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امللخص:
تعد التجارة الخارجية العصب االساس ي الذي تقوم عليه اقتصادات الدول  ،ولها دور فعال
في في توسيع العالقات و التبادالت التجارية بين مختلف الدول ،و هذا ما يؤدي إلى تعقيد العمليات
التجارية و زيادة مخاطرها  ،مما يتطلب ضرورة تدخل البنوك  ،عبر ضمان السير الحسن لهذه العالقات
.
ان عمليات البنوك الجزائرية حاليا أصبحت متشعبة ومتعددة فبعد أن كان البنك يكتفي بالدور
التقليدي املتمثل في الوساطة بين املقترضين اضحى اليوم يقوم بعمليات لم يكن يقم بها في السنوات
املاضية كتقديم الودائع اضافة الى ما يقدمه لزبائنه من خدمات مثل النقود االلكترونية .
االعتماد املستندي احدى العمليات البنكية التي يقدمها لزبائنه في مجال التجارة الدولية والتي
تؤمنها استرادا وتصديرا .
الكلمات املفتاحية:العمليات التجارية; االعتماد املستندي;.التجارة الخارجية .
Abstract:
Foreign trade is the main nerve underlying the economies of countries, and has an active
role in expanding trade relations between different countries , which leads to the complexity of
trade processes and Increased risks , which requires the intervention of banks, in order to
ensure the good conduct of these relations.
The operations of algerian banksare now complex and multi-branched ,as the bank has
been content with the traditional role of brokering between borrowers and is now engaged in
operations that it has not been doing in previous years , such as deposits , as well as services
such as electronic money .
The documentary credit is one of the banking operations it provides to its customers in
the field of international trade , which is provided by import and export.
Key words : business processes ;documentary credit; foreign trade .
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مقدم ــة:
يتم التعامل في التجارة الخارجية بعدة تقنيات مختلفة وهذا ما سوف ن راه في هذا البحث ،
فهناك من يتعامل بأسلوب التمويل قصير األجل لتمويل وارداته  ،وهنا يتم اللجوء إلى عدة تقنيات
كالتحصيل املستندي وتحويل الفاتورة ...إلخ  ،باإلضافة إلى طرق أخرى لتمويل الواردات كاللجوء إلى
إستعمال العمالت الصعبة  ،ويستعمل هذا األسلوب خاصة عندما يريد املستورد كسب الوقت أو
إلستي راد سلع بسيطة .
وهناك من يلجأ إلى أسلوب التمويل متوسط و طويل األجل الذييتمثل فيالحصول على القروض
كقرض املورد الذي يمنحه املصدر للمستورد  ،أو قرض املشتري الذي يمنحه بنك املصدر  ،ويشمل
القروض التـي توفرهـا الدولـة وتسمـي بخطـوط القـ ـ رض ويتم عقدها حسب إتفاقات مع الدولة أو هيئات
مالية مصرفية أجنبية  ،باالضافة أن هناك بعض البلدان أيضا تلجأ إلى إستعمال قرض اإليجار الدولي
والذي تتمثل تقنيته في تأجير املعدات الالزمة عوض إستي رادها.
كما تستعمل عمليات التمويل قصير االجل للتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة
بتبادل السلع و الخدمات مع الخارج ,و من اجل تسهيل هذه العمليات و البحث عن افضل الطرق التي
تسمح بتوسع التجارة الخارجية و التخفيف من العراقيل التي تجابهها و املرتبطة خاصة بالشروط املالية
لتنفيدها يسمح النظام البنكي باللجوء الى عدة انواع و طرق مختلفة للتمويل تتيح للمؤسسات املصدرة
و املستوردة على السواء امكانية الوصول الى مصادر التمويل املمكنة في اقل وقت ممكن و بدون عراقيل
.1
و يلعب التمويل دورا في تسهيل املعامالت وإنهاء الصفقات ،كما ّ
وأنه يعتبر الوسيط في تسهيل
عمليات التداول وقد تكون أداة الدفع آجلة تمكن مالكيها من إنفاقها وقت الحاجة إليها مع انتظار
فرص أفضل في املستقبل ،أو قد تكون عاجلة تمكن مالكيها من االستفادة منها حاليا .
وأكثر املتعاملين اإلقتصادين اليوم يلجؤون إلى التمويل عن طريق اإلعتماد املستندي  ،الذي
يعتبر من األساليب األكثر إستعماال في العالم في مجال التجارة الخارجية  ،ألنه يمثل نوعا من الضمان ال
نجده في األساليب األخرى  ،فهو يقلل من املخاطر اتي يمكن أن يواجهها املصدر خاصة  ،ولكن تبقى
درجة الضمان التي يقدمها مرتبطة بنوع اإلعتماد املستندي املتفق .
