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 :الملخص 
تعتبر التجارة الخارجية من بين القطاعات التي تهلييا مختمف دول العالم اىتماما بالغا نظرا لما  

تمعبو ىذه األخيرة من دور بارز في تطهير اقتراديات الدول عن طريق تحريك وتنذيط العالقات بين 
مختمف األعهان االقتراديين ، ومن أجل تدييل وتدريع ىذه المبادالت تتدخل البنهك التجارية لتمهيل 

 .مختمف عمميات التجارة الخارجية
تيدف ىذه الدراسة إلى محاولة معرفة مدى كفاءة الدور الذي تمعبو البنهك التجارية في تمهيل 

 . باعتبارىا العرب الحداس والمحرك األساسيميا19-التجارة الخارجية قبل و بعد انتذار جائحة كهفيد
بعد الدراسة التي قمنا بيا لبنك فرندبنك الجزائر،تهصمنا إلى أن البنكيدتعمل عدة تقنيات لتمهيل 

وذلك لمداىمتو الكبيرة في تطهير ورفع التجارة الخارجية و يعد من أىم البنهك عمى المدتهى الهطني 
مدتهى التجارة الخارجية داخل الهطن ،حيث استطاع  تحقيق االستقرار في حجم التمهيل عبر تدييل 

. تقديم القروض و تهفير الديهلة و تقديم النرائح و التهجييات لمعمالء 
 

 البنوك تجارية ، جائحة كوفيد ، تقنيات التمويل البنكي ، ،التجارة الخارجية  :الكلمات المفتاحية
. القروض ، الودائع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Abstract 
Foreign trade is considered as one of the sectors that various countries 

of the world give so match attention, because of it recent and prominent role in 
the development of countries economies, by moving and activate relations 
between various economic agents residing in different countries. Inorder to 
facilitate and accelerate these exchanges, commercial banks interject to 
finance various foreign trade operations. 

The aim of this study is to try to find out how is efficient the role that 
commercial banks play in financing foreign trade befor and after cofid 19, 
because of its importance. 

the study that we conducted for Fransabank of Algeria, we concluded 
that the bank uses several techniques to finance foreign trade and is one of 
the most important banks at the national level due to its great contribution to 
developing and raising the level of foreign trade within the country, as it was 
able to achieve stability in the volume of financing by facilitating the provision 
of loans Providing liquidity and providing advice and guidance to clients 

Keywords: foreign trade, commercial banks, Covid pandemic, bank 
financing techniques, loans . deposits.  
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 :مقدمة 

نغخا لمسكانة التي أصبحت تحتميا التجارة الخارجية في اقتراديات الجول ، و كحا األحجاث و 
الستغيخات الستدارعة والستالحقة عمى الداحة االقترادية و العالسية ، تدعى الجول جاىجة الى تشؾيع 

إنتاجيا وتحديشو حتى يتؼ تؾجييو الى العالؼ الخارجي في شكل صادرات ليحا تحتاج ىحه الجول و 
باألخص السؤسدات االقترادية الى تؾفخ االمؾال الالزمة إلتسام عسمية االنتاج مع زيادة السعامالت 

الجولية و االنفتاح عمى االسؾاق العالسية مسا يدتؾجب تجخل بعض الجيات كالبشؾك و السؤسدات السالية 
 .باختالف وعائفيا

حيث تقؾم البشؾك التجارية بجور أساسي في التجارة الخارجية مؽ خالل الجعامة التي تقجميا في 
مجال التسؾيل خاصة مداىستيا في السذاريع االستثسارية و تظؾيخ الشذاط االقترادي و جعميا أكثخ 

فاعمية اما مؽ خالل تؾفيخ التسؾيل الالزم لمسرجر إلنتاج الدمعة و تدييل ترجيخىا ، و كحا السدتؾرد 
لمكيام بعسمية االستيخاد او عؽ طخيق تدييل التدؾية السالية الشاشئة عؽ الرفقات الجولية مع تؾفيخ 

 .الزسانات الالزمة لخمق الثقة و التقميل مؽ االخظار

غيخ أن األوضاع االقترادية التي صادفت عيؾر جائحة كؾفيج اتدست بعجم االستقخار و تأثخت 
بذكل كبيخ باألزمة و كبمت قظاع الترجيخ عالسيا و فخضت ضغظا غيخ مدبؾق عمى سالسل اإلمجاد  

 و كحا التخؾف مؽ ولؾج ،و اتخحت العجيج مؽ الجول تجابيخا احتخازية كالغمق في سبيل احتؾاء الفيخوس 
عالؼ اقترادي محفؾف بالسخاطخ و عجم التأكج مؽ امكانية البشؾك مؽ تغظية عسميات التجارة الخارجية 

و يبقى الدؤال الحي يتبادر في أذىان الجسيع كيف استعجت . فيسا استفاد البعض االخخ مؽ الؾضع 
 .البشؾك التجارية لسؾاجية ىحا الؾضع 

 :و انظالقا مسا سبق يسكششا طخح االشكالية التالية 

 فيما يتمثل دور التمهيل البنكي في تمهيل و دفع التجارة الخارجية قبل و بعد جائحة كهفيد ؟

