ألتعتبر التجارة الخارجیة من أهم الركائز األساسیة 

   ستیراداإلهذا بواسطة عملیات الدول المتعامل معها و  قتصادیاتإكما تتفاعل مع  البلد، قتصادإلاألخرى 

سواءا كانت  تعیش بمعزل عن العالم بإنتهاج سیاسة اإلكتفاء الذاتي والتصدیر. فال یمكن لدولة ما أن

جب قیام لذلك أو ت األفراد وتباین توزیع المواد والمنتجات بین الدول اوهذا لتعدد حاجمتقدمة أو نامیة 

 التجارة الخارجیة.

 نشأة ومفهوم التجارة الخارجیة األول:المطلب 
 تعتبر أساس العالقات بینها حیث الدول إقتصادیات تلعب التجارة الخارجیة دورا مهما في معظم

  .بدرجة كبیرة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة تساهم وهذا ما جعلها 

 نشأة التجارة الخارجیة -1
 منتصف القرن الثامن عشر میزت وكانت الثورة الصناعیة التي القدمجیة منذ الخار ظهرت التجارة 

      المواد األولیة الالزمة للصناعة  حیث أدت إلى ضرورة الحصول على ،لها الحقیقیة بمثابة البدایة

ثم زاد حجم التجارة  وضرورة تصریف المنتجات التامة الصنع في األسواق الخارجیة،من الدول األخرى 

 ائل النقل والمواصالتنطاقها نتیجة التقدم الكبیر في وس تسعبعد ذلك في القرن التاسع عشر وإ الخارجیة 

 حدتخر، وتقل فیها تبادل المنتجات بعضها بالبعض اآل كأنه سوق واحدة، یتم فیهاالعالم و  الذي جعل

                                                            1بین مستویات األسعار. ختالفاتاإل

  تعریف التجارة الخارجیة -2
 الصیغ صادیین، فقد تعددتتعتبر التجارة الخارجیة من المفاهیم التي أثارت إهتمام الكثیر من اإلق        

 یمكن تعریفها على أنها:  ها وذلك حسب وجهة نظر كل منهم. حیثمختلفة لتعریفال

 یعتمد الخدمات عبر الحدود الدولیة للدول المشتركة في عملیة التبادل، فعندماعملیة تبادل السلع و " -

 اإلقتصادالمفتوح، أما  باإلقتصادیسمى  )تصدیرو  ستیراد(إدولة ما على عملیة التبادل الدولي  قتصادإ

 2".المغلق اإلقتصادالذي ال یتعامل مع العالم الخارجي فیطلق علیه 

 .14، ص2009، اإلسكندریة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،التجارة الخارجیةالسرستي محمد أحمد،  -1

 .      313، ص2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، الكلي مع التطبیقات مقدمة في اإلقتصاد، محمود نوري أبو السعود -2 
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بهدف  غیرها من عناصر اإلنتاج المختلفة بین عدة دولملیة التبادل التجاري للسلع والخدمات و ع" - 

  "نافع المتبادلة ألطراف التجارة.المتحقیق 

صور العالقات االقتصادیة التي یجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بین الدول في شكل  أهم" -

 1"صادرات وواردات.

المبادالت  مجموعة" :من خالل التعاریف السابقة یمكن تعریف التجارة الخارجیة على أنها        

مكاسب لمختلف عدة التجاریة الخارجیة للسلع والخدمات وكذا حركة رؤوس األموال بهدف تحقیق 

 ".األطراف المعنیة بها
المجموعات إلى التجاریة التي تتضمنها التجارة الخارجیة وبصورة عامة یمكن تصنیف المبادالت  

 التالیة:

  أو إنتاجیة  ستهالكیةإالتي تشمل تبادل جمیع السلع المختلفة سواء كانت تبادل السلع المادیة و  -

 ؛مصنعةلنصف السلع ا والخام أالمواد األولیة  أو   

 ؛الخالشحن ...تبادل الخدمات والتي تتضمن خدمات النقل والتأمین و  -
سواء على المدى  ستثماراإلالمجموعة تضم حركة رؤوس األموال ألغراض هذه تبادل النقود و  -

 2.أو الطویل كما تشمل القروض الدولیة القصیر
 أهمیة التجارة الخارجیة وأسباب قیامها  المطلب الثاني:
توفر  وكذالألطراف المشتركة فیها،  إذ تحقق منافع معتبرة للتجارة الخارجیة أهمیة بالغةأصبحت 

 الدول المختلفة التي ساهمت في قیامها وتطورها عبر الزمن. یاتمكاسب عدیدة إلقتصاد

 جیةر أهمیة التجارة الخا -1
تتمثل  أهمیة لما لها من عالعالم أجم قتصادیاتإفي  القطاعات الحیویةلتجارة الخارجیة من ا تعد

 :یلي مافی أساسا

تساهم التجارة الخارجیة في الحصول على السلع والخدمات التي یصعب إنتاجها محلیا مما  -

 یحقق أكبر إشباع ممكن لألفراد والمجتمعات؛

         .14، ص 2002المیسرة للنشر والتوزیع، عمان،  ، الطبعة األولى، دارقتصادیات التجارة الخارجیةإ، حسام علي داود وآخرون -1 
، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر اإلقتصاد الكلي (تحلیل نظري وتطبیقي)محمود حسین الوادي، كاظم جاسم العیساوي،  –2 

 .234، ص2007عمان، والتوزیع والطباعة، 
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   السلع التي تكون الدولة غیر قادرة على إنتاجها محلیا ألسباب تعود إلى طبیعة السلعة  توفیر -

 1؛من حیث المتطلبات اإلنتاجیة    

العمل الدولي المستند إلى المبادالت  تقسیمالتخصص و  رفع مستویات المعیشة من خالل -

سیؤدي إلى تحسین جودة اإلنتاج إضافة إلى السوق المحلیة  الخارجیةاإلنتاج لغرض السوق و  ،الخارجیة

 أسعارها؛ نخفاضإبالتالي تكلفة المنتجات و  إنخفاضإلى     إضافة

    بادل الدولي من قدرات أكبر وأوسعالتزیادة اإلنتاج المتحقق من خالل ما یمكن أن یتیحه  -

 ةالموارد المتاحو  اإلمكانیات ستغاللإالعمل الدولي، وهذا ما یؤدي إلى  تقسیمعلى التخصص و 

في توفیر  حتكارإحصول  بالتالي تفاديو  یة تتیح المنافسة بین المنتجین،إن التجارة الخارج -

بنوعیة ز أهمیة توفیر السلعة بثمن أقل و المنافسة تبر  هذه في ظلو  سواء للمنتجین أو للمستهلكین،السلعة 

 2أفضل

 أسباب قیام التجارة الخارجیة-2
التجارة الخارجیة إلى السبب الرئیسي المتمثل في جذور المشكلة  قیام یرجع تفسیر أسباب

أهم أسباب قیام التجارة ویمكن تلخیص  النسبیة. بمشكلة الندرة یوناإلقتصادأو ما یسمیه  یةاإلقتصاد

 التالیة:في النقاط  الخارجیة

 مما ینتج عنه عدم قدرة الدولة  المختلفة،المتكافئ لعناصر اإلنتاج بین دول العالم غیر  التوزیع -

 محلیا؛الذاتي من السلع المنتجة  كتفاءاإلعلى تحقیق   

مستوى التكنولوجیا المستخدمة في اإلنتاج من دولة ألخرى، مما ینتج عنه تفاوت  ختالفإ -

 رتفاعإاإلنتاجیة بالكفاءة العالیة في ظل حیث تتصف الظروف  ،یةقتصاداالاألمثل للموارد  ستخداماإل

 ؛مستوى التكنولوجیا

الفائض في اإلنتاج المحلي الذي یتطلب البحث عن أسواق خارجیة لتسویق اإلنتاج بشرط توفر  -

  عالمیا؛كافة الظروف المالئمة للطلب على اإلنتاج 

بهدف  ذلكو جارة الخارجیة على الدخل المتحقق من الت عتماداإالسعي إلى زیادة الدخل القومي،  -

 ؛يقتصاداإلرفع مستوى المعیشة محلیا وتحقیق الرفاه 

 .12، ص2010، الطبعة األولى، مركز الكتاب األكادیمي، عمان، التجارة الدولیةجمال جویدان الجمل،  -1 
، 30-29، ص ص2001، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، العالقات اإلقتصادیة الدولیةفلیح حسن خلف،  -2 

 . 32ص
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الناتج عن التفضیل النوعي للسلعة ذات المواصفات اإلنتاجیة المتمیزة، حیث  األذواق ختالفإ -

جودة لتحقیق أقصى السلعة ذات المواصفات العالیة الالمستهلكین في كل دولة یسعون للحصول على  نأ

 1منها.منفعة ممكنة 

 ةالتجارة الخارجی اتسیاسالمطلب الثالث: 
من دولة إلى أخرى حسب  رجیة عددا من السیاسات التي تختلفلدول في مجال تجارتها الخاتتبع ا

لوائح رسمیة        البلدان المختلفة لتشریعات و هذه في  یتعرض نشاط التجارة الخارجیةظروفها. حیث 

 من جهة أخرى. قیق األهداف المسطرةمن جهة، وتح ة الخارجیةطرف الدولة من أجل تنظیم التجار من 

 أهدافهاتعریف سیاسة التجارة الخارجیة و -1
تحویل اإلنفاق المحلي  تتضمن السیاسات التجاریة مراقبة مباشرة على الواردات والتي تهدف إلى

ت وذلك بتحویل المحلیة، ورقابة تهدف إلى تشجیع الصادراعن السلع األجنبیة وفي إتجاه السلع بعیدا 

 تجاه السلع المحلیة. الطلب األجنبي في ا

 تعریف سیاسة التجارة الخارجیة -1-1

ئل التي تقوم بها من الوسا عبارة عن مجموعة" ف سیاسة التجارة الخارجیة على أنها:یتعر یمكن 

هي موقف الدول إزاء العالقات أو  ،الخارجیة بقصد تحقیق أهداف محددة الدول لتعبر عن تجارتها

على أرضها مع  المقیمون خالل صفتهم الفردیة أو كمؤسسات األشخاص من یة التي ینشئهاقتصاداال

 2".مؤسسات المقیمین في الخارج األشخاص كأفراد أو
التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة مجموعة القواعد واألسالیب واألدوات واإلجراءات والتدابیر " -

الخارجیة لتعظیم العوائد من التعامل مع باقي دول العالم في إطار تحقیق هدف التوازن الخارجي ضمن 

 3".األخرى للمجتمع خالل فترة زمنیة معینة یةقتصاداالمنظومة تحقیق األهداف 

 

 

 

 . 17-16 ص ص ،مرجع سابق ، وآخرون حسام داود -1
،       2012شر والتوزیع، عمان، ، الطبعة األولى، دار أسامة للنالتجارة الدولیة (األسس والتطبیقات)شریف علي الصوص،  -2

  .129ص 
ماجستیر،  مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ، مذكرةسیاسات إصالح التجارة الخارجیة وأثرها على اإلقتصاد الجزائريشرع نورة،  -3

  .17، ص2011/ 2010 غردایة، التجارة دولیة، معهد العلوم اإلقتصادیة  والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعيتخصص 
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 1سة التجارة الخارجیةأهداف سیا -1-2

من أجل ضمان إستمرار  مجموعة من األهداف إلى تحقیق التجارة الخارجیةسیاسة  تسعى

المبادالت التجاریة بین الدول، وكذا المحافظة على معدالت التطور اإلقتصادي واإلجتماعي للدول 

 فیما یلي:  أساسا تتمثل هذه األهداف حیث المختلفة. 

 تتمثل في:: یةاإلقتصاداألهداف  -1-2-1

یجب قیام الدولة التي تبدأ في إنشاء صناعات جدیدة بتقدیم حمایة الصناعة الوطنیة الناشئة:  -

 منتجات الصناعات الراسخة القادممن قبل الصناعات الناشئة من مواجهة المنافسة الضاربة ه حمایة لهذ

 ؛من السوقسوف یكون الخروج من الدول األخرى، إذ أنها لو تركت بدون هذه الحمایة فإن مصیرها 

أدوات  ستخدامإمن األهداف التي تسعى الدولة لتحقیقها من خالل تحقیق التوازن الخارجي:  -

عن الصادرات ألن زیادة الواردات  السیاسة التجاریة هي زیادة الصادرات والعمل على تخفیض الواردات،

األجانب للسلع المحلیة، وهذا  ستهالكن یستهلكون سلعا أجنبیة أكبر من إأن المستهلكین المحلیی یعني

       أدوات السیاسة التجاریة للقضاء  ستخدامإومن هنا یتم  یعني وجود عجز في میزان المدفوعات.

 ؛رف بالتوازن الخارجيفي میزان التجارة وتحقیق التوازن في میزان المدفوعات أو ما یع على العجز

من أهداف السیاسة التجاریة هو العمل على زیادة موارد الخزینة العامة  تحقیق التوازن الداخلي: -

زیادة افة من خالل أحد مصادر التمویل و في تمویل النفقات العامة بأشكالها وأنواعها ك ستخدامهاوإ للدولة 

التي تعتبر أحد أدوات السیاسة جمركیة على الواردات من الخارج و اإلرادات العامة وهو فرض تعریفة 

   ؛من أجل تحقیق التوازن الداخليلتجاریة وذلك ا

في مجال التجارة الخارجیة  لسعريا یمثل التمییز إذ :ي من خطر اإلغراقالوطن اإلقتصادحمایة  -

 ؛أي البیع بسعر أقل من تكالیف اإلنتاج

الوطني  اإلقتصادالتي تحدث خارج نطاق  الوطني من التقلبات الخارجیة: اإلقتصادحمایة  -

 .والتضخم االنكماشكحاالت 

 

 

 

، 2011الطبعة األولى، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، قتصاد الدولي (النظریة  والسیاسات)،اإلالسید متولي عبد القادر،  -1 
  .71-69ص  ص
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 جتماعیةاإلاألهداف  -1-2-2

  كمصالح الزراعیین  جتماعیةاإلحمایة مصالح بعض الفئات إلى سیاسة التجارة الخارجیة  تهدف 

إلى إعادة توزیع الدخل  في الدولة، باإلضافة أو أساسیة لمنتجین لسلع معینة تعتبر ضروریةا أو   

 .والطبقات المختلفة القومي بین الفئات

 األهداف اإلستراتیجیة -1-2-3

      الدولة  المحافظة على أمن إلى تحقیق أهداف إستراتیجیة من خالل تسعى سیاسة التجاریة

ج من مصادر إلنتاالحد األدنى لالعمل على توفیر ، وكذا والغذائیة والعسكریة یةاإلقتصادمن الناحیة 

 .كالبترول الطاقة

 أنواع سیاسة التجارة الخارجیة -2

 :الخارجیة التجارةحریة حمایة و تتفرع سیاسة التجارة الخارجیة إلى نوعین من السیاسات هما سیاسة 

 الخارجیةسیاسة حمایة التجارة  -2-1

المبادالت التجاریة الخارجیة وذلك بهدف حمایة سوقها تظهر أساسا من خالل تدخل الدولة في 

 المنافسة األجنبیة.من  المحلیة

 مفهوم سیاسة حمایة التجارة الخارجیة -2-1-1

قیام الدولة بتقیید حریة التجارة مع الدول األخرى " أنها:التجارة الخارجیة على  مایةتعرف سیاسة ح 

على الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خالل  بإتباع بعض األسالیب كفرض رسوم جمركیة

 "األجنبیة.فترة زمنیة معینة مما یوفر نوعا من الحمایة لألنشطة المحلیة من منافسة المنتجات 
السیطرة االستغالل و الدول النامیة إزاء  اقتصادیاتوقد ظهرت هذه السیاسة من أجل حمایة 

 1من الدول الصناعیة الكبرى. الرأسمالیة

 لسیاسة حمایة التجارة الخارجیة  المؤیدة اآلراء -2-1-2

 : أهمهایستند أنصار الحمایة التجاریة إلى مجموعة من الحجج   

     ول بعض الد هذا تلجأتقیید التجارة من أجل حمایة الصناعات الناشئة من المنافسة األجنبیة ل -

    الحمایة التجاریة كفرض رسوم جمركیة...الخ؛  هذه الحالة إلى التدخل من خالل أدوات سیاسة في مثل 

دراسة تحلیلیة تقیمیة  -حركة التجارة الدولیة في إطار التكامل اإلقتصادي في ضوء التغیرات اإلقتصادیةروابح، عبد الرحمان  -1 
ماجستیر في العلوم مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة مذكرة  -)2010-2000للتجارة الدولیة لدول مجلس التعاون الخلیجي (

 .137، ص2012/2013بسكرة،  ، جامعة محمد خیضر،صاد دولياإلقتصادیة، تخصص إقت

 8 

                                                           



الخارجیةالفصل األول                                             اإلطار النظري للتجارة   

زیادة الطلب على األیدي تقیید التجارة من شأنه أن یزید من الطلب على المنتجات المحلیة وبالتالي  -

   ؛یؤدي إلى زیادة فرص العمل وتقلیل البطالة العاملة

 وهذا یؤدي إلى األخطار؛على منتج واحد  عتمادالحمایة بغرض تنویع اإلنتاج وبالتالي تجنب اإل -

یرادات ومواجهة العجز في میزان المدفوعات من خالل الرسوم لحمایة بغرض الحصول على إا -

 الجمركیة؛

لى الصعید الداخلي خاصا بأمن الدولة وحمایتها عمنها ما یكون  للحمایة هناك أهداف أخرىو 

معینة لتحقیق هذا نتاج السلع األساسیة والضروریة وقت الحروب لذلك تتبنى الدولة سیاسات والخارجي مثل إ

 1الغرض.

 أدوات سیاسة حمایة التجارة الخارجیة  -2-1-3

 :رة الخارجیة على األدوات التالیةالمنتهجة لسیاسة حمایة التجاتعتمد الدول 

 األدوات السعریة -أ

 :أسعار الصادرات والواردات وأهمهاهذا النوع من األدوات على  ویظهر تأثیر 

وتعرف على أنها ضریبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت : الجمركیةالرسوم  -1أ

 أو واردات وتنقسم إلى: اتصادر 

وهي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس  :الرسوم النوعیة -

 )....الخحجم ،خصائص المادیة( وزنال

دات وهي التي تفرض بنسبة معینة من قیمة السلعة سواء كانت صادرات أم وار  :الرسوم القیمیة -

 .وهي عادة ما تكون نسبة مئویة

 2.القیمیةمن كل الرسوم الجمركیة النوعیة و وتتكون  :الرسوم المركبة -

أو عینیة للمصدرین حتى  مزایا نقدیةیتمثل في تقدیم الدولة نظام المنح أو اإلعانات : اإلعاناتنظام  -2أ

عن طریق تمكین المنتجین  م محاولة لكسب األسواق في الخارجیتمكنوا من تصدیر سلع معینة. فهذا النظا

أو المصدرین المحلیین من البیع في الخارج بثمن ال یحقق لهم الربح، على أن تقدم الدولة لهم من جانبها 

 سواءحتى یكون المنتج الوطني في وضع تنافس أفضل  .نات تعوضهم عن هذا الربح المفقودإعاأو  منحا

      الخارجیة.في السوق الداخلیة أو 

 .128-127، ص ص2008 زهران للنشر والتوزیع، عمان،، دار ، التجارة الدولیةجاسم محمد -1
 .73، صمرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -2
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 بثمن یقل عن نفقة إنتاجها یتمثل في بیع السلعة المنتجة محلیا في األسواق الخارجیة: اإلغراقنظام  -3أ

في السوق   أو یقل عن الثمن الذي تباع به  عن أثمان السلع المماثلة أو البدیلة في تلك األسواق، یقل أو

 1المحتملة.والغرض الواضح من اإلغراق هو كسب األسواق الخارجیة بالقضاء على المنافسة  .اخلیةالد

  هي:ویتم التمییز بین ثالثة أنواع من اإلغراق 

ویحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من منتج معین غیر قابل  اإلغراق العارض: -

 وهو إغراق غیر مقصود . في أواخر الموسم، للبیع

في السوق  كالحفاظ على حصة المنتجاألجل: ویأتي بقصد تحقیق هدف معین اإلغراق قصیر  -

 األهداف.ویزول بمجرد تحقیق  فهو إغراق مقصود ،األجنبیة أو القضاء على المنافسة

 متیازإأن یتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتیجة حصوله على  لقیامةاإلغراق الدائم: ویشترط  -

السلعة  استیراد، كذلك یشترط أن تكون هناك ضرائب جمركیة عالیة على اج سلعة ما من الحكومةإنت

 2.اإلغراق ألنه یرتبط بسیاسة دائمةوهو أخطر أنواع  نفسها من الخارج .

 دوات الكمیةاأل -ب

 .)ستیراد، المنع(الحظراإل ، تراخیصنظام الحصصوتنحصر أساسا في 

 خالل مدة معینة من سلعة ستیرادهاإنظام یتم بمقتضاه تحدید الكمیات التي یمكن : نظام الحصص -1ب

 3.كمیة أكبر منها ستیرادإستیراد تلك السلعة إال في حدود الكمیة المحددة وال یجوز بحیث ال یسمح بإ

           یعرف الحظر على أنه قیام الدولة بمنع التعامل مع األسواق الدولیة، ویكون الحظر :(المنع)الحظر -2ب

 :یأخذ الحظر أحد الشكلین التالیینعلى الصادرات أو الواردات أو كلیهما. و 

هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بینها وبین الخارج، أي اعتمادها سیاسة : حظر كلي -

 .عیشها منعزلة عن العالم الخارجي الذاتي، بمعنى االكتفاء

هو قیام الدولة بمنع التعامل مع األسواق الدولیة بالنسبة لبعض الدول وبالنسبة : حظر جزئي -

 .لبعض السلع

ص  ،2003لبي الحقوقیة، بیروت، ، منشورات الحأساسیات اإلقتصاد الدوليدل أحمد حشیش، مجدي محمود شهاب، اع -1
 .267 -265ص

 .73ص، مرجع سابق السید متولي عبد القادر، -2
 .260-259ص  ص، السابق نفس المرجععادل أحمد حشیش، مجدي محمود شهاب،  -3
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عادة ما یكون تطبیق نظام الحصص مصحوبا بما یعرف بنظام تراخیص : ستیراداإلنظام تراخیص  -3ب

 ستیراد بعض السلع إال بعد الحصول على ترخیص (إذن) سابقفي عدم السماح بإ الذي یتمثل ستیراداإل

 .من الجهة اإلداریة المختصة بذلك

 :وتتمثل في: األدوات التجاریة -ج

 الدبلوماسیةمن خالل أجهزتها  الدولمع غیرها من تعقده الدولة  تفاقإوهي : التجاریةالمعاهدات  -1ج

وأمورا  یةاإلقتصادو بغرض تنظیم العالقات التجاریة فیما بینها تنظیما عاما یشمل جانب المسائل التجاریة 

 .إداري أو ذات طابع سیاسي

كما تتسم بأنها تفصیلیة حیث قصیرة األجل مقارنة بالمعاهدة  تفاقاتإهي : التجاریة تفاقاتاإل  -2ج

كما أنها ذات طابع إجرائي  متبادلتشمل قوائم السلع المتبادلة وكیفیة تبادلها والمزایا الممنوحة على نحو 

 .تضع المبادئ العامة معاهدات التيوتنفیذي في إطار ال

على تنظیم وتنطوي  التجاریة وقد تكون منفصلة عنها، تفاقاتباإلتكون عادة ملحقة : الدفع تفاقاتإ -3ج

     العملیات الداخلیة و  التعاملمثل تحدید عملة  لدولتیناالمالیة بین  لتزاماتاإلو لكیفیة تسویة الحقوق 

  1في التبادل.

  الخارجیة سیاسة حریة التجارة -2-2

 .الدول األخرى تجسدت أساسا في إلغاء دور الدولة في مجال العالقات التجاریة مع

  سیاسة حریة التجارة الخارجیةمفهوم  -2-2-1

على حركة السلع إزالة القیود و العقبات المفروضة " على أنها: سیاسة حریة التجارة الخارجیة تعرف

أن سیاسة الحریة التجاریة تعني أنه بمجرد فتح باب  ولكن هذا ال یعني خرى،أإلى  الخدمات من دولةو 

الخدمات التي تنتج في دولة ما سوف تتدفق خارجها إلى الدول المختلفة فإن كل السلع و التجارة بین الدول 

 2."وٕانما یتوقف ذلك على نوعیة السلع هل هي بطبیعتها سلع تجاریة أم سلع غیر تجاریة، األخرى

     ومن هنا نستنتج أن سیاسة حریة التجارة الخارجیة تقوم على أساس إزالة القیود المفروضة 

 من دولة إلى أخرى سواء كانت صادرات أو واردات.على حركة السلع و الخدمات 

 

  .74، ص مرجع سابقالسید متولي عبد القادر، -1 
  .135ص ،مرجع سابق عبد الرحمان روابح، -2
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 دة لسیاسة حریة التجارة الخارجیةاآلراء المؤی -2-2-2

 وقد استند أنصار هذه السیاسة على بعض الحجج لترویج سیاستهم تتمثل في:

أن سیاسة حریة التجارة یمكن أن تكون عامال مشجعا لظهور المشاریع الكبیرة التي تتمیز  -

كما یساعد هذا االتجاه على االستخدام األمثل للموارد  ،بانخفاض التكالیف فیها مقارنة بالمشاریع الصغیرة

  المتاحة؛  

 دیها فیها میزة نسبیة تتیح حریة التجارة لكل دولة التخصص في إنتاج وتصدیر السلع التي ل -

وهذا  على أن تستورد من الخارج السلع التي ال تتمیز فیها نسبیا وبتكلفة أقل مما لو قامت بإنتاجها محلیا

 ؛ما یضمن مصالح جمیع األطراف المتبادلة

التي تظهر في غیاب  حتكاریةح باب المنافسة بین المشروعات اإلتؤدي حریة التجارة إلى فت -

 المنافسة وتتحكم في األسعار بما یضر بالمستهلك في السوق المحلیة؛

افسة التامة فتراضها وجود المنتساعد هذه السیاسة على زیادة اإلنتاج وتحسین النوعیة بسبب إ -

 نتاج الحدیثة والمتطورة التي تضمن بقاءه في السوق؛إستخدام أسالیب االواللجوء دائما إلى إ

إضافة إلى ذلك فإن حریة التجارة یمكن أن تكون بمثابة وسیلة لزیادة التفاهم والتبادل الثقافي  -

 1.والعلمي وتبادل الخبرات بین الدول

 وات سیاسة حریة التجارة الخارجیةأد -2-2-3

 تعتمد الدول المنتهجة لهذه السیاسة على األدوات التالیة: 

                                                           یةاإلقتصادالتكتالت  -أ

شكال وتأخذ عدة أ الدول، التجارة بین عدد محدود من كنوع من تحریر یةاإلقتصادتنشأ التكتالت 

 ي واألسواق المشتركة. اإلقتصادد اإلتحافي اإلتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة و  تتمثل 

 اإلتحاد الجمركي -1أ

تستفید دول و  معاهدة دولیة تجمع األقالیم الجمركیة للدول األطراف فیها في إقلیم جمركي واحد.هو 

لى الواردات فیما عاإلداریة إلغاء الرسوم الجمركیة وكذلك إلغاء كافة القیود الكمیة و مركي من الجاإلتحاد 

 وكمثال على هذا اإلتحاد نجد السوق المشتركة لدول أمریكا الالتینیة بین الدول األعضاء.

، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الكلياإلقتصاد محمود حسین الوادي، أحمد عارف العساف،  -1 
 .289- 288، ص ص2009
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MERCOSUR  وتظم البلدان: األرجنتین، البرازیل، األوروغواي، الباراغواي،  1991التي أنشئت سنة

 بولیفیا، الشیلي. 

 نطقة التجارة الحرةم -2أ

كل عضو في معاهدات مناطق التجارة الحرة على إلغاء كافة القیود على الواردات من الدول یلتزم و 

، كما تتمتع صادرات كل دولة بإعفاء جمركي تام مع الدول األعضاء األخرى. ولكن تفاقیةاإلفي  األطراف

جمركیة  بتعریفة لتزاماإلدون  األعضاءیحتفظ كل عضو بإقلیمه الجمركي المستقل في مواجهة الدول غیر 

التي تم التوقیع   NAFTAوأوضح مثال على هذا النموذج معاهدة أمریكا الشمالیة للتجارة الحرة محددة.

 بین ثالث دول متجاورة هي: الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا، المكسیك. 1994علیها سنة 

  ياإلقتصاد تحاداإل  -3أ

الدول األعضاء على تحریر المبادالت التجاریة وٕالغاء وبموجب هذا اإلتحاد ال یقتصر التعاون بین 

ورؤوس األموال  القیود المفروضة على المبادالت التجاریة بل یتعدى ذلك إلى تحریر حركة األشخاص

 قتصادیةإمستقبل وحدة بحیث تتحقق في ال متكامال قتصادیاإ . وذلك بهدف إقامة هیكالوٕانشاء المشروعات

 .1993تحاد األوروبي الذي یعتبر إتحاد إقتصادي منذ ذلك اإل لامث بین الدول األعضاء.

  المشتركة األسواق -4أ

واق تتمیز بتحریر الكامل بین دول األعضاء. وهذه األس ياإلقتصاد ندماجاإلوهو شكل من أشكال 

، وتتعدى ذلك إلى وجود سلطة علیا تكون قراراتها في الشؤون ياإلقتصادأي اإلتحاد  المبادالت

 وسیاسیة جدیدة. قتصادیةإأي أنها أسواق هدفها هو خلق وحدة ملزمة لجمیع الدول األعضاء. یةاإلقتصاد

والتي ضمت في البدایة ستة دول هي:  1958ومن أمثلتها السوق األوروبیة المشتركة التي تأسست عام 

 1بلجیكا، هولندا، لوكسمبورغ، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا.