من خالل ما تم التطرق اليه يتضح لنا ان من أهم التقنيات التي تستعمل في تمويل التجارة
الخارجية هي اإلعتماد املستندي فماذا يقصد به و بتقنيات الضمان املستعملة في تمويل التجارة
الخارجية  ،و ماهي فعاليتها على عمليات التمويل الدولي ؟
املحور االول :مفهوم االعتماد املستندي:
يعتبر االعتماد املستندي من أهم طرق الدفع املستعملة في تسوية املبادالت التجارية بشكل
عام والخارجية بشكل خاص ،والوسيلة األكثر استعماال في التجارة الخارجية نظرا الهتمام العديد من
الدول بهده التقنية الحديثة في املعامالت الجارية نحو الخارج .
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-0تعريف االعتماد املستندي:
االعتماد املستندي هو تقنية بنكية تتخذ شكل وثيقة يرسلها البنك بناءا على طلب من زبونه،
إلى بنك آخر في الخارج ،ويأت يهذا بعد عقد البيع املبرم بين املستورد واملصدر ،الهدف منه تسديد قيمة
الصفقة املبرمة بين الطرفين لصالح املصدر وبالتالي فهو يعتبر بمثابة تغطية لعملية بيع وشراء عن
طريق وساطة بنكية إلتمام العملية .2
كما يعرف على انه " :عقد يلتزم به البنك مباشرة أمام الغير بناء على طلب العمياللذي يسمى
باآلمر  ،بدفع أو قبول كمبياالت مسحوبة عليه من الغير و يسمى باملستفيد  ،و ذلك بشروط معينة واردة
في هذا التعهد  ،و مضمون برهن حيازي على املستندات املمثلة للبضائع املصدرة  ،الن هذا النوع من
االعتماد يستعمل عادة في التجارة الخارجية و خاصة في البيوع البحرية  ،فيصبح هنا املستورد هو اآلمر
و املصدر هو املستفيد" 3
وهو " تعهد خطي يصدر من البنك فاتح االعتماد بناء على طلب زبونة ( املستورد) يتعهد بموجبه
بدفع أو قبول سحوبات أو سفتجة م سحوبة من املستفيد أو يفوض بنكا آخر ليقوم بالدفع نيابة عنه
مقابل استفتاء كامل الشروط والتعليمات الواردة في االعتماد " 4
كما لقد عرفته املادة الثانية من مدونة األصول و األعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية كمايلي:
"إن تعبيرات االعتمادات املستندية أو خطابات االعتمادات املستندية تعني أي ترتيبات مهما
يكن ،االعتمادات املستندية ،اعتماد الضمان ،اعتمادات الضمان ،كلها اسمها أو وصفتها تتعهد البنوك
فاتحة االعتماد بمقتضاها باألصالة عن نفسها أو بناء على طلب أو بموجب تعليمات من عمالئها طالبي
االعتمادات بان":
 تدفع إلى أول أمر من طرف ثالث هو " املستفيد"،أو تقبل بدفع قيم الكمبياالت املسحوبة من
املستفيد.
 أن تفوض مصرفا آخر بان يدفع أو يقبل قيمة الكمبياالت؛ و ذلك مقابل مستندات الشحن يشترط
أن تكون مطابقة تماما لنصوص االعتماد و شروطه.5
 و لقد تم تعديل النشرة رقم  077بالنشرة رقم  077الصادرة سنة  8770حيث جاء في نص املادة
الثانية منها ":أي ترتيب مهما كان اسمه أو وصفه و يكون غير قابل للنقض و بالتالي يشكل تعهدا
محددا من املصرف املصدر للوفاء بتقديم مطابق" 6
 -8أطراف االعتماد املستندي:
يشترك في االعتماد املستندي أربعة أطراف هي:
 .1املشتري :هو الذي يطلب فتح االعتماد ،ويكون االعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح االعتماد.
ّ
املصدر.
ويشمل جميع النقاط التي يطلبها املستورد من
 .8البنك فاتح االعتماد :هو البنك الذي يقدم إليه املشتري طلب فتح االعتماد ،حيث يقوم بدراسة
الطلب .وفي حالة املوافقة عليه وموافقة املشتري على شروط البنك ،يقوم بفتح االعتماد ويرسله
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إما إلى املستفيد مباشرة في حالة االعتماد البسيط ،أو إلى أحد م راسليه في بلد البائع في حالة
مشاركة بنك ثاني في عملية االعتماد املستندي.
ّ
املصدر الذي يقوم بتنفيذ شروط االعتماد في مدة صالحيته .وفي حالة ما إذا كان تبليغه
 .3املستفيد :هو
باالعتماد معززا من البنك املراسل في بلده ،فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين
البنك املراسل ،وبموجب هذا العقد يتسلم املستفيد ثمن البضاعة إذا قدم املستندات وفقا لشروط
االعتماد.