 األسئلة الفرعية - أ

 :انظالقا مؽ االشكالية الخئيدية و لمتؾضيح أكثخ يسكؽ طخح أدناه 

 ما السقرؾد بالتجارة الخارجية و البشؾك التجارية ؟ -
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 فيسا تتسثل أىؼ تقشيات تسؾيل التجارة الخارجية في فخندبػ قبل جائحة كؾفيج ؟ -
 كيف أثخت الجائحة عمى  حجؼ التسؾيل البشكي لمتجارة الخارجية في فخندبشػ ؟ -

 :الفرضيات  - ب 

 :و لسعالجة ااٍلشكالية الخئيدية و ااٍلجابة عمى األسئمة الفخعية يسكؽ صياغة الفخضيات التالية 

التجارة الخارجية ىي أحج فخوع عمؼ اإلقتراد ، أما البشؾك التجارية فيي الؾسيط السالي الحي يقؾم  -
بجسع الؾدائع مؽ أصحاب الفائض الى أصحاب العجد لتسؾيل و تذجيع االستثسار، و تشذيط 

 .التجارة الخارجية 
يعتبخ التحريل السدتشجي و االعتساد السدتشجي مؽ أىؼ أنؾاع تقشيات التسؾيل لتجارة الخارجية  -

 .لجى فخندبشػ قبل جائحة كؾفيج
تخاجع حجؼ التسؾيل لجى فخندبشػ بدبب انخفاض إيخاداتو بذكل كبيخ جخاء الحجخ الرحي  -

 .العالسي السفخوض في أغمب دول العالؼ باإلضافة لذمل معغؼ القظاعات الحيؾية 

 :منهج الدراسة - ج 

تؼ االعتساد في ىحه الجراسة عمى السشيج الؾصفي مؽ خالل التظخق إلى مفاليؼ البشؾك التجارية 
و كحا عسميات التسؾيل البشكي في الفرل األول، أما الفرل الثاني تؼ االعتساد عمى السشيج التحميمي 

وذلػ لتجعيؼ  (فخندبشػ) السأخؾذة مؽ التقاريخ الدشؾية السالية الخاصة ببشػ توذلػ مؽ أجل تحميل البيانا
 .الجراسة

 : الغخض مؽ ىحه الجراسة يسكؽ تمخيرو في الشقاط التالية :أهداف الدراسة - د 

 .تحجيج مفيؾم التجارة الخارجية و ابخاز دور البشؾك التجارية  في تفعيل التجارة الخارجية  -
 . تدميط الزؾء عمى طخق و تقشيات التسؾيل البشكي التي تعتسجىا البشؾك التجارية  -
إعيار مجى تأثخ البشؾك التجارية بالجائحة التي ضخبت العالؼ مؽ خالل احرائيات حجؼ   -

 .التسؾيل البشكي و الزغؾطات السفخوضة عمى البشؾك  لسؾاجية األزمة 
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  :(المكانية/ الزمانية )حدود الدراسة - ه 

  2020 /2018 فتخة الجراسة مؽ :الحدود الزمانية 

 . السقخ فخندبشػ الجدائخ :الحدود المكانية 

 :دوافع إختيار المهضهع - و 

 .السؾضؾع لو عالقة بالتخرص الحي تؼ إختياره في الجامعة - 

 .اإلىتسام والخغبة الذخرية بالبحث و التعخف أكثخ عمى السؾضؾع - 

 .إعيار التغيخات التي أحجثتيا الجائحة عمى التجارة الجولية  والبشؾك التجارية - 

 .التعخف عمى أىسية التجارة الخارجية في تحقيق التشسية اإلقترادية  - 

 .ااٍلطالع عمى أىؼ وسائل وتقشيات تسؾيل  التجارة الخارجية قبل و بعج جائحة كؾفيج- 

 : تقديمات خطة البحث - ز
حاولشا مؽ خالل ىحا البحث السحافغة عمى التدمدل السشظقي و التجرج في طخح السؾضؾع وليحا 

 .قسشا بتقديؼ البحث الى فرميؽ 
الفرل األول قسشا بالتظخق فيو الى البشؾك التجارية و التجارة الخارجية ، و مؽ أجل التفريل أكثخ - 

 .قسشا بتقديسو الي مبحثيؽ مؽ أجل التؾسع في كل مؽ البشؾك التجارية والتجارة الخارجية 
الفرل الثاني خررشاه لمتسؾيل البشكي قبل و بعج جائحة كؾفيج حيث  قدسشاه الي مبحثيؽ، في - 

السبحث األول قسشا بتعخيف كل ما يتعمق ببشػ فخندبشػ و أىجافو و انجازاتو ، أما السبحث الثاني قسشا 
 .بسقارنة اإلحرائيات الخاصة بالتسؾيل البشكي قبل وبعج الجائحة مبخزيؽ أىؼ األسباب  السؤدية لحلػ

 
 :الدراسات الدابقة  

فعالية التسؾيل البشكي لسذاريع : عكبة نريخة ، رسالة لشيل شيادة الجكتؾراه في الشقؾد و التسؾيل بعشؾان / 1
-2014السؤسدات الرغيخة و الستؾسظة في الجدائخ ، جامعة دمحم خيزخ بدكخة ، الدشة الجامعية 

2015.  
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لقج خمرت الباحثة في دراستيا الى أن بخنامج التسؾيل التي تعتسجه البشؾك يعاني مؽ نقص 
السبادرة و عجم استقخار األوضاع السالية ، بدبب سؾء تدييخ الجيؾن التي كانت تتؾجو لمقظاع العام ، و 
عجم تشؾيع السرادر السالية مع ضخورة تدؾية الزسانات السفخوضة في اطار مشح القخوض ، و تأىيل 