 للرسوم الجمركیةالتخفیض المتوالي  -ب

هو السعي إلقامة نظام تجاري متعدد األطراف  المنظمة العالمیة للتجارة من إنشاء  يالهدف األساس

من خالل تطبیق مبدأ التخفیض المتوالي للرسوم الجمركیة. أي یجب على  فه حریة التجارة الخارجیةهد

یث تنطوي على مزایا متبادلة لتحقیق للمعاملة ح تفاقیاتإجمیع الدول األعضاء في المنظمة الدخول في 

 .أخرىلف معدل خفض الرسوم من سلعة إلى تخفیض كبیر للتعریفات الجمركیة ویخت

 

الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ،أسس العالقات اإلقتصادیة الدولیةمجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشد،  -1 
 .231-230 صص ، 2006بیروت، 
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 األجنبيتحدید التعامل في الصرف  -ج

بتفاعل قوى أي تعویم سعر الصرف بترك قیمة العملة الوطنیة تتحدد تلقائیا في سوق الصرف  

 1.التعامل في النقد األجنبي حتكارإلمنع أي دولة من  األجنبيالعرض والطلب في السوق 

  المنظمة العالمیة للتجارة الثاني:  بحثالم
الدول قتصادیات على إ بشكل فعال من أهم العوامل التي تؤثر معامالت التجارة الخارجیة عتبر ت

المنظمة  وأهمهاه المعامالت مر إنشاء منظمات وهیئات تسهر على التطبیق السلیم لهذلذا إستلزم األ

 .العالمیة للتجارة 

 المنظمة العالمیة للتجارة نشأة وتعریف  المطلب األول: 
ومفادها أن من أجل إجراء تغییر جوهري في هیكل اإلقتصاد العالمي  المنظمة العالمیة للتجارة قامت 

عالمي یكثف من رفع مستویات  التحریر العادل للتجارة العالمیة هو السبیل األفضل لتحقیق نمو إقتصادي

    المعیشة في الدول النامیة والمتقدمة على حد السواء.  

 نشأة المنظمة -1
ي اإلقتصادعتبارها الدعامة الثالثة للنظام بإ 1995في عام  المنظمة العالمیة للتجارة  تم إنشاء

من أصغر المنظمات العالمیة وهي واحدة  العالمي الجدید، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

التي تم التوصل  النتائج وذلك بعد تفاقیة العامة للتعریفات والتجارة (الجات)خلیفة اإل تعتبر عمرا حیث

نعقدت تعد آخر الجوالت التجاریة التي إ التي 1994إلى  1986من  ألروجواياإلیها من خالل جولة 

المنظمة العالمیة فقد ساعدت الجات و والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، تحت رایة الجات 

 2نمو غیر مسبوق.تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في على إنشاء نظام  للتجارة 

 المنظمة العالمیة للتجارة تعریف  -2

تلعب الدور منظمة ذات شخصیة قانونیة مستقلة " :على أنها المنظمة العالمیة للتجارة  تعرف

ن وودوز للنظام یتو تفاقیة بر وهي بمثابة الضلع الثالث لمثلث إ األساسي في النظام التجاري الدولي،

 ".ي العالمياإلقتصاد

 .76، صسابقمرجع السید متولي عبد القادر،  -1 
، 2012، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، المنظمة العالمیة للتجارة نظریة التجارة العالمیة و نسرین عبد الحمید نبیه،  -2 

   .5ص
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التجارة بأكبر  نسیابمهمتها األساسیة هي ضمان إ ،منظمة عالمیة مقرها مدینة جنیف في سویسرا " -

معنیة قدر من السالسة والیسر والحریة، وهي المنظمة العالمیة الوحیدة المختصة بالقوانین الدولیة ال

 1".بالتجارة ما بین األمم

 وأهدافها المنظمة العالمیة للتجارة المطلب الثاني: مهام 
المتعلقة بإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة مجموعة من المهام التي تقوم بها المنظمة  حددت اإلتفاقیة

الهدف الرئیسي منها هو تحریر التجارة  ویمكن القول أنفي إطار تحقیق األهداف المرجوة منها،   

 العالمیة.

   المنظمة العالمیة للتجارة مهام  -1
هو المساعدة في سریان وتدفق التجارة بسالسة  العالمیة للتجارة  لمنظمةساسي الإن الهدف األ

 بصورة متوقعة وبحریة، وتقوم المنظمة بذلك عن طریق:و 

 طرافهذه اإلتفاقیة واإلتفاقیات التجاریة متعددة األ ٕادارةتنفیذ و لطار الالزم اإل  المنظمة هذه توفر -

 تحقیق أهدافها؛تعمل على كما 

       طرافشأن عالقاتها التجاریة متعددة األعضائها بأجواء للتفاوض فیما بین أالمنظمة توفر  -

  ؛في المسائل التي تتناولها هذه اإلتفاقات  

المنظمة على النحو  تعاونیة تاإلقتصادكبر من التناسق في وضع السیاسة بغیة تحقیق قدر أ -

 2؛مالتابعة لهالوكاالت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و  المناسب

 فاقات التجاریة الدولیةبین الدول األعضاء حول تنفیذ اإلت الفصل في المنازعات التي قد تنشأ -

 وروجواي؛ جولة األطبقا للتفاهم الذي تم التوصل إلیه في هذا الشأن في 

فق علیها في هذا الصدد بما متابعة أو مراقبة السیاسات التجاریة للدول األعضاء وفق اآللیة المت -

 3.طار المنظملسیاسات مع القواعد والضوابط واإللتزامات المتفق علیها في إتفاق هذه ایضمن إ

 

 .90، صنفس المرجعنسرین عبد الحمید نبیه،  -1
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة للطباعة المنظمة العالمیة للتجارة و  94التجارة العالمیة بین الجات سمیر محمد عبد العزیز،  -2

  .67، ص2001والنشر، اإلسكندریة، 
 .216، ص2009، دار المحمدیة العامة، الجزائر، مدخل لعلم اإلقتصادسكینة بن حمود،  -3
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 المنظمة العالمیة للتجارة أهداف  -2
 إلى تحقیق مجموعة من األهداف تتمثل أساسا فیما یلي:  المنظمة العالمیة للتجارة تسعى 

 ؛ضاء ومستوى الدخل القومي الحقیقيلمواطني الدول األعرفع مستوى المعیشة  -

 السعي نحو تحقیق مستویات التوظیف الكامل للموارد وللدول األعضاء؛ -

 یة العالمیة؛اإلقتصادستغالل األمثل للموارد تحقیق اإل -

سواق رات مع ضمان سهولة الوصول إلى األستثماتشجیع حركة اإلنتاج ورؤوس األموال واإل -

 ومصادر المواد األولیة؛

 خفض الحواجز الجمركیة والكمیة لزیادة حجم التجارة الخارجیة؛ -

 قرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الخارجیة؛إ -

      نتاج بما یفید ٕاعادة تقسیم العمل والتخصص في اإلتحسین أوضاع موازین التجارة والمدفوعات و  -

 1ة التنافسیة العالمیة.في زیادة القدر 

 المنظمة العالمیة للتجارة تي تقوم علیها مبادئ الال: المطلب الثالث

 ویمكن تحقیق األهداف السالفة الذكر من خالل تطبیق المبادئ التالیة:

 مبدأعدم التمییز(الدولة األولى بالرعایة)-1
بعدم التمییز بین الدول األعضاء أو منح رعایة خاصة ألي منها بحیث تتساوى  یقضي هذا المبدأ 

 ستثناءات.ف والمتغیرات الدولیة، فال توجد إكل الدول األعضاء في ظل الظرو 

 مبدأ الشفافیة-2
    لتزام كافة الدول األعضاء بتبني التعریفة الجمركیة كوسیلة وحیدة لحمایة الواردات یقصد به إ

على إستخدام الرسوم  أي تقتصر حمایة الصناعة الوطنیة من المنافسة األجنبیة من الدول األخرى،

وفة لكل الدول لتزامات كل دولة بحیث تكون معر راج التعریفات الجمركیة في جدول إحیث یتم إدالجمركیة 

 جراءات أو القیود غیر الجمركیة. دون اللجوء إلى اإل

  مبدأ التفاوض-3
طار التفاوضي المناسب لتنفیذ األحكام وتسویة المنازعات بین الدول ك أن المنظمة هي اإلویعني ذل

 األعضاء.

 .90، صمرجع سابقنسرین عبد الحمید نبیه،  -1 
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  مبدأ المعاملة التجاریة التفضیلیة-4
     منح الدول النامیة األعضاء عالقات وأوضاع تجاریة تفضیلیة مضمون هذا المبدأ فيیتمثل 

مع الدول المتقدمة وذلك بهدف مساعدة ومساندة خطط التنمیة لدیها وزیادة حصیلتها من العمالت 

 األجنبیة.

 مبدأ التبادلیة-5
 دلغیر الجمركیة لدولة ما البد وأن یقابله تخفیف معا یعني كل تخفیف في الحواجز الجمركیة أو 

 1علیها كل دولة.من الجانب اآلخر حتى  تتعادل الفوائد التي تحصل    

 التجارة الخارجیة تمویلتقنیات  المبحث الثالث:
        لذلك طورت ونوعتتلعب البنوك التجاریة دورا هاما في تمویل عملیات التجارة الخارجیة  

قصد تحقیق الثقة وضمان السیر الحسن لهذه العملیات بین المصدر تقنیات تمویلها، و  في أسالیب

ویمكن أن نصنف عملیات التمویل الخارجیة إلى عملیات تمویل قصیرة األجل وعملیات تمویل  والمستورد

 متوسطة وطویلة األجل.

 المطلب األول: التمویل القصیر األجل للتجارة الخارجیة
شهرا  18أجل تسدیدها تجاوز و ذلك التمویل للعملیات التي ال یهالخارجیة التموبل القصیر للتجارة 

ومن أجل  لسلع والخدمات مع الخارج.في تمویل الصفقات الخاصة بتبادل ا حیث یستعمل كأجل أقصى.

لتي تسمح بتوسع التجارة الخارجیة إذ یمكن للمؤسسات والبحث عن أفضل الطرق ا عملیاتهذه التسهیل 

 ستعمال نوعین رئیسیین من أدوات التمویل المستعملة في التجارة الخارجیة هما:إ

  التمویل البحتإجراءات  -1
 : ثالثة أشكال رئیسیة تتخذ إجراءات التمویل البحت

 عبئة الدیون الناشئة عن التصدیرالقروض الخاصة بت -1-1

یقترن هذا النوع من التمویل بالخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي للبلد المصدر. وتسمى 

ویخص هذا النوع من التمویل الصادرات  البنك،بالقروض الخاصة بتعبئة الدیون لكونها قابلة للخصم لدى 

رتباطا شهرا كحد أقصى. وأكثر األنظمة إ 18التي یمنح فیها المصدرین لزبائنهم أجال للتسدید ال یزید عن 

    بهذا النوع من التمویل هو النظام الفرنسي. ویشترط البنك عادة تقدیم بعض المعلومات قبل الشروع 

 ا النوع من التمویل وتنفیذه، وهذه المعلومات هي على وجه الخصوص :في إبرام أي عقد خاص بهذ

  1- نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق، ص91.
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 مبلغ الدین؛ -

 طبیعة ونوع البضاعة المصدرة؛  -

 سم المشتري األجنبي وبلده؛ إ -

 تاریخ التسلیم وكذلك تاریخ المرور بالجمارك؛ -

 تاریخ التسویة المالیة للعملیة. -

 التسبیقات بالعملة الصعبة -1-2

   یمكن للمؤسسات التي قامت بعملیة تصدیر مع السماح بأجل للتسدید لصالح زبائنها أن تطلب 

من البنك القیام بتسبیق بالعملة الصعبة. وبهذه الكیفیة تستطیع المؤسسة المصدرة أن تستفید من هذه 

في سوق الصرف مقابل العملة  عن مبلغ التسبیقة خزینتها، حیث تقوم بالتنازل في تغذی التسبیقات

ا من الزبون الوطنیة. وتقوم هذه المؤسسة بتسدید المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل علیه

 ستحقاق. األجنبي في تاریخ اإل

برم بین مالعقد الالصعبة ال یمكن أن تتعدى مدة شارة إلى أن مدة التسبیقات بالعملة وتجدر اإل

رسال الفعلي لتسبیقات ما لم تقم المؤسسات باإلال یمكن من جهة أخرى أن تتم هذه او  المصدر والمستورد.

خاصة الوثائق الجمركیة الدالة ثبات ذلك بكل الوثائق الممكنة و للبضاعة إلى الزبون األجنبي. ویمكن إ

    1على ثبوت عملیة التصدیر.

 عملیة تحویل الفاتورة -1-3

بواستطها مؤسسة متخصصة تكون في غالب األمر مؤسسة قرض تحویل الفاتورة هي آلیة تقوم 

بشراء الدیون التي یملكها المصدر على الزبون األجنبي، حیث تقوم هذه المؤسسة بتحصیل الدین وضمان 

حسن القیام بذلك. وبهذا فهي تحل محل المصدر في الدائنیة، وتبعا لذلك فهي تتحمل كل األخطار 

التسدید. ولكن مقابل ذلك فإنها تحصل على عمولة مرتفعة نسبیا قد تصل حتماالت عدم عن إ  الناجمة 

 من رقم األعمال الناتج عن عملیة التصدیر.4% إلى

   عملیة تحویل الفاتورة هي عبارة عن میكانیزم للتمویل قصیر األجل باعتبار أن المصدرین یحصلون 

وم بهذا النوع من العملیات قبل حلول على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المتخصصة التي تق

الجزائر  -دراسة حالة في بنك المؤسسة العربیة المصرفیة– دور الضمانات البنكیة الدولیة في ترقیة التجارة الخارجیةأمینة إیدري،  -1
 )، مذكرة ماستر في العلوم اإلقتصادیة، تخصص مالیة وبنوك، كلیة العلوم اإلقصادیة2011-2008وكالة حاسي مسعود خالل الفترة(

 .6-5، ص ص2011/2012والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم اإلقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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    ستفادةلك فهي تتیح للمؤسسات المصدرة اإلضافة إلى ذدید الذي ال یتعدى عدة أشهر. باإلأجل التس

 من بعض المزایا الهامة نذكر منها على وجه الخصوص مایلي:

بالتحصیل ینتها ووضعیتها المالیة وذلك إن تحویل الفاتورة یسمح للمؤسسات من تحسین خز  -

 اآلني لدین لم یحن أجل تسدیده بعد؛

تها المالیة وذلك بتحویل دیون آجلة تستطیع المؤسسات المصدرة بهذا التحصیل من تحسین هیكل -

 إلى سیولة جاهزة؛   

داري لبعض خص التسییر المالي والمحاسبي واإلتخفیف العبء الملقى على المؤسسة فیما ی-

وذلك بأن تعهد بهذا التسییر إلى جهة أخرى هي المؤسسات المتخصصة في  الملفات المرتبطة بالزبائن،

 1هذا النوع من العملیات.

 أطراف عملیة تحویل الفاتورة -1-3-1

 عالقة تجاریة فیما بینها  تتطلب عملیة تحویل الفاتورة وجود ثالث أطراف تنشأ

وهو التاجر أو الصانع أو الموزع وهو الطرف الذي یكون في حوزته الفاتورة التي  الطرف األول: -

تشتریها المؤسسات المتحصصة في هذا النشاط أو أحد البنوك التجاریة التي تتوفر لدیها هذه الخدمة 

 المصرفیة.

 الطرف الثاني: وهو العمیل ویقصد به الطرف المدین للطرف األول (التاجر). -

الثالث: وهو المؤسسات المالیة المتخصصة في هذا النشاط أو أحد البنوك التي تتوفر الطرف  -

 لدیها هذه الخدمة والتي یعهد إلیها بهذا النشاط.

 إجراءات الدفع والقرض -2
ویختلف هذا النوع عن النوع السابق في كونه یجمع بین صفة الدفع والقرض في آن واحد وتتخذ 

 ثالثة أشكال رئیسیة:

 االعتماد المستندي -2-1

الخارجیة نظرا لما یقدمه من ضمانات   عتماد المستندي وسیلة هامة في تمویل التجارةیعد اإل

 للمصدرین والمستوردین على حد السواء.

 .116-115ص ص، 2010، الطبعة السابعة، دیوان الطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، تقنیات البنوكلطرش الطاهر -1
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 من الخارجاد ثمن مشتریات  بضائع طلب یتقدم به المتعامل من أجل سد هوعتماد المستندي اإلف

عتمادات وتنفذ اإل یقوم البنك بموجبه عن طریق المراسلین بسداد القیمة بالعملة المطلوب السداد بها.

 :المستندیة بالمصارف من خالل أسلوبین هما

 األسلوب األول -أ

ویقتصر  تغطیته بالكامل من قبل المتعامل،عتماد المستندي كخدمة مصرفیة حیث یتم وهو تنفیذ اإل

عتماد بالعملة دور المصرف على اإلجراءات المصرفیة لفتح اإلعتماد لدى المراسل وسداد قیمة اإل

 المطلوبة.

 األسلوب الثاني -ب

متعامل بسداد جزء فقط من قیمة مصرفي حیث یقوم ال ئتمانوهو تنفیذ اإلعتماد المستندي  كا

 1.ئتمانیةكعملیة ا اإلعتماد ویقوم المصرف بإستكمال سداد قیمة اإلعتماد

 عتماد المستنديتعریف اإل -2-1-1

تعهد كتابي صادر عن أحد البنوك بناءا على طلب أحد " عتماد المستندي على أنه:یعرف اإل 

عمالئه المستوردین لصالح المصدر بأن یدفع قیمة البضائع المستوردة أو أن یقبل بقیمتها سحوبات وذلك 

 2"عتماد.لد المستورد وتنفیذ كافة شروط اإلمستندات شحن البضاعة إلى البعند تسلم البنك أو مراسله 

لتزام بتسدید وارداته المستورد في اإل تلك العملیة التي یقبل بموجبها بنك المستورد أن یحل محل" -       

الوثائق أو المستندات التي تدل على  ستالمعن طریق البنك الذي یمثله مقابل إلصالح المصدر األجنبي 

    3".أن المصدر قد قام فعال بإرسال البضاعة المتعاقد علیها

 عتماد المستندياإلأهمیة  -2-1-2

عصرنا الحاضر اإلطار عتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة، وهو یمثل في یستخدم اإل

الذي یحظى بالقبول من جانب سائر األطراف الداخلین في میدان التجارة الخارجیة بما یحفظ مصلحة 

 من مصدرین ومستوردین.هؤالء األطراف جمیعا 

لدولي حول سیاسات التمویل ، الملتقى التجارة الخارجیةدور االعتماد المستندي في تمویل اكتوش عاشور، قورین حاج قویدر،  -1
 .1، ص22-21على اإلقتصادیات والمؤسسات النامیة، جامعة بسكرة، أیام  وأثرها

، 2014)، الطبعة السابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، العملیات المصرفیة(الطرق المحاسبیة الحدیثةخالد أمین عبد اهللا،  -2
 .211ص

 .117، صنفس مرجعالطاهر لطرش،  -3
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عتماد المستندي بأنه سوف یقبض قیمة البضائع وبالنسبة للمصدر یكون لدیه الضمان بواسطة اإل

بنك الذي یكون قد أشعره ى تصدیرها، وذلك فور تقدیم وثائق شحن البضاعة إلى الالتي یكون قد تعاقد عل

 عتماد.بورود اإل

د لن یدفع قیمة البضاعة المتعاقد           عتمانه یضمن كذلك أن البنك الفاتح لإلفإد بالنسبة للمستور 

عتماد المستندي لشروط الواردة في اإلستیرادها إال بتقدیم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل لعلى إ

 1المفتوح لدیه.

  عتماد الستنديأطراف اإل -2-1-3

 عتماد المستندي هي:ن من التعریف أعاله أن أطراف اإلییتب 

    عتماد للبنك ویجب أن یكون طرف بمقدم طلب فتح اإل یعرفعتماد: طالب فتح اإلالعمیل  -

المصدر(البائع) ویسمى المستورد(المشتري) ویشترط أن یكون عمیل لدى في عقد المبایعة المبرم مع 

 البنك.

     عتماد المستندي بناءا بنك اإلصدار الذي یقوم بإصدار اإلوهو  عتماد:البنك مصدر اإل -

والضوابط (طالب إصدار اإلعتماد) دون التعارض مع قوانین البنك المركزي  على طلب وتعلیمات عمیله

لمصدر في حالة مطابقتها لشروط ویلتزم بموجبه بدفع قیمة المستندات التي یقدمها ا للبنكالداخلیة 

   عتماد.اإل

   یعرف بالطرف الذي یصدر اإلعتماد لصالحه وهو الطرف الثاني المستفید (المصدر البائع): -

م بإعداد المستندات المطلوبة واإللتزام بشروط في عقد المبایعة المبرم مع المستورد والجهة التي تقو   

 عتماد حرفیا للحصول على عائده ویطلق على المستفید إصطالحا المصدر أو البائع.اإل

 هو البنك الذي یقوم بتبلیغ أمر فتح اإلعتماد وعادة یكون بنك المستفید  البنك المبلغ(اإلخطار): -

 2بأسرع وسائل اإلتصال دون تأخیر. في بلده ویلتزم ببذل العنایة بأمر التبلیغ  

 

 

 

، الطبعة االولى، دار النفائس للنشر والتوزیع التمویل ووظائفه(في البنوك االسالمیة والتجاریة)قتیبة عبد الرحمن العاني،  -1
 .290-289، ص ص2013والطباعة، عمان، 

 .297-296ص ، صمرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -2
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هو البنك  عتماد، وقد یكون البنك المعززالذي یطلب منه تعزیز اإلوهو البنك  البنك المعزز: -

 1.عتمادالدافع لقیمة اإل

 ةأنواع االعتمادات المستندی -2-1-4

 عتمادات المستندیة أنواع متعددة أهمها :لإل 

 المستندي القابل لإللغاء عتماداإل -أ

، كما یستطیع البنك عتماد في أي وقت سابق لشحن البضاعةوهنا یستطیع المستورد أن یلغي اإل 

عتماد أن یلغیه في أي وقت یشاء إذا أخل عمیله المستورد بإلتزامه في سداد قیمة التأمین فاتح اإل

عتمادات إال إذا كان واثقا یقبل المصدر مثل هذا النوع من اإلالمطلوب منه دفعه في موعده وبالطبع ال 

 ملیة.من سمعة المستورد الطیبة ومالءته ومتانة مركزه المالي. وهو نوع غیر دارج كثیرا في الحیاة الع

 دي غیر القابل لإللغاء أو النقضعتماد المستناإل -ب

یادته أو تخفیضه إال بموافقة عتماد أو الرجوع عنه أو ز وهنا ال یستطیع البنك إلغاء اإل

عتماد. كذلك ال یستطیع الضمان المنصوص علیها عند فتح اإلأو بعد إنتهاء فترة   المصدر(المستفید) 

المصدر أو المستورد إلغاءه إال إذا إتفق الطرفان على غیر ذلك. وهكذا یحظى هذا النوع بقبول األطراف 

 المعنیة إلرتفاع درجة الضمان به.

 وغیر القابل لإللغاء ؤكدعتماد المستندي الماإل -ج

 األنواع السابقة إذ یشتمل باإلضافة إلى عدم القابلیة لإللغاء على تعهدینویقدم ضمانا أكثر من 

األمر الذي یؤدي  عتماد،من البنك المراسل والمبلغ له اإل الثانيبالوفاء األول من البنك فاتح اإلعتماد، و 

 2إلى زیادة ثقة المصدر بالمستورد.

 المستندات المطلوبة عند فتح االعتماد -2-1-5 

تعتبر الفاتورة التجاریة وثیقة محاسبیة یطالب البائع بموجبها المشتري دفع  الفاتورة التجاریة: -

 3قیمة ومصاریف البضاعة المتفق علیها.

، الطبعة األولى، دار وائل للنشر إدارة العملیات المصرفیة (المحلیة والدولیة)إسماعیل إبراهیم الطراد،  خالد أمین عبد اهللا، -1 
 .279، ص2006والتوزیع، عمان، 

   .213، صالسابق نفس مرجعخالد أمین عبد اهللا، إسماعیل إبراهیم الطراد، -2 
 .213، صمرجع سابقجاسم محمد،  -3
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    وهي عبارة عن مستند یعترف فیه قائد الباخرة بأنه شحن البضاعة  بولیصة الشحن والنقل: -

من أجل نقلها وتسلیمها إلى صاحبها. وفي حالة ما إذا كانت وسیلة النقل غیر الباخرة، فإنه یتطلب 

 إصدار وثیقة حسب وسیلة النقل المستعملة.

سلة ضد كل األخطار وهي تلك المستندات التي تؤمن على البضاعة المر  بولیصة التأمین: -

 المحتملة التي یمكن أن تتعرض لها أثناء النقل.

جراءات ت التي تثبت خضوع البضاعة لكل اإلوهي مختلف المستندا الشهادات الجمركیة: -

 الجمركیة.

 وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموظفها األصلي . شهادات المنشأ: -

وهي تلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة إلى تفتیش  والفحص:شهادات التفتیش والرقابة  -

 تورة (الوزن، المواصفات،...).اأجهزة الرقابة من أجل التأكد من سالمة المعلومات المبینة في الف

    البضاعة وهي كل الشهادات الصحیة المحررة من أجل التأكد من سالمة الشهادات الطبیة: -

 1النواحي الصحیة والكیمیائیة. من   

 دورة اإلعتماد المستندي -2-1-6

تتضمن دورة اإلعتماد المستندي عدة مراحل وخطوات إنطالقا من إتفاقیة الشراء إلى غایة تسویة 

 ه المراحل من خالل الشكل التالي:المعاملة التجاریة من خالل تسدید المستورد لقیمة وسیتم توضیح هذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .118، صسابقمرجع الطاهر لطرش،  -1 
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  )  مستندات الشحن8(                                    

                                   

 ) إصدار اإلعتماد3(                        (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة االعتماد المستندي): 1-1شكل رقم(ال

 .281مرجع سابق، ص : متولي عبد القادر،المصدر

 والتي تتمثل أساسا في: من خالل هذا الشكل تتبین لنا الخطوات العملیة لإلعتماد المستندي

  ؛یتعاقد المصدر مع المستورد ویتعهد المستورد بدفع الثمن بواسطة إعتماد مستندي -

 علیها البائع مبینا الشروط التي إتفق  یطلب المشتري من بنكه أن یفتح إعتمادا مستندیا لصالح -

 ؛مع البائع مرفقا بالفاتورة الشكلیة   

اله ٕارسیقوم بإصدار اإلعتماد و وتحدید شروط التعامل یدرس البنك طلب العمیل، وبعد الموافقة  -

 للبنك المراسل في بلد البائع؛

 ؛مضیفا تعزیزه على ذلك عند اإلقتضاء یقوم البنك المراسل بتبلیغ اإلعتماد للبائع المستفید -

 بدوره یسلمه وثائق الشحن؛ الذي البائع السلعة إلى المسؤول عن نقل البضاعة یسلم -

   یسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي یدفع له ثمن سلعته بعد التحقق -

 طابق المستندات مع شروط االعتماد؛من ت   

 ؛  عتماد من طرف المشترياإلفتح فیه  يالبنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر الذیرسل  -

)7( 
فع

الد
 

 السلعة)11(

 بولیصة الشحن بولیصة الشحن    

 ) السلعة5(

)6
 (

ت
مستندا

 
الشحن  

 

)
10

) الدفع
   )4 (

ماد
عت

اال
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تبلی
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ندا
ست

م
 

حن
لش

ا
  )

2
ب فتح االعتماد

) طل
 

 

 بنك المستورد

 المستورد

 بنك المصدر

 الناقل المصدر

راءاتفاقیة الش)1(  
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عتماد مقابل السداد حسب لب فتح اإلیسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى طا -

بحیث یكون الدفع فوري أو مقابل قبول كمبیالة صادرة من بنك المستورد إلى حین وصول آجال  اإلتفاق

 ؛التسدید المتفق علیها في هذه الكمبیالة

 المسؤول في مكان الوصول الذي یسلمه السلعة؛یسلم المشتري المستندات إلى  -

 المستندي تحصیلال-2-2

تقوم أساسا على مبدأ الثقة والمعرفة بین المستورد  عندما تكون هناك عالقات تجاریة منتظمة

من أجل تسویة فیستطیع هذان األخیران اللجوء إلى تقنیة بسیطة وأكثر مرونة وأقل تكلفة  والمصدر

 التحصیل المستندي.  في التقنیة  تتمثل هذه مبادالتهم التجاریة.

        العملیة التي یقوم ": على أنه التحصیل المستدي :یعرفتعریف التحصیل المستندي -2-2-1

من خاللها المصدر بعد شحن البضاعة وٕارسالها، بإرسال الوثائق المتفق علیها مع المستورد مرفوقة بورقة 

إلى بنك المستورد، لیسلمها  رسالهابنك البائع)، لیقوم هذا األخیر بإكمبیالة) أو بدونها، إلى بنكه (( تجاریة

 1ن."لهذا األخیر مقابل القبول أو الدفع للكمبیالة أو تحصیل الثم

 المكونة لعملیة التحصیل المستندياألطراف  -2-2-2

  .نكهوهو البائع الذي یقوم بإعداد جمیع المستندات وٕارسالها إلى ب البائع أو المصدر: -

یستقبل المستندات من طرف البائع ویقوم البائع بدوره بإرسالها إلى البنك المكلف  بنك البائع: -

  .بالتحصیل

 هو الطرف الذي یقدم له المستندات المراد تحصیلها. علیه: المشتري أو المسحوب -

 البنك ألوامرمستورد طبقا من طرف ال هو مكلف بالتحصیل مكلف بالتحصیل:البنك ال -

 2.(المصدر)

 

 

 

 .108، ص2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، ورقلة، التقنیات البنكیة وعملیات االئتمانسلیمان ناصر،  -1
لتوزیع، بیروت، ، الطبعة األولى، مكتبة حسن العصریة، للنشر واإقتصادیات البنوك والتقنیات البنكیةولید العایب، لحلو بوخاري،  -2

 .205-204، ص ص2013
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 التحصیل المستندي المستندلت المطلوبة في -2-2-3

 :تینیتم التنفیذ النهائي للعملیة المالیة للتحصیل المستندي وفق الصیغ

في هذه الحالة یستطیع المستورد أو البنك الذي یمثله أن یستلم  المستندات مقابل الدفع:-

 المستندات ولكن مقابل أن یقوم بالتسدید الفعلي نقدا لمبلغ البضاعة.