 .4البنك املراسل :هو البنك الذي يقوم بإبالغ املستفيد بنص خطاب االعتماد الوارد إليه من البنك
املصدر لالعتماد في الحاالت التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية االعتماد املستندي كما هو
الغالب .وقد يضيف هذا البنك املراسل تعزيزه إلى االعتماد ،فيصبح ملتزما بااللتزام الذي التزم به
البنك املصدر ،وهنا يسمى بالبنك املعزز7 .
-3األنواع الرئيسية االعتمادات املستندية :
تنقسم االعتمادات املستندية إلى صور عدة تبعا للزاوية التي ينظر إليها منها فمن حيث مدى
القوة التزام البنك غير قابلة لإللغاء ومن حيث قابليتها لإلنتقال إلى املستفيد الذي فتح اإلعتماد لصالحه
إلى اعتمادات مستندية تقبل االنتقال أو ال تقبل  ،ومن حيث وسيلة الدفع قد يكون ذلك بتعهد البنك
نظير املستندات بالوفاء فورا أو بالوفاء ألجل أو قبول سفتجة الساحب أو بخصمها ومن حيث تدخل
عدة بنوك إلى مؤكدة أو غير مؤكدة  ،وقد يكون االعتماد متجدد أو غير متجدد وقد يكون االعتماد دائري
وقد يكون غير دائري  ،والتي نتعرض إليها على النحو التالي:
ا -االعتماد املستندي القابل لإللغاء:
فإن هذا النوع يخول ألي طرف من أطراف االعتماد املستندي الحق في اإللغاء أو تعديل أحد
شروط االعتماد أو مجملها إن اقتض ى األمر خاصة من طرف البنك الذي أصدره بناءا على طلب من
العميل فاتح االعتماد أي املستورد في أي لحظة ودون إشعار مسبق 8؛ وذلك طبقا ملا نصت عليه املادة
الثانية من الفقرة ا من األصول واألعراف املوحدة لإلعتمادات املستندية .
و يرى بعض الفقه بان االعتماد يصبح قابال لالستفادة منه  ،عندما يقوم البنك املراسل بقبول
سحب املستفيد  ،أو بدفع  ،أو بتعهد بالدفع املؤجل لقيمة السحب قبل تلقيه إشعارا من قبل البنك
املصدر.
و يرد بعض الفقه ان االعتماد املستندي قابل لاللغاء الى فكرة االلتزام الطبيعي  ،باعتبار ان
االعتماد سيشمل عنصر املديونية دون عنصر املسؤولية  ،بحث ان وفاء البنك ملستفيد بقيمة االعتماد
يكون وفاء اللت زام قائم  ،و ان هذا االلت زام غير ملزم إالأن وفاؤه يبقى صحيحا ال يجوز الرجوع فيه 9
ب -االعتماد املستندي غير القابل لاللغاء:
فإن هذا النوع من أنواع االعتمادات يتضمن التزاما قطعيا من جميع األطراف بعدم إلغاء أو
تعديل شروط االعتماد دون موافقة األطراف األخرى ذات الصلة باالعتماد املستندي؛ حيث يقوم البنك
121

مجلة أبحاث قانونية وسياسية

العدد السابع /ديسمبر 8102

مبلغ االعتماد بدور الوسيط بين كل من البنك فاتح االعتماد واملستفيد وذلك بإبالغ هذا األخير تعليمات
وشروط االعتماد املفتوح لصالحه وينحصر دور البنك مبلغ االعتماد في عملية الوساطة دون االلتزام
بالدفع للمصدر عند تقديم املستندات مستوفاة لشروط العقد10 .
لذا فإن هذا النوع من االعتمادات املستندية نجده شائع االستخدام في تمويل العمليات التجارية
الدولية نظرا ملا يوفره من ثقة عالية وضمانات أكيدة وواضحة للمتعاملين؛ حيث أنه وبموجب هذا
االعتماد فإن البنك مصدر هذا االعتماد يكون ملزما وبصورة مستقلة تجاه املستفيد .
ج -االعتماد املستندي غير قابل لإللغاء و املؤكد:
و هو ذلك النوع من االعتمادات املستندية الذي ال يتطلب تعهد بنك املستورد فقط بل يتطلب
تعهد بنك املصدر على شكل تأكيد قبول سوية الدين الناش ئ عن تصدير البضاعة و نظرا لكون هذا
ا لنوع من االعتمادات يقدم ضمانات قوية فهو يعتبر من بين اآلليات الشائعة االستعمال11 .
 – 4األنواع الخاصة لتقنية االعتماد املستندي:
اعتماد الدفعات :اعتمادات الدفعات املقدمة أو االعتمادات ذات الشرط األحمر هي اعتمادات
قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد إخطاره باالعتماد ،أي قبل تقديم
املستندات .وتخصم هذه املبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند االستعمال النهائي لالعتماد ،وسميت
هذه االعتمادات بهذا االسم ألنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر األحمر للفت
النظر إليه .ويقوم البنك املراسل بتسليم الدفعة املقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب
تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل االعتماد خالل فترة صالحيته ،ويلتزم البنك املصدر
بتعويض البنك املراسل عند أول طلب منه .