البشؾك لمخؾض في التجارة الخارجية و التحخر لسؾاجية األسؾاق العالسية و تفعيل الؾساطة البشكية الحجيثة 
 .و السخونة في تسؾيل السذاريع االستثسارية 

اشكالية القروض المررفية : عادل هبال ، رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيدتير بعنهان / 2
  .2012-2011المتعثرة دراسة حالة الجزائر ، جامعة الجزائر ، الدنة الجامعية 

مؽ خالل ىحه الجراسة استشتج الظالب أن البشؾك التجارية تعخف فائزا في الديؾلة و بالسقابل ال  
تؾجج طمبات تسؾيل مكافئة ،حيث الظخيقة السثمى لعالج ىحا التعثخ ىؾ تحجيج األسباب التي أدت الى ذلػ 

مع ضخورة االىتسام باستقخار الشغام السالي و السرخفي ووضع أجيدة رقابة فعالة ، و انتياج سياسات 
 .ائتسانية سميسة عشج مشح القخوض 

بهالرهف سامية  بهقذهر أمينة، مذكرة لنيل شهادة ماستر بعنهان دور البنهك التجارية في تمهيل /3
 ، جامعة دمحم الرديق بن يحي ، 48التجارة الخارجية دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي وكالة جيجل 

  .2016-2015الدنة الجامعية 

لقج حاول الظالب ابخاز أن التجارة الخارجية مؽ بيؽ القظاعات التي تؾلييا مختمف دول العالؼ 
اىتساما بالغا ، حيث ىحه الجراسةتيجف الي معخفة مجى كفاءة الجور الحي تمعبو البشؾك التجارية في تسؾيل 

التجارة الخارجية بإعتبارىا العرب الحداس و السحخك األساسي ليا ، و تؼ التؾصل بعج الجراسة 
التظبيكية لؾكالة جيجل لمبشػ الخارجي أن البشػ يعتسج عمى تقشيتي اإلعتساد السدتشجي و التحريل 

السدتشجي و قج تؼ اإلستغشاء عؽ باقي التقشيات و خاصة تمػ الستعمقة بالتسؾيل الستؾسط و طؾيل اآلجل  
 .إضافة الي التخكيد عمى تسؾيل مجال الؾاردات و إىسال مجال الرادرات 

خالدي إبراهيم، تقنيات تمهيل التجارة الخارجية المتهسطة وطهيلة األجل في، بنك البركة وكالة / 4
بدكرة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلهم اإلقترادية تخرص إقتراد دولي، الدنة الجامعية 

2018- 2019.   

 : و يسكؽ إجسال نتائج الجراسة كسا يمي 
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تحتل التجارة الخارجية مكانا مؤثخا وحيؾيا في دائخة الشذاط اإلقترادي، حيث تعتبخ الجعامة * 
 .األساسية في البشيان اإلقترادي كسا أنيا تداىؼ في تظؾر الشسؾ اإلقترادي لمبالد

تسؾل التجارة الخارجية مؽ طخف البشؾك عؽ طخيق مجسؾعة مؽ التقشيات تسثمت في التقشيات *
 .قريخة ومتؾسظة وطؾيمة اآلجل 

تحرل السؤسدة عمى تذكيمة مؽ األمؾال مؽ أجل تسؾيل استثساراتيا تعخف بسا يدسى بسرادر *
 .التسؾيل وتؾجج مرادر تسؾيل قريخة ومتؾسظة وطؾيمة اآلجل

رغؼ تظؾر التجارة الخارجية عمت تقشيات تسؾيل التجارة الخارجية قريخة اآلجل أكثخ التقشيات *
استعساال في الجدائخ في عل عدوف البشؾك والستعامميؽ عمى التعامل بتقشيات تسؾيل التجارة الخارجية 

 .الستؾسظة وطؾيمة اآلجل

بهضياف فاطمة ، مذكرة بعنهان آليات البنهك التجارية في تمهيل التجارة الخارجية ، مذكرة لنيل / 5
 2019-2018شهادة ماستر في العلهم االقترادية ، تخرص إقتراد بنكي ، الدنة الجامعية 

مؽ خالل الجراسة حاول الظالب ابخازأىؼ التقشيات و األدوات السدتخجمة في مجال التجارة الخارجية مؽ 
طخف البشؾك التجارية مؽ أجل تدييل و تشذيط حخكة التبادل التجاري ، و خمص الى أنو  يسكؽ المجؾء 
الي الزسانات البشكية الجولية الستعامل بيا التي يسكؽ أن تقجميا ىحه اآلليات ألطخاف السبادالت التجارية 

. 