حسب هذه الصیغة یمكن للمستورد أن یسلم المستندات ولكن ذلك ال  المستندات مقابل القبول:-

 1ستفادة من مهلة التسدید.وتسمح هذه الطریقة للمستورد باإل بیاالت المسحوبة علیه،یتم إال بعد قبوله الكم

 سیر عملیة التحصیل المستندي): 1-1جدول رقم (ال

 المهمة رقم الخطوة

 عقد صفقة تجاریة بین المستورد(المشتري) والمصدر(البائع).  01

 استیفائة لوثیقة النقل(وفق قواعد الصفقة التجاریة) مع یرسل المصدر البضاعة 02

 (سند الشحن،...). 

 .بنكهإلى ) الفاتورة، سند الشحن،... ( یقدم المصدر مجموعة من الوثائق المطلوبة 03

 (وفق الصغیة المتفق علیها یقدم بنك المصدر هذه الوثائق، إما: مقابل الدفع أو القبول 04

 لتسدید) إلى بنك المستورد.ل(

 المستورد هذه الوثائق یعلم زبونه(المستورد) ویقوم بعملیة التحصیل.عندما یتلقى بنك  05

 یستلم المستورد الوثائق مقابل الدفع الفوري أو القبول لورقة تجاریة. 06

 أثناء التسدید لهذه الوثائق أو الورقة التجاریة من طرف المستورد یقوم البنك المكلف 07

 المستورد للكمبیالة.وٕاما عن طریق قبول  نقدابالتحصیل بتسدید قیمة الصفقة إما 

 .205ري، مرجع سابق، صعتماد على معطیات ولید العایب، لحلو بوخامن إعداد الطالبة باإل المصدر:

حصول المستورد على الوثائق، یمكنه أخذ البضاعة ویمكن القول أنه رغم سهولة هذه  وبمجرد      

فالبنوك في هذه الحالة ال تتدخل ولن تكون مسؤولة عن أي  العملیة، إال أنها تشكل خطر كبیر للبائع،

 خطر.

 

 .120، صمرجع سابقالطاهر لطرش،  -1
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أي أن عملیة التحصیل المستندي تعتمد باألساس على الثقة الموجودة بین المستورد والمصدر، وأن 

وذلك من أجل  تدخلها ال یمثل تدخل مالي، وٕانما تلعب فقط دور الوسیط بین المصدر والمستورد،البنوك 

 1تسلیم المستندات إلى الزبون(المستورد) وذلك مقابل الدفع أو مقابل قبول الكمبیالة.

 دورة التحصیل المستندي -2-2-4

من عقد الشراء الذي یعتبر إنطالقا كذلك بالنسبة لدورة التحصیل المستندي فهي تتضمن عدة خطوات 

جال التسویة، ومن خالل هذا الشكل سیتم توضیح إلى غایة وصول آ أول خطوة في المعاملة التجاریة

   مختلف هذه الخطوات.

 
 )أمر التحصیل4( 
 )المبالغ المحصلة7(   

 

  

       
  شراء)عقد 1(     

 
                                    

 ) شحن البضاعة2(                             

 دورة التحصیل المستندي): 2-1شكل رقم(ال

 .110، صمرجع سابقسلیمان ناصر،  المصدر:

 التحویل الحر -2-3

بالنسبة  رجیة خاصةلدى المتعاملین في التجارة الخا إستعماال وشیوعاویعتبر العملیة األكثر 

 وباألخص في البلدان التي ال للعملیات المتكررة وذلك لسهولة إجراءاتها وبساطتها وٕانخفاض تكلفتها،

التجارة الخارجیة، وهو عبارة عن إعطاء أمر من طرف المستورد التحویالت المالیة في على  تفرض قیود

إلى بنكه لتحویل مبلغ معین لصالح المصدر( المستفید) عن طریق بنك هذا األخیر أي البنك األجنبي 

  .المراسل

 .206-205، ص صمرجع سابقولید العایب، لحلو بوخاري،  -1

)6
) التسدید أو قبول الكمبیالة
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)7
ة/ 

صل
مح

 ال
الغ

لمب
) ا   

ولة
مقب

 ال
الة

مبی
الك

 

)3
 (

إرسال
 

المستندات
 

مع
 

 
الكمبیالة
 

وتعلیمات الدفع
 

 بنك المصدر بنك المستورد

ردو المست رالمصد   

)5
ات

تند
مس

 ال
دیم

 تق
(

  

   

 27 

                                                           



الخارجیةالفصل األول                                             اإلطار النظري للتجارة   

یقوم المصدر  المصدر والمستورد عقد الصفقة  التجاریة،وتتم هذه العملیة بعد أن یبرم كل من 

بتحریر الوثیقة الالزمة للعقد، وبعدها یقوم بتصدیر البضاعة، في نفس الوقت یكون المستورد قد قام 

بالتوطین لدى بنكه لیتسنى له إستیالم البضاعة بعد القیام بكل التدابیر الالزمة، ثم یقوم المستورد بإعطاء 

حویل مبلغ الصفقة لصالح المصدر المسفید مع إعطاءه كل المعلومات المتعلقة ببنك ورقم أمر لبنكه بت

  1حساب المصدر وهذا بعد تقدیم المستورد للوثیقة الجمركیة التي تثبت وصول البضاعة.

 خصم الكمبیاالت المستندیة -2-4

تحریك الدین الذي یملكه على المستورد أي سحب للكمبیالة المستندیة یعني إمكانیة المصدر خصم ا

الذي یطلب من بنكه  األخیرالكمبیالة المسحوبة على هذا األخیر من طرف البنك المصدر ولصالح هذا 

ویالحظ هنا أن البنك  أن یسدد له قیمة الكمبیالة ویحل محله في الدئنیة إلى غایة تاریخ االستحقاق.

لة المستندیة لفائدة زبونه فهو یتعرض للمخاطر خاصة منها مخاطر بخصم الكمبیاالمصدر عندما یقبل 

عدم السداد إذ یمكن أن یكون الوضع المالي للمستورد سیئا وال یسمح له بالوفاء بالتزاماته وبالتالي فإن 

 2.البنك المصدر یحل محل هذا األخیر في تحمل المخاطر

 الخارجیة المطلب الثاني: التمویل متوسط وطویل األجل للتجارة
شهرا  18العادة  لیات التي تفوق فية الخارجیة هو ذلك التمویل للعملتجار لالمتوسط األجل  تمویلال

ات حتى سنو  7التمویل للعملیات التي تمتد من لكجل فهو ذما التمویل طویل األأسنوات  7وال تتعدى 

في عملیات التجارة الخارجیة صعب  إذ في بعض األحیان یصبح منح تمویل قصیر األجل .سنة 20لىإ

من التقنیات التي  ، وهناك العدیدء إلى التمویل متوسط وطویل األجلالتطبیق ولظروف معینة، فیتم اللجو 

 في هذا المجال تتمثل في:  تطور التجارة الخارجیةتسمح بتسهیل و 

 قرض المشتري- 1
    عن آلیة یقوم بموجبها بنك معینعبارة " یعرف قرض المشتري بأنه: تعریف قرض المشتري: -1-1

ر لتسدید مبلغ الصفقة بحیث یستعمله هذا األخیالمصدر بإعطاء قرض للمستورد،  أو مجموعة من بنوك

     المصدر دور الوسیط  ویمنح قرض المشتري لفترة تتجاوز ثمانیة عشر شهرا. ویلعب .نقدا للمصدر

 الطرفانیة القرض هذه. ویستفید كال بغرض إتمام عمل بین المستورد والبنوك المعنیة ما في المفاوضات

من هذا النوع من القروض. حیث یستفید المستورد من تسهیالت مالیة طویلة نسبیا مع استالمه اآلني 

 .111، صمرجع سابقسلیمان ناصر،  -1 
 .111، صالسابق نفس المرجعسلیمان ناصر،  -2 
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على التسدید الفوري من طرف   للبضائع، كما یستفید المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله 

 1"المستورد لمبلغ الصفقة.

 هما: ویتم هذا النوع من القروض بإمضاء عقدین مستقلین خصائصه: -1-2

 العقد التجاري -1-2-1

یحدد شروط البائع وٕاجراءات الدفع  یبین فیه نوعیة السلع ومبالغها وشروط تنفیذ الصفقة، فهو 

 الفوري للبائع من طرف المشتري.

 عقد القرض -1-2-2

ومعدالت الفائدة المطبقة  یبین فیه شروط إتمام القرض وٕانجازه مثل فترة القرض وطریقة استرداده 

المبالغ الضروریة حسب إلتزامات  -في الوقت الالزم وتحت بعض الشروط-فهو یسمح للبنوك بوضع 

   2المشتري بالدفع تحت تصرف هذا األخیر.

 سیر عملیة قرض المشتري -1-3

 الشكل التالي:  من خاللیمكن توضیح سیر عملیة قرض المشتري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .123، صمرجع سابقالطاهر لطرش،  -1 
 .266، صمرجع سابقولید العایب، لحلو بوخاري،  -2

 29 

                                                           



الخارجیةالفصل األول                                             اإلطار النظري للتجارة   

 

 إبرام العقد 1                                        

             

 التسبیقات 2                                        

 

 معاهدة القرض      

 

 الدفع الفوري 3     التسدید للبنك 4

 

 

 

 

 سیر عملیة قرض المشتري): 3-1الشكل رقم(

     ر الخارجیة الجزائریة، مذكرة ماست : شاللي رشید، تسییر المخاطر المالیة في التجارةالمصدر

تصادیة والتجاریة وعلوم التسییر كلیة العلوم اإلق في العلوم التجاریة، تخصص إدارة العملیات التجاریة،

 .69ص،2010/2011، 3قسم العلوم التجاریة، جامعة الجزائر

 قرض المورد  -2

للمصدر لتمویل قیام البنك بمنح قرض " :یعرف قرض المورد على أنه تعریف قرض المورد: -2-1

قرض) یمنحها المصدر لفائدة  القرض هو ناشئ باألساس عن مهلة للتسدید (صادراته، ولكن هذا 

إلى البنك للتفاوض المستورد. وبمعنى آخر عندما یمنح المصدر لصالح زبونه أجنبي مهلة للتسدید، یلجأ 

حول إمكانیة قیام هذا األخیر بمنحه قرض لتمویل هذه الصادرات ولذلك یبدو قرض المورد على أنه شراء 

  1"لدیون من طرف البنك على المدى المتوسط.

 یتطلب قرض المورد مایلي:   خصائصه: -2-2

 لتجاري للصفقة شروط وطرق تمویلها؛إبرام عقد واحد یتضمن باإلضافة إلى الجانب ا-

 .125، صمرجع سابقالطاهر لطرش، -1 

ي المشتري األجنب

 أو المستورد

درالمص  

 البنك الممول

 للعملیة
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للخصم لدى یتطلب قرض المورد قبول المستورد للكمبیالة المسحوبة علیه، وهذه الكمبیالة قابلة - 

        الهیئات  

 1جراءات المعمول بها في كل دولة.مختصة حسب الطرق واإلال لمالیةا

 سیر عملیة قرض المورد -2-3

 :كل التاليسیر عملیة قرض المورد من خالل الشضیح یمكن تو 

 

                                                                                                                                      .التعاقد(عقد تجاري بین الطرفین)) 2(       

  

 .تعهد(الضامن)) 1(                      .حرر ورقة تجاریةی) 3(     

    

 .تقدیم الورقة) 4(       .العمولة)-(المبلغالتسدید) 5(                        

    للخصم.                                                     

 إستیالم السلع والتسدید في) 6(   

 .تاریخ اإلستحقاق                

 

 

 سیر عملیة قرض المورد) : 4-1الشكل رقم(

 .167شاللي رشید، مرجع سابق، ص المصدر:

                                      مقارنة بین قرض المشتري وقرض المورد -2-4

توجد عدة أوجه إختالف بین قرض المشتري وقرض المورد سیتم التطرق لها من خالل الجدول 

 التالي: 

 

 

 

 

 .125، صالسابق نفس مرجعالطاهر لطرش، -1 

 المصدر المستورد

 بنك المصدر

 شركة التأمین
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 مقارنة بین قرض المشتري وقرض المورد): 2-2جدول رقم(

 قرض المورد قرض المشتري أوجه اإلخالف

 برام صفقة معمنحه بنك لمشتري قام بإی التعریف

 المصدر لتصدیر سلعة أو خدمة معینة.

قرض یمنح لصالح المصدر وذلك من 

 خالل 

 خصم أوراق تجاریة.

      المستندات 

 لتعاقدیةا

 وجود عقدین:

 عقد تجاري بین المصدر والمستورد.-

 عقد مالي بین المستورد والبنك.-

 وجود عقد واحد :

عقد تجاري بین المصدر والمستورد -

 یتضمن

 طریقة الدفع.

 یقوم البنك بالدفع لصالح المصدر نقدا  التسویة

 في إطار قرض لصالح المستورد عند 

 إستیراد السلعة وذلك ضمن عقد تجاري.

 حقوقه لدىیسمح للمصدر بأن یقوم بخصم 

 البنك التجاري، والتي یمتلكها على حساب 

 المستورد.

 مع تخفیضمن مبلغ الصفقة 100%  القرض مبلغ

 القروض  الضمان في حالة مبلغ

  المضمونة. 

 من مبلغ الصفقة مع تخفیض100%

مبلغ الضمان في حالة القروض القروض 

 المضمونة.

  

 شهر في حالة القروض المضمونة 12- األجل األدنى

 أشهر في حالة القروض غیر 6-

 المضمونة.

 شهر. 18أكثر من 

 .270ولید العایب، لحلو بوخاري، ص المصدر:

  التمویل الجزافي -3
 تعریف التمویل الجزافي -3-1

     عبارة عن خصم أوراق تجاریة دون طعن أو رجوع على المصدر أو األشخاص الممضین هو 

على هذه الورقة، أي بیع نهائي لدیون ناشئة عن التصدیر بعد أن یحل المشتري لتلك الدیون محل المصدر 
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مقابل أن یحتسب األول على الثاني فائدة مرتفعة نسبیا متمثلة في الخصم الذي  جمیع األخطار في تحمل

 1إستحقاقها.یحصل علیه هذا األخیر والذي یحسب من تاریخ خصم الورقة إلى تاریخ 

 یظهر التمویل الجزافي ثالث خصائص تتمثل في: خصائصه: -3-2

 رات متوسطة؛إن هذه القروض التي تمنح لتمویل عملیات الصادرات ولكن لفت -

إن مشتري هذا النوع من الدیون یفقده كل حق في متابعة المصدر أو األشخاص الذین قاموا  -   

 ؛) وذلك مهما كان السببالدینقیع على هذه الورقة(أي ممتلكو بالتو 

التخلص من دینه الذي یقوم بتسییره البنك المشتري للدین مقابل أن بیسمح للمصدر التمویل الجزافي  -

یحصل على سیولة آنیة بعد التضحیة بجزء منها یمثل قیمة الخصم إضافة إلى التخلص من المخاطر 

  2األخرى وأهمها التغیرات في سعر الصرف.

 اإلیجاري الدوليالقرض  -4
   مؤسسة متخصصة  القرض اإلیجاري الدولي صیغة تمویل متوسطة أو طویلة األجل، تقوم فیه

في هذا النوع بإبرام عقد مع المستورد على تنفیذ إئتمان إیجاري حول أصول مستوردة، ثم یقوم بإبرام 

أجنبي كما مستورد من بلد صفقة شراءها. وهنا یمكن أن یكون منتج األصل والمصدر من نفس البلد وال

یمكن أن یكون كل من المنتج المصدر والمستورد من بلد غیر اآلخر. وفي هذه العملیة تتحقق الفائدة 

        للطرفین، المصدر بحصوله على ثمن السلعة وبعملته الوطنیة، والمستورد بحصوله على السلعة 

ذا عادة في األصول الرأسمالیة مرتفعة الثمن أو األصل الذي ال یمكنه شراءه الرتفاع ثمنه. ویحدث ه

 3وطویلة في أجل اإلستهالك كالطائرات والبواخر.

وتتضمن الدفعات التي یقوم المستورد بدفعها إلى المؤسسة المتخصصة قسط اإلستهالك الخاص 

یهدف إلى تغطیة األخطار المحتملة. كما أن إضافة إلى الفائدة وهامش خاص  األساسيبرأس المال 

  4تسدید هذه األقساط یمكن أن یكون تصاعدیا أو تنازلیا أو مكیفا مع شروط السوق.

 

 

 

 .113، صمرجع سابقسلیمان ناصر، -1 
 .271، صمرجع سابقولید العایب، لحلو بوخاري،  -2 
 .114، صنفس مرجعسلیمان ناصر، -3 
 .127، صمرجع سابقالطاهر لطرش، -4 
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 خالصة
ما یحتاج  المحلي قتصادیات الدولیة. حیث توفر لإلاإلقتصادتلعب التجارة الخارجیة دورا هاما في معظم 

وفي نفس الوقت تمكنه من التخلص مما لدیه  ستیرادخالل نشاط اإلمن  األجنبیة وذلكخدمات السلع و المن  إلیه

یرادیة والتصدیریة ستالتصدیر، وتؤثر هذه النشاطات اإل من فوائض السلع والخدمات المختلفة من خالل نشاط

نتاج، الدخل، والعمالة )، وكذا أسالیب التمویل (طبیعة القروض ونشاط بدورها على األسواق المادیة السلعیة ( اإل

 ة).األسواق المالی

في زیادة درجة الترابط بین دول ) المنظمة العالمیة للتجارة (تفاقیات تحریر التجارة الخارجیة إوقد ساهمت 

العالم وٕالى تعاظم كبیر في حجم التدفقات السلعیة والنقدیة بین الدول مما ضاعف من تأثیر التجارة على النواحي 

جمیع ل توفیر منافعهم  خصائص التجارة الخارجیة هو یة المختلفة لمعظم دول العالم، ولعل أحد أاإلقتصاد

یة والرفاه اإلقتصاد، وذلك لما تتركه من أثار إیجابیة على الكفاءة ألطراف المشاركة بها دون إستثناء

 ناضم لتمویلها من أجل .ونظرا لتعدد عملیات التجارة الخارجیة فهي تحتاج إلى رؤوس أموال كبیرةياإلقتصاد

 ما یستدعي تدخل الجهاز المالي وعلى رأسه البنوك من خالل مجموعة من التقنیات واألدوات وهذا .إستمرارها

 یقدم ضمانات لحقوق المصدرین والمستوردین على حد السواء. الذي من أهمها اإلعتماد المستنديو 
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شك ئكتئمى: ئكف  
 

لهيك لخئضذ  ئكة
 ككةجئذب ئكامقى
ب ذهئهةزيي ئكخئذجي  



سییرهاوت الخارجیة للتجارة البنكي التمویل مخاطر                           الثاني الفصل  
 

 تمهید

 األخیرة هذه تقومأي دولة حیث  قتصادإ لقیام أساسیا معیارا المالیة والمؤسسات البنوك نشاط یعتبر

 فإن لذلك .ومشاریعها قتصادیةاإل المؤسسات تمویل ضمنت تجعلها مختلفة وخصائص وأسس مبادئ على

 معتبرة مكانة تحتل یجعلها يوالداخل الخارجي المستوى على المالیة والمؤسسات البنوك تلعبه الذي الدور

في كل  وأصحاب العجزأصحاب الفائض  بین وسیطال تمثل إذ ،قتصادییناإل والمتعاملین الدولة نظر في

 .القطاعات بما فیها قطاع التجارة الخارجیة

 من یتجز ال جزء المخاطرةف الزمن أدى إلى تعقیدها عبر كبیرا تطورا البنكیة نشطةاأل شهدت وقد 

التجاریة  المعامالت حجم وزیادة التكنولوجي والتطور المنافسة حدة رتفاعإ مع خصوصا بنكيال العمل

 حسنف األولویة حسب نشاط البنك، في تتفاوت متنوعة رمخاط تواجه الیوم أصبحت فالبنوك الخارجیة.

 البنك نجاح على المساعدة العوامل من یعتبر المحتملة المخاطر مجمل تسییر ثم ومن قیاس ومتابعة

 .متدنیة ومخاطر مرضیة بعوائد بنكیةال السوق فيه ستمرار إ وضمان

عملیات التجارة لتمویل  المستعملة هتقنیاتیواجه البنك مجموعة من المخاطر المختلفة من خالل 

المرتبطة و المخاطر المحتملة وتفادي الضمانات البنكیة الدولیة أفضل وسیلة لتغطیة  لهذا كانت الخارجیة

 تلجأ البنوك لهذا النوع من الضمانات بهدف حمایة مصالح البنك والزبون.حیث  ،ئتمانمن اإل بهذا النوع 

 ولتوضیح كل ما سبق قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى ثالث مباحث أساسیة.

 ات حول البنوك التجاریة. المبحث األول: عمومی

 المبحث الثاني: تسییر المخاطر البنكیة.

 المبحث الثالث: تسییر المخاطر الناشئة عن عملیات التجارة الخارجیة.   
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 حول البنوك التجاریة مفاهیم عامةالمبحث األول: 
اإلستغناء  الوطني حیث تقدم خدمات مالیة ال یمكن تقوم البنوك بدور أساسي في تطویر اإلقتصاد

 كما تساهم في تشجیع المعامالت التجاریة الخارجیة من خالل تمویل عملیات التجارة الخارجیة عنها

البد من التطرق إلى أهم النقاط الرئیسیة حول  هذا المجالولتوضیح األهمیة والدور الذي تلعبه البنوك في 

  هذا المبحث. خاللمن التجاریة  البنوك

 البنوك التجاریة وأهداف مفهوم ل:المطلب األو
تمویل بدرجة كبیرة في تساهم الحیاة اإلقتصادیة فهي ا في أساسیدورا  ومازلت تلعب البنوك لعبت

  .اإلقتصادیةالمؤسسات مختلف 

 نشأة البنوك التجاریة -1
بتطور الصاغة والصیارفة حیث كان التجار یقومون بحفظ نقودهم یرتبط ظهور البنوك التجاریة 

ومع مرور الزمن أصبح . مقابل إیصال یضمن مقدار الودیعةلدى هؤالء خوفا من الضیاع أو السرقة 

هناك قبول لتلك اإلیصاالت من قبل األطراف الدائنة والمدینة والتي شكلت الصیغة األولیة للشیك، ومن 

راض والحصول على الفوائد. لتزامات على نفسها عن طریق اإلقوك إمكانیة خلق اإلثم توافرت لدى البن

المدخرین والمستثمرین إلى مؤسسات  وبالتالي تحولت البنوك التجاریة من مؤسسات مالیة وسیطة بین

  1.مالیة لها القدرة على التأثیر في عرض النقود من خالل خلق نقود الودائع

 البنوك التجاریة تعریف -2
 :تعریف البنك التجاري على أنهیمكن حیث  ختالف الباحثیناإختلفت تعاریف البنوك التجاریة ب

"نوعا من أنواع المؤسسات المالیة التي یرتكز نشاطها في قبول الودائع ومنح االئتمان والبنك  -

لئك الذین یحتاجون لتلك و فائضة، وبین ألئك الذین لدیهم أموال و التجاري بهذا المفهوم یعتبر وسیطا بین أ

 2األموال."

"مؤسسة مالیة تخضع للقوانین والتشریعات المصرفیة وتهدف لتحقیق الربح من خالل نشاطها -

 3".المصرفي والمتمثل في قبول الودائع وتقدیم الخدمات ومنح االئتمان بشتى أنواعه

 .111، ص2010دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  ،األولى، الطبعةاإلدارة المالیة والمصرفیةمحمد عبد الخالق،  -1
  .14، ص2009 ، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،البنوك التجاریة والتسویق المصرفيسامر جلدة،  -2
دار وائل للنشر ، الطبعة األولى، النقود والبنوك والمتغیرات االقتصادیة المعاصرةطاهر فاضل البیاتي، میرال روحي سماره،  -3

 .154، ص2013والتوزیع، عمان، 
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ین تتدخل كوسیط ب نقدیة ات"مؤسس ا:ة على أنهك التجاریو لبنمكن تعریف امن خالل ما سبق ی

ٕاضافة إلى ذلك فهي و  الفائض وأصحاب العجز وذلك من خالل قبول الودائع ومنح القروضاب حأص

مجموعة من التقنیات من خالل  تمویل التجارة الخارجیة ها مثلعمالءومتنوعة ل حدیثة بنكیةتقدم خدمات 

 "یة.الخارج التجارةات األدوات التي تعتبر المدعم األساسي لعملیو 

 أهداف البنوك التجاریة -3
 :هي أهداف ثالثة تحقیق على عامة التجاري البنك نشاط یقوم

 األرباح من ممكن قدر أقصى تحقیق هي التجاري البنك إلدارة األساسیة الوظیفة تعتبر الربحیة: -3-1 
 تكالیفه. من أعلى البنك إیرادات تكون أن للبنك أرباح تحقیق ویعني للمالك

 ممكنة سرعة بأقصى نقد إلى تحویله سهولة مدى األصول من أصل أي سیولة تعني :السیولة -3-2
       المودعین تجاه بإلتزاماته الوفاء على البنك مقدرة بالسیولة نعني بنكيال القطاع فيو  خسارة، وبأقل

 .االئتمان طلبات مقابلة على مقدرته أخرى جهة ومن جهة، من هذا ودائعهم سحب هؤالء طلب حالة في
 المودعین مانأل بالنسبةف والبنك، المودعون، :هما لطرفین المتوفر ذلك باألمان نقصد :األمان -3-3

أن  یمكن التي للخسائر أقصى حد بتحدید وذلك بودائعهم المساس عدم تراعي أن البنك إدارة فعلى
 لبنكیةا التسهیالت بأن البنك إدارة ثقة مدى یعني فهو البنك ألمان بالنسبة أما المعتاد، نشاطه في یتحملها

 عائد أكبر على والحصول مجددا إقراضها لیتم المحددة إستحقاقها تواریخ في تسدیدها یتم سوف تمنح التي
   1.ممكن

 دور البنوك التجاریة في مجال التجارة الخارجیة -4
 في مجال التجارة الخارجیة فیما یلي: تجلى دور البنوك التجاریةی

دام أنواع مختلفة من الوسائل إنهاء المعامالت المالیة الخاصة بالتصدیر واالستیراد وذلك باستخ -

 عتمادات المستندیة؛اإل مثل

مبیاالت تمویل عملیات التبادل من خالل الحسابات الخارجیة المدینة والقروض وقبول الك -

 المعامالت بشكل جید لألطراف المختلفة؛ وضمان إتمامالمستندیة 

 التي یشترطها المصدرین بالخارج قبل شحن بضائعهم؛ إصدار الضمانات -

 للمبیعات الدولیة.إجراء عملیات التحصیل المستندیة  -

 وعموما تتمثل أهمیة التمویل البنكي للتجارة الخارجیة فیما یلي:

 -دراسة حالة الجزائر –محاولة قیاس كفاءة البنوك التجاریة باستخدام أسلوب تحلیل التطویقي للبیانات منصوري عبد الكریم،  -1 
، جامعة أبي بكر التجاریة العلومو  والتسییر اإلقتصادیة العلوم كلیةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تحلیل إقتصادي، 

   .18-16، ص ص 2009/2010بلقاید، 
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 والمستوردین؛التقلیل من مشاكل المسافات بین المصدرین  -

 التغلب على إختالف وتباین نظم النقد في االستیراد والتصدیر بین الدول؛-

 التغلب على التباین بین العمالت في العالم؛ -

البنكیة  الضماناتطریق إصدار حمایة المصدرین من المخاطر السیاسیة والتجاریة...الخ عن -

بغرض تجنب المخاطر السیاسیة وحاالت عجز المدین عن الوفاء، وعدم قابلیة عمالت بعض  الدولیة 

 المستوردین للتحویل؛

عدم االقتصار على تمویل عملیات االستیراد والتصدیر فحسب، وٕانما القیام بتمویل نشاط  -

   1.المصدرین في مراحله المختلفة، حتى یصل االنتاج إلى مرحلة التصدیر النهائیة

 اوظائف البنوك التجاریة وأنواعه المطلب الثاني:
       لحسابها أو لحساب الغیرلها بشكل عام تمارس البنوك التجاریة جمیع األعمال التجاریة المعتادة 

طبقا للزاویة التي یتم من خاللها ، كما یمكن تقسیمها هدف تحقیق الربح وتعظیمهمن خالل عدة وظائف ب

 إلى عدة أنواع.  النظر إلى البنوك

  وظائف البنوك التجاري -1
 یمكن تلخیص وظائف البنوك التجاریة فیما یلي:

والتي تستخدم من خاللها الشیكات،  -تحت الطلب–بالحسابات الجاریة االحتفاظ بودائع العمالء  -

 إلى الودائع االدخاریة والودائع ألجل؛ ضافةباإلاآللیة، وبعض بطاقات االئتمان الحوالت وبطاقات السحب 
القیام بعملیات االقراض بغرض االستثمار عن طریق استخدام الودائع مثال في منح القروض  -

 قصیرة األجل للعمالء بضمان ما یقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق تجاریة...الخ؛

 تقدیم التسهیالت االئتمانیة لرجال األعمال والمستثمرین؛ -

 عتمادات المستندیة وٕاصدار خطابات الضمان وتمویل التجارة الخارجیة؛فتح اإل -

 شراء وبیع العمالت األجنبیة وكذا األوراق المالیة وحفظها؛ -

قبول الودائع ومنح ولكن من الناحیة االقتصادیة تقوم البنوك التجاریة بوظیفتین أساسیتین هما  -

 2لمالي بین المقرضین والمقترضین.من خالل قیامها بوظیفة الوسیط ا القروض

 

 .282-281، ص صمرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -1 
 .58، ص2010، الطبعة األولى، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، اقتصادیات النقود والبنوكالسید متولي عبد القادر،  -2 
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 أنواع البنوك التجاریة -2
       تنقسم البنوك التجاریة إلى أنواع متعددة طبقا للزاویة التي یتم من خاللها النظر إلى البنوك وذلك

 على النحو التالي:

 للمناطق الجغرافیةها من حیث نشاطها ومدى تغطیت -2-1

 البنوك التجاریة العامة -2-1-1

وتباشر  لعاصمة أو في إحدى المدن الكبرىویقصد بها تلك البنوك التي یقع مركزها الرئیسي في ا

من خالل فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها. وتقوم هذه البنوك بكافة األعمال  نشاطها

 أعمالتباشر كافة  باإلضافة إلى أنهائتمان قصیر ومتوسط األجل، لیدیة للبنوك التجاریة. وتمنح االالتق

 الصرف األجنبي وتمویل التجارة الخارجیة.