فإذا لم ينفذ االعتماد وعجز املستفيد عن رد الدفعة املقدمة فإن اآلمر مسؤول عن التعويض
للبنك املصدر .وقد يتم تسليم الدفعة املقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة املقدمة.
ويستخدم هذا النوع من االعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز املصانع باآلالت واملعدات وإنشاء
املباني ،أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة ال تالئم إال مستوردها وحده ،أو كونها
تحتاج ملبالغ كبيرة من أجل تصنيعها12 .
ا-االعتماد الدوري أو املتجدد:
و ينشا هذا االعتماد ليواجه حالة خاصة هي التي يكون فيها التعامل متكررا بين اآلمر بفتح
االعتماد و املستفيد منه كمصنع يستورد مواد خام بصفة منتظمة من مورد بالخارج في هذه الحالة
من املمكن أن يقوم املصنع بفتح اعتماد مستندي لكل صفقة على حدا 13 .
االعتماد املستندي الدائري يتجدد تلقائي او بنفس الشروط خال لفترة معينة منصوص عليها
مسبقا باالعتماد ،كما يتجدد من حيث القيمة ،حيث يكون املبلغ أو القيمة املتجددة منصوص عليها في
االعتماد املستندي 14 .
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ب-االعتماداملستندي املقابل أو الظهير :
االعتماد الظهير :االعتماد الظهير ( أو االعتماد مقابل اعتماد آخر ) يشبه االعتماد القابل للتحويل
حيث يستعمل في الحاالت التي يكون فيها املستفيد من االعتماد األصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة
كأن يكون مثال وكيال للمنتج ،وفي هذه الحالة يقوم املستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح املنتج بضمانة
االعتماد األول املبلغ له .ويستخدم هذا األسلوب خصوصا إذا رفض املستورد فتح اعتماد قابل للتحويل
أو في حالة طلب املنتج شروطا ال تتوفر في االعتماد األول ،وعادة ما تكون شروط االعتماد الثاني مشابهة
لالعتماد األصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم املستندات التي تكون في الغالب أقل وأقرب
ّ
ليتيسر للمستفيد األول إتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما 15
ج -االعتماداالحتياطي:
يعتبر هذا النوع أداة دفع وضمان في آن واحد وهو غير حتمي االستعمال ،يصدر من بنك املصدر
ملصلحة املستورد ،حيث يستخدم لضمان وفاء املصدر بالتزاماته على أساس أنه إذا ماكانت البضاعة
غير مستوفاة للشروط وأثبت ذلك عن طريق املستندات فعلى بنك املصدر أن يدفع قيمة االعتماد
الضامن للمستورد كتعويض له16 .
االعتماد القابل للتحويل و التجزئة  :االعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص
فيه على حق املستفيد في الطلب من البنك َّ
املفوض بالدفع أن يضع هذا االعتماد كليا أو جزئيا تحت
تصرف مستفيد آخر ،ويشترط إلمكان التحويل موافقة اآلمر والبنك املصدر لالعتماد األصلي واملستفيد
األول17 .
االعتماد القابل للتجزئة هو االعتماد الذي يسمح بشحن البضاعة شحنا جزئيا أي على دفعات
على أن يتم الوفاء بقيمة االعتماد بالنسبة ما يتم شحنه من البضاعة18 .
األصل هو عدم قابلية االعتماد للتحويل و ال للتجزئة و يقصد بالتحويل قيام املستفيد األصلي
بنقل الحق في املط البة بمبلغ االعتماد للغير و يتنافى مثل هذا التحويل الذي هو في حقيقته حوالة للحق
مع كون االعتماد اسميا صادرا بمراعاة شخصية البائع و تختلف هذه الحالة عن حالة سحب الكمبيالة
على البنك فاتح االعتماد و خصمها إذ أن ما يتم نقله هنا هو الحق الصرفي الثابت في الكمبيالة و ليس
االعتماد نفسه و يتحقق ذلك املنع بصورة أولى بشان تحويل مبلغ االعتماد إلى عدة أشخاص إذ يترتب
على ذلك تعدد املطالبات على البنك19 .