 
– ضيف خالف ، مذكرة  بعنهان  البنهك التجارية ودورها في تمهيل التجارة الخارجية دراسة حالة / 6

 ،وهي مذكرة مكملة ضمن 2014-2000بنك الفالحة والتنمية الريفية ، وكالة أم البهاقي خالل الفترة 
-2014متطلبات نيل شهادة ماستر  في علهم التدير، تخرص مالية و بنهك، الدنة الجامعية 

2015  

بحثت ىحه الجراسة في البشؾك التجارية ودورىا في تسؾيل التجارة الخارجية مؽ خالل التظبيق عمى بشػ 
 :الفالحة و التشسية الخيفية لؾكالة أم البؾاقي و مؽ خالل ىحه الجراسة  تؼ التؾصل الي 

 عسميات التجارة الخارجية ثاني أىؼ أنذظة البشؾك التجارية  -
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 .تعتبخ تقشية اإلعتساد السدتشجي الظخيقة األحدؽ و األضسؽ في تسؾيل التجارة الخارجية -

 :إعيار أوجو الذبو و اإلختالف مع الجراسة الحالية :الهدف من الدراسات الدابقة 

 

 أوجه اإلختالف أوجه التذابه  عنهان المذكرة

رسالة لشيل / عقبة نريرة  
فعالية شيادة الجكتؾراه بعشؾان 

التسؾيل البشكي لسذاريع 
السؤسدات الرغيخة و  

 .الستؾسظة في الجدائخ

كال السحكختيؽ أبخزتا دور *
 .التسؾيل البشكي و أىسيتة 

في دراستشا ركدنا عمى دور *
التسؾيل في الخارجية التجارة ، 

أما الجانب الغالب عمى 
الخسالة ىؾ دور التسؾيل في 

 .االقتراد الؾطشي 

رسالة ضسؽ / عادل هبال 
متظمبات نيل شيادة ماجيدتيخ 

بعشؾان اشكالية القخوض 
السرخفية الستعثخة دراسة حالة 

 .الجدائخ 

كال السحكختيؽ تظخقتا الى * 
البشؾك التجارية و دورىا في 

 .تقجيؼ القخوض 

ركدنا في دراستشا عمى حجؼ * 
القخوض السسشؾحة مؽ طخف 

بشػ فخندبشػ قبل و بعج 
 .جائحة كؾفيج 
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بهقذهر  / بهالرهف سامية
، دورالبشؾك التجارية في أمينة 

تسؾيل التجارة الخارجية محكخة 
 .لشيل شيادة الساستخ 

كال السحكختيؽ ركدتان عمى *
البشؾك التجارية كشقظة أساسية 

 و التسؾيل التجارة الخارجية 

تؼ ربط السحكخة الخاصة بشا * 
بالتغيخات التي أحجثتيا جائحة 

 .كؾرونا 

تؼ التخكيد في السحكخة عمى * 
التسؾيل البشكي و دوره في دفع 
عسميات التجارة الخارجية أما 

في دراستشا ركدنا عمى التسؾيل 
 .البشكي أثشاء جائحة كؾفيج 

تؼ اإلعتساد في دراستشا * 
عمى بشػ تجاري  أما في 

السحكخة األخخى تؼ التظخق الى 
 .البشػ الخارجي 

 

تقشيات  / خالدي إبراهيم
تسؾيل التجارة الخارجية 

الستؾسظة وطؾيمة األجل 
محكخة مقجمة لشيل شيادة 

 .ماستخ 

تقشيات التسؾيل التجارة *
 الخارجية 

ركدت دراستشا عمى البشؾك * 
التجارية  و طخق التسؾيل و 
مجى تأثخ القظاع السرخفي  
بالجائحة في حيؽ أن الباحث 
ركد في دراستو عمى تقشيات 

التسؾيل الخاصة بالتجارة 
 .الخارجية 
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آليات  / بهضياف فاطمة
البشؾك التجارية في تسؾيل 

التجارة الخارجية محكخة لشيل 
 .شيادة ماستخ 

البشؾك التجارية التجارة *
 الخارجية 

ركدنا في دراستشا عمى *
البشؾك التجارية واآلليات 

الستبعة في تسؾيل  التجارة 
الخارجية و قسشا بتحميل حجؼ 

 .التسؾيل قبل و بعج كؾفيج

البشؾك  / ضيف خالف
التجارية ودورىا في تسؾيل 

التجارة الخارجية دراسة حالة 
بشػ الفالحة والتشسية الخيفية – 

 محكخة لشيل شيادة 2017سشة 
 .ماستخ 

 

 البشؾك التجارية *

 تسؾيل التجارة *

كانت دراستشا التظبيكية في * 
بشػ فخندبشػ  حيث قسشا 

بجراسة  مقارنة ألوضاع البشػ 
قبل و بعج جائحة كؾفيج ، في 
حيؽ الجراسة التظبيكية في ىحه 
السحكخة كانتفي بشػ الفالحة و 
التشسية الخيفية لؾكالةأم البؾاقي 

. 

 

 
 :صعهبات الدراسة - ح 

 :تتمخص أىؼ الرعؾبات التي واجيتشا فيسا يمي 

صعؾبة اإللسام بالسؾضؾع مؽ كل جؾانبو وذلػ ألنو مؾضؾع شامل وميؼ ونغخا لمستغيخات الستعمقة - 
 .بالسؾضؾع 

 .عجم وجؾد معمؾمات و إحرائيات حجيثة و دقيكية حؾل حجؼ التسؾيل البشكي بعج جائحة كؾفيج - 

 



 

 الفصل األول
 البنوك التجارية وتمويل التجارة الخارجية
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 : تسييج

أصبح لداما عمى كل دولة إقامة عالقات تجارية دولية وذلظ في ضل التصػرات الدخيعة التي 
تذيجىا تػفخ لالقتراد العالسي مغ سمع وخجمات غيخ متػفخة محميا مغ خالل عسميات االستيخاد، وفي 