 البنوك التجاریة المحلیة -2-1-2

    مثل محافظة معینة  ا على منطقة جغرافیة محدودةویقصد بها تلك البنوك التي یقتصر نشاطه

حیث الفروع في هذه المنطقة المحددة. ویقع المركز الرئیسي للبنك و  أو والیة أو إقلیم محدد. أو مدینة

تتمیز هذه البنوك بصغر الحجم، كذلك فهي ترتبط بالبیئة المحیطة بها وینعكس ذلك على مجموعة 

 الخدمات المصرفیة التي تقوم بتقدیمها.

 من حیث حجم النشاط -2-2

 بنوك الجملة -2-2-1

 المؤسسات الكبرى.العمالء و ویقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار 

 بنوك التجزئة -2-2-2

فهي تتعامل مع صغار العمالء والمؤسسات الصغیرة وبذلك فإن التجزئة  جملةعلى عكس بنوك ال 

 1تسعى إلى توزیع خدمات البنك من خالل المستهلك النهائي.

 من حیث عدد الفروع -2-3

 البنوك ذات الفروع -2-3-1

تتم العملیات المصرفیة من خالل فروع في مكان واحد أو أكثر من مكان، وبذلك تتم الرقابة على 

هذه الفروع من خالل المركز الرئیسي للبنك، حیث تقوم الفروع بكافة أعمال البنوك التجاریة وتقدیم 

 .31، ص2014، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، البنوكإدارة محمد عبد الفتاح الصیرفي،  -1 
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حتیاطات األولیة إلیة مع المركز الرئیس في إدارة اتشترك الفروع سو اإلئتمان قصیر ومتوسط األجل، كما 

  1والثانویة والقروض واالستثمارات والعملیات المصرفیة األخرى.

 بنوك السالسل -2-3-2

وتضخم حجم أعمالها وهذه البنوك تستمد  البنوك التجاریة نشأة بنوك السالسل مع نمو حجم

ولكن  عن بنوك منفصلة عن بعضها إداریا وهي عبارة ،الل فتح سلسلة متكاملة من الفروعنشاطاتها من خ

 یشرف علیها مركز رئیس یتولى رسم السیاسات العامة لها وبنسق األعمال بینها. وتعود ملكیة هذه البنوك

 2إلى شخص طبیعي أو عدة أشخاص طبیعیین ولیس لشركة قابضة.

 بنوك المجموعة -2-3-3

 شكل شركة قابضة تدیر مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل في النشاط هذه البنوك تأخذ

حیث تقوم الشركة القابضة باإلشراف على الشركات التابعة وتضع لها السیاسات العامة بینما تترك البنكي 

  تشرت هذه البنوك لها تنفیذ هذه السیاسات بشكل ال مركزي. وتأخذ هذه البنوك طابعا احتكاریا، ولقد ان

 .األمریكیة المتحدة والوالیاتیة في أوربا الغرب

 الفردیة البنوك -2-3-4

یقصد بالبنوك الفردیة تلك البنوك التجاریة التي لیس لها فروع، وعادة ما تتصف هذه البنوك بصغر 

ومن تلك األصول عالیة  حجمها وٕاقتصار نشاطها على توظیف الموارد المالیة في أصول عالیة السیولة،

األوراق المالیة واألوراق التجاریة المخصومة وغیرها من األصول القابلة للتحویل النقدي خالل فترة السیولة 

زمنیة قصیرة وبدون خسائر رأسمالیة كبیرة. وتعتمد هذه البنوك في نشاطها على وجود عالقات شخصیة 

الفردیة تعتمد كثیرا على العالقات العامة في إستقطاب  بمعنى أن البنوك قویة تربط مسئولیها بالعمالء

 3العمالء.

 االلكترونیةالبنوك  -2-3-5

شبكة  بعد من خاللیقصد بالبنوك االلكترونیة تلك البنوك التي تقدم خدماتها إلكترونیا عن 

 المزایا أهمها:من العدید  معلومات البنك الداخلیة حیث یوجد إتفاق عام على أن البنوك اإللكترونیة تحقق

 ساعة؛ 24توفیر الخدمات المالیة للعمالء على مدار  -

 .  107، ص2010، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، النقود والمصارفمحمود حسین الوادي وآخرون،  -1 
، 2010ار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ، الطبعة األولى، دإدارة المصارف االسالمیةحربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل،  -2 

 .59-58ص ص   
 . 265، ص2007، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، إدارة البنوك في بیئة العولمة واإلنترنیتطارق طه،  -3 
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 القدرة على الحصول على الخدمات المطلوبة من خالل األنترنت. -

 أما عن األسباب التي تدفع البنك لتطبیق هذه النوعیة من الخدمات اإللكترونیة فإنها تتمثل في:

ین وتحولهم للبنوك التي تقدم الخدمات المالیة تخفیض احتماالت فقد البنوك لعمالءها الحالی -

 ساعة، 24اإللكترونیة على مدار 

 1إنشاء الفرع.فیض تكالیف فرصة لتخ -

 البنوك المراسلة -2-3-6

   وهي البنوك التي نشأت إستجابة لحاجة البنوك لنظام تحصیل الصكوك المسحوبة من قبل عمالئها 

 وتقوم البنوك المراسلة بالوظائف التالیة:على بنوك في مناطق جغرافیة أخرى. 

 مقاصة الصكوك وتسویة الحسابات واإللتزامات المالیة؛ -

 تقدیم اإلستثمارات بخصوص توظیف الموارد المالیة في أنشطة إستثماریة محددة؛ -

 المشاركة مع بعض المؤسسات المالیة في منح القروض وتقدیم التسهیالت المالیة؛ -

 التجاریة؛ إعادة خصم بعض األوراق -

اإلستفادة من المتخصصین ذوي الخبرات المالیة واإلقتصادیة في هذه البنوك لتقدیم خدمات مالیة  -

 2.وبنكیة متعددة ولجهات مختلفة

 ستخدامات البنوك التجاریةموارد وإ : المطلب الثالث

 األصول جانب یبین، كما موارده خالل من خصومه أو التجاري البنك ماتاز تلإ التعبیر عن یمكن

 تنازلیا تتدرج ستخداماتاإلن م قائمة على موزعة موارده أن لنا یتبینف التجاري، البنك موارد توظیف كیفیة

 .العنصر من البحثحیث یمكن تصنیف موارد البنك وٕاستخداماته من خالل هذا  سیولتها حسب

 موارد البنوك التجاریة -1
    وكذا القروض موارد البنك التجاري في كل من رأس المال المدفوع، األرباح المحتجزة والودائع تتمثل

 .من البنك المركزي والبنوك األخرى

 

 

 .64، مرجع سابقمحمد عبد الفتاح الصیرفي،  -1 
، الطبعة األولى، دار وائل البنوك (مدخل كمي وٕاستراتیجي معاصر)إدارة مؤید عبد الرحمان الدوري، فالح حسین الحسیني،  -2 

 .20-19، ص ص2000للنشر، عمان، 
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تكوین رأس مال  من أجل مجموعة المبالغ التي یدفعها المساهمین وهو :المدفوعرأس المال  -1-1

 1البنك، أما إذا كان البنك حكومیا فإنه یمثل مجموعة المبالغ التي تخصصها الدولة إلنشاء ذلك البنك.

وهي جزء ، وهي المبالغ التي یتعمد البنك إلى عدم توزیعها من إجمالي أرباحه :األرباح المحتجزة -1-2

 من حقوق المساهمین وتتخذ األرباح المحتجزة أشكاال عدیدة: 

 حتیاطي العام.اإلحتیاطي اإلجباري، اإلحتیاطي اإلختیاري، اإلتتمثل في:  :حتیاطاتاإل -1-2-1

وهي المبالغ التي یتم تحمیلها على إجمالي األرباح المتحققة في نهایة الفترة  :المخصصات -1-2-2

 المالیة بهدف مواجهة ظروف غیر مرغوب فیها.

 الودائع -1-3

       ودائع تحت الطلب، ودائع ثابتة سواء كانتبر من مصادر األموال لدى البنوك تمثل الجزء األكو  

 2.ودائع صندوق التوفیر أو ودائع بإخطارأو 

 ودائع البنوك األخرى -1-4

محلیة أو أجنبیة، وهي مصدر  اه البنوك األخرى سواء كانت بنوكلتزامات البنك تجعن إوهي عبارة 

 مصادر التي تحصل منها البنوك على الموارد المالیة.المن      هام

 القروض من البنك المركزي والبنوك األخرى -1-5

كثیرا ما تلجأ البنوك التجاریة إلى البنك المركزي باعتباره المقرض األخیر خصوصا في األوقات  

 3قتراض منها.یزید فیها إقبال األفراد على اإل التي

 البنوك التجاریة ستخداماتإ -2
 :إلى مایلي التجاري یمكن تصنیف إستخدامات البنك

 درجة األولىالسیولة من ال -2-1

              تتمثل في األرصدة التي في حوزة البنك التجاري سواء كانت ناتجة عن رأس المال 

 أو من اإلیداعات.

، 2013، دار األیام للنشر والتوزیع، عمان، النقود والمصارفرائد عبد الخالق عبد اهللا العبیدي، خالد أحمد فرحان المشهداني،  -1 
 .81ص

  2- حسین جمیل البدیري، البنوك (مدخل محاسبي وٕاداري)، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 2013، ص18. 
 ،2002دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزیع، عمان، ، إقتصادیات النقود والبنوك (المبادئ واألساسیات)حسین بن هاني،  -3

 .219ص
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 أوراق تجاریة مخصومة) -السیولة من الدرجة الثانیة ( أوراق حكومیة -2-2

حیث یمكن تحویل هذه األوراق إلى سیولة یف قصیر األجل وذا سیولة مرتفعة ویعتبر هذا التوظ

 من الدرجة األولى في أسرع وقت بأقل نفقة وبأقل جهد. نقدیة 

 (التسلیف أو االئتمان) القروض التي یقدمها البنك  -2-3

یتركز نشاط البنك التجاري على منح القروض، حیث یحقق عائدا یوازي الخطورة المحتملة، 

عتمادات مستندیة لتمویل شكل إفي أو  تجاري تكون على شكل نقود قانونیةوالقروض التي یقدمها البنك ال

التجارة الخارجیة أو مجرد فتح حساب دائن، وفي المقابل یحصل البنك على سعر فائدة یحتسب على 

 1أساس مدة القرض وقیمته.

 ( محفظة األوراق المالیة)األوراق المالیة  -2-4

قد یخصص البنك التجاري نسبة معینة من أمواله لتوظیفها في شراء األوراق المالیة (السندات) 

 ولة من الدرجة األولى، حیث تحتاجنظرا لصعوبة تحویلها إلى سیوهي تمثل سیولة من الدرجة الثالثة، 

 2ویلة األجل.إلى وقت، وقد تتعرض إلى خسارة نتیجة التقلبات في القیمة السوقیة، وهي تمثل قروض ط

 المخاطر البنكیة تسییر المبحث الثاني:

     سواء من حیث تعاملها مع الزبائن         تواجه البنوك عند قیامها بأعمالها الروتینیة عدة مخاطر 

وجب على  هذه المخاطر تسییر أو من خالل المعلومات التي قد تصلها من البیئة الخارجیة ولغرض

من عمالئها ضمانات مختلفة إلى أنها تطلب  البنوك تتبع مجموعة من المبادئ والخطوات، إضافة

 على مصالحها األساسیة وأهمها تحقیق الربح واالستمراریة. األشكال للحفاظ

 البنكیة المطلب األول: المخاطر
 تعدى ذلك إلى وطنیة  بل كعملة بالنقود التعامل ال یقتصر فقط على البنكلقد أصبح نشاط  

كتدخله في عملیات  مالیا لكونه وسیطا باإلضافة جعل البنك  مما والتجاریة، المالیة باألوراق التعامل

 من خالل إلیها یتعرض التي المخاطر من زاد ما وهذا للعملة مبدل  أو مقایض فهو التجارة الخارجیة

 . الوظائف هذهل أداءه

 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، غیر منشورة، كلیة العلوم  البنوك التجاریة ودورها في التنمیة االقتصادیة،موسى ولد الشیخ،  -1 
 .10، ص2003/2004االقتصادیة علوم تجاریة وعلوم تسییر، قسم التسییر جامعة الجزائر، 

 .221، صمرجع سابقحسین بن هاني،  -2 
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 البنكیة ةوالمخاطر ،المخاطرة تعریف الخطر -1 

من خالل مایلي عرض  یمكنو إختلف تعریف الخطر والمخاطرة البنكیة باختالف الباحثین حیث 

   بعض هذه التعاریف. 

حتمال وقوع خسارة في الموارد المالیة أو الشخصیة إ" یعرف الخطر على أنه:: تعریف الخطر -1-1

 1"نتیجة عوامل غیر منتظرة في األجل القصیر أو الطویل.

        تهدید ناتج عن حدث یمكن أن یؤدي إلى تدهور عنصر من عناصر المؤسسة، بحیث یؤثر " -

 2"في قدرتها على تحقیق األهداف المسطرة خاصة اإلستراتیجیة منها.

مفهوم یستخدم لقیاس حاالت عدم التأكد في عملیات " تعرف على أنها: تعریف المخاطرة: -1-2

یجابیا فیطلق علیه یق أهدافها ویمكن أن یكون األثر إفي تحق والتي تؤثر على قدرة المؤسسة تشغیلال

 3"ویمكن أن یكون سلبیا فیسمى خطرا أو تهدیدا. فرصة

السبب في الخسارة أما المخاطرة فهي حالة قد " على أنه: الخطر من خالل ما سبق یمكن تعریف

 "طر ما.خسارة من خأو تزید من فرصة نشوء    تخلق

 على أنها: المخاطرة البنكیة تعرفالبنكیة:  ةالمخاطر تعریف  -1-3

 ".التي تواجه البنك وهو یمارس نشاطاته الیومیة المرغوبة واآلثار غیرالعقبات والصعوبات " -

تلك اآلثار غیر المواتیة الناشئة عن أحداث مستقبلیة متوقعة أو غیر متوقعة تؤثر على ربحیة " -

 4"ستمراره  في خطر.لبنك ورأسماله وتضع وجود البنك وإ ا

على أنها إحتمال تعرض البنك إلى خسارة غیر "من خالل ما سبق یمكن تعریف المخاطرة البنكیة: 

 "متوقعة وغیر مخطط لها.

 
 

 .331ص، 2010، جامعة الشلف، 07، مجلة الباحث، العددإستراتیجیة إدارة المخاطر في المعامالت المالیةّ بلعزوز بن علي،  -1 

، الطبعة قتصاد وتقییم أداءها من حیث العائد والمخاطرةدور البنوك األجنبیة في تمویل اإلرایس عبد الحق، دبابش عبد المالك،  -2 
 .61، ص2014األولى، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، االسكندریة، 

 .61، صسابق مرجععبد المالك،  رایس عبد الحق، دبابش -3 
 .63-62، ص صالسابق نفس المرجع -4 
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 أنواع المخاطر البنكیة -2
 : ثالث أنواع أساسیة تتمثل في یمكن تصنیف المخاطر البنكیة

 معظم أن بما المالیة والمؤسسات البنوك تواجه ما المخاطر أهم من هذا یعتبر: المالیةالمخاطر  -2-1

 : یلي ما أهمها ومن والسندات واألسهم بالنقود تتم اتهتعامال

 ئتمانیةالمخاطر اإل  -2-1-1

هو  ئتمانباعتبار أن منح اإلئتمان من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك اإلمخاطر  تعد

الوفاء  علىئتمان من إحتمال عدم قدرة أو رغبة المقترض وتنشأ مخاطر اإلالنشاط الرئیسي للبنك، 

قتصادیة مباشرة بالبنك، وتمتد هذه الخسائر لتشمل تكالیف یلحق خسائر إ في الوقت المحدد مما بالتزاماته

 1.ئتمان المتعثریلة وتكالیف معامالت المتابعة لإلالفرصة البد

ئتماني التي تنشأ بسبب تركیز البنك على على التعامل مع عمیل باإلضافة إلى مخاطر التركیز اإل

    أو مجموعة محددة من العمالء أو نتیجة لعدم التنویع. كذلك المخاطر الناتجة عن عدم الدقة واحد 

 ئتمانیة للعمیل.  في إعداد دراسة الجدارة اإل

نك أن یستخدم أدوات ونماذج متطورة لتحدید مخاطر منح ولتخفیض هذه المخاطر یجب على الب

لعائد ودرجة المخاطر لكل االئتمان فیعتمد البنك على تحلیل قدرة المقترض على السداد، وكذلك مقدار ا

حتماالت التي تؤدي إلى إختالل توازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلیة للمقترض والضمانات قرض واإل

 2ستخدامها إذا عجز المقترض عن السداد.للبنك والتي یتمكن من إالعمیل التي یقدمها 

 السیولةعدم مخاطر  -2-1-2

عن عدم  هي المخاطر الحالیة أو المستقبلیة التي لها تأثیر على إیرادات البنك ورأسماله الناشئة

عند استحقاقها بدون تكبد خسائر غیر مقبولة، وتظهر مخاطر السیولة  لتزاماتهمقدرة البنك على مقابلة إ

       لتزامات وال یمتلك القدرة على للحصول سیولة لدى البنك كافي لمقابلة اإلعندما ال یكون حجم ال

 الفوري للموجودات وبتكلفة معقولة، وهذا سینعكس سواء بزیادة االلتزامات أو التسبیلعلى األموال الالزمة 

 3.على ربحیته وفي الحاالت الشدیدة سیؤدي إلى إعسار البنك

، دار الیازوري العلمیة إستراتیجیة إدارة المخاطر المصرفیة وأثرها في األداء المالي للمصارف التجاریةصادق راشد الشمري،  -1 
 .62-61، ص ص2013للنشر والتوزیع، عمان، 

 .244، ص2012، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، المعاصرةإدارة البنوك درید كامل آل شبیب،  -2 
، قراءاة في المداخل الحدیثة لقیاس وٕادارة المخاطر التشغیلیة بالبنوك ضمن اتفاقیة بازل الثانیةخبابة عبد اهللا، لعراف فائزة،  -3 

 .5، ص2012أكتوبر  22-21امعة قسنطینة، الملتقى الوطني حول المخاطر في المؤسسات االقتصادیة، ج
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ویتعاظم خطر السیولة حینما ال یستطیع البنك توقع الطلب الجدید على القروض أو مسحوبات 

تتحقق هذه المخاطرة في حالة وجود  الودائع وال یستطیع الوصول إلى مصادر جدیدة للنقدیة وغالبا ما

  1المودعین أو منح قروض مدة استحقاقها أطول من مدة توظیفها إلیه. على الودائع من طرف طلب حاد

 مخاطر عدم المالءة -2-1-3

 تفوق عندما ومالءة یسر حالة في البنك یكون حیث الوفاء على القدرة عدم خطرب یسمى ما أو

    أصوله

 نهأ على المالءة عدم خطر تعریف ویمكن .العكسیة الحالة في عسر حالة في یكون و خصومه

 فیها یستحیل لدرجة ونقصها المالیة وذمته الخاصة أمواله في عجزا البنك فیها یسجل التي الحالة تلك"

 یواجه أخرى أصول على وال السیولة على ال یتوفر ال بحیث الوقوع المحتملة والخسائر المخاطر تغطیة

 أن كون في یظهر ختالفاإلو  السیولة عدم خطر من أوسع المالءة عدم خطر نإف وعلیه "خصومه ابه

 عامة وبصفة، البنك مالءة عدم بالضرورة یستلزم فال السیولة عدم أما السیولة عدم یستلزم المالءة عدم

 عدم حالة في البنك یجعل الوقوع الممكنة الخسائر مواجهةل والكافیة الالزمة الخاصة األموال متالكإ عدم

 .المالءة

 عسر وبسبب الحالة هذه في ألنه المقترض جانب من ولیس البنك جانب من یتوفر الخطر هذا إن

 عدم خطر في الوقوع سبب أن إال المالءة عدم خطر ولیس ئتماناإل خطر رتبتی مالءته وعدم المقترض

    إعساره إلى یؤدي قد مدینه إعسار أن بحیث الذكر السابقئتمان اإل خطر لتحقق یرجع قد المالءة

 یتحول قد القرض خطر أن بحیث البنكیة المخاطر ترابط على دلیل إال هذا وما المالیة وضعیته ختاللإ و 

 األموال تسییر كسوء أخرى أسباب إلى كذلك یرجع كما النظام خطر وٕالى البنك مالءة عدم خطر إلى

  2.خارجي أو داخلي آخر سبب ألي أو رالغی وأموال الخاصة

 مخاطر سعر الفائدة -2-1-4

       الربح األساسي للبنك هو هامش الفائدة الذي یمثل الفرق بین الفوائد المقبوضة إن مصدر 

من القروض وبین الفوائد المدفوعة على الودائع لذلك فإن التغیر في سعر الفائدة في السوق سوف یؤثر 

 مباشرة على هامش الفائدة ومن هنا تبرز مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للبنك.

، تخصصات االنقود والمالیة واقتصادیات المالیة والبنوك، مقیاس العملیات المصرفیة دروس موجهة لطلبة الماسترشعبان فرج،  -1 
 .73، ص2013/2014وٕادارة المخاطر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة، 

 ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قواعد اإلحتیاط من المخاطر البنكیة في الظام المصرفي الجزائريقاصدي صورایا،  -2 
 .30-29، ص ص2004/2005جامعة الجزائر،  -بن عكنون –القانون الخاص، كلیة الحقوق 
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              فقد یحدث أن یتعاقد البنك  سعار الفائدة في األسواق المالیة مرتبط بتقلبات أإن هذا الخطر 

 مستقبالالمالیة بمعدالت فائدة ثابتة حالیا قد تفوقها معدالت الفائدة على التوظیفات الودائع على قبول 

 نتیجة تقلب 

مما قد  العرض والطلب على األموالوي بین أسعار الفائدة التي تتحدد في السوق بناء على تفاعل ق

  1تعویضها أو تغطیتها بأرباحه اآلنیة.یمكنه  یكلف البنك خسائر قد تفوق طاقته المالیة بحیث ال

 مخاطر سعر الصرف -2-1-5

      تنشأ مخاطر سعر الصرف عن وجود مركز مفتوح بالعمالت األجنبیة، سواء لكل عملة - 

 .مراكز العمالتأو بالنسبة إلجمالي  على حدة

 تنشأ عن التحركات غیر المواتیة في أسعار الصرف.- 

یشمل المركز المفتوح العملیات الفوریة والعملیات اآلجلة بأشكالها المختلفة والتي تندرج تحت ما - 

 2یسمى بالمشتقات المالیة.

 تتعلق بل البنك مارسهای التي المالیة بالعملیات تتعلق ال مخاطر هي: المخاطر غیر المالیة -2-2

 تصل وقد بنكلل المالیة الوضعیة في تؤثروالتي  بنكیةال الخدمات وتقدیم لتأدیة الداخلي بالتسییر مباشرة

 في: المخاطر هذه وتتمثل اإلفالس حد إلى

 ةالمخاطر التشغیلی -2-2-1

والنظم أو تنشأ هي مخاطر الخسائر التي تنشأ من عدم كفاءة أو فشل العملیات الداخلیة واألفراد 

لنا  یوضح الشكل المواليو  3ة بالعملیات الیومیة للبنك.طالمرتبالمخاطر  نتیجة ألحداث خارجیة أي هي

 أداءه لوظائفه. أثناء مختلف المخاطر التشغیلیة التي یمكن أن تواجه البنك 

 

 

 

حول المخاطر في المؤسسات االقتصادیة، جامعة قسنطینة، ، الملتقى الوطني إدارة المخاطر المالیة في البنوكفتیحة حبشي،  -1 
 .5، ص2012أكتوبر  21-22

، 2005، منشأة المعارف للنشر، اإلسكندریة، قیاس وٕادارة المخاطر بالبنوك(منهج علمي وتطبیق عملي)سمیر الخطیب،  -2 
 . 238ص

 .23، ص2005، بیروت، الثاني) الجزء 2دلیلك إلى إدارة المخاطر المصرفیة(موسوعة بازل نبیل حشاد،  -3 
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 ): مكونات مخاطر التشغیل1-2شكل رقم(

 .23، صمرجع سابقنبیل حشاد، على  عتمادمن إعداد الطالبة باإل المصدر:

 تتمثل المخاطر التشغیلیة في: من خالل الشكل السابق

بصورة مفاجئة والتي یمكن أن تؤثر    مخاطر األحداث: ویقصد بها كل التغیرات واألحداث التي تحدث  -

 على أداء الموظفین.

مخاطر المدفوعات أو التسویات: وهي كل األخطاء التي یقع فیها الموظفین بصفة عمدیة أو غیر عمدیة  -

 البنك وذلك في إطار التسویة المالیة للعمالء. أداء علىسلبا والتي تؤثر 

        تكنولوجیا جدیدة األخطاء المرتبطة باستخداممخاطر التكنولوجیا: وتدخل هذه المخاطر في إطار  -

 تؤثر على أداءه. والتي ى مستوى البنكعل

مخاطر تغیر اإلدارة: حیث یؤدي تغیر إدارة البنك إلى عدم اإلنسجام بین اإلدارة والموظفین وهذا ما یؤثر  -

 سلبا على أداءهم.

أثناء أداء  مخاطر اإللتزام (اإلحتیال): وهي كل المخاطر الناتجة عن عدم إلتزام الموظفین وكذا إحتیالهم -

  وظیفتهم وهذا ما ینعكس سلبا على أداء البنك. 

 

 

مخاطر

األحداث

مخاطر المدفوعات 
)التسویات(

مخاطر 
التكنولوجیا

مخاطر تغیر 
اإلدارة

مخاطر 
)اإلحتیال(اإللتزام
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 ةستراتیجیإمخاطر  -2-2-2

ستراتیجي عندما ال تؤدي الخطط الموضوعة إلى األهداف المسطرة وهذا في الخطر اإلیقع البنك  

أن  راجع إلى سببین إما وضع أهداف مبالغ فیها أو سوء وضع الخطط من طرف اإلدارة العلیا كما یمكن

 1یكون هناك سوء في تنفیذ إستراتیجیة البنك وهذا یدخل في إطار المخاطر التشغیلیة.

ویبین هذا الخطر غیاب أو سوء توجیه إستراتیجي للبنك مما یحمله نتائج سلبیة على مسار تطوره 

 ونموه خصوصا في ظل محیط یتمیز بمنافسة كبیرة.

 مخاطر قانونیة -2-2-3

المخاطر التي یتعرض لها البنك من جراء نقص أو قصور في مستنداته مما یجعلها غیر  هي 

ضمانات من العمالء والتي یتضح الحقا  مقبولة قانونیا. وقد یحدث هدا القصور سهوا عند قبول مستندات

 أنها لیست مقبولة لدى المحاكم. 

لذا فإن البنوك عموما ترسم وقد یحدث أكثر من واحدة من المخاطر المذكورة في آن واحد. 

سیاستها إلدارة وتحدید تلك المخاطر وتقوم بعد تحلیلها بضبطها ضمن حدود معقولة. كما تقوم بمراقبتها  

  2بصفة مستمرة من خالل قسم ینشأ خصیصا إلدارة المخاطر.

  مخاطر تنظیمیة -2-2-4

سوء تنظیم العالقات مع الزبائن  ؤديیهي المخاطر الناجمة عن التدابیر التنظیمیة في البنك. فقد 

إلى فقدان بعضهم، كما تنتج عن سوء ربط الوظائف فیما بینها وبطء تبادل المعلومات ما بین  مثال

       األقسام والفروع آثار سلبیة على أداء البنك. هذا فضال عما یؤدي إلیه سوء التنظیم من اضطراب 

   3في العالقات ما بین العاملین وٕادارة البنك.

 :هي نوعین من المخاطرونمیز هنا مخاطر أخرى:  -2-3

 

 

 

، غیر منشورة، موجهة لطلبة الماستر تخصص مالیة وبنوك، مالیة محاضرات في مقیاس تسییر المخاطر البنكیةزبیر عیاش،  -1 
 . 2014/2015تأمینات وتسییر المخاطر، جامعة العربي بن مهیدي (أم البواقي)، 

 .64، صمرجع سابقمحمد عبد الفتاح الصیرفي،  -2 
، 2008، الطبعة األولى، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، قتصاد المصرفي(مفاهیم، تحالیل، تقنیات)اإلرحیم حسین،  -3 

 .212ص
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 مخاطر السوق -2-3-1

   1حیث تتأثر البنوك بذلك التغییر.بتنشأ مخاطر السوق نتیجة للتغییرات المفاجئة في أحوال السوق  

ستثمارات واإلاج تزداد الحاجة إلى األموال فعند الرو  .وعلى سبیل المثال حاالت الكساد والرواج االقتصادي

ثمارات وبالتالي سیؤدي ستاجة إلى األموال بسبب محدودیة اإلوتزداد عوائد البنك وعند الكساد تنخفض الح

 خفاض أعمال وأنشطة البنك وٕایراداتها.ذلك إلى إ

 السیادیةمخاطر البلد أو المخاطر  -2-3-2

مطلوبات في بلد أجنبي، أو تقدیم الخدمات المصرفیة خارج الحدود الموجودات أو الحتفاظ بإن اإل 

الدولیة یمكن أن یعرض البنك إلى مخاطرة البلد أو المخاطرة السیادیة، وهذه المخاطرة تختلف عن بقیة 

لتزاماتها عملیة سدادها إلالمخاطر األخرى، فعلى سبیل المثال عندما تواجه شركة أجنبیة صعوبات في 

لعملة األجنبیة  تجاه البنك المحلي فالسبب في ذلك یرجع إلى التشریعات القانونیة لبلد هذه المالیة با

 2الشركة أو قد یكون سبب ذلك نقص العمالت األجنبیة في ذلك البلد.