د-االعتماد املسوق أو االعتماد األجنبي :
وفي ظل هذا االعتماد يتداخل أكثر من بنك كل بحصة ( والتي تتخذ بشكل خطاب ضمان يدفع
عند أول مطالبة ويصدر من كل بنك بقيمة حصته ولصالح البنك القائد) ويتولى بنك معين ( البنك
القائد) إضافة تعزيزه لالعتماد وإدارة تنفيذه ،ثم تتوزع املخاطر بين هذه البنوك وإذا قام األمر بمقابلة
قيمة املستندات و أوفى بتعهداته يتم إلغاء خطابات الضمان وإعادة كال منها للبنك الخاص بها ،ويحصل
البنك القائد على عمولته وإذا عجز عن ذلك يقوم البنك القائد بإخطار البنوك متدخلة في عملية
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املشاركة ،ويتم تسجيل خطابات الضمان وهكذا يتحمل كل بنك جزء من املخاطرة والذي كان يمكن أن
تعصف باملركز املالي ألي بنك منفردا ويحصل البنك القائد على عمولة مقابل قيامه بأعباء إدارة وتنفيذ
مثل هذا النوع من االعتمادات20 .
 -5خطوات تنفيذ االعتماد املستندي
أ -من بنك واحد:
 -1مرحلة العقد التجاري األصلي :إن التزام املشتري بفتح االعتماد املستندي ينشأ نتيجة إبرامه لعقد
تجاري معين مع املستفيد ،والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع ،وفيه يشترط البائع على املشتري
دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي .وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من
العقود.
واألصل أن يتفق البائع واملشتري في العقد التجاري املبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن،
حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من االعتماد ،فقد يكون بالدفع نقدا
عند ورود املستندات ،وقد تكون بقبول كمبيالة .كما يتفقان على املدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام
املستفيد ،واملكان الواجب فيه تقديم املستندات ،والذي يتم فيه وفاء البنك بالتزامه ،وغيره من
التفاصيل التي تهمهم.
 -8مرحلة عقد فتح االعتماد :بعد إبرام املشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح االعتماد ،فإنه يتوجه إلى
البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع ،والتي
يذكرها املشتري في طلبه املوجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع.
ويسمى هذا املشتري :اآلمر أو طالب فتح االعتماد.
 -3مرحلة تبليغ االعتماد :يقوم بنك املشتري ( اآلمر ) بإصدار االعتماد ،ويرسل خطاب االعتماد
املستندي إلى املستفيد مباشرة متضمنا اإلخطار بحقوق والتزامات كل من البنك املصدر لالعتماد
واملستفيد من االعتماد.
 -4مرحلة تنفيذ االعتماد :يقوم املستفيد بشحن السلعة ،وتقديم املستندات املطلوبة في خطاب
االعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة ،ويدفع البنك حينئذ املبلغ الوارد في
الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب املنصوص عليه في الخطاب.
وبعد ذلك ينقل البنك هذه املستندات إلى املشتري الذي يرد إليه ما دفعه باإلضافة إلى
املصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه املبالغ .ويستطيع املشتري عن طريق هذه املستندات تسلم
السلعة .
ب /تنفيذ االعتماد املستندي من بنكين :
ال يقوم بنك اآلمر في الغالب بتبليغ االعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد ،ولكنه يستعين ببنك آخر
أو فرع تابع له في بلد البائع إلبالغ املستفيد به ،ويسمى هذا البنك الثاني البنك املراسل أو مبلغ االعتماد.
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ففي هذه الحالة تتم عملية االعتماد املستندي من خالل تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا ،ويقوم
هذا البنك املراسل بتبليغ االعتماد على النحو التالي:
إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح االعتماد والبائع دون أي التزام عليه .وقد يقوم بدفع
قيمة املستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط االعتماد ،أو يقوم بتبليغ االعتماد إلى املستفيد
ويضيف عليه تعزيزه .وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه املستندات مطابقة لشروط
االعتماد.
وعلى هذا األساس تكون الخطوات العملية إلجراء عملية االعتماد املستندي على النحو التالي:
 يتعاقد البائع مع املشتري ،ويتعهد املشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي.
 يطلب املشتري من بنكه أن يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع مبينا الشروط التي اتفق هو عليها
مع هذا البائع
 يدرس البنك طلب العميل ،وبعد املوافقة وتحديد شروط التعامل ،يقوم بإصدار االعتماد و إرساله
للبنك املراسل في بلد البائع .
 يقوم البنك املراسل بتبليغ االعتماد للبائع املستفيد ،مضيفا تعزيزه على ذلك عند االقتضاء.
 يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة الذي يسلمه وثائق الشحن.
 يسلم البائع املستندات ووثائق الشحن إلى البنك املراسل الذي يدفع له ثمن السلعة.
 يرسل البنك املراسل املستندات إلى البنك املصدر الذي فتح فيه االعتماد من طرف املشتري.
 يسلم البنك املصدر في بلد املشتري املستندات إلى طالب فتح االعتماد مقابل السداد حسب االتفاق
بينها.
 يسلم املشتري املستندات إلى وكيل شركة املالحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة.