نفذ الػقت تسكغ مغ ترخيف الفائس مغ السشتجات مغ خالل عسميات الترجيخ، ليحا أصبح ضخوريا 
تدييل وتصػيخ التجارة الخارجية والتخفيف مغ العخاقيل والسخاشخ التي تػاجييا مغ خالل الػسائل 
السدتخجمة فييا والبحث عغ أفزل شخق التسػيل التي تفيج كل أشخاف التبادل، حيث تمعب البشػك 

التجارية دورا رياديا وىاما في تحخيظ دواليب التجارة الخارجية واالقتراد العالسي، فيي السجعع الخئيدي 
لمسذخوعات االقترادية الكبخػ مغ خالل تػفيخ التسػيل الالزم والذخوط الالزمة لزسان الديخ الحدغ 

 .لمرفقات التجارية وتحقيق التشسية االقترادية 

 معطع السؤسدات سػاء كانت مرجرة أو مدتػردة إلى الشطام البشكي الحؼ يسشحيا عجة أتمج
امتيازات مغ أجل الديخ الحدغ لمسعامالت التجارية وذلظ مغ خالل إجخاءات وقػاعج متفق عمييا وقػانيغ 

 : تحكع ىحا التبادل، لحا سيتع تقديع ىحا الفرل إلى مبحثيغ كسا يمي

 مجخل حؽل التجارة الخارجية: السبحث األول

 التسؽيل البشكي لمتجارة الخارجية: السبحث الثاني
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 مجخل حؽل التجارة الخارجية : السبحث األول

يذيج االقتراد العالسي تغيخات مدتسخة ومتالحقة خرػصا في مجال التجارة الخارجية، فتعجد 
حاجات األفخاد وتبايغ تػزيع السػاد والسشتجات الدراعية والرشاعية واالستخخاجية بيغ الجول أوجب قيام 
التجارة الخارجية، كسا تعج التجارة الخارجية قصاعا حيػيا ألؼ مجتسع متقجما كان أو ناميا، حيث أنيا 
تعسل عمى تػسيع القجرة التدػيكية مغ خالل ما تتيحو مغ فتح أسػاق ججيجة والخفع مغ مدتػػ الجخل 

 .الػششي 

 ماهية التجارة الخارجية: السطمب األول

سشتشاول في ىحا السصمب مالية التجارة الخارجية مغ خالل ثالثة فخوع، الفخع األول تعخيف التجارة 
 .الخارجية، الفخع الثانيأسباب قيام التجارة الخارجيةوالفخع الثالث أىسية التجارة الخارجية

 تعخيف التجارة الخارجية : الفخع األول

تذيخ التجارة الخارجية إلى جسيع عسميات تبادل الدمع والخجمات بيغ بمج وبكيةدول العالع، " 
1".ويشصػؼ ىحا التبادل عمى الدمع والخجمات في شكل صادرات وواردات

 

يالحع أن ىحا التعخيف غيخ شامل لكل نػاحي التجارة الخارجية حيث اقترخ عمى تػضيح 
 .العالقات االقترادية متجاىال كل نػاحي التجارة الخارجية

تعتبخ التجارة الخارجيةأحج فخوع عمع االقتراد التي تختز بجراسة " كسا عخفت التجارة الخارجية 
االعتساد الستبادل بيغ دول العالع ويتدايج ىحا االعتساد الستبادل برػرة مدتسخة مع تدايج درجة عػلسة 

االقتراد واألسػاق، كسا ُتعتبخ مغ الخكائد االساسية لمتصػر االقترادؼ، فيي تسكغ كل بمج مغ االستفادة 
 "بسدايا البمج اآلخخ في سمعة معيشة 

2
. 

تبادل الدمع والخجمات عبخ الحجود والسشاشق السختمفة وتذكل  "أنيا : و عخفيا البعس اآلخخ عمى
حرة كبيخة مغ الشاتج السحمي اإلجسالي في مختمف البمجان وتتعمق اليػم بالقػاعج السشطسة النتقال وتبادل 

الدمع والخجمات والترجيخ واالستيخاد فيسا بيغ الجول وفي مشاشق األقاليع الجسخكية والسشاشق التجارية 
3اإلقميسية

."  

عبارة عغ مجسػعة مغ الشذاشات التي تعتسج عمى تجاول الُسشتجات بيغ ": وتعخف أيزا عمى أنيا
دولة ُمعّيشة ودوٍل ُأخخػ، وُتعخَّف بأّنيا تبادل الخجمات، ورؤوس األمػال، والّدمع؛ عغ شخيق الحجود 

                                                           
1
   Madeleine NGUYEN-THE, « Importer », Edition d’organisation, France, 2010, P 05   

 .7، ص2009، مؤسدة رؤية لمصباعة والشذخ ، مرخ، اقتراديات التجارة الخارجية الديج دمحم أحسج الدبختي، 2

  .9، ص 2008، ، مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتػزيع، عسان، التجارة الخارجيةنجاء دمحم الرػص، 3
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الجولّية أو اإلقميسّية، وُتذّكل الّتجارة الخارجّية ُجدءًا ُميسًا مغ اقتراد أغمب ُدَول العالع، كسا تؤّثخ بذكٍل 
"ُمباشٍخ عمى ناتجيا السحمّي اإلجسالي

1
. 