 المطلب الثاني: ماهیة تسییر المخاطر البنكیة 
اطر االئتمان، مخاطر عدم عند قیامها بنشاطها ومن أمثلتها مخ تواجه البنوك العدید من المخاطر

     السیولة باإلضافة إلى مخاطر أخرى لذا وجب على البنوك العمل على تسییر مختلف هذه المخاطر

  من أجل ضمان سالمة العملیات البنكیة والمالیة وربحیتها.

 تعریف تسییر المخاطر البنكیة -1
العائد األمثل من خالل عائد العمل على تحقیق " :یعرف تسییر المخاطر البنكیة على أنه 

العمل على تقلیل أو تدنیة المستوى المطلق  سییر المخاطر هوومن ثم فإن ت "المخاطر وتكلفتها.

 3.للمخاطر

 

 

 

 .65، ص2007، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، إدارة المصارفمحمد الصیرفي،  -1 
، 2013، الطبعة األولى، الذاكرة للنشر والتوزیع، عمان، المصارف التجاریة(مدخل إدارة المخاطر)إدارة أسعد حمید العلي،  -2 

 .366ص
، الطبعة األولى، دار الیازوري حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرةحاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین الراضي،  -3 

 .162، ص2011العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 
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حتماالت ة المستمرة لتحدید وقیاس وتسییر إالعملی" :كما یعرف تسییر المخاطر البنكیة على أنه

 1".التعرض للمخاطر

"العمل على تحقیق  تعریف عملیة تسییر المخاطر البنكیة على أنها:من خالل ما سبق یمكن 

      األرباح المتوقعة والمرجوة من خالل تدنیة مختلف المخاطر التي تواجه العمل البنكي باإلعتماد 

تتمثل أساسا في تحدید  قیاس، ضبط ومراقبة المخاطر ، والتي یتمكن البنك  من الخطوات على مجموعة

 ن تسییر هذه المخاطر." من خاللها م

 وظیفة تسییر المخاطر البنكیة -2
المخاطر البنكیة في التنسیق بین كافة اإلدارات بالبنك لضمان توفیر كافة  تسییرتتركز مهام 

ویتم  .البیانات حول المخاطر بشكل دوري، منتظم وفي الوقت المناسب في صورة تقریر شامل مختصر

العلیا للبنك للمناقشة. ومن المسؤولیات األخرى الرئیسیة  دارةإعداد هذا التقریر بصفة دوریة ویرفع لإل

المخاطر التأكد من صحة البیانات والمعلومات واستمرار تدفقها للمساعدة في إعداد تقریر  تسییرل

 .المخاطر بشكل دوري ودقیق

توى كل بنك من شأنه أن یمكن من تقلیل المخاطر مدیریة مركزیة للمخاطر على مس ستحداثإن إ

لهدف الرئیسي لتسییر المخاطر هو لذا فا بدقة وفعالیة. وحسن مراقبتها والتحكم فیها على كافة المستویات

 قیاسها ومن ثم الحد منها تمكن من تحدید المخاطر تحدیدا صحیحا، وبالتاليیدعم التسییر العام للبنك ل

 2كل.كومراقبتها بشكل صحیح على مستوى البنك 

 مبادئ تسییر المخاطر البنكیة -3
 هناك عدة مبادئ یمكن للبنوك استخدامها لتسییر مخاطرها، والتي یمكن إجمالها فیما یلي:

 واإلدارة العلیا مسؤولیة مجلس اإلدارة -

 إطار تسییر المخاطر -

 تكامل إدارة المخاطر -

 محاسبة خطوط األعمال -

 م وقیاس المخاطرتقیی -

، الطبعة األولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  أعمال الصیرفة االلكترونیة(األدوات والمخاطر)أحمد بوراس، السعید بریكة،  -1 
 .282، ص2014

 .17، صمرجع سابقسمیر الخطیب،  -2 
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 المراجعة المستقلة -

 التخطیط للطوارئ. -

 مسؤولیة مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا -3-1

تقع مسؤولیة تسییر المخاطر بشكل أساسي على عاتق مجلس اإلدارة لكل بنك، وهو مسؤول أمام  

من أنها تسیر المساهمین عن أعمال البنك ، مما یستوجب فهمه للمخاطر التي یواجهها البنك والتأكد 

یتم وضع سیاسات تسییر المخاطر من قبل اإلدارة العلیا للبنك ویجب أن یقوم وعلیه  .بأسلوب فعال

مجلس اإلدارة بمراجعتها والموافقة علیها. ویجب أن تتضمن سیاسات تسییر المخاطر تعریف أو تحدید 

  1أو منهجیات قیاس وٕادارة والرقابة على المخاطر. المخاطر وأسالیب

 إطار تسییر المخاطر -3-2
المخاطر یتصف بالفاعلیة، الشمول واالتساق. ویجب  جب أن یكون لدى البنك إطار لتسییری 

 .المخاطر الذي تم اختیاره تسییرعلى اإلدارة أن تخصص موارد تمویلیة كافیة للموظفین ولدعم إطار 

  تكامل إدارة المخاطر -3-3

یمكن التحقق من تحدید التداخل بین المخاطر المختلفة وفهمها وٕادارتها بصورة سلیمة، فإنه  حتى 

یجب أن ال یتم تقییم المخاطر بصورة منعزلة عن بعضها البعض. حیث أن التحلیل السلیم یتطلب تحلیل 

 .البنكالتي یواجهها بین مختلف المخاطر  لوجود تداخلالمخاطر بصورة كلیة ومتكاملة نظرا 

 محاسبة خطوط األعمال -3-4 

من المعروف أن أنشطة البنك یمكن تقسیمها إلى خطوط أعمال، مثل نشاط التجزئة، نشاط  

الشركات،..، لذا فإن المسؤولین عن كل خط من خطوط األعمال یجب أن یكونوا مسؤولین عن إدارة 

 .المخاطر المصاحبة لخط األعمال المناط بهم

 المخاطرتقییم وقیاس  -3-5

جمیع المخاطر البنكیة یجب أن تقیم بطریقة وصفیة وبصورة منتظمة، وحیثما أمكن یتم التقییم  

 .بطریقة كمیة ویجب أن یأخذ تقییم المخاطر في الحسبان تأثیر األحداث المتوقعة وغیر المتوقعة

 

 

أطروحة دكتوراه   -البواقيحالة والیة أم  -على تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2تأثیر تطبیق اتفاقیة بازلزبیر عیاش،  -1 
في علوم التسییر، تخصص مالیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

 .92، ص2011/2012البواقي، 
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 المراجعة المستقلة -3-6

توافر لها السلطة والخبرة الكافیة لتقییم ر یجب أن یتم من قبل جهة مستقلة تإن تقییم المخاط

المخاطر واختبار فعالیة أنشطة إدارة المخاطر وتقدیم التوصیات الالزمة لضمان فعالیة إطار إدارة 

القیام بصورة دوریة بمراجعة مدى فعالیة أعمال تسییر المخاطر، وٕاجراء التعدیالت  یتوجبوعلیه ، المخاطر

  1المناسبة علیها عند اللزوم.

 التخطیط للطوارئ -3-7

المخاطر في حالة األزمات المحتملة الوقوع  هناك سیاسات وعملیات واضحة لتسییریجب أن تكون 

. وعلیه یتوجب كما یجب أن تختبر جودة هذه السیاسات والعملیات والظروف الطارئة أو غیر العادیة،

فقة علیها من قبل المسؤولین ذوي وضع خطط للطوارئ معززة بإجراءات وقائیة ضد األزمات، یتم الموا

أو االتصاالت على  العالقة، وذلك للتأكد من أن البنك قادر على تحمل أي أزمة أو تعطل في األنظمة

 2.أن تخضع هذه الخطط لالختبار بشكل دوري

 المطلب الثالث: خطوات تسییر المخاطر البنكیة
والتي تتمثل على مجموعة من الخطوات  في عملیة تسییر المخاطر البنكیة أساسا تمد البنكیع

 :عموما فیما یلي

 رتحدید المخاط -1
لكي یتمكن البنكي من تسییر المخاطر ال بد أوال أن یحددها. فكل منتج أو خدمة یقدمها البنك  

فالتحدید الواضح للمخاطر هو األساس ألي تسییر فعال للمخاطر ولذلك یتعین أن  .تتضمن عدة مخاطر

لرئیسیة التي تكتنف مسألة تحدید المخاطر أولویة عالیة وذلك من خالل تحدید المخاطر ایولي البنك ل

  ووضع اإلجراءات المناسبة لها لتحدید المخاطر الناجمة عن األنشطة القائمة والجدیدة أنشطة البنك 

 .على حد سواء

 

 

 

 .28، صمرجع سابقنبیل حشاد،  -1 
 .94، صمرجع سابقزبیر عیاش،  -2 
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 قیاس المخاطر -2
العملیة الثانیة بعد تحدید المخاطر هي قیاسها، حیث یجب أن ینظر لكل نوع من المخاطر  إن 

ه بأبعاده الثالثة: حجمه، مدته واحتمالیة الحدوث لهذه المخاطر. ویعتبر الوقت المناسب الذي یتم فی

 .المخاطر القیاس ذا أهمیة بالنسبة لتسییر

التي  من قیاس المخاطر هو التحدید الرقمي للخسائر المتوقعة من كافة أنواع المخاطر الهدفو  

یتعرض لها البنك، وعندما یعتمد البنك طریقة تحدید المخاطر رقمیا إنها تكون مبنیة على طرق ونماذج 

 .معروفة ومناسبة وتمت الموافقة علیها من قبل اإلدارة العامة للبنك

 ضبط المخاطر -3

ضبط المخاطر فإن البنك یعتمد على ثالث أسالیب أساسیة تتمثل في تجنب بعض  جلمن أ 

 .النشاطات والتي ترى إدارة البنك أنها محفوفة بمخاطر كثیرة، تقلیل المخاطر أو إلغاء أثر هذه المخاطر

 مراقبة المخاطر -4
معدالت الفائدة، ومعدالت الصرف  إن وضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض وفي 

مع التحكم في المخاطر السیولة والتسویة التي تبین الحدود كما یجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة 

 .والشكل الموالي یبین لنا مختلف خطوات تسییر المخاطر البنكیة 1.ةوالمخاطر القانونیالتشغیلیة 

 
 البنكیة): خطوات تسییر المخاطر 2-2الشكل رقم (

 قمن إعداد الطالبة باإلعتماد على ما سب المصدر:

 

 

 .94، صسابقمرجع زبیر عیاش ،  -1 

مراقبة 

المخاطر

ضبط

المخاطر

قیاس 
المخاطر

تحدید 

المخاطر

 55 

                                                           



سییرهاوت الخارجیة للتجارة البنكي التمویل مخاطر                           الثاني الفصل  
 

 التجارة الخارجیة الناشئة عن عملیات مخاطرتسییر ال: الثالثالمبحث 
اطر التي تواجه أطرافها وكذا المخاطر التي تواجه عامالت التجاریة الدولیة زادت المخمع زیادة الم

من خالل مختلف األدوات والتقنیات التي تستخدم  البنوك باعتبارها تدخل كوسیط في هذه المبادالت

لمتعاملین لتوفیر الثقة بین ا بنكیةإلى ضمانات  فأصبح من الضروري اللجوء لتمویل التجارة الخارجیة.

حیث وضعت ضمانات لصالح جمیع ختلفت تعددت أنواعها وإ باإلضافة إلى حمایة مصالح البنوك ف

وكل نوع من هذه الضمانات یخدم مصلحة الجهة التي وضع  (البنوك)وسطاءاألطراف: مصدر مستورد و 

 ألجلها.

 مخاطر التجارة الخارجیة المطلب األول:

       ت التجاریة الدولیة بالرغم من تطور التجارة الخارجیة، وتعدد الوسائل التي تضمن تأدیة المبادال

یمكن تقسیم و. االستیراد والتصدیرجم عن عملیات على أحسن وجه، فإن هناك مخاطر عدة متنوعة قد تن

 دولي.احل أساسیة في عملیة البیع الهذه المخاطر على أساس ثالث مر 
 الطلبیة.-

 اإلرسال.-

 مرحلة االستیالم-

كون البضاعة ما عموما یمكن التحكم في المخاطر التي یمكن أن تقع ما بین الطلبیة واإلرسال، 

       زالت تحت سیطرة المصدر، ولكن بعد إرسالها تخرج من السیطرة حیث تنتقل مسؤولیة البضاعة 

من المصدر إلى المستورد، وهذا األخیر الذي یتحمل أي خطر یأتي فیما بعد إال إذا نص العقد اللتجاري 

 على غیر ذلك.

 أخطار ما قبل اإلستیالم   -1
یفیة تفاق بعقد تجاري تبین بنوده طریقة التمویل، كاق المصدر والمستورد یتوج هذا اإلبمجرد اتف 

وفي هذه المرحلة فإن معظم المخاطر تكون على عاتق المصدر كون ، االستالمشروط الدفع...الخ

 1البضاعة ال تزال تحت مسؤولیته.

 

 -أم البواقي الوكالة–ة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفی - دور الضمانات البنكیة في تفعیل التجارة الخارجیةدحدوح رندة،  -1 
علوم قسم  التجاریة وعلوم التسییر،، كلیة العلوم االقتصادیة و تسییر المخاطرو  تأمینات ، تخصص مالیةعلوم التسییرمذكرة ماستر في 

  . 51ص ،2013/2014 ،أم البواقي، العربي بن مهیدي، جامعة تسییرال
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  واإلرسالأخطار ما بین الطلبیة  -1-1

  في هذه المرحلة: المخاطرنوعین من یمكن تمییز 

 المخاطر االقتصادیة: -1-1-1

      رتفاع التكالیف هي أخطار تتعلق بالتطورات الحاصلة إمخاطر  قتصادیة أوالمخاطر اإل 

نتیجة المصدر سعار الداخلیة للبلد رتفاع األإادي الداخلي، ومن أمثلة ذلك خطر قتصلمستوى اإلعلى ا

ومن هنا یمكن تعریف نتاج السلع الموجهة للتصدیر. الزمة إللالمواد الخام اقع لتكلفة متو الغیر رتفاع اإل

ر عقتراح السإمتدة بین في المدة المرتفاع سعر التكلفة إتصادي على أنه الخطر الذي یحدثه قالخطر اإل

 على الزبون وٕارسال الطلبیة.

 ستخدام وسیلتین:إیمكن التقلیل من حدة هذا الخطر بو 

فقرة ( بند) في العقد التجاري ینص على مراجعة السعر، فیحدد بذلك سعر البیع  إما وضع األولى:

بداللة التغییر في التكالیف الناتجة عن المنتج موضوع الصفقة، وهذا من شأنه أن یحول جزء من الخطر 

 على عاتق المستورد ( إذا قبل ذلك البند الذي ال یخدم مصلحته ). أو كله

مثل  المتعلقة بالخطر االقتصاديالجهات المعنیة في الدولة إما اللجوء إلى التأمین عند  الثانیة:

GAGEX 1.في الجزائر 

 التصنیع)خطر االنتاج (خطر  -1-1-2

وینتج هذا الخطر خالل فترة التصنیع أي ما بین تلقي المصدر للطلبیة  ووقت تنفیذها، وهذا  

یة تمنعه من إعداد الطلبیة، الذي یتوقف ألسباب مالیة أو تقنالخطر إما أن یكون من طرف المصدر أو 

وخطر االنتاج یمكن أن یتخذ ثالثة  من طرف المستورد بفسخه للعقد التجاري خالل هذه الفترة. وٕاما

 أشكال: 

       ویسمى أیضا بخطر اإلعسار یحدث في حالة عدم مقدرة المستورد: خطر تجاريالشكل األول: 

 ته التعاقدیة وهذا في حالتین:على تنفیذ واجبا

 ؛لتسدید ما علیه للمصدر نقص الموارد المالیة للمستورد  -

        التصرفات التعسفیة للمستورد التي تنجم عن مشاكل عدم التنفیذ أو الرفض بالتصریح  -

 عن الدوافع الحقیقیة لعدم إتمام صفقة العقد.

 .301، صمرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -1 
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ستقرار السیاسي واالقتصادي عدم اإلخطر سیاسي: ویحدث هذا الخطر في حالة الشكل الثاني: 

 لبلد المستورد أو في حالة ما إذا مست عملیة البیع المصالح الداخلیة للدولة.

نسان أو أخطار ناتجة عن الكوارث بیعي: إما أخطار ناتجة عن عمل اإلخطر ط الشكل الثالث:

 الطبیعیة.

 االرسال واالستالمأخطار ما بین  -1-2

 وهناك ثالث مخاطر ترتبط بهذه المرحلة:

 الخسائر الخاصة -1-2-1

 لوهي ضیاع جزئي أو كلي للبضاعة موضوع الصفقة من جراء حادث وقع لها أو لوسیلة النق 

 نكسار...الخ.أو الضیاع، اإلتالف بالبلل أو اإلالتي تنقلها. قد تتعرض البضاعة إلى السرقة 

 الخسائر المشتركة -1-2-2

نقاذ السفینة من الغرق، التكالیف البحري كتلف جزء أو كل البضاعة إلوهي خاصة بالنقل 

ائر تتحملها األطراف المستفیدة من البضاعة المنقذة وذلك حسب حصة اإلضافیة التي تسببها هذه الخس

 كل طرف.

 الخسائر المتمیزة -1-2-3

سیاسیة قاهرة أعاقت سیر لتزامات التعاقدیة الناتجة عن أحداث ستحالة تنفیذ اإلإوهنا یتعلق األمر ب

 1العملیة.

 أخطار ما بعد االستالم -2
    وهنا تنتقل المخاطر من عاتق المصدر إلى عاتق المستورد وتندرج ضمن هذه المرحلة أربعة أنواع 

 من المخاطر:

 الخطر المتعلق بالمستهلك -2-1

     البضاعة من طرف المستورد، توزع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق الوسطاء ستالمإبعد 

 ستعمال هذه السلع.إى المستهلك النهائي، الذي یقوم بإل

 ستعماله لسلعة معینة،إص( طبیعي أو معنوي ) تضرر بعد أن كل شخوتنص القاعدة العامة على 

        لها، ومطالبته بالتعویض، ن المنتج أو البائعیمكنه أن یبحث عن المسؤول عنها والذي قد یكو 

 .52، صمرجع سابقدحدوح رندة،  -1 
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أن یخضع للحكم المطبق علیه بتسدید المبلغ أو استبدال البضاعة أو التعویض بأي شكل  سؤولموعلى ال

 من األشكال.

   خطر الصرف  -2-2

إن خطر الصرف ینتج عن الخسارة التي یمكن أن تحدث من جراء التغیرات التي تقع لسعر 

الصرف للعملة بالنسبة للعمالت األجنبیة المرجعیة للبنك حیث أن هذا األخیر له حقوق أو علیه دیون 

ر عنها محررة بهذه العمالت، وفي هذا االطار یجب التمییز بین الوضعیة الكلیة لسعر الصرف والذي یعب

ووضعیة  أو ما یسمى بالرصید الصافيبالفرق بین الحقوق للعمالت األجنبیة والدیون بالعمالت األجنبیة 

 سعر الصرف تمثل تجدید الحقوق والدیون لعملة أجنبیة.

سعر المتفق علیه عند إبرام الصفقة ومنه نستخلص أن خطر الصرف یمثل الفرق الموجود بین ال

لتنفیذ حیث أن هذا السعر محدد بعملة صعبة تخضع لمتغیرات السوق التي والسعر الذي یصبح بعد ا

 تؤثر علیه ولهذا یقع الخطر على الطرفین بالنسبة:

 للمستورد في حالة زیادة معدل الصرف؛  -

 للمصدر في حالة انخفاض معدل الصرف؛ -

 ویمكن تجنب خطر الصرف عن طریق:  

 حمایة كـأن یكون السعر في الفاتورة المؤقتة غیر محدد وغیر ثابت؛ وسائل -

 ؛أو أن یتم الدفع تدریجیا السعر متغیر حتى موعد االستالمأن یكون  -

 GAGEX  .1عند مثال في الجزائرالتأمین ضد خطر الصرف  -

 خطر القرض أو عدم الدفع -2-3

تنفیذ الطلبیة ویرجع السبب في ذلك إلى عدة أسباب هو عدم التسویة الجزئیة أو النهائیة للسعر بعد 

 قد تكون:

 أسباب داخلیة -2-3-1

     عمال، غیاب العقد التجاري البائع بعدم المتابعة الجیدة لأل خاصة بالمصدرین، حیث یتهاون

 .أو الفاتورة غیر واضحة...الخ

مع اإلشارة إلى حالة بنك - التقنیات البنكیة المستعملة في تمویل التجارة الخارجیة وأخطارها في الجزائرمحمد الصدیق بن نیة،   -1
        ، كلیة العلوم االقتصادیة تسییر المخاطرو تأمینات ، تخصص مالیة سییرمذكرة ماستر في علوم الت -ال قسنطینةسویستي جنر 

  .81-80ص ص ،2013/2014 ،أم البواقي، العربي بن مهیدي، جامعة تسییرقسم علوم ال التجاریة وعلوم التسییر،و 
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 أسباب خارجیة -2-3-2

العملة الصعبة إلكمال التحویل أو الرفض الدفع بسبب الحالة المالیة للمستورد أو لبلده كعدم توفر 

 النوایا السیئة للمستورد.

ویعتبر الدفع آخر مرحلة في السلسلة التجاریة، وٕاذا لم یتم فإنه یخل بالذمة المالیة للمصدر، 

ولتجنب هذا الخطر على المصدر أن یحلل العملیة من مختلف جوانبها والتي منها تحلیل رقم أعمال 

 ن، وسائل وآجال الدفع المقدمة لهم.الزبائ

 ومن أهم أسباب الوقوع في هذا الخطر ما یلي:

 تركیز االبیع مع عدد قلیل م الزبائن أو على منطقة جغرافیة محددة؛  •

 خصائص المستورد التي توحي بخطر عدم الدفع والتي یمكن أن نذكر منها:  •

 إذا كان یحقق أرباح أو خسائر؛ قدم العالقات مع الزبون، حالته المالیة في السوق وما

 معرفة ما إذا كانت الوضعیة في بلد المستورد حسنة أم هناك تقلبات؛ -

     الوسائل والتقنیات یمكن أن یقلل هذه  اختیاروسیلة الدفع والتقنیة المستعملة حیث أن حسن  -

 أو یلغي خطر الدفع؛

 طول آجال الدفع من شأنه أن یؤدي إلى ارتفاع شدة الخطر. -

طر االستعمال المفرط للضمان: إن خطر االستخدام الجزافي أو المفرط للضمانات یختص به خ  •

ججا المصدر الذي یقوم بالتزاماته التعاقدیة( المستفید من الضمان ) في حقه بالمطالبة بالضمان متح

في الخدمة أو في السلعة، وبما أن الضمانات البنكیة هي ضمانات ألول طلب وغیر رجعیة فإن    بنقص

وهنا فإن حجة المستفید الباطلة جعلت  البنك الضامن یدفع للمستفید ثم یتفاوض مع عمیله المستورد.

  1البنك یخصم مبلغ الضمان من حساب المصدر لصالح المستورد.

 لبنكیة الدولیةالمطلب الثاني: الضمانات ا
تعددت المخاطر في مجال المعامالت التجاریة الخارجیة فمنها ماهو ناتج عن العملیة في حد ذاتها 

سیاسي، اقتصادي، قانوني، الخطر ومنها ما هو راجع إلى محیطها الخارجي أي یمكن أن یكون 

یقومون بها، لذا  العملیات التيعن ضمان یبحثون هذا المجال المتعاملون في  تكنولوجي أو مالي فنجد أن

  التي توفر الحمایة لكل المتعاملین فیها. إلى الضمانات البنكیة وجب اللجوء

 

 .304-303، ص صمرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -1 
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 ماهیة الضمانات البنكیة الدولیة وأنواعها -1

 خاللها یمكن للمتعاملین تقدیمهاتعتبر الضمانات البنكیة وسیلة من : البنكیة الضمانات مفهوم-1-1

       لحصول لفهي أداة إثبات حق البنك  البنك من جهة ومن جهة أخرىللحصول على قروض من 

و قد  لدیونهم. الزبائن أو العمالء تسدید عدم حالة في وذلك ،القانونیة قرضها بالطریقةأعلى أمواله التي 

اهتمام بعض  قلةل نظرا  في السنوات األخیرة البنكیة إلى زیادة استعمال الضمانات بنوكلجأت ال

 هذه إلى طلب البنكمما یضطر  المؤسسات التجاریة والصناعیة بالمحافظة على السمعة وحسن التعامل

ال یمكن  یعتبر الخطر عنصرًا مالزما للقرضكما اإلئتمانیة. العملیات حجم كبر، باإلضافة إلى الضمانات

نتظار قبل حلول إثه مادامت هناك فترة إمكانیة حدو ستبعاد إ أو من األحوال إلغاؤه بصفة نهائیة بأي حال

 1.بنكیة طلب ضماناتعلى البنك وجب  لذلكسترداده. و إجال آ

 "تعهد صادر من البنك لصالح زبونهریف الضمانات البنكیة على أنها: من خالل ما سبق یمكن تع

     بإلتزاماته تجاه هذا األخیرللمستفید (المصدر) في حالة عدم وفاءه  االمتفق علیه إلتزاماتهالمستورد بتسدید 

     أو إخالله بأحد شروط اإلتفاق وذلك في التاریخ المحدد وعند أول طلب من طرف المصدر." 

تعهد كتابي صادر عن البنك بناءا على طلب زبونه یلتزم " : یعرف على أنه:تعریف خطاب الضمان

إذا طالبه المستفید  یدفع المبلغ المضموند بأن خالله هذا األخیر في مواجهة شخص ثالث وهو المستفی

شل الزبون بالوفاء عن معارضة المدین أو موافقته في حالة ف ، بغض النظرخالل أجل محدد في الخطاب

 ه الطرف الثالث أو إخالله بشروط التعاقد معه."بإلتزاماته تجا

 :ومن خالل هذا التعریف یتضح أن خطاب الضمان تتدخل فیه ثالث أطراف رئیسیة

 بصفته الطرف الضامن والملتزم بتنفیذ التعهد باألداء. البنك: -

 الطرف المشمول بالضمان. الزبون: وهو -

 المستفید: وهو الطرف المتمتع بالحمایة البنكیة بالضمان. -

، مذكرةمقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، تخصص تحلیل تمویل التجارة الخارجیة في الجزائربوكونة نورة،  -1 
-161، ص ص2011/2012، 3الجزائرإقتصادي، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم اإلقتصادیة جامعة 

162. 
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 1قیمة الضمان: وهو المبلغ المشمول باألداء.-

نوع من الضمانات الشخصیة التي یلتزم بموجبها شخص معین بتنفیذ "تعرف الكفالة بأنها  الكفالة: 

  2إلتزامات المدین تجاه البنك، إذا لم یستطع الوفاء بهذه اإللتزامات عند حلول آجال التسدید."

   تعتبر الكفالة البنكیة بمثابة إلتزام تعاقدي یتعهد بموجبه البنك إتجاه الغیر لدعم الثقة " الكفالة البنكیة:

 3في الزبون والحلول محله أثناء تصفیة الدین في حالة تخلف الزبون عن األداء."