 يقوم كل من البنك املصدر والبنك ا ملراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العالقات
بشكل نهائي.21
 -6طرق تنفيذ االعتماد املستندي:
إن البنك بعدما ينتهي من الفحص التفصيلي للمستندات املطلوبة في خطاب االعتماد ويتأكد
من سالمتها ومطابقتها ملا ورد في أوامر زبونه املشتري ينتقل إلى املرحلة النهائية في االعتماد املستندي ويتم
من خالل تنفيذه ويتم عادة بإحدى الطرق التالية:
أ /التنفيذ الفوري:
وتتم هذه العملية بمجرد حصول البنك على مستندات بمعنى مستندات مقابل التسديد
ويكون هذا الدفع نقدا أو بواسطة الشيك وفي الغالب يكون بدفع املبالغ في حساب املستفيد.
وأنه في حالة الدفع الفوري يجوز الوفاء بقيمة االعتماد بطريقة املقاصة متى توافرت
شروطها ألنها طريق عادي للوفاء وفي حالة كون املستندات تم تقديمها من بنك أخر تم الوفاء من البنك
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املنفذ تسوية في الحساب القائم بين املصرفين ويتم تسوية أخرى بين املستفيد والبنك الذي قدم
املستندات نيابة عنه.
ب -الـدف ـ ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــؤج ـ ــل
ا /الدفع املؤجل:
ويقصد به أن املستفيد لن يقبض شيئا إال بعد تقديم املستندات املطابقة ،وعندئذ يلزم البنك
مادامت املستندات مطابقة بالدفع عند األجل املحدد وال يعتبر دفعه قبل األجل تنفيذا منه لالعتماد
ولكنه قد يعطي البنك زبونه املستفيد مبلغا أو كل املبلغ تحت الحساب وتكون هذه العملية مستقلة عن
تنفيذ االعتماد.
ب/القبول :
التنفيذ بالقبول طريقة منتشرة في انجلترا والواليات املتحدة األمريكية وذلك ألسباب تاريخية
وترجع الى قوة سوق لندن في قبول السفاتج.
وهي عملية تفترض تعهد البنك الفاتح بقبول السفتجة التي سحبها عليه البائع تنفيذا
لالعتماد فيقوم هو بوضع قبوله(املشتري) عليها نضير حصوله على املستندات بعد أن يتأكد من مطابقتها
لشروط االعتماد وبوضع هذا القبول ينتهي االعتماد ويدفع السفتجة عند استحقاقها وإذا ظهر املستفيد
من االعتماد (الساحب) السفتجة قبل قبولها من البنك كان االعتماد ينفذ بقبول السفتجة.22
املحور الثاني :التحصيل املستندي :
عادة عندما تستمر عالقة تجارية بين مصدر ومستورد تصبح هناك درجة من الثقة ،وهذا ما
يسمح لهما باستعمال تقنية مرنة وسهلة إلتمام عملياتهما التجارية تعرف بالتحصيل املستندي.
-0تعريف التحصيل املستندي:
يقصد بالتحصيل املستندي تلقي بنك ما أمر من مصدر البضائع أو الخدمة بان يحول مستندات
شحن إلى مستورد في بلد أخر مقابل الحصول على قيمة هذه املستندات سواء تم ذلك نقدا أو مقابل
توقيع على سفتجة تستحق في وقت الحق23 .
وهو عملية يقدم فيها املصدر لبنكه املستندات املتفق عليها مع املستورد ومصحوبة أوال بكمبيالة،
موجهة للمستورد مقابل دفع هذا األخير أو قبوله الكمبيالة .بهذا التحصيل املستندي يضمن املصدر بأن
املستورد لن يحصل على املستندات التي يحتاجها إلستالم السلعة إال إذا دفع أو قبل الكمبيالة24 .
التحصيل املستندي هو آلية أو تقنية يقوم بموجبها املصدر(الساحب) بإصدار كمبيالة و إعطاء
كل املستندات إلى البنك الذي يمثله (البنك املرسل) حيث يقوم هذا األخير بإجراءات تسليم املستندات
الى املستورد ( املسحوب عليه ) والى البنك الذي يمثله (البنك املكلف بالتحصيل) حيث يقوم هذا األخير
بإجراءات تسليم املستندات إلى املستورد ا والى البنك الذي يمثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول
الكمبيالة 25 .
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 -8أطراف عملية التحصيل املستندي :
يوجد عادة أربعة أطراف في عملية التحصيل املستندي تتمثل في :
 هو الذي يقوم بإعداد مستندات التحصيل  ،كما يقوم كذلك بتسليم املستندات الى البنك
الذي يتعامل معه مرفقا بأمر التحصيل .
 البنك املحول  :وهو ذلك البنك الذي يستلم املستندات من البائع ويرسلها إلى البنك الذي
سيتولى التحصيل وفقا للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن.
 البنك املحصل  :وهو البنك الذي يقوم بتحصيل قيمة املستندات املقدمة إلى املشتري نقدا أو
مقابل توقيعه على كمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليه من البنك املحول.