بدبب تصػر التجارة الخارجية الدخيع والعػلسة االقترادية وكثخة ااْلراء والتعخيفات حػل التجارة 
.  الخارجية ومغ خالل التعاريف الدابقة يتزح لشاالتعخيف الذامل األقخب لمجراسة

 حخكة الدمع والخجمات أؼ مبشية عمى عسميات :التجارة الخارجية ىي أحج فخوع عمع االقتراد فيي
الترجيخ واالستيخاد، فال يسكغ أن تتحقق تجارة خارجية دون ترجيخ أو استيخاد، فالتجارة الخارجية عبارة 

عغ مختمف عسميات التبادل التجارؼ الخارجي سػاء في صػر سمع أو أفخاد أو رؤوس أمػال بيغ أفخاد 
يقصشػن في وحجات سياسية مختمفة بيجف إشباع أكبخ حاجات مسكشة فميحا تحتل التجارة الخارجية مخكد 

 .الرجارة في العالقات الجولية الحجيثة 

 : أما الرفقات التجارية التي تذسميا التجارة الخارجية فيسكغ ترشيفييا إلى ما يمي

  تبادل الدسع السمسػسة، كالدمع ااٍلستيالكية واإلنتاجية والسػاد األولية. 

  تبادل الخجمات، كالخجمات الدياحية وخجمات الشقل والتأميغ والخجمات السرخفية. 

  حخكة رؤوس األمػال و السعامالت السالية والخارجية الستعمقة بالقخوض واالستثسارات األجشبية. 

 تبادل عشاصخ اإلنتاج السختمفة، الستسثمة بانتقال األيجؼ العاممة مغ بمج إلى آخخ سػاء باستقصاب 

 .الكفاءات، أو باليجخة بحثا عغ عسل ْاخخ 

 أسباب قيام التجارة الخارجية: الفخع الثاني

يخجع قيام التجارة الخارجية إلى الدبب الخئيدي الستسثل في السذكمة االقترادية أو ما يعخف 
بسذكمة الشجرة الشدبية، وذلظ بدبب محجودية السػارد االقترادية قياسا باالستخجامات السختمفة ليا حيث قج 

تشعجم السػارد الالزمة إلنتاج بعس الدمع في مشاشق معيشة، وبالتالي البج مغ استيخادىا مغ الجول التي 
 .يتػفخ بيا إلشباع الحاجات لسػاششييا مغ ىحه الدمع

ال تدتصيع أؼ دولة أن تعتسج عمى نفديا كميا في تحقيق االكتفاء الحاتي نطخا لعجم التػزيع الستكافئ 
 : 2لعشاصخ اإلنتاج بيغ الجول السختمفة كسا أن ىشاك مجسػعة مغ األسباب يسكغ ابخازىا في ما يمي 

إن الجول التي تدتصيع أن تعتسج عمى نفديا اعتسادا كميا في إشباع حاجات : التخرز الجولي - 1
أفخادىا وذلظ بدبب التبايغ في تػزيع الثخوات الصبيعية والسكتدبة بيغ دول العالع ولحلظ يحب عمى كل 

                                                           
  .31.، ص2007، دار ىػمة، الجدائخ، قانؽن التجارة الجولية الشعخية السعاصخة عسخ سعجهللا، 1

  .17، ص2008عسان، : ، دار صفاء لمشذخ والتػزيعالتجارة الخارجية  مػسى مصخ وآخخون، 2
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دولة أن تتخرز في انتاج بعس الدمع التي تؤىميا شبيعتيا وضخوفيا وامكانياتيا االقترادية ان تشتجيا 
 .بتكاليف أقل وبكفاءة عالية 

يعج تفاوت تكاليف اإلنتاج بيغ الجول دافعا لمتجارة بيشيا وبالحات في الجول : اختالف تكاليف اإلنتاج - 2
وىحا اإلنتاج الػاسع يؤدؼ إلى تخفيس متػسط التكمفة . التي تستمظ ما يدسى باقتراديات الحجع الكبيخ

الكمية لمػحجة السشتجة مقارنة مع دولة أخخػ تشتج بكسيات ليدت وفيخة وبالتالي تختفع لجييا تكاليف اإلنتاج 
 .مسا يعصي الجولة األولى ميدة ندبية في اإلنتاج مقارنة بالجولة الثانية

فبعس السشاشق ذات السشاخ السػسسي ترمح لدراعة السػز والقيػة فيجب أن : اختالف ضخوف اإلنتاج- 3
تتخرز بيحا الشػع مغ السشتجات الدراعية وتدتػرد السشتجات األخخػ التي تقػم بإنتاجيا كالشفط الحؼ 

 .يتػفخ في الجول ذات السشاخ الرحخاوؼ مثل دول الخميج

ىشاك بعس الجول يفزمػن السشتجات األوروبية حتى لػ تػفخ البجيل في : اختالف السيػل واألذواق - 4
 .مػششيع األصمي وتدداد أىسية ىحا العامل مع زيادة الجخل القػمي في الجولة

ُيقرج بيا السػارد البذخية، رؤوس االمػال وتكاليف اإلنتاج، وىي : اختالف العػامل االقترادية - 5
 .بجورىا تختمف مغ دولة ألخخػ 

التكشػلػجيا في أبدط معانييا ىي فغ اإلنتاج، أؼ األساليب والػسائل : العػامل التكشػلػجية - 6
السدتخجمة في عسميات اإلنتاج، أما التقجم التكشػلػجي فيتسثل في تصػيخ ىحه الػسائل واألساليب مسا 

1يؤدؼ إلى خفس تكمفة اإلنتاج وتحديغ نػعية السشتجات
. 