 أنواع الضمانات البكیة الدولیة -1-2

 الضمانات التي تخدم المستورد -1-2-1

 ضمان المناقصة -أ

         ة باشتراك العدید من المقاولینیستعمل هذا النوع من الضمانات للمشاركة في المناقصات الدولی

)، حیث یختار هذا اء للمستفید(المعلن عن المناقصةمختلف الدول مع تقدیم كل منهم دفتر األعب في

 من بین هؤالء مقاول واحد الذي یتعهد بالتسییر الحسن لألعمال والمشروع المكلف بإنجازه. األخیر

طلب زبونه ا على یقوم بمقتضى هذا الضمان بنك الضامن المضاد(بنك المقاول) بإصدار تعهد بناء

خالل هذا األخیر بالشروط المتفق علیها لصالح المستفید(المستورد). وٕاذا حدث عكس (المقاول) بعدم إ

عدم موافقته على باقي الضمانات  أو في حالةذلك كأن ینسحب المقاول أثناء مدة إختیار الملفات 

ویدخل هذا الضمان حیز  .كضمان حسن التنفیذ أو غیرها یكون للمستفید حق تعویض خسارته جراء ذلك

أشهر حیث یتراوح مبلغ  6بتداءا من یوم فتح العروض المقدمة من طرف المشتركین إلى غایة التنفیذ إ

 4بالمائة من مبلغ العرض. 15إلى  1هذا الضمان من 

 ضمان استرجاع التسبیق -ب

في هذه الحالة یقوم المستورد بتقدیم مبلغ مالي إلى المصدر كتسبیق، یقتطعه هذا األخیر من قیمة 

           علیه یوضع ضمان استرجاع التسبیق، الذي یتراوح مبلغه عموماالبضاعة فیما بعد، و الخدمة أو 

، مجلة نادي قضاة التحكیم  حدود الفرق بین الكفالة البنكة وخطاب الضمان وموقف العمل القضائيعز الدین آیت لقصیر،  -1 
 ، دون صفحة.2014، المغرب، 231الدولي ، العدد

 .307، صمرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -2
 ، دون صفحة.سابقالمرجع النفس عز الدین آیت لقصیر،  -3
 . 24، صمرجع سابق أمینة إیدري، -4
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یجب أن ال تتجاوز  من مبلغ العقد التجاري، إذ تغطي نسبته مبلغ التسبیق، لكن %15إلى  5ما بین 

 موافقة بنك الجزائر إجباریة.  ما أنمن مبلغ العقد التجاري، عل  %15قیمة الضمان 

و عموما ضمان استرجاع التسبیق موجه لتعویض كل أو جزء من التسبیق المقدم من طرف 

   م ما جاء لم یحتر ما إذا أخل المصدر بالتزاماته و  المستفید قبل اإلرسال أو قبل بدأ األشغال في حالة

في بنود العقد التجاري الذي وقعه. إن مبلغ الضمان یؤخذ من حساب اآلمر (المصدر) في حالة ما إذا 

في عقد  مبینانلهذا نجد أن مبلغ الضمان و اسم بنك اآلمر (البنك الضامن المضاد) . ز التنفیذوضع حی

 تنفیذ االلتزامات التعاقدیة التي یعطیها.مبلغ استرجاع التسبیق یتناقص تدریجیا بحسب درجة و  الضمان، 

 ضمان حسن التنفیذ -ج

و في حالة ما إذا أخر المصدر بالتزاماته التعاقدیة بما یتعلق بتوعیة السلع او جودة و دقة الخدمة 

المقدمة، كان بإمكان المستورد أن یتوجه إلى البنك الضامن مطالبا بجزء أو بكل مبلغ الضمان على أن ال 

إصداره و یبقى صالحا إلى غایة یتجاوز طلبه مبلغ الضمان، إذ یبدأ العمل بهذا الضمان ابتداء من تاریخ 

 تاریخ اإللغاء الذي یجب تحدیده في الوقت الذي یرسل فیه هذا الضمان، و یمكن لهذا التاریخ أن یتغیر 

وأن یلغي الضمان قبل موعده في حالة ما إذا تم اإلمضاء على المحضر من طرف أطراف التعاقد 

 1(المصدر والمستورد).

 ضمان اإلحتفاظ بالضمان -د

یعتبر آخر الضمانات حیث یضمن للمستورد اإلحتفاظ بالضمان إلى غایة التأكد من حسن تنفیذ 

وجب المشروع، مثال لمدة معیة تقدر عادة بسنة أو سنتین، وهذا راجع إلى أن الحكم على حسن التنفیذ یست

للمستفید  لمبرمفي حالة ما إذا حدث العكس أي إخالل المصدر ببنود العقد التجاري امنه.  التأكدمدة 

  خسارته. الحق في تعویض

 ضمان األضرار المشتركة -ه

قد یكون النقل البحري في بعض الحاالت مصدر األخطار لبعض المنتجات، على سبیل المثال 

تلك الموجهة لإلستهالك إال أنه یصعب تحمیل مسؤولیة األضرار مباشرة لصاحب السفینة ألنه یمكن أن 

 .58-57، ص صمرجع سابقشاللي رشید،  -1

 63 

                                                           



سییرهاوت الخارجیة للتجارة البنكي التمویل مخاطر                           الثاني الفصل  
 

جنبي. ففي الحالة العمة یتم توقیف السفینة بأمر قضائي على مستوى المیناء یكون مصدرها المصدر األ

 وحینما یقدم صاحب السفینة هذا الضمان یتبرء من تحمل المسؤولیة.

هذا النوع من الضمانات یصبح ساري المفعول من تاریخ إصداره حتى تاریخ الحكم النهائي بهذا 

 1إلى الخسائر المحتملة.الشأن، وتتحدد قیمته من طرف خبیر بالنظر 

 الضمانات التي تخدم المستورد -1-2-2

 ضمان الدفع -أ

ورغم أن اإلعتماد المستندي یعتبر من وسائل الدفع الدولیة األكثر أمانا، إال أن المصدر یفضل 

 اللجوء إلى وسائل دفع أخرى، من خالل النظر إلى مساوئ اإلعتماد المستندي منها:

 تكلفته التي تؤدي إلى الحد من الربح اإلجمالي؛ إرتفاع  -

 خطر بطئ وصول المستندات مما یؤخر عملیة الدفع؛  -

 تأخر وصول اإلشعار بفتح اإلعتماد المستندي، مما یؤخر وصول البضاعة.  -

وعلیه یطلب المصدر من المستورد ضمان الدفع لتفادي عدم التسدید، وهذا الضمان یكون بتعهد 

          رد بتسدید قیمة الصفقة في تاریخ إستحقاقها وفي حالة عجز زبونه وذلك حتى یتمكن المصدربنك المستو 

باإلضافة إلى وثائق أخرى تثبت أداءه لجمیع واجباته التعاقدیة على أكمل من تقدیم وثائق تبین هذا العجز 

ضاعة أو الخدمة أما قیمة كد من تسدید مبلغ البلضمان ساري المفعول إلى غایة التأحیث یبقى ا وجه 

   2.ضمان الدفع فهي تغطي مبلغ الصفقة ككل

   رسالة القرض -ب

 من الضمانات من طرف المدین (المستورد)، إذ أنها تضمن خطر عدم السداد یستعمل هذا النوع

دة(المرونة ومدة حیاة هذه الرسالة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاریخ إصدارها حیث تتصف بمزایا عدی

 .188، صمرجع سابقبوكونة نورة،  -1
 . 59-58، ص صمرجع سابقشاللي رشید،  -2
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إذ أنه الیجب تقدیم المستندات المثبتة للصفقة إلى البنك حتى الحصول على المبلغ مما یخفض  والسهولة)

 تكلفتها حیث ال توجد أتعاب تدفع للبنك.

     یمكن لرسالة القرض أن تغزو التعامالت بصفة مستمرة ومتكررة في البلدان المتقدمة، لما تتمیز به 

 في التنفیذ.من تسهیالت وسرعة 

 الضمانات التي تخدم الوسطاء -1-2-3

قد تتدخل أطراف أخرى في العقد التجاري، ولكن تدخلهم في بعض األحیان ضروري إلنجاز 

 الصفقة المتفق علیها مثل إدارة الجمارك، البنوك، مسؤول السفینة، ناقل البضاعة.

 ضمان القبول المؤقت -أ

الت یعاد تصدیرها بعد مدة لغرض القیام المؤقت آلهذا الضمان یستعمل في حالة اإلستیراد 

والمستفید من هذا  راد تخضع لدفع حقوق ورسوم جمركیةوعموما فإن عملیة اإلستی بمعارض دولیة مثال.

النظام یستفید من عدم دفع هذه الحقوق إذا تعهد بإعادة تصدیرها عد نهایة العمل بها، لهذا تلزم إدارة 

الجمارك المستورد بتقدیم ضمان القبول المؤقت، ففي حالة ما إذا بیعت هذه المعدات ولم یعد تصدیرها 

لخاصة بالمواد المستوردة. مبلغ هذا الضمان یعادل فعلى هذا األخیر أن یدفع الحقوق والرسوم الجمركیة ا

قیمة هذه الرسوم المفروضة، ورسالة هذا ضمان لیست وثیقة بنكیة بل هي وثیقة مقدمة من طرف 

تاریخ  نممدة سریان هذا الضمان D18. و D48مصلحة الجمارك ویستعملها البنك لضمان زبائنه وهي 

 ادة تصدیرها للبلد األصلي.دخول هذه المعدات المستوردة إلى غایة إع

  ضمان غیاب سند الشحن  -ب

    في حالة ما إذا تم اإلتفاق في إطار عملیة اإلستیراد على نقل البضاعة بحرا، فإنه قد یحدث 

إلى مكانها قبل الوثائق المتعلقة بها. ویبقى هذا الضمان ساري في بعض األحیان أن تصل البضاعة 

الشحن، كما یتضمن مبلغ هذا الضمان قیمة السلعة مضافا إلیها التكالیف سند تقدیم  المفعول حتى 

   1األخرى المحددة من طرف صاحب السفینة (الناقل).

 .326-325، ص صمرجع سابقالسید متولي عبد القادر،  -1 
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 دراسة الضمانات البنكیة الدولیة -2
 الدولیة الضمانات البنكیةشروط  -2-1

حیث یجب أن  ختالفها،إالضمانات رغم تعددها و  جمیعثالثة شروط مشتركة بین البد أن تتوافر 

ینیر مجموع  الذي شرط الشفافیةكما یجب أن یتوفر  حسن نیة و ذلك لمصلحة المتعاقدین.ب تفاقاإل ینفذ

ع الضمانات تهتم بشكل مباشر بهذا التطور، إذ یجب على األطراف المتعاقدة اإلطالعالقات العمل، و 

 التسدید فة قدرته علىعلى مجموعة الضمانات الممنوحة من طرف شخص ما، حتى یتسنى لهم معر 

 شفافیة الضمانات تكون بإشهارها حتى تسمح بالتحذیر من المشاكل التي یمكن أن تقع بین المتعاقدین.و 

             التي یریدها  الضمانات تحدیدفي حریة ال (المستفید)لدائنتكون لمن المفروض أن كما أنه 

          بشرط عدم اإلفراط  ذلك بهدف طلبها في حالة تخلي هذا األخیر عن التزاماته،من المدین(اآلمر) و 

بالتالي نجد من شروط ایة إصدار الضمان أو عند طلبه، و سواء كان ذلك في بد في طلب الضمان

 1الضمانات أن ال یفرط الدائن في عدد الضمانات التي یطلبها من مدینه.

 قیمة الضمان -2-2

القرض قیمة إال أنه ال یمكن لقیمة الضمان أن تتجاوز  الضمان قیمة قانون یحددنظرا لعدم وجود  

 التي تساعد نتحدید قیمة الضمایمكن اإلعتماد على بعض اإلعتبارات في  و على هذا األساس المطلوب

لدیها خبرات عامة  فالبنوك بصفة بالعرف البنكي وذلك من خالل ما یسمى البنك على القیام بهذه الخطوة.

على تحدید قیمة جعلها قادرة یاربها المتراكمة في هذا المیدان كما أن تج في شأن الضمانات مكتسبة

 الضمان حسب طبیعة القرض.

ة یعتبر تحدید قیم كما تختلف قیمة الضمان حسب سمعة كل زبون وكذا مالءته المالیة وعموما

ك في مأمن ضد األخطار فهو أمر هام ألنه یضع البن الوقت نفسالضمانات أمر هام ونسبي في 

 .ریها بعض التغیرات في المستقبلهو أمر نسبي ألن هذه القیمة من المحتمل أن تعتو  ،المحتملة

 

 

 .173، صمرجع سابقبوكونة نورة،   -1
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 إختیار الضمانات  -2-3

      ،الضماناتختیار الضمانات مشكل من المشاكل التي تواجه البنك في قضیة إتعتبر عملیة 

 ختیارتولد عنها إلى خلق عادات وصیغ إلالعرف البنكي المالحقیقة سمحت التجارب البنكیة و  فيو 

ط بین أشكال الضمانات المطلوبة ومدة وتتركز هذه الصیغ بالخصوص على الربالبنكیة  الضمانات

یر غحتماالت تإ و  ،جلإذا كان األمر یتعلق بقروض قصیرة األ جهة لتغطیته.وفي هذا المجالو القرض الم

تفي البنك بطلب في هذه الحالة یمكن أن یك ،الوضع الراهن للمؤسسة ضعیفة ویمكن توقعها بشكل أفضل

ما یتعلق األمر بالقروض لكن عندو  أو كفالته من طرف شخص آخر كضمان. تسبق على البضائع

یلجأ  فإن البنك یمكن أن فال یمكن التحكم في التغیرات التي تحصل في المسقبل لة األجلطویمتوسطة و 

الضمانات متجسدة في أشیاء ویمكن أن تكون هذه  ،توافق مع طبیعة القرضمن الضمانات ت إلى نوع آخر

 1أهم أنواع هذه الضمانات هي الرهن العقاري.ملموسة وذات قیمة وتأخذ شكل رهن هذه األشیاء و 

 عملیة سیر الضمانات البنكیة الدولیة -3

تم اإلتفاق على طریقة لتسییر الضمانات إنطالقا من تاریخ  بالضمانات البنكیةد توحید العمل قص

إصدارها إلى غایة طلبها من طرف المستفید أو إنتهاء الغرض الذي وضعت ألجله، كما یمكن ألطراف 

  عقد الضمان تعدیلها وفقا لمتطلبات العمل.

  إصدار الضمان البنكي الدولي الخطوات -3-1

      دالمستفی لصالح ضمان إصدار بطلب )األجنبي البلد( بلده في المتواجد بنكه إلى اآلمر یتقدم     

 اآلمر بلد في ولیس بلده في ضمان مصدر البنك یكون بأن المستفید طلب على ءابنا اآلخر البلد في

 مراسله من األجنبي البلد في البنك یطلب حیث ، ل بها في مختلف الدولالمعمو  القوانین اختالف بسبب

 یصدره مضاد ضمان مقابل اآلمر، طلب على بناء المستفید لصالح الضمان إصدار المستفید بلد في

 إصدار عملیةتلخیص مختلف الخطوات ل یمكنو  .العكس أو المستفید بلد في البنك لصالح األجنبي

 :یلي ما في الدولي الضمان

 شروط كافة المقیم غیر المستفید لصالح الضمان إصدار طلب في العمیل یحدد أن یجب  -

 واضحا؛ تحدیدا بیاناتهو    الضمان

 إدارة، إقتصاد، دون صفحة. -تدقیق الحسابات–مدونة صالح محمد القرا، مدونة العلوم المالیة واإلداریة، محاسبة  -1 
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 إصداره في شتراكاإل أو الضمان إصدار طلب الخارج في مراسله إلى المحلي البنك یرسل  -

 تراعى وأن المراسل، لدى معتمدین توقیعین الطلبأن یتضمن  یجب وكما  المقیم غیر المستفید لصالح

 منه؛ والغرض وشروطه الضمان بیانات صیاغة في الدقة

 بدفعها یطالب قد مبالغ أیة للمراسل یرد بأن المحلي البنك من تعهد الطلب یتضمن أن یجب -

 الضمان قیمة من جزء أو كل بدفع بالمطالبة المقیم غیر المستفید أراد إذا ما حالة وفي الضمان، بموجب

 المحلیة؛ بالعملة المقابل لتدبیر العمیل إخطار یتعین

 الصرف؛ سعر تغیر نتیجة تنشأ قد فروق أیة تحمل بقبوله تعهد على عمیله من البنك حصول  -

 البنك لصالح األجنبي البنك من صادر األول نینامض بواسطة یتم العملیة سیر أن القول یمكن سبق مما

 .العكس أو المستفید لصالحي المحل البنك من لثانيوا يالمحل

  الدولیة البنكیة للضمانات ملیةجوانب العال -3-2

 تتجسد الجوانب العملیة للضمانات البنكیة الدولیة من خالل مایلي: 

  الضمان مبلغ تعدیل -3-2-1

        التعدیل ألن المستفید موافقة إلى حاجة دون العمیل طلب على بناءً  بالزیادة الضمان تعدیل یجوز 

 .موافقته بعد إال یتم فال التخفیض حالة في أما صالحه، في

 الضمان مدة تعدیل  -3-2-2

 برغبة یتم كما العمیل، یصدر أن أیضا ویجوز المستفید قبل من عادة الضمان مدة تمدید طلب یصدر 

 .المستفید لطلب ستجابةإلا البنك على یتعین المستفید وٕاصرار رفضه حالة وفي منه

 :یلي ما الضمان خطاب أجل نقضاءإ أسباب أهم من :الضمان أجل نقضاءإ -3-2-3

 ؛بالكامل ة الضمانبقیم الوفاء -

 ه یمكن التوصل إلى حل بشأن هذهأن إال ،بتمدیده المطالبة دون الضمان ةصالحی مدة نتهاءإ -

 ؛منه صریح بطلبو  التمدید على العمیل موافقة حالة وذلك في  المشكلة

      إللغائه   األصل إلى البنك المصدر حتى یتم إرجاع  منه الغرض نتهاءإل للبنك الضمان إعادة -

 من السجالت. 

 في إخالل وجود حالة في الضمان دفع طلب إلى المستفید یلجأ قد :نالضما بدفع المطالبة -3-2-4

 1.لاإلخال هذا بسبب به ألحقت التي الخسائر عن لتعویضه لالعمی قبل من التعاقدیة الشروط

 . 29-26، صمرجع سابقإیدري أمینة،  -1
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سییرهاوت الخارجیة للتجارة البنكي التمویل مخاطر                           الثاني الفصل  
 

 خالصة
 التنمیة عجلة دفع في فعاال ادور  التجاریة تلعب أن البنوكتضح لنا إ من خالل دراستنا لهذا الفصل

 بتقدیموذلك  المعطلة األموال تشغیل دیه، والذي یمكنها منؤ ت يذال الوساطة خالل دور قتصاد منإألي 

     أهمیة األكبر الجانب القروض هذه تعتبر إذ لعملیات التجارة الخارجیة،وكذا تمویلها  القروض مختلف

 .البنك میزانیة أصولفي  

حیث تعتبر البنوك من خالل مختلف أنشتطها  وعلى الرغم من التسهیالت االئتمانیة التي تمنحها

          هذا ما یجعلها معرضة لجملة، أهم الخدمات التي تقدمها البنوكعملیات تمویل التجارة الخارجیة من 

التي تهدد وجودها  عدم السیولة وغیرها من المخاطر منها مخاطر االئتمان ومخاطر من المخاطر

    .واستمرارها كما تعرض البنوك إلى خسائر غیر  متوقعة

   ولغرض تسییر هذه المخاطر وجب على البنوك تتبع مجموعة من المبادئ والخطوات، إضافة 

وأهمها تحقیق  األساسیةإلى أنها تطلب من عمالئها ضمانات مختلفة األشكال للحفاظ على مصالحها 

 ستمراریة.الربح واإل
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شك :كتئكتئ ئكف  
 

زةهو  ل و  ب عك ب حئك خذئز
ب  ب  BEA -051-هقئك هقئك

 آل ئكاهئفى



 وكالة أم البواقي BEA -051-الفصل الثالث               دراسة حالة على مستوى وكالة 

 تمهید
المخاطر بیتعلق  تقنیات تمویلها باإلضافة إلى كل ماو لتجارة الخارجیة ل بعدما تطرقنا إلى الجانب النظري

ها وقیاسها، وكذا الضمانات البنكیة التي یمنحها البنك في إطار عملیات التجارة تسییر  یةكیفو البنكیة 

تسییر المخاطر البنكیة لعملیات في  والمتمثلة للموضوع التطبیقیة الدراسة الفصل هذا یتضمنالخارجیة. 

وكالة أم   BEAعلى مستوى البنك الخارجي الجزائريمن خالل القیام بدراسة میدانیة   التجارة الخارجیة 

مباحث نوضح فیها كیفیة  ثالثوقصد اإللمام بجوانب الموضوع قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى  -051-البواقي 

 وكالة.العلى مستوى  سیر هذه العملیات

 .الجزائري البنك الخارجي عمومیات حولالمبحث األول: 

 البنك.المبحث الثاني: تقنیات تمویل التجارة الخارجیة المستعملة من طرف 

   تین لتقنیتین یستعملهما البنك في عملیة اإلستیراد. المبحث الثالث: دراسة حال
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 BEAالمبحث األول: عمومیات حول البنك الخارجي الجزائري 
ت دورا كبیرا في تطویر من أهم أعمدة النظام المصرفي الجزائري التي لعب يالجزائر الخارجي بنك الإن  

    ته في كامل التراب الوطني والذي یكون مراقبا مركزیا قتصادیة في البالد من خالل نشاط وكاالالحركة اإل
حتى یتسنى لها توزیع خدماتها على المواطنین والمتعاملین   DEOمدیریة العملیات مع الخارجمن طرف 
خدمات الوظائف و ال خالل تبرة في الجهاز المصرفي منله مكانة معو  الداخل والخارج. في االقتصادیین

 تمویل االقتصاد.لمتنوعة النشطة األو 

  البنك الخارجي الجزائري وتعریف نشأةالمطلب األول: 

دة أساسا على الصناعات المعتمو  قتصادیة المنتهجة من طرف الجزائر بعد االستقاللعلى إثر السیاسة اإل
          یجب علیها البحث عن ممول لكل هذا. لذلك قامت بإنشاء مجموعةمبادرات الصناعة كان الثقیلة و 

تم تأسیسها. وهذا نوك األجنبیة التي كانت موجودة و التي قامت على أنقاض البمن المؤسسات المصرفیة و 
 األجهزة البنك الخارجي الجزائري. ومن بین هذه 1966/1967التجدید تم في الفترة 

 الجزائريالبنك الخارجي نشأة  -1

ه 1387جمادى الثانیة  27المؤرخ في  67/204الجزائري بموجب األمر رقم: الخارجي تأسس البنك     
قتصادیة مهمتها األولى تتمثل في التسهیل والتطویر في إ منشأةعلى شكل  1967أكتوبر  01:ل الموافق

 حتوى على كل أصول:إألخرى، وقد ة للجزائر مع الدول اقتصادیة والمالیإطار التخطیط الوطني للعالقات اإل

 ؛1967أكتوبر  01القرض اللیوني في  -

 ؛1967دیسمبر  31الشركة العامة في تاریخ  -

 ؛1968أفریل  30بنك باركالي المحدد في تاریخ  -

 ؛1968ماي  31قرض الشمال في تاریخ  -

 .1968ماي  31في تاریخ  BIAMالبنك الصناعي الجزائري والبحر األبیض المتوسط  -

ملیون  20برأس مال یقدر ب  1968جوان  01بتداء من ستقرار إاإل البنك الخارجي الجزائريولم یعرف 
 دینار جزائري.

إن إعادة هیكلة المؤسسات الصناعیة والتحوالت العمیقة المتخذة من طرف السلطات العمومیة خالل  
 1988جانفي  12المؤرخ في  88/06ت أسهم وفق قانون إلى مؤسسة ذا BEAالثمانینات أدى إلى تحول 

ي سنة فو سهم،  160جزائري والذي قسم إلى  ملیار) 01واحد(اللیة المؤسسات ورأس مالها قدر بستقإحامال 
 ملیار دینار جزائري. 5.6 البنك الخارجي الجزائريأصبح رأسمال  1996
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الكبرى مثل:  مؤسسات الوطنیةحیث لدیه حسابات ال 1970وقد توسعت عملیات البنك منذ  
الخارجي وحسب نظامه فالبنك  ،سوناطراك، النقل الجوي... فالبنك هو الذي یمدها بالقروض ویتعامل معها

) وكالة 14( 1968سنة  أنشئتحیث  ،الخارجفي في إنشاء فروع ووكاالت في الجزائر و  الجزائري له الحق 
 وكالة. 77وصلت إلى  2001-1997ئیات ) وكالة، وفي إحصا69حوالي ( 1987وأصبحت سنة 

والمرتبة الثانیة فیما یخص حقوق  %49.37 نسبةحتل البنك المرتبة األولى فیما یخص الودائع بإ       
      نفتاح التوسع على المحیط الخارجي أي اإلالمساهمین، أما في المجال الخارجي فهو یتبع إستراتیجیة 

 .ملیات التجارة الخارجیةمن ع %36تقریبا على على الخارج الذي مكنه من الحصول 

 تعریف البنك الخارجي الجزائري  -2
بنك ودائع ككل البنوك األخرى یتعامل مع أشخاص معنویة " یعرف البنك الخارجي الجزائري على أنه:        

یساهم في تسییر المعلومات التجاریة  الجزائري بنك الخارجيالوطبیعیة تخضع لقواعد القانون التجاري وكان 
توسعت بمراعاة التطور التجاري العالمي. الشراء والبیع في أحسن الظروف وذلك من  ایتمكنو للمنشآت حتى 

قتصادیة والمالیة ول هو تسهیل وتنمیة التقاریر اإلكان الغرض منه في المقام األحیث  1970وظائفه سنة 
 للجزائر مع باقي دول العالم. 

قتصادیة مختصة في تمویل ي منشأة وطنیة عمومیة إالجزائر الخارجي أصبح بنك  1988في سنة و     
          وكالة متواجدة  86ولدیه  17/01/2002عتماده الرسمي یوم التجارة الخارجیة، وقد تحصل على إ

 في التجمعات السكانیة الكبرى، المراكز الصناعیة ومناطق اإلنتاج البترولي.
 عین في الخارج هما: وله فر 

 البنك العربي ما بین القارات المتواجدة في فرنسا. -

 ARBIFT .1البنك العربي لالستثمارات في التجارة الخارجیة الموجودة في أبو ظبي -

 
 
 
 
 
 
 
 

 . 17ص -051-معلومات من وثائق البنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي -1
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 لبنك الخارجي الجزائريل التنظیمي لالهیك -3

 :BEA لبنك الخارجي الجزائريل یمثل الشكل الموالي الهیكل التنظیمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 BEA لبنك الخارجي الجزائري): الهیكل التنظیمي ل1-3(رقم الشكل

 وثائق مقدمة من طرف الوكالة. المصدر:

 

 الرئاسة

 األمانة العامة 

 التفتیش العام إدارة
 

 المدیریة العامة
 

 المدیریة العامة
 

 العامة المدیریة

 الموارد البشریة  العالقات الخارجیة الشبكة المركزیة  الخلیة اإلستراتیجیة 

 لتزامات مع المؤسسات اإل 

 العملیات مع الخارج االلتزامات مع المؤسسات  إدارة المحاسبة 

 خلیة التنظیم التجارة الخارجیة اإلدارة العامة

 الدراسات القانونیة
 والمنازعات 

إدارة المراقبة 
 

 إدارة اإلعالم اآللي 

 مدیریة االتصال 

 إدارة الخزینة 
 خلیة األمن 

 خلیة التعریب 
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 نشاطاتها وهیكلها التنظیمي، BEA-051-أم البواقي  وكالةالمطلب الثاني: نشأة 

 أم البواقي -BEA-نشأة وكالة  -1

        لبنك الخارجي الجزائريوهي الممثلة األولى ل 26/02/1979في  BEA -051-وكالة أنشأت   
، یدیرها مدیر 1954نوفمبر  1ستراتیجیا وسط الوالیة، تقع في شارع إمستوى هذه الوالیة، وتحتل موقعا على 

 1ومساعد المدیر اللذان یمثالن مدیریة الوكالة.