 املستورد ( املشتري)  :هو ذلك الذي يكون في العالقة التعاقدية مع البائع في عقد التصدير و
االستيراد للبضاعة  ،و بالتالي يقدم له مستندات للتحصيل على الثمن أو التوقيع على السفتجة.26
 -3موقف املشرع الجزائري من االعتماد و التحصيل املستنديين:
أوال  :موقف املشرع الجزائري من االعتماد املستندي:
يلزم املشرع الجزائري املتعامل االقتصادي بالتعامل بتقنية االعتماد املستندي و ذلك حسب
النصوص القانونية املسخرة لذلك و أهم هذه النصوص نجد:
األمر رقم 27 11-73املتعلق بالقرض و النقد  ":لقد جاء في نص املادة  09منه ما يلي  " :تعتبر
وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن الشخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو األسلوب التقني
املستعمل"  ،لم يذكر االعتماد املستندي و لم ينص عليه صراحة غير انه يستشف من املضمون إن
االعتماد املستندي هو وسيلة من وسائل الدفع فبالتالي يمكن التعامل بها .
النظام 28 71-70املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة
الصعبة :لقد جاء في نص املادة  12فقرة  " 8كل وسيلة دفع مقومة بالعملة األجنبية القابلة للتحويل
مهما كانت األداة املستعملة"  ،اي كل ما هو قابل للتحويل و تبادل العمالت يستخدم كوسيلة دفع في
التجارة الخارجية.
كما اخذ املشرع الجزائري بأعراف الغرفة التجارية الدولية و ذلك واضح من خالل املادة 80
من النظام  71-70و التي نصت علة انه " يمكن استعمال مجموع املصطلحات التجارية التي تتضمنها
أصول و أعراف الغرفة التجارية الدولية".
في مفهوم هذه املادة يعتبر االعتماد املستندي تقنية و عرف من أعراف الغرفة التجارية الدولية
باعتباره وسيلة أساسية في املبادالت التجارية الدولية .
أيضا املادة  09من األمر  29 71-79املؤرخ في 89رجب  1437املوافق ل  88جويلية  8779و
املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  8779امن قانون املالية التكميلي لسنة  8779أخضعت األطراف
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املتعاقدة إلى إلزامية التعامل باالعتماد املستندي كآلية للدفع بالتجارة الخارجية و لقد جاء في نص املادة
ما يلي ":يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة االئتمان املستندي"
و لقد وردت هذه املادة بصفة ملزمة للمستوردين باعتبار أن هذه املادة تعتبر من القواعد اآلمرة
التي ال يجوز مخالفتها خصوصا في مجال املعامالت االقتصادية أي االستيراد على وجه خاص .
و لقد تم تعديل هذه املادة بموجب قانون املالية لسنة  8714بحيث تركت للمستوردين حرية
اختيار وسائل الدفع سواء كا ن ذلك عن طريق االعتماد املستندي أو غيره من الوسائل املتاحة.
ثانيا  :موقف املشرع الجزائري من التحصيل املستندي:
أتاح املشرع الجزائري للمستورد حرية اختيار املعامالت االقتصادية في الدفع إلى جانب االعتماد
املستندي فبدا هذا األخير (املستورد) يلجا إلى طرق أخرى للتعامل كالتحصيل املستندي .
غير أن قانون القرض و النقد لسنة  8773لم يأتي على ذكر التحصيل املستندي إلى انه اعترف
للبنوك باستخدام وسائل الدفع في إطار التجارة الخارجية التي يدخل فيها التحصيل املستندي .و ذلك
من خالل نص املادتين  00و  09من األمر  11-73املتعلق بالنقد و القرض .
أما النظام  71-70فقد تطرق إلى وسائل الدفع باملفهوم العام و ذلك ما جاء في املادة  80منه
بحيث نصت صراحة على إمكانية استخدام مصطلحات التجارة الدولية باعتبار ان التحصيل املستندي
هو تقنية تطرقت إليها غرفة التجارة الدولية في تنظيمه في سنة  8714قامت الحكومة الجزائرية بإدراج
تقنية التحصيل املستندي في عمليتي االستي راد و التصدير بموجب املادة  21من قانون املالية سنة 8714
املعدل و املتمم للمادة  09من األمر  71-79املؤرخ في 89رجب  1437املوافق ل  88جويلية  8779و
املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  8779امن قانون املالية التكميلي لسنة . 8779
نستخلص من ذلك أن املشرع الجزائري أراد تكريس وسائل أخرى للدفع إلى جانب االعتماد
املستندي و ذلك للتخفيف من أعباء التعامالت التجارية الخارجية على املؤسسات الصغيرة و
املتوسطة.