 أىسية التجارة الخارجية : الفخع الثالث

ليذ مغ الرعب عميشا أن نترػر ما لمتجارة الخارجية مغ أىسية في العرخ الحجيث فيي تسكششا 
2مغ إشباع بعس حاجات لشا ما كان مغ السسكغ إشباعيا لػ لع يقع التبادل التجارؼ بيغ الجول
. 

تقػم التجارة الخارجية بجور متسيد في الحياة االقترادية واالجتساعية والدياسية إذ يسكغ مغ خالل 
ىحا الجور تحجيج السالمح األساسية لمجولة والجػانب والسطيخ واألشكال األساسية لعالقتيا مع الجول 

األخخػ، كسا أصبحت التجارة الخارجية مغ أىع األنذصة التي تعتسج عمييا كل دول العالع، فال تػجج دولة 
مميػن ندسة 320فمػ نطخنا إلى دول غخب أوروبا التي يديج عجد سكانيا. واحجه تعير مكتفية ذاتيا 

لػججناىا تعير عمى مداحة محجودة ندبيا مغ األرض ذات السػارد السحجودة، مسا جعميا في حاجة إلى 
التعاون مع دول العالع أخحا وعصاء، ولسا كانت دول غخب أوروبا ال يسكشيا العير بجون تجارة دولية فسغ 

                                                           
 37 عسخ سعجهللا، مخجع سابق، ص 1

 12، ص 2010، مخكد الكتاب األكاديسي، عسان، ، التجارة الجوليةجسال جػيجان الجسل2
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وإن كانت السداحة األرضية ذات السػارد . السؤكج أن الجول الشامية أكثخ حاجة إلى التجارة الجولية 
 .السحجودة ندبيا لجول أوروبا ىي الدبب في اعتسادىا عمى التجارة الخارجية

يتزح مسا سبقسجػ أىسية التجارة الخارجية لجول العالع فيي التي تػفخ لمسجتسعات السختمفة 
الرشاعة والخجمات التي ال يسكغ انتاجيا محميا، أو تمظ التي تحرل عمييا مغ الخارج بتكمفة أقل ندبيا 

مغ تكمفة انتاجيا محميا، فالتجارة الخارجية تتيح لجول العالع امكانية الحرػل عمى السديج مغ الدمع 
 .والخجمات ومغ ثع تديع في زياده مدتػػ رفالية دول العالع

وتشذأ أىسية التجارة الخارجية مغ حاجة الجول العالع إلى الحرػل عمى سمع وخجمات مغ الجول 
 : األخخػ ويخجع ذلظ إلى

  التجارة الخارجية تخبط الجول والسجتسعات مع بعزيا البعس، إضافة أنيا تداعج في تػسيع القجرة
 . التدػيكية عغ شخيق فتح أسػاق ججيجة أمام مشتجات الجولة 

  ،تداعج في زيادة رفالية البالد عغ شخيق تػسيع قاعجة االختيارات فيسا يخز مجال االستيالك
 . واالستثسار وتخرز السػارد اإلنتاجية بذكل عام 

  تعتبخ التجارة الخارجية مؤشخا جػىخيا عمى قجرة الجولة اإلنتاجية والتشافدية في الدػق الجولي، وذلظ
الرتباط ىحا السؤشخ باإلمكانيات اإلنتاجية الستاحة، وقجرة الجولة عمى الترجيخ ومدتػيات الجخل فييا، 
وقجرتيا كحلظ عمى االستيخاد، وانعكاس ذلظ عمى رصيج الجولة مغ العسالت األجشبية، وماليا مغ آثار 

 . عمى السيدان التجارؼ 

  السداىسة الكبيخة في زيادة الجخل القػمي، باإلضافة إلى نقل التكشػلػجيا . 

  تسثل التجارة الخارجية في الدمع والخجمات مرجرا أساسيا لمشذاط االقترادؼ لمجول، ويؤدؼ ذلظ إلى
 .تقػية السشافدة لمجول مسا يؤدؼ إلى التخرز وزيادة كفاءة اإلنتاج 

  عجم قجرة اؼ دولة في العالع ميسا بمغت قػتيا االقترادية أن تقػم بإنتاج كل الدمع والخجمات التي
تحتاجيا محميا بدبب عجم تػافخ السػاد األولية أو عجم تػافخ الطخوف الصبيعية والجغخافيا السالئسة إلنتاج 

 .ىحه الدمع محميا 

  اختالف تكاليف إنتاج نفذ الدمع بيغ دول العالع، حيث تدتصيع دولة ما إنتاج سمعو معيشة داخميا
لكغ بتكاليف مختفعة ندبيا بالسقارنة بالجول االخخػ لحا يكػن مغ األفزل ليا عجم إنتاجيا محميا 

 .واستيخادىا مغ الخارج 

وبشاء عمى ما سبق يكػن مغ األفزل أن تتخرز كل دولة في إنتاج الدمع والخجمات التي 
تشتجيا بتكمفة أقل مغ غيخىا مغ دول العالع، ثع تقػم بسبادالتيا بالدمع األخخػ التي تختفع فييا تكاليف 