 ةالخارجیي أال وهو تمویل ما یخص التجارة رها األساسویمكننا القول أن الوكالة لم تغیر في سیرها أو دو   
لكل ما یتعلق بالتمویل  في السوق المحلي البنك الخارجي الجزائريفهي تحتل مكانة معتبرة بصفتها وكالة من 

أخرى بصفتها وكالة بنكیة تجاریة فهي تقوم بممارسة كل  جهة، ومن جهةوٕادارة عملیات التجارة الخارجیة من 
 .ئتماناإلستقبال الودائع ومنح إمن  جاريالوظائف التي یقوم بها أي بنك ت

 نشاطات الوكالة -2

        عامال یمثلون إطارات سامیة موزعین  24ب  -وكالة أم البواقي-البنك الخارجي الجزائريیعمل 
لتزامات، مصلحة التنظیم اإلداري، مصلحة النشاطات البنكیة، مصلحة مصلحة اإل على المصالح التالیة:

 مع الزبائن. العالقات

 وتتوزع المهام على مختلف المصالح بالوكالة كالتالي:

 تتمثل مهامها في:لتزامات: مصلحة اإل  -2-1

 لتزامات الزبائن؛إلضمان دعم اإلدارة  -

 بالقروض؛إدارة ملفات الزبائن المتعلقة  -

لتزامات فرعین لتزامات. وتتضمن مصلحة اإلحترام التعلیمات المتعلقة باإلإ بیق و السهر على متابعة تط -
 هما:

 تتمثل مهامه في: لتزامات:فرع إدارة اإل  -2-1-1

 متابعة شروط وكیفیة وسیر حسابات الزبائن؛ -

 ؛ضلملفات الزبائن وٕادارة رخص القرو متابعة یومیة  -

 بطاقة معلومات خاصة بكل زبون وبكل عملیة منح قرض؛تكوین  -

 كتابة وٕارسال الملفات إلى بنك الجزائر ومتابعة النتائج؛ -

 .20ص -051-البنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي معلومات مقدمة من طرف المسؤول عن مصلحة التجارة الخارجیة في  -1
                                                 



 وكالة أم البواقي BEA -051-الفصل الثالث               دراسة حالة على مستوى وكالة 

 تحضیر العقود والضمانات؛ -

 لتزامات.لوكالة وخاصة باإلباترتیب اإلحصائیات المتعلقة  -

 تتمثل مهامه في:فرع المنازعات:  -2-1-2

 للزبائن؛المحافظة على الوثائق القضائیة  -

 إدارة مختلف األمور القضائیة للوكالة؛ -

 المشاركة وٕابداء الرأي في العقود المبرمة؛ -

 لتزامات والضمانات المقدمة؛اقبة الجانب القانوني للعقود واإلمر  -

 إدارة األوامر القضائیة والمتعلقة بتجمید حسابات الزبائن؛ -

 بائن إلى المؤسسات األخرى؛إرسال اإلنذارات وأوامر التجمید لحسابات الز  -

 تكوین وٕادارة ومتابعة بطاقة المعلومات الخاصة بالمنازعات وشبه المنازعات.  -

 تتمثل مهامها في:مصالح التنظیم اإلداري:  -2-2

 إدارة الوسائل البشریة والمادیة للوكالة؛ -

 ضمان التنسیق المعلوماتي والمحاسبي للوكالة. -

 اإلداري من الفرعین التالیین:وتتكون مصلحة التنظیم 

 تتمثل وظائفه في: فرع إدارة الوسائل: -2-2-1

 السهر على اإلدارة والمحافظة على الوثائق المختلفة للوكالة؛ -

 متابعة حسابات الموظفین وفقا للقانون؛ -

 حتیاجات الخاصة بتكوین الموظفین المتفق علیهم؛التحضیر وتقدیر اإل -

 وي الخاص بتكوین موظفي الوكالة؛تقدیم التقریر السن -

 السهر على تطبیق الشروط الوقائیة والصحو والتأمین داخل الوكالة؛ -

 المنقوالت؛و إدارة العقارات  -

 القیام بالتصریفات الدوریة الجبائیة وشبه الجبائیة لدى المصالح المعینة؛ -

 القیام بإعداد المیزانیة التقدیریة السنویة للوكالة؛ -

 القیام بإدارة األرشیف والعمل على المحافظة علیه من التلف. -
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 تتمثل وظائفه في: فرع المعلوماتیة والمحاسبة: -2-2-2

 إدارة التطبیقات الخاصة بالمعلوماتیة؛ -

 تقدیم حصیلة یومیة لمجموع العملیات المحاسبیة. -

 تتمثل مهامها في:مصلحة النشاطات البنكیة:  -2-3

 ذ كل العملیات الخاصة بالزبائن وفق المخطط اإلداري والمحاسبي للوكالة؛ السهر على تنفی -

 تصریحات دوریة حول المخالفات المتعلقة بعملیات الدفع. قدیمت -

 تتكون هذه المصلحة من ثالثة فروع:

 وتتمثل وظائفه في اآلتي: فرع العملیات المباشرة: -2-3-1

 ستقبال الزبائن؛إحسن  -

 مستمر للعملیات المباشرة؛تنظیم یومي عام  -

 ضبط الحسابات في نهایة كل یوم عمل؛ -

 تنظیم عملیات السحب والدفع المباشر بالعملة الوطنیة أو األجنبیة؛ -

 القیام بجمیع تحویالت العمالت. -

 وتتمثل وظائفه في: فرع التجارة غیر المباشرة: -2-3-2

 إدارة ومتابعة حسابات الخزینة للوكالة؛ -

 بعملیات تحویل للفائض وطلب تغطیة العجز في الخزینة؛ مالقیا -

 جمیع التحویالت المتعلقة بالزبائن؛بالقیام  -

 تسهیل عملیات الدفع لألموال في شكل شیكات وكمبیاالت. -

 وتتمثل وظائفه في: فرع التجارة الخارجیة: -2-3-3

 ستیراد والتصدیر؛یام بتحویل األموال المتعلقة باإلالق -

 تنظیم عملیات السحب والدفع المباشر بالعمالت األجنبیة؛ -

 ستیراد؛ة للعمالت المتعلقة بالتصدیر واإلتقدیم التصریحات الدوری -

 القیام بعملیات التحویل للعمالت المختلفة. -
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 وتتمثل وظائفه في:مصلحة العالقات مع الزبائن:  -2-4

 الجید للزبائن وتزویدهم بكافة المعلومات التي تفیدهم؛  ستقبالاإل -

 ستقبال ملف الزبائن؛إ -

 البحث عن الزبائن لكسب عدد كبیر من المتعاملین ذوي السمعة الحسنة. -

 وتتضمن هذه المصلحة فرعین هما:

 تتمثل مهامه في: فرع اإلعالم واإلشهار: -2-4-1

 لوكالة؛انشر وثائق تبین محاسن  -

 إعطاء شهرة للوكالة؛ -

 الرفع من مستوى التعامل؛  -

 توسیع مجاالت التعامل عن طریق فتح مجال المنافسة بین البنوك؛  -

 تحسین وضعیة الوكالة؛ -

 وتتمثل مهامها في: لجنة المحاسبة البنكیة: -2-4-2

 جرد أموال البنك ومیزانیاته؛  -

 األرباح والخسائر؛القیام بإحصاء دیون البنك وموجوداته وحساب  -

 تنظیم الحسابات والعملیات التي قامت بها الوكالة خالل یوم، شهر، ثالثي، سنة؛ -

 تحدید نسب األرباح وكیفیة توزیعها؛ -

 حتیاطات.األعباء المالیة واإلهتالكات واإلحسم كل المصاریف العامة وجمیع  -
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 أم البواقي BEAالهیكل التنظیمي لوكالة  -3

 فهو یتكون من عدة مصالح من خالل الشكل یتضح لنا الهیكل التنظیمي لوكالة أم البواقي، 

 

 

  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BEA): الهیكل التنظیمي لوكالة أم البواقي 2-3(رقم الشكل
 .BEAأم البواقي  لوكالةالوثائق الداخلیة  المصدر:

 
 
 
 
 
 

مصلحة العالقات مع 
 الزبائن 

 مصلحة النشاطات 

 البنكية 

مصلحة التنظيم 
وتسيير اإلداري  
ل   ل 

مصلحة أمانة 
 اإللتزامات 

 فرع إدارة 

 اإللتزامات 

 لجنة المحاسبة

 البنكية 

فرع العمليات 
المباشرة (عمليات 

 البنك) 

 فرع اإلعالم 

 واإلشهار 

 فرع المحاسبة 

 والمعلوماتية 

 فرع المنازعات 
 

 فرع إدارة

 الوسائل  

 العمليات المباشرة 

 (ما وراء الشباك) 

 فرع التجارة الخارجية 

 مدير الوكالة
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 لبنك الخارجي الجزائريا وأهداف مهامالمطلب الثالث: 
من األهداف لذا تم تولیه تم إنشاءه لتحقیق مجموعة البنك الخارجي الجزائري كغیره من البنوك التجاریة 

 لمجموعة من المهام سنوضحها فیما یلي:

 مهام البنك الخارجي الجزائري -1

 للبنك الخارجي الجزائري عدة مهام على الصعیدین الداخلي والخارجي:

 على الصعید الداخلي -1-1

 تلقي ودائع تحت الطلب أو ودائع ألجل من أشخاص طبیعیین(أفراد) أو أشخاص معنویین؛ -

 تقدیم قروض قصیرة ومتوسطة األجل إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین. -

 على الصعید الخارجي -1-2

    قتصادیة الجزائریة بالبلدان األخرى والعالقات اإلتتمثل مهمته الرئیسیة في تسهیل وتطویر الروابط     
القطاع العام والخاص، وتقدیم في إطار السوق من خالل تشجیع العملیات التجاریة مع الخارج بتمویل 

 الضمانات الالزمة والتأمینات للمصدرین والمستوردین، باإلضافة إلى المهام التالیة:

توفیر خدمات مركزیة للمؤسسات الجزائریة، وتزویدها بالمعلومات التجاریة الدقیقة التي تمكنها من بیع  -
 منتوجاتها في أحسن الظروف؛

 تحویالت؛القیام بعملیات الصرف وال -

 مساعدة وترقیة التصدیر للمنتوجات المصنعة؛ -

ستثمار في المواد األولیة المتوقعة للمشاریع العامة والتي تخص مختلف النشاطات المتعلقة تشجیع اإل -
 وكیماویة.عات الحدیثة والمیكانیكیة والبتر بالصناعات الغذائیة وكذا الصنا

 البنك الخارجي الجزائريأهداف  -2

 فیما یلي: البنك الخارجي الجزائريتتمثل بعض أهداف    

ستثماري والتجاري قتصادیة في المجال اإللوطني من خالل تمویل المؤسسات اإلقتصاد اإنعاش اإل -
 قتصادیة؛تنمیة اإللتحقیق ال

     توفیر مناصب شغل من خالل تقدیم قروض للشباب في إطار تشغیل الشباب وبالتالي المساهمة  -
 القضاء على البطالة أو اإلنقاص من حدتها؛في 

 دخاري لتحقیق أكبر مصدر للتمویل؛نشر الوعي اإل -
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ضمان حسن سیر الخدمات البنكیة التي یقدمها البنك للزبائن ومحاولة تطویرها، وتقدیم تحفیزات للزبائن  -
 1وهذا لتحسیسهم باألمان والراحة وكذا لجلب زبائن آخرین.

 والمخاطر البنكیة الناشئة عنهایات تمویل التجارة الخارجیة المبحث الثاني: تقن

     تتمثل أساسا من طرف البنك الخارجي الجزائري في تمویل التجارة الخارجیة  إن التقنیات المستعملة 

في أغلب عملیات  المستعملة هو التقنیةعتماد المستندي یبقى اإل في ثالث تقنیات وعلى وجه الخصوص

إذ یوفر درجة عالیة من الضمان ألطراف التجارة على عكس ، التجارة الخارجیة على مستوى هذا البنك

  ل هذه التقنیات فیمایلي: التحصیل المستندي الذي یقوم على مبدأ الثقة بین المصدر والمستورد. وتتمث

 ؛التحویل الحر -

 ؛عتماد المستندياإل -

 التحصیل المستندي. -

  والتوطین التحویل الحر عملیتي المطلب األول:

 Transfère Libreالتحویل الحر -1

حیث أنه وفق  SWIFTتتم عملیة التحویل الحر وفق نظام عالمي تتعامل به كل البنوك هو نظام سویفت 

هذا النظام یكون لكل بنك في العالم رقمه الخاص به في شكل شفرة. وتتم عملیة التحویل الحر من خالل 

(البنك  ر األجنبي في بنك هذا األخیرتحویل مبلغ الصفقة من رصید المستورد في بنكه إلى رصید المصد

 المراسل)

 مثال شراء كتب إلكترونیة.  دینار جزائري. 100000على أن ال یتجاوز مبلغ الصفقة 

 Domiciliationالتوطین  -2

دینار جزائري هنا یتدخل البنك  100000ستیراد أو تصدیر وعندما یتجاوز مبلغ الصفقة إقبل أي عملیة  

 .Domiciliationالمركزي ببیع العملة الصعبة للمستورد في إطار عملیة التوطین 

 التوطین مفهوم  -2-1

دینار  100000في مجال تمویل التجارة الخارجیة لما یتجاوز مبلغ الصفقة هو أول إجراء یقوم به البنك 

وهذا ما تنص علیه تنظیمات التجارة الخارجیة، حیث یعتبر التوطین عملیة إجباریة في هذا المجال   جزائري

 . 23ص -051-معلومات مقدمة من طرف موظفین في مصلحة التجارة الخارجیة في البنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي  -1
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ة تمتاز بها العملیات أساسیتقنیة  وهوستوجب القیام بعدة إجراءات محددة من طرف البنك المركزي. ی

 ستیراد وتصدیر فهناك نوعین من التوطین:إإجباریة في المجالین  . ونظرا لكون عملیة التوطینالمستندیة

 أشهر. 03یكون التوطین الخاص بعملیة االستیراد لمدة عادیة ال تتجاوز ستیراد: توطین اإل

 بالتصدیر.ال تحدد المدة في التوطین الخاص توطین التصدیر: 

 التوطین تعریف -2-1-1

ة للبنك یعني التوطین بالنسبعتماد، و تفاق أواإلالعقد، واإلق وٕانجاز یقصد بالتوطین تحدید مكان تحق

 رقم على فاتورة نموذجیة أو على عقد ما.وضع 

 الوثائق المطلوبة لفتح التوطین  -2-2

 :لبنكه التالیةعند فتح التوطین یتوجب على المستورد إحضار الوثائق 

 أن یتضمن هذا الطلب على المعلومات التالیة:یجب طلب فتح التوطین:  -2-2-1

 تاریخ كتابة الطلب؛ -

 تحدید نوعیة السلعة المراد إستیرادها؛ -

 البلد األصلي للسلعة؛ -

 رقم الفاتورة النموذجیة؛ -

 إسم المستورد وبنكه؛ -

 في هذه الصفقة (إعتماد أو تحصیل مستندي)؛ التي یرغب المستورد في إعتمادها الدفع تقنیةتحدید  -

 تحدید مكان وصول السلعة؛ -

 إسم المصدر ورقم حسابه لدى بنكه؛ -

 الخاصة بالمستورد یحضرها من مصلحة الضرائب؛  NIF,NISوثیقتي -

   ختم وتوقیع المستورد على طلب فتح التوطین؛ -

 ختم وتوقیع باستیالم الطلب وقبوله من طرف البنك. -

 Facture Pro forma  الفاتورة النموذجیة -2-2-2
 یجب أن تتضمن هذه الفاتورة البیانات التالیة:

 رقم الفاتورة وتاریخها؛ -

 سم وعنوان المصدر والمستورد؛إ -
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 ةسم البلد، المطار، المیناء أو المحطة المرسلإالذي تتجه إلیه البضاعة، تحدید  سم وعنوان المكانإ -

 إلیها السلعة؛

 البضاعة؛طبیعة محتویات  -

 تحدید الكمیة والسعر؛ -

 تحدید كیفیة الدفع؛ -

 ؛ستالمتحدید أجال اإل -

 قیمة الفاتورة وعملتها؛ -

  ختم وتوقیع المصدر في الخارج على هذه الفاتورة. -

 TAXوثیقة من مصلحة الضرائب  -2-2-3
 دینار جزائري. 10000قیمتها  Taxیتم إحضار وثیقة من مصلحة الضرائب خاصة باإلستیراد 

وضع تأشیرة وبعد توافق كل الشروط المتضمنة في الوثائق المطلوبة یقوم البنك بتوطین الصفقة من خالل 

 حتوي على المعلومات التالیة: حیث تعلى الفاتورة النموذجیة التوطین 

 

BANQUE EXTERIURE D’ALGERIE 

AGENCE OUM EL BOUAGHI -051- 

Domiciliation Suivant lnst BA 20/94 

N° de      

Guichet  

  

Année 

   

Trim    Cont    Numér

o D’ordre 

Devise Codo

pér 

       

 ): تأشیرة التوطین3-3شكل رقم(ال

 -051-الجزائري وكالة أم البواقي  معلومات مستمدة من البنك الخارجي لمصدر:ا
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 ): شرح بیانات تأشیرة التوطین.1-3جدول رقم (

  N° de Guichet .أرقام 06ممثال بـ  رقم شباك التوطین و یكون

 Année التوطین.  فتحة نس

 Trim التوطین. فیه الثالثي الذي فتح

 Cont إستیراد أو تصدیر. طبیعة العملیة

 Numéro .أرقام 05و یتكون من  یكتب فیها الرقم التسلسلي للتوطین

D’ordre  

 Devise أرقام. 03 من العملیة و تتكونتمثل رقم العملة أو الرمز التي تمت بها تسویة و 

 -051-معلومات مستمدة من البنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي  المصدر:

یصبح هذا الرقم بمثابة  المتضمن البیانات السابقة التوطین ملفٕاعطاء رقم و  بعد إتمام هذه اإلجراءات    

یكون هذا األخیر تسلسلي عل مستوى جمیع و  األمر ذلك. قتضىإریف للعملیة، حیث یرجع إلیه متى بطاقة تع

أن الصفقة التي تحمل هذا الرقم تم ففي حالة إلغاء الصفقة ال یحذف الرقم ألنه تسلسلي بل یشار إلیه ، البنوك

 إلغاءها.

 ر التي یمكن أن یتعرض لها البنك في مرحلة فتح التوطینطمخاال -2-3

یتعرض البنك الخارجي الجزائري كغیره من البنوك أثناء القیام بمهامه إلى العدید من المخاطر من بینها 

 الخطر التشغیلي وخطر القرض (خطر عدم السداد).  

 خطر تشغیلي -3-1

عب الموظف في رقم التوطین من خالل تالخطر تشغیلي في هذه المرحلة یمكن أن یقع البنك في     

تفاق مع العمیل الذي ال تتوفر لدیه قیمة الصفقة في ذلك الوقت یعطي الموظف رقم توطین لم اإلحیث وب

ألخیر حریص حتى یصل الرقم الذي أعطاه لتوطین ایصل بعد وبما أن هذا رقم یكون تسلسلي یبقى هذا 

 00134توطین إلى عملیة هذا العمیل وبعدها یتقدم هذا األخیر لتسدید قیمة الصفقة للبنك. مثال: وصل رقم ال

 الخطر یكون عمدي وبإرادة الموظف. هنا، و 00160ویعطیه الموظف 

ل التالعب في الفاتورة النموذجیة التي مثكما یمكن أن یقع البنك في خطر تشغیلي غیر عمدي أي     

 یرسلها المصدر من طرف هذا األخیر فال یالحظ الموظف هذا التالعب ویقوم بفتح توطین بهذه الشروط.
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  خطر القرض (خطر عدم السداد) -3-2

د) من خالل ایمكن أن یتولد لنا خطر القرض (خطر عدم السد إنطالقا من الخطر التشغیلي السابق    

عند حلول رقم التوطین الذي أعطاه له موظف لدى  لتزامات تجاه بنكهإعدم تسدید المستورد لما علیه من 

 .  البنك المسؤول عن فتح توطین لمختلف عملیات التجارة الخارجیة

 ستمارةإح على مستواه سجل في شكل وعلى مستوى الوكالة یوجد مكتب خاص بعملیة التوطین یفت   

مدیریة العملیات مع الخارج ترسلها الوكالة إلى  هذه البطاقة  La Fiche De Controleتسمى بطاقة المراقبة

DEO  البیانات  تتضمنو لكي تقوم هذه األخیرة بتحویل قیمة السلعة في الوقت المناسب للمصدر األجنبي

 التالیة:

 الوكالة البنكیة؛ سمإ -

 رقم لشباك؛ -

 تورد؛المسمرجعیات  -

 رقم ملف التوطین؛ -

 تاریخ فتح الملف؛  -

 مدة صالحیة العملیة؛ -

 عنوان العمیل؛و  سمإ -

 ما یقابلها من العملة المحلیة؛مبلغ العملیة بالعملة الصعبة و  -

 نوع البضاعة.طبیعة و  -

أشهر لما تكون ) 3ثالثة (في أجل أقصاه  ومن ثم تقدیم الوثائق الالزمة إلتمام العملیة ستمارةاإل ملئیتم 

 تتمثل هذه الوثائق في:، و ستیرادإالعملیة 

 ؛ D10الجمارك من مصلحة وثیقة -

تثبت أن مبلغ الصفقة تم تحویله لحساب المصدر   DEO مدیریة العملیات مع الخارجرسلها توثیقة  -

 .Formule 4تسمى هذه الوثیقة  ياألجنب

 .غلق ملف التوطین نهائیابذلك یتم تصفیة و و  نتهتإتكون العملیة قد وهنا 

 

 

 85 



 وكالة أم البواقي BEA -051-الفصل الثالث               دراسة حالة على مستوى وكالة 

 عتماد المستندياإل :نيالمطلب الثا
إختیار تقنیة الدفع من طرف المستورد حیث یمكن أن یختار هذا  وكذا للملف التوطین إعطاء رقمبعد   

 األخیر تقنیة اإلعتماد المستندي.

 عتماد المستنديمراحل اإل -1
 ؛عتمادمرحلة فتح اإل -

 .التنفیذمرحلة  -

                                                           عتماد المستندياإلمرحلة فتح   -1-1 

الوثائق المثبتة لتنفیذ العملیة التجاریة المبرمة عتماد المستندي هي المستندات و إلإن القاعدة األساسیة ل   

یتقدم المستورد العمیل لدى بنكه ویطلب فتح إعتماد  بین المصدر والمستورد وعن طریق وساطة البنك، حیث

 في الخارج وبحوزته الوثائق التالیة: )المصدر(لصالح المستفید 

 طلب فتح إعتماد یتضمن كل المعلومات حول العملیة التجاریة؛ -

        یصدرها البائع لصالح المشتري، وینبغي أن تحتوي  Facture pro formaفاتورة نموذجیة  -

 على المعلومات المتعلقة بالبضاعة محل العقد ؛

 یحضرها المستورد من مصلحة الضرائب ؛Tax  نسخة من وثیقة -

ومن  %110بنسبة   یترك المستورد مبلغ الصفقة في حسابه الشروط في هذه الوثائقوبعد تطابق كل 

 .یقوم البنك بقبول فتح إعتماد مستندي لصالح المصدر المستفیدثم 

 عتماد المستنديفتح اإل المخاطر التي یتعرض لها البنك في مرحلة -1-1-2

تتمثل في هذه الحالة إلى مجموعة من المخاطر  -051-وكالة أم البواقي  یتعرض البنك الخارجي الجزائري

 أساسا في خطر سعر الصرف.

 خطر سعر الصرف -

ویواجه البنك هذا  ،نظرا للتقلبات التي تطرأ علیه خطر سعر الصرفلالبنك  یتعرضوفي هذه المرحلة 

في حالة زیادة سعر  الضمان %10حیث تمثل  %110العمیل لمبلغ الصفقة بنسبة  الخطر من خالل دفع

 .نتهاء العملیة التجاریةإ إلى غایةالصرف، 
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 عتماد المستندياإل تنفیذمرحلة  -1-2

     تمر هذه المرحلة بعدة خطوات تتمثل في: 

 البنك المراسل في بلده؛ إشعار حه بواسطةیبلغ البنك المصدر بأنه تم فتح إعتماد لصال  -

الوثائق التي تثبت أنه تم شحن السلعة باتجاه المستورد إلى بنكه (البنك المراسل) وهذا  صدرمیقدم ال -

عتماد) وبعد تأكد هذا األخیر من مطابقة الوثائق المقدمة ها لبنك المستورد (البنك فاتح اإلاألخیر یرسل

 ؛وكذا صحتها وسالمتها لشروط اإلعتماد

المراسل وفق نظام  یل المبلغ للمستفید عن طریق بنكهبتحو  DEO مدیریة العملیات مع الخارج قومت  -

 الة تجاوزأیام وفي ح) 5خمسة(عتماد وذلك في ظرف المتضمن نفس شروط اإل Swiftالسویفت 

أنه لم یتم بأیام یرسل البنك المراسل في الخارج رسالة من خالل نظام السویفت  5 عملیة التحویل

 التحویل فورا؛تحویل المبلغ وهنا یجب على البنك 

   یأخذ المستورد الوثائق التي تثبت شحن السلعة لیتمكن من الحصول علیها من الجمارك. -

 المخاطر الممكنة في هذه المرحلة -1-2-1
 ك أن یتعرض للمخاطر التالیة:في هذه المرحلة یمكن للبن

 خطر إقتصادي -

األسعار الداخلیة  ترتفع برام العقد التجاري بعد إ في حینعلى سعر محدد للسلعة تفاق حیث یكون اإل
، وهنا یتحقق الخطر تكالیف المواد األولیة بالنسبة للسلعة المراد إنتاجها أو بیعهارتفاع للسلعة نتیجة إ

  قتصادي.اإل
 نتاجخطر اإل  -

قدرته توفیرها أو عدم یتحقق هذا الخطر في حالة عدم قدرة المصدر على إنتاج السلعة في الوقت الواجب 
ویتم تجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر من خالل التأمین لدى . على إنتاج السلعة بالمواصفات المتفق علیها

 GAGEXشركة التأمین 

 السلعة شحنالتي تثبت  وثائقال -2
 فاتورة أصلیة؛  -

لنقل  ا للمصدر، إثباتایسلمهدارها من قبل صاحب وسیلة النقل و إن هذه الوثیقة یتم إص: الشحن شهادة -

 ؛التكفل بهاالبضاعة و 
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 شهادة المنشأ؛ -

 شهادة المطابقة؛ -

 ؛رقابة النوعیةشهادة  -

 ؛ة فتضاف لهذه الوثائق شهادة صحیةأما إذا كانت السلعة عبارة عن أدویة أو مواد غذائی -

 جدول إرسال یثبت إرسال هذه الوثائق وكذا النسخ المطلوبة. -

 ستالم البضاعة التي ال تكون مطابقةإ أخطارعتماد لتجنب یجب توضیحها في طلب فتح اإلو 

 للمواصفات.

 التحصیل المستندي :ثالثالمطلب ال
بین  الثقة مبدأ أساس علىفي التجارة الخارجیة یقوم التحصیل المستندي كوسیلة للتعامل  إن إختیار  

 .على عمولةمقابل حصوله كوسیط عملیة هذه التدخل البنك في یمستورد و الالمصدر و 

 مراحل التحصیل المستندي -1
    إذا تم تمویل عملیات التجارة الخارجیة إعتمادا على التحصیل المستندي هناك مرحلتین أساسیتین -

 مرحلة التنفیذو  ،مرحلة الفتح في هذه الحالة تتمثل في:

 مرحلة فتح التحصیل المستندي -1-1
الوثائق و  اإلجراءات التحصیل المستندي هي نفس عند فتحلوثائق التي تطلب لإلجراءات وا بالنسبة  

حیث یتقدم المستورد إلى بنكه بصدد ، سابقا الطرفین تفاقإ إضافة إلىستندي عتماد الماإل عند فتحالمطلوبة 

وبعد قبول البنك فتح التحصیل المستندي لصالح المصدر األجنبي تأتي المرحلة  فتح تحصیل مستندي

 الموالیة.

 تنفیذ التحصیل المستنديمرحلة  -1-2

تحصیل بأنه تم فتح من خالل إشعار بنكه (البنك المراسل) بنك المستورد المستفید (المصدر)  یبلغ -

 لصالحه؛مستندي 

 یرسل المصدر السلعة إلى بلد المستورد وفق عقد تجاري بین الطرفین؛ -

 یسلم المصدر الوثائق التي تثبت شحن السلعة إلى بنكه؛ -

 بإرسال الوثائق التي تثبت الشحن إلى بنك المستورد؛ صدریقوم بنك الم -

 ؛قبول ورقة تجاریة لبنك المستورد یقوم البنك المصدر بتقدیم الوثائق مقابل التسدید الفوري أو مقابل -
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ال عار المستورد لیقدم له الوثائق و ستالم الوثائق یقوم البنك المكلف بالتحصیل (بنك المستورد) بإشإعند  -

 ؛)01(أنظر الملحق عند التسدید أو قبول الورقة التجاریةیتم ذلك إال 

یتم إشعار المصدر  رقة التجاریة یقوم البنك بتحویل المبلغ إلكمال العملیة، أوعند التسدید أو قبول الو  -

 بفترة التسدید (حالة التسدید ألجل).

یم وثائق البضاعة هي یتم إشعار المصدر بأن وثیقة الضمان الوحیدة في هذه الحالة بعد تسل مالحظة:
     أن المستورد بإمكانه تسدید قیمة البضاعة حسب األجل المشار علیه الورقة التجاریة لذا ینبغي علیه التأكد من 

 في الورقة التجاریة.

 المخاطر المحتمل التعرض لها  -2
 الصفقة وبالتالي في هذهبما أن التحصیل المستندي ال یشترط على المستورد في البدایة دفع مبلغ    

 والمتمثلة  المتفق علیها في العقد المالیة لتزاماتهجل الدفع یمكن أن یخل المستورد بإالمرحلة وعند حلول أ
   في هذه المرحلة. خطر القرض (عدم السداد) یتحقق وبالتالي في قیمة السلعة

 الوثائق التي تثبت الشحن -3
  .لتجارة الخارجیةا لتمویل إختیار اإلعتماد المستندي كتقنیةنفس الوثائق المطلوبة في حالة هي 

  تین لتقنیتین یستعملهما البنك في عملیة اإلستیراد. دراسة حال: المبحث الثالث
تفحص الملفات الخاصة ، و 051لجزائري وكالة أم البواقي بعد القیام بزیارة میدانیة إلى البنك الخارجي ا    

عملیات التصدیر مثلها مثل جل  التي تنعدم فیهاو منطقة التي تتواجد بها الوكالة لل نظراو بالتجارة الخارجیة 

هما البنك المناطق على مستوى القطر الوطني. لذلك لم یكن أمامنا إال أن نقوم بدراسة حالتین لتقنیتین یستعمل

كیة أثناء تمویلها لعملیات ، ورغبة منا معرفة جل المخاطر التي تتعرض لها الوكالة البنستیراد فقطلعملیة اإل

  وكیفیة تسییرها.التجارة الخارجیة 

 .ستیراد)إعتماد مستندي (إالحالة األولى:  -

 ستیراد).إالحالة الثانیة: تحصیل مستندي ( -

 و هذا ما سنوضحه في المطلبین الموالیین.
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 ستیراد)إعتماد مستندي (إالمطلب األول: حالة 
-عمیل وكالة أم البواقي من عین فكرون والیة أم البواقي  Xالمستورد  تفقإ 15/12/2014في یوم    

مواد ستیراد إعلى صفقة تتضمن المصریة لبیع مواد التنظیف، NOUVAl MODERN مع الشركة  -051

. إلى المستورد FACTURE PRO-FORMAبتدائیةإتقوم هذه الشركة بإرسال فاتورة  حیث التنظیف

 مدى موافقتها لمتطلباته.نوعیة السلعة وثمنها و نى له التعرف على لیتس

مستندي لیضمن  عتمادإمن أجل فتح  -051-للبنك الخارجي الجزائري X تقدم العمیلتفاق بعد اإل    

 لتسهیل المعاملة التجاریة.أكثر على السلعة و 

 عتماد المستنديشروط فتح اإل -1
 المستندي بعد توفر جملة من الشروط هي: عتمادیتم فتح اإل 

 السمعة الحسنة؛المستورد الثقة و  أن تتوفر في العمیل -

 من السجل التجاري الخاص بالعمیل؛ تقدیم نسخة -

لتغطیة قیمة  %110بنسبة  أن یكون رصیده كافیان لدى المستورد حساب لدى البنك و أن یكو  -

 الصفقة؛

 من مدیریة التجارة؛ ستیرادتقدیم رخصة اإل -

 تقدیم طلب فتح إعتماد مستندي؛ -

  دج؛10000تقدیم وثیقة من مصلحة الضرائب قیمتها  -

 تفاق بین المستورد والمصدر؛تثبت اإلالتي  نموذجیةالفاتورة التقدیم  -

 ستیرادها؛إاعة المستوردة مسموحا بأن تكون البض -

منطقة في  منه ستیرادد المراد اإلمنه (أال یكون البل ستیرادجوز التعامل مع البلد المصدر واإلی أن -

 الحظر).