ثالثا-موقف الشريعة اإلسالمية من االعتماد املستندي :
تعتبر االعتمادات املستندية على درجة عالية من األهمية ،ألنها أساس في التجارة الخارجية،
وسبيل تسهيلها ،واملصارف اإلسالمية لم تتنكر لها ولم تغفل التعامل بها ،وإنما استعارت العمل بها من
البنوك التجارية بعد أن خلصتها من الفوائد الربوية ،وطوع تها ملعطيات العمل املصرفي اإلسالمي وصيغ
تشغيل األموال واستثمارها فيه ،30وأبقتها على مجرد وكالة بأجر إذا كان املستورد يملك مبلغ االعتماد،
أما إذا كان ال يملك املبلغ املحدد في االعتماد ،فتكون هذه العملية على أساس املرابحة لآلمر بالش راء أو
على أساس املشاركة.
 -5أهميـة اإلعتمـاد املستنـدي بالنسبـة للتجـارة الخارجيـة:
يعتبر االعتماد املستندي افضل وسيلة و انجحها لتمويل التجارة الخارجية نظرا لتحقيق مصلحة
جميع االطراف من مصدرين و مستوردين و ضمان حقوقهم بواسطة تدخل البنك الوسيط املعتمد و
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مبادرته الشخصية لضمان حقوق اطراف البيع الدولي فتساهم في تمويل التجارة الخارجية بوسيلة
االعتماد املستندي كما تساهم في جلب املتعاملين االقتصاديين الدوليين نظرا لثقتهم التامة بحفظ
حقوق الطرفين و عدم اتالفها31 .
خاتم ـ ـ ـ ــة:
ل ً
يعتبر التمويل بمختلف أشكاله من املقومات األساسية القتصاديات الدو نظ را لألهمية التي
يلعبها في ترقية و تطوير الجوانب االجتماعية و االقتصادية للمجتمعات ،و للتجارة الخارجية باألخص
أهمية كبير لدى الدول و ذلك ألنها تمثل الحصة األكبر في الدخل القومي ،لهذا أصبحت الدول تهتم
ً
ً
إهتماما خاصا بها و بطرق تنميتها و ضمان السير الحسن لهاو لعل من بين أهم الضمانات التي تسعى إلى
تحقيقها هي ضمانات التمويل من خالل تدخل الهيئات املالية و أهمها البنوك باستعمال مجموعة من
التقنيات و األدوات التي أصبحت اليوم من بين أهم مصادر تمويل التجارة الخارجية .
ً ً
إن التجارة عبر الدول أصبحت في ظل التقدم الحديث تلعب دورا هاما في الحياة التجارية ،ومن
أهم العوامل املؤثرة في حركة النشاط التجاري هو اإلئتمان املصرفي ،ولهذا األخير نوعان هما إئتمان
املصرفي بالتوقيع ،واإلئتمان املصرفي النقدي ،ومن أبرز مايلجأ إليه من أنواع اإلئتمان املصرفي النقدي
اإلعتمادات املستندية ،فهي تعد بمثابة حجر الزاوية في العالقة بين عميل البنك والبائع الذي عقد معه
عقد البيع قبل اللجوء للبنك لفتح اإلعتماد املستندي.
اذن تقنية اإلعتماد املستندي تعطي نوع من الراحة و األمان للمستورد و املصدر على السواء و
تضمن السالمة املادية املعنوية و حصول كل صاحب حق على حقه.
كما أبدت هذه التقنية فعالية جد عالية باعتبارها آلية للتمويل البنكي الذي يعتبر من بين أهم
العناصر املحركة القتصاد أي دولة خاصة فيما يتعلق بتسوية املدفوعات على مختف أنواعها سواء
الوطنية أو الدولية والتي تتم بين املقيمين وغير املقيمين في مختلف دول العالم ،كما يساهم في تسهيل
وضبط املبادالت التجارية الدولية.
باإلضافة إلى أن تقنية االعتماد املستندي تخضع باألساس في سيرها ملا يسمى باألصول
واألعراف املوحدة مما يؤكد مصداقيتها وانتظامها لإلعتمادات املستندية الصادرة عن غرفة التجارة
العاملية.
ولقد أصبحت تسعى البنوك التجارية الجزائرية لتطوير تقنية االعتماد املستندي من اجل زيادة
فعاليتها في الوظيفة التمويلية لهذه البنوك و من هنا تبرز أهمية املوضوع في النقاط التالية:
 تعتبر تقنية االعتماد املستندي من أهم األدوات املستعملة منطرف البنوك التجارية كأداة
للتمويل وتسوية املدفوعات الناتجة عن مختلف املبادالت الدولية في ظل االنفتاح االقتصادي.
 مساهمة البنوك التجارية الجزائرية في تطوير الوظيفة التمويلية من خالل تقنية االعتماد
املستندي.
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 الدور الرئيس ي والفعال الذي تلعبه تقنية االعتماد املستندي في التحكم في حجم الصادرات
والواردات وبالتالي ضبط التجارة الخارجي.
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