إنتاجيا وما يؤكج عمى ذلظ أنو ال يػجج في عالسشا السعاصخ دولو واحجة مكتفية ذاتيا مغ كافة الدمع 
 .والخجمات 
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 السخاطخ الستعمقة بالتجارة الخارجية: السطمب الثاني

أساليب  الثاني، ثع  وترشيفاتيا في الفخع سشتشاول في ىحا السصمب تعخيف السخاشخ في الفخع األول
 .في الفخع الثالث  مػاجيتيا

  السخاطخ وترشيف الخطخمفيؽم: الفخع األول

 مفيؽم السخاطخ: أوال

احتسال وقػع الخدارة في السػارد السالية أو الذخرية نتيجة عػامل غيخ "تعخف السخاشخ عمى أنيا 
1"مشتطسة في األجل الصػيل أو القريخ

 

إمكانية حجوث شيء خصيخ أو غيخ مخغػب فيو، وىي في نفذ الػقت تعشي "وتعخف أيزا بأنيا 
وىي الحالة التي تتزسغ احتسال االنحخاف عغ الصخيق الحؼ . الذيء الحؼ يسكغ أن يدبب الخصخ نفدو

اتفيالعائجبيشالسخصط  اختالف يػصل إلى نتيجة متػقعة أو مأمػنة، كسا يشطخ إلييا عمى أنيا تػقع
وىي حالة عجم التأكج مغ حتسية الحرػل عمى العائج أو مغ حجسو أو مغ . والسصمػب والستػقع حجوثو

فسفيػم السخاشخة في السجال االقترادؼ يجور . زمشو أو مغ انتطامو أو مغ جسيع ىحه األمػر مجتسعة
."حػل فكخة االحتسالية وعجم التأكج مغ حرػل العائج السخصط لو 

2
 

حالة مغ عجم التأكج أو الذظ أو الخػف مغ تحقق " :مسا سبق يسكششا تعخيف السخاشخعمى أنيا
ضاىخة معيشة أو مػقف معيغ بالشطخ لسا قج يتختب عميو مغ نتائج ضارة مغ الشاحية السالية أو 

االقترادية، ويسثل الخصخ ضاىخة عامة تختبط ارتباشا وثيقا بحياة اإلندان اليػمية وما يقػ م بو مغ 
أكج والحؼ يحيط بالفخد مغ كل جانب ويخجع عجم التأكج لتمختمف األنذصة ويشبع الخصخ أساسا مغ عجم ا

 : إلى مرجريغ أساسييغ ىسا

 عجم القجرة عمى التشبؤ. 

 عجم دقة السعمػمات الالزمة لمتشبؤ". 

 ترشيف الخطخ : ثانيا

 : ىشاك شخق عجيجة لترشيف الخصخ، ندتعخض فيسا يمي أىسيا

 :  أنؽاع السخاطخ مؼ حيث طبيعتيا1

 :  ترشف السخاشخ مغ حيث شبيعتيا عمى الشحػ التالي 

                                                           
 .52، ص1998، مكتبة الذقيخؼ، اإلدارة الفعالة لخجمات البشؽك الذاممة  شمعت أسعج عبج الحسيج، 1

 .  331، ص2009، جامعة الذمف، 07عجد ال، مجمة الباحث استخاتيجياتإدارة السخاطخ في السعامالت الساليةبمعدوز بغ عمي، .  د2
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مخاشخ الدػق ىي السخاشخ الشاتجة عغ التحخكات العكدية في الكيسة الدػقية :مخاشخ الدػق  -1
عمسا أن الكيسة  (سيع، سشج، قخض، عسمة أو سمعة أو عقج مذتق مختبط باألصػل الدابقة)ألصل ما 

سعخ األصل محل التعاقج، درجة تقمبو أسعار الفائجة ومجة )الدػقية لمعقج السذتق تختبط بعجة أمػر مشيا 
أو ىي مخاشخ تعخض السخاكد السحسػلة داخل ميدانية السؤسدة وخارجيا لخدائخ نتيجة لتقمب  (العقج

األسعار في الدػق وىي تذسل السخاشخ الشاتجة عغ تقمب أسعار الفائجة وعغ تقمب أسعار األسيع في 
األدوات السالية السرشفة ضسغ محفطة الستاجخة، والسخاشخ الشاجسة عغ تقمب أسعار الدمع في مجسل 

 .حدابات السؤسدة

تعخف مخاشخ االئتسان بػجو عام بأنيا السخاشخالشاشئةعشاحتسالعجمػفاء أحج :  مخاشخ االئتسان -2
ىي السخاشخ السختبصة بفذل الصخف اآلخخ في الػفاء "األشخاف بالتداماتو وفقا لمذخوط الستفق عمييا، أو 

 .بااللتدامات التي تعيج بو 

ىي السخاشخ السختبصة باحتسال أن تػاجو السؤسدة مراعب في تػفيخ األمػال : مخاشخ الديػلة -3
وتطيخ ىحه السخاشخ عشجما ال تدتصيع السؤسدة تمبية االلتدامات  (السدتحقة)الالزمة لسقابمة التداماتيا 

الخاصة بسجفػعاتيا في مػاعيجىا بصخيقة فعالة مغ حيث