 عتماد المستنديمراحل اإل -2
 عتماد المستندي یتم في مرحلتین أساسیتین هما:اإل      

حصول عتماد و یتم فیها تسدید قیمة اإل المرحلة الثانیةعتماد، و ى یتم من خاللها فتح اإلالمرحلة األول

 المستورد على بضاعته.
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  عتماد المستنديمرحلة فتح اإل -2-1

إلى بنكه وكالة أم البواقي بطلب توطین یضم هذا الطلب معلومات عن السلعة، تكون X م العمیل یتقد    

المرفقة معه كما یضم طلب  النموذجیة التي أرسلتها الشركة المصریة لبیع مواد التنظیفموضحة في فاتورة 

 التوطین: 

 مواد تنظیفنوع السلعة:  -

 NOUVEL MODERN: سم المصدرإ -

 : مصرالمصدر بلد -

   USD 2500097مبلغ الصفقة: -

 : إعتماد مستنديكیفیة الدفع -

 رقم حساب المستورد لدى الوكالة. -

 إمضاء المستورد. -

 رقم الفاتورة. -

یصدرها البائع لصالح المشتري،  التي FACTURE PRO-FORMAإضافة إلى الفاتورة النموذجیة        
تقدیم وثیقة من مصلحة الضرائب وكذا  ،تحتوي على المعلومات المتعلقة بالبضاعة محل العقدوینبغي أن 

 .دج10000قیمتها 
  التسلسلي ستدالليبتدائیة یوضح فیه الرقم اإلعلى الفاتورة اإل فتح التوطین یتم وضع تأشیرةبعد ذلك     

  تتضمن La fiche de contrôleمن طرف البنك تدعى ستمارة خاصة بالبنك) إستمارة (إتمأل ومن ثم 

  السابقة الذكر. المعلومات 

من أن  دا یتأكوكذا كفایة رصیده لتغطیة قیمة الصفقة، أیض X البنك من وجود حساب للعمیل یتأكد   

  .ستیرادهاإالبضاعة مسموح ب

ستمارة هذه اإل ،عتماد مستندي لدیهاإفتح ستمارة إلجزائري وكالة أم البواقي بملء یقوم البنك الخارجي ا   

  المعلومات التالیة:تتضمن ستیراد مواد التنظیف و إعتماد المستندي الخاص بعملیة م ملف اإلضت

 عتماد.الرقم التسلسلي لإل -

 مبلغ الصفقة. -

 سم المستورد.إ -

 سم بنك المصدر.إ  -
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 سم بنك المستورد.إ -

 عتماد المستندي.نوع اإل -

 من كل اإلجراءات السابقة، ینتظر المستورد وصول الوثائق المطلوبة. نتهاءإلاعند 

 مرحلة تسدید قیمة الصفقة -2-2

بتسدید قیمة  DEO بمجرد وصول الوثائق المتعلقة بالبضاعة تقوم مدیریة معالجة العملیات مع الخارج

 یضم المعلومات التالیة:وترسل إشعار للبنك و الصفقة، 

 عنوان المستورد.سم و إ -

  رقم التوطین. -

 المبلغ بالعملة الصعبة الذي تم تسدیده. -

 وسیلة النقل. -

 طریقة التحصیل. -

، شهادة المنشأ، الشحن بولیصة(فاتورة نهائیة،  صدرمن طرف الم التالیةق هذا اإلشعار بالوثائق فو یر 

 ).شهادة المطابقة، شهادة النوعیة، شهادة المطابقة

یقوم . عتماداإلفتح بقتها لما جاء في طلب طامالتأكد من صحتها و و تم مراقبتها عند وصول الوثائق ت    

 ستالم البضاعة.إتسلیمها له لیتمكن من نك بإعالم عمیله بوصول الوثائق و الب

ستیراد، خاصة باإل D10 المستورد ترسل مصلحة الجمارك للبنك وثیقةطرف ستالم البضاعة من إعند     

وثیقة  وكذا إرسال المعلومات الخاصة بالبضاعة والمستورد. نتضم، تلبضاعةل ستیالمهإقة تثبت هذه الوثی

formule4  مدیریة العملیات مع الخارج من طرفDEO  التوطینیغلق ملف وبعدها. 

علما أن معدل الصرف  DZD 2161276.35 أي ما قیمته 25000.97USDمبلغ الصفقة  

86.4477. 

لة محددة من طرف البنك المركزي و مع ىللمستورد یتحصل علذه الخدمات مقابل قیامه بهالبنك      

 .عتمادتسییر ملف اإلمصاریف التوطین و  ىإضافة إلمن قیمة الصفقة   %2.5نسبة تقدر بـو 

 دج 2161276.35قیمة الصفقة:  -

 دج 5402.98: التحویل عمولة -

 دج 1500مصاریف التوطین  -

 92 



 وكالة أم البواقي BEA -051-الفصل الثالث               دراسة حالة على مستوى وكالة 

 دج 3000عتماد اإل فتحمصاریف  -

 دج 1683.51:  %17نسبة المقدرة بـو  TVAالقیمة المضافة  ىالرسم عل -

    رصیده وهذا  یكون لدیه قیمة المبلغ فيأن یمكن للبنك أن یفتح للمستورد إعتماد مستندي دون  مالحظة:

یوم. البنك في هذه  59في إطار قرض بنكي حیث یجب أن یسدد المستورد قیمة الصفقة في أجل أقصاه 

عتماد إلى غایة دفع مبلغ یده بل یفتح له اإلوال یترك المبلغ في رصالحالة ال یعطي مبلغ الصفقة للمستورد 

 خطر عدم السدادالصفقة إلتمام المعاملة التجاریة. وفي هذه الحالة یمكن أن یقع البنك في 

 ستیراد)إالثاني: حالة التحصیل المستندي( المطلب
بأم  051عمیل الوكالة من عین فكرون والیة أم البواقي  Yتفق المستورد إ 16/02/2015في یوم     

 بیعالصینیة ل GARDEN KIDS FASHION CO LIMITED HONGKONGمع الشركة  البواقي

 بتدائیةإفاتورة  بإرسالحیث تقوم الشركة  ،ستیراد مالبس جاهزةإصفقة تتضمن  ىعلاألطفال  مالبس

FACTURE PRO-FORMA  ومدى  ة السلعة وثمنهانوعی ىالتعرف عل حتى یتمكن منالعمیل إلى

 توافقها لمتطلباته

فتح  لطلب -051-وكالة أم البواقيتفاق یتقدم العمیل( المستورد) للبنك الخارجي الجزائري بعد اإل   

 حیث یتدخل البنك كوسیط من أجل تسهیل المعاملة التجاریة.تحصیل مستندي 

 يشروط فتح التحصیل المستند-1
المطلوبة عند فتح الشروط نفس التوسط في عملیة التحصیل المستندي بعد توفر  ىتتم موافقة البنك عل   

ألنه یتم  ،أن یكون لدى المستورد حساب لدى البنك مع عدم إشتراط تم تناولها سابقا. التيإعتماد مستندي 
  الشحن من طرف المصدر. التي تثبت وثائقالالدفع بعد وصول 

 مراحل التحصیل المستندي-2
 تمر عملیة التحصیل المستندي بمرحلتین:    
من طرف المستورد  الصفقةقیمة یتم فیها تسدید  ثانیةالمرحلة بینما ال یتم فیها فتح التحصیل ىمرحلة أول 

  ومن ثم حصول هذا األخیر على بضاعته.
 مرحلة فتح ملف التحصیل المستندي -2-1

هذا  یحتوي )02(أنظر الملحق رقم توطینفتح إلى بنكه وكالة أم البواقي بطلب  Y یتقدم العمیل       
لبیع  صینیةالشركة ال فاتورة النموذجیة التي أرسلتهاال، تكون موضحة في تخص السلعة على بیانات الطلب

  :المرفقة معه كما یضم طلب التوطین المالبس الجاهزة
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 نوع السلعة: مالبس أطفال جاهزة. -

 .GARDEN KIDS FASHION CO LIMITED HONGKONGسم المصدر: إ -

 الصین.بلد المصدر:  -

   .USD20868.40مبلغ الصفقة: -

 .مستندي تحصیلكیفیة الدفع:  -

 .الوكالةرقم حساب المستورد لدى  -

 إمضاء المستورد. -

 رقم الفاتورة. -

یصدرها التي ) 03(أنظر الملحق رقم FACTURE PRO-FORMAإضافة إلى الفاتورة النموذجیة        
وكذا تقدیم وثیقة  ،البائع لصالح المشتري، وینبغي أن تحتوي على المعلومات المتعلقة بالبضاعة محل العقد

 .)04(أنظر الملحق رقم دج10000من مصلحة الضرائب قیمتها 
شروط فتح ملف توافق بعد التأكد من  ،نموذجیةالفاتورة  الى عل تأشیرة التوطینا یضع البنك هبعد        

مع البیانات الواردة في الفاتورة. إضافة إلى إحضار المستورد لوثیقة من مصلحة  التحصیل المستندي

 دج لمصلحة الضرائب.  10000الضرائب تثبت دفعه لقیمة 

 بالتحصیل المستندي  ةخاص ستمارةإ إلىثم تنتقل المعلومات السابقة 

LA FICHE DE CONTROLE یلي وضح مات )05(أنظر الملحق رقم : 

 لتحصیلالتسلسلي لالرقم  -

 مبلغ الصفقة. -

 سم المستورد.إ -

 بنك المصدر. سمإ -

 سم بنك المستورد.إ -

یقدم المستورد طلب فتح تحصیل مستندي باإلضافة إلى  نتهاء من كل اإلجراءات السابقةعند اإل    
من مصلحة الضرائب حتي یعطي البنك رقم   TAXنسخة من الفاتورة النموذجیة وكذا نسخة من وثیقة

ینتظر المستورد وصول الوثائق  )06(أنظر الملحق رقمللتحصیل المستندي الخاص بهذه العملیة 
  لیتمكن هذا األخیر من الحصول على السلعة. المطلوبة
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 وكالة أم البواقي BEA -051-الفصل الثالث               دراسة حالة على مستوى وكالة 

 لصفقة ا مبلغمرحلة تسدید  -2-2
 في: والمتثلة وصول الوثائق المتعلقة بالبضاعةبمجرد       
 ؛)07(أنظر الملحق رقمالفاتورة النهائیة  -

 ؛)08(أنظر ملحق رقمبولیصة الشحن  -

 ؛)09(أنظر الملحق رقم شهادة النوعیة  -

 .)10(أنظر الملحق رقم شهادة المطابقة  -

،   ستدعاء المستورد وٕابالغه بوصول الوثائقبعدها یقوم البنك باو الوثائق هذه التأكد من صحة  یتم     
إلى باإلضافة  )11(أنظر الملحق رقم إلى حساب البنك مستوردتحویل مبلغ الصفقة من حساب الوبعدها یتم 

 البنك. ومن ثم تسلم الوثائق للمستورد حتى یتمكن من إستالم بضاعته. عمولة
 )12(أنظر الملحق رقم إشعاروترسل بتسدید قیمة الصفقة DEO ت مع الخارج م مدیریة معالجة العملیاو تق 

 تضم المعلومات التالیة :و  -051-وكالة أم البواقي الجزائري  يللبنك الخارجید بالتسد
 عنوان المستورد .سم و إ  -   
  .رقم التوطین  -   
  .المبلغ بالعملة الصعبة -   
  .وسیلة النقل -   
  .طریقة التحصیل -   

وذلك  %100بل بنسبة  % 110ونالحظ في حالة التحصیل المستندي أنه ال یتم دفع قیمة الصفقة بنسبة 
، ألن تسدید قیمة المبلغ تتم في نهایة عند إرسال وثائق الشحن من طرف المصدر لیتقدم المستورد للتسدید

 .العملیة
(أنظر الملحق  D10المستورد ترسل مصلحة الجمارك للبنك وثیقة  طرف ستالم البضاعة منإعند      

المعلومات الخاصة بالبضاعة كل  نتضموت لبضاعةل المهإستقة تثبت هذه الوثی ستیرادخاصة باإل )13رقم

 مدیریة العملیات مع الخارجمن طرف  )14(أنظر الملحق رقم formule4وكذا إرسال وثیقة  والمستورد.

DEO  التوطینیغلق ملف التي تثبت تحویل المبلغ للمصدر األجنبي وبعدها.  

علما أن معدل الصرف DZD 1966475.24 أي ما قیمته USD20868.40 ةمبلغ الصفق

94.2322.  

 :علىالبنك مقابل قیامه بهذه الخدمات للمستورد یتحصل 

 دج 1966475.24قیمة الصفقة: 
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 دج 4916.09: التحویل عمولة

 دج 1500 :التوطینمصاریف 

 دج 3000 لتحصیل:ا فتحمصاریف 

 دج. TVA  :1425.06الرسم علي القیمة المضافة 

طالع على حالتین واقعیتین حاولنا اإل-051- وكالة أم البواقي BEA تنا للبنك الخارجي الجزائريزیار من خالل 

مستندي باإلضافة العتماد اإل إختیار تقنیة ، وٕاستیراد حالةكتقنیة للتعامل تحصیل مستنديإختیار حالة في إستیراد 

نتیجة تدخله كوسیط في مثل هذه  البنك ایتقاضهوكذا العمولة التي بها الخاصة معرفة اإلجراءات البنكیة  إلى

 العملیات.

ومن خالل مقابلتنا لمسئولي مصلحة التجارة الخارجیة في الوكالة تم إعالمنا أن هناك إمكانیة تحقق خطر 

وعلى هذا األساس یتم ، تفاق مع المستورداتورة من طرف المصدر األجنبي باإلاألموال حیث یتم تضخیم الفتهریب 

یتبین أنها عبارة عن بضاعة ال قیمة لها  وعند وصول السلعة إلى مصلحة الجمارك .تحویل هذا المبلغ خارج البالد

 ق خطر تهریب األموالوهنا یتحق .وبالتالي تقوم مصلحة الجمارك بإشعار البنك (خردة)

في إطار عملیات التجارة  -051-خطر في البنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي  لم یتحقق أي مالحظة:

 .الخارجیة وبالتالي كل األخطار التي تم تناولها في هذا الفصل ما هي إال أخطار محتملة الوقوع فقط ولم تقع فعال
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  الصةخ

- يوكالة أم البواق  يالجزائر  بنك الخارجيعلى مستوى ال لتقنیات تمویل التجارة الخارجیة تناولنابعد 

من خالل القیام بدراسة و بإعتباره أحد البنوك التجاریة الجزائریة الناشطة في مجال التجارة الخارجیة  -051

 :أنه مستندي یمكننا القولالتحصیل المستندي و الإلعتماد لحالة 

خاصة وأكثرها نشاطا  أهم البنوك التجاریة على المستوى الوطني أحد البنك الخارجي الجزائري یعتبر -

ة ملیات التجار من ع %36 نسبة حصول تقریبا علىمن ال مكنهفي مجال التجارة الخارجیة وهذا ما 

 ؛الخارجیة

التحویل تتمثل في:یستعمل البنك الخارجي الجزائري في مجال تمویل التجارة الخارجیة ثالث تقنیات  -

حیث یتم اللجوء إلى عملیة التوطین كمرحلة أولى قبل إختیار  الحر، التحصیل واإلعتماد المستندي

 ؛دج 100000تجاوز قیمة الصفقة ت ماتقنیة الدفع وذلك عند

 التي تتمثل في مسك الوثائقو  مجالال اهذفي لما یقدمه من خدمات كمقابل عمولة  البنك یتقاضى -

 ؛البدایة إلى النهایة من المعامالت التجاریةمتابعة و  وفحصها ومراقبة مدى صحتها

البنك عند تدخله كوسیط في عملیات التجارة محتملة الوقوع یمكن أن یتعرض لها هناك عدة مخاطر  -

الخارجیة تتمثل أساسا في: خطر عدم السداد، خطر سعر الصرف، والخطر التشغیلي الناتج عن 

، إضافة إلى خطر تهریب األموال غیر عمدیة بل الموظفین إما بصورة عمدیة أوأخطاء من ق

باإلعتماد على التجارة الخارجیة. كل هذه المخاطر لم تتحقق على مستوى الوكالة بل هي محتملة 

 مجال التجارة الخارجیة.  في أثناء قیامه بوظائفهالوقوع حیث یمكن أن یتعرض لها البنك 
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  التجارة الخارجیة تطورا هاما في معظم إقتصادیات الدول خاصة في ظل اإلنفتاح  عرفتلقد 

التي تعمل على إزالة العوائق التي تواجهها، المنظمة العالمیة للتجارة وكذا ظهور الدولیة على األسواق 

، إشتداد المنافسة بین المؤسسات على الدخول إلى األسواق الخارجیة لتصریف منتجاتهاإضافة إلى أن 

ل البنوك تطلب ضرورة تدخمما  یادة مخاطرهاعملیاتها التجاریة (إستیراد، تصدیر) وز  أدى إلى تعقد

ي من خالل مجموعة من التقنیات الت السیر الحسن لها وذلك من أجل ضمانكوسیط في هذه العملیات 

 ألطراف المتعاملة فیها.تعمل على تقویة المبادالت التجاریة بین مختلف ا

تعتبر البنوك من أهم المؤسسات المالیة التي تعمل على توفیر مختلف أنواع التمویل حیث        

في جمیع القطاعات بما فیها قطاع التجارة الخارجیة وهذا ما جعلها عرضة  للمؤسسات اإلقتصادیة

         من المخاطر من بینها مخاطر اإلئتمان، مخاطر عدم السیولة، مخاطر سعر الصرف وغیرها  لمجموعة

البنوك العمل على تسییر مختلف هذه من المخاطر التي تهدد ربحیة البنك وٕاستمراره، لذا وجب على 

 البنكیة الضمانات اللجوء إلىاطر من خالل مختلف خطوات تسییر المخاطر البنكیة باإلضافة إلى المخ

المخاطر التي تواجه البنوك بإعتبارها  الدولیة الالزمة التي توفر الثقة بین مختلف األطراف وتقلل من

 وسیط في هذا النوع من المعامالت.

ییر المخاطر البنكیة لعملیات التجارة الخارجیة من خالل من هذا المنطلق ألقینا الضوء على تسو        

التعرف على اإلطار النظري للتجارة الخارجیة ومختلف التقنیات البنكیة المستعملة لتمویلها، ثم استعرضنا 

   مختلف أنواع المخاطر التي تواجه البنوك وكذا مختلف خطوات تسییرها باإلضافة إلى دراسة حالة 

بدراسة حالتین لتقنیتین  حیث قمنا -051-الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي  على مستوى البنك

 مستندي.التحصیل والعتماد اإل هما: هما البنك لعملیة االستیراد فقطیستعمل

 وللوقوف على تأكید صحة الفرضیات أو نفیها لقد تبین لنا من خالل هذه الدراسة ما یلي:

والتحصیل  عتماد المستنديتمول التجارة الخارجیة من قبل البنوك عن طریق اإل" الفرضیة األولى:

التجارة الخارجیة من قبل البنوك عن طریق  ه بالفعل تمولأثبتنا من خالل هذه الدراسة أن المستندي"، لقد

 اإلعتماد المستندي والتحصیل المستندي.

لعملیات هم المخاطر التي تواجه البنوك عند تمویلها أیعتبر خطر سعر الصرف من " الفرضیة الثانیة:

ومقابلتنا لفریق  -051-من خالل زیارتنا للبنك الخارجي الجزائري وكالة أم البواقي  "،لتجارة الخارجیةا

ه على مستوى هذه الوكالة لم تبین لنا أن تم نفي هذه الفرضیة حیث العمل في مصلحة التجارة الخارجیة

وبالتالي فإن كل المخاطر التي  نوع من المخاطر في إطار تمویلها للتجارة الخارجیةتتعرض البنوك ألي 

 تم تناولها في الجانب النظري من هذه الدراسة هي فقط مخاطر محتملة الوقوع .
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"، عتماد على عقود خیارات الصرفالصرف یكون من خالل اإلسعر التحكم في خطر " الفرضیة الثالثة:

لم یتعرض البنك لخطر عدم الصرف ولكن البنك یقوم بتغطیة هذا الخطر عن طریق  على مستوى الوكالة

الضمان في حالة تغیر سعر الصرف،  %10حیث تمثل  %110تسدید العمیل قیمة الصفقة بنسبة 

 وبالتالي ال تكون هناك إمكانیة لتعرض البنك لمثل هذا الخطر.

 مما سبق ذكره تم إستنتاج بعض نتائج البحث: 

 دراسةال نتائج 

 من خالل دراستنا للموضوع وٕاختبارنا لمدى صحة الفرضیات توصلنا إلى النتائج التالیة:

 أوال: النتائج النظریة

  یة أساس العالقات اإلقتصادیة الخارجیة حیث تمكن الدول المشاركة فیها تعتبر التجارة الخارج -

 والمنتجاتعملیة التصدیر، والحصول على الموارد  في إطارمن تصریف الفائض من إنتاجها 

     وهذا ما جعلها  تساهم بدرجة كبیرة التي الیمكن إنتاجها محلیا من خالل عملیة اإلستیراد، 

 في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة؛

 من خالل تحریر التجارة الخارجیة وٕازالة العوائق التي تواجهها المنظمة العالمیة للتجارةساهمت  -

لغرض رفع مستویات المعیشة في الدول النامیة والمتقدمة  تشجیع المبادالت التجاریة الخارجیة في

   على حد السواء.   

تلعب البنوك التجاریة دورا هاما في تسهیل حركة المبادالت التجاریة من خالل مجموعة من  -

المستندي أهم هذه  ، حیث یعتبر اإلعتمادالتقنیات في إطار تمویل عملیات التجارة الخارجیة

التقنیات على غرار التحصیل المستندي الذي یعتمد بالدرجة األولى على مبدأ الثقة بین 

  المتعاملین؛

 هاتواجه البنوك عند قیامها بنشاطاتها مجموعة من المخاطر التي تهدد ربحیتها لذا وجب تسییر  -

 بهدف تعظیم ربحیة البنك وتدنیة المخاطر إلى أقصى قدر ممكن؛

بنوك التجاریة تتدخل كوسیط فقط في عملیات التجارة الخارجیة فال تتحمل أیة مسؤولیة غیر ال -

التأكد من مطابقة وثائق الشحن لشروط اإلعتماد وفحصها، لذا فإنه یتم تغطیة المخاطر التي 

على الضمانات البنكیة الدولیة من أجل حمایة مصالح كل تواجه هذه العملیة التجاریة باإلعتماد 

 ألطراف المتدخلة فیها.ا

 

 99 



 الخاتمة العامة

 ثانیا: النتائج التطبیقیة
أول إجراء یقوم به البنك في مجال تمویل التجارة الخارجیة لما یتجاوز مبلغ یعتبر التوطین  -

 دینار جزائري 100000الصفقة 

خارجیة على تقنیتي في مجال تمویل التجارة ال وكالة أم البواقي یعتمد البنك الخارجي الجزائري -

 ، وذالك في عملیات اإلستیراد فقط صیل المستنديوالتح اإلعتماد

 یأخذ البنك مقابل تدخله كوسیط في التجارة الخارجیة على مجموعة من العموالت تتمثل في: -

ثابتة االعتماد  فتحمصاریف ، دج 1500ثابتة قیمتها مصاریف التوطین التحویل،  عمولة 

من المبلغ بعد إقتطاع  %17والمقدرة بـ: TVAالقیمة المضافة  ىالرسم عل، دج 3000وقیمتها 

 السابقة؛ المصاریف 

ولكن هناك إحتمال تعرضه لمخاطر عدم  ،على مستوى الوكالة لم یتعرض البنك ألي خطر -

 إضافة إلى خطر تهریب األموال.من المخاطر السداد، المخاطر التشغیلیة وغیرها 

 التوصیات 

 على النتائج المتوصل إلیها یمكن وضع التوصیات التالیة: إعتمادا
    عدم اإلعتماد على المحروقات بدرجة كبیرةالعمل على تطویر قطاع التجارة الخارجیة من خالل  -

 بهدف تشجیع الصادرات وتنویعها؛

لتشجیعهم العمل على رفع الثقافة البنكیة لدى المتعاملین الجزائریین في مجال التجارة الخارجیة  -

 ؛ تثمارات مع المتعاملین في مختلف الدولعلى الدخول في مشاریع وٕاس

تكوین وذلك من خالل لوثائق الالزمة ضمن تقنیة اإلعتماد المستندي لالتركیز على الفحص الجید  -

   ؛إطارات مؤهلة على مستوى البنوك التجاریة الجزائریة في مجال التجارة الخارجیة

البنك كمقابل على تدخله في عملیات التجارة الخارجیة  تقضاهایالتي التخفیض في العموالت  -

 هذا القطاع؛لإلستقطاب العمالء 

في مجال التجارة على الضمانات البنكیة الدولیة  أكبرعلى البنوك التجاریة اإلعتماد بشكل  -

من أجل حمایة مصالحها وكذا مصالح  لتفادي مختلف المخاطر المحتملة الوقوع الخارجیة

  ؛المصدر والمستورد

یجب تسییر مختلف المخاطر التي تواجه البنوك التجاریة من خالل مختلف خطوات تسییر  -

 .وتدنیتها المخاطر البنكیة من تحدید، قیاس، ضبط ومراقبة المخاطر بهدف التحكم فیها
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  أفاق الدراسة 

 فاق للدراسة:یع التالیة كآراره نقترح المواضبهدف تطویر البحث العلمي وضمان إستم

  دور البنوك في الحد من ظاهرة تهریب األموال في إطار تمویل التجارة الخارجیة . -

 مدى تأثیر المخاطر التشغیلیة على ربحیة البنك في ظل تمویل التجارة الخارجیة. -
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ش لكخ  ئك



ش لكخ  ئك

تحتل التجارة الخارجیة مكان حیوي في اإلقتصاد الوطني لما لها من مزایا تمكنه من تصریف 

 ئض من إنتاجه والحصول على الموارد والمنتجات الغیر متاحة محلیا، وبالتالي فهي تسهل حركة إنتقالاالف

خالل عملیاتي اإلستیراد والتصدیر. ونتیجة للصعوبات التي تواجهها أوجب السلع والخدمات عبر الدول من 

األمر تدخل البنوك كوسیط في عملیاتها من خالل مختلف تقنیات التمویل التي تتیحها للمتعاملین في هذا 

 ط اإلقتصادي.القطاع، من أجل ضمان السیر الحسن لعملیاتها وكذا تشجیع قطاعات النشا

إن طبیعة نشاط البنوك التجاریة وكذا دور الوساطة الذي تؤدیه في هذا المجال یجعلها عرضة 

لمخاطر مختلفة من بینها خطر عدم السداد، خطر سعر الصرف، المخاطر التشغیلیة وغیرها من المخاطر 

لخطوات لتسییر مختلف هذه التي تؤثر على ربحیة البنك، لذا وجب علیها أن تتبع مجموعة من المبادئ وا

 من أجل حمایة مصالح البنك والمتمثلة أساسا  لى الضمانات البنكیة الدولیةالمخاطر، إضافة إلى اللجوء إ

       في تحقیق الربح واإلستمراریة، وكذا المحافظة على مصالح األطراف المتعاملة في التجارة الخارجیة 

 من مصدر ومستورد. 

التجارة الخارجیة، اإلستیراد، التصدیر، البنوك التجاریة، التمویل، المخاطر البنكیة، تسییر الكلمات المفتاحیة: 

 .المخاطر البنكیة، الضمانات البنكیة الدولیة
Abstract: 

Foreign trade occupies a vital place in the national economy because of its advantages of 
being able to discharge the surplus of production, and allow the access to resources and 
products that not available locally. 

Thus, it facilitates the movement of goods, movement of services across countries through 
operational import and export. As a result of the difficulties they face. It enjoined banks 
intervene as a mediator in its operations through various funding techniques offered to 
customers in this sector, in order to ensure a well performance for its operations, as well as the 
promotion of sectors of economic activity. 

The nature of the activity of commercial banks, as well as mediation role that it plays in 
this area makes it vulnerable to various risks, including the risk of non-payment, the risk of the 
exchange rate, operational risk and other risks that affect the profitability of the bank, so it has 
to follow a set of principles and steps for the conduct of these various risks. 

In addition to recourse to the International bank guarantees in order to protect the 
interests of the bank which represented mainly in the profit and continuity, as well as preserve 
the interests of the client parties in the foreign trade as an exporter and importer. 

Key words: foreign trade, import, export, commercial banks, finance, banking risks, bank risks 
management, international bank guarantees. 
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Résumé : 

Le commerce extérieur occupe une place essentielle dans l'économie nationale en raison 
de ses avantages d'être en mesure de décharger le surplus de la production, et de permettre 
l'accès à des ressources et des produits qui sont pas disponibles localement. 

Ainsi, il facilite la circulation des marchandises, circulation des services entre les pays 
grâce à l'importation et l'exportation opérationnelle. En conséquence des difficultés qu'ils 
rencontrent. Il enjoint les banques interviennent en tant que médiateur dans ses opérations grâce 
à diverses techniques de financement offertes aux clients dans ce secteur, afin d'assurer une 
performance bien pour ses opérations, ainsi que la promotion des secteurs de l'activité 
économique. 

La nature de l'activité des banques commerciales, ainsi que le rôle de médiation qu'il 
joue dans ce domaine rend vulnérables à divers risques, y compris le risque de non-paiement, le 
risque de taux de change, le risque opérationnel et les autres risques qui affectent la la 
rentabilité de la banque, il doit suivre un ensemble de principes et étapes de la conduite de ces 
différents risques. 

En plus du recours aux garanties bancaires internationales afin de protéger les intérêts 
de la banque qui a représenté principalement dans le bénéfice et la continuité, ainsi que de 
préserver les intérêts des parties clientes dans le commerce extérieur comme un exportateur et 
importateur. 
Mots clés: commerce extérieur, l'importation, l'exportation, les banques commerciales, le 
financement, les risques bancaires, gestion des risques bancaires, garanties bancaires 
internationales. 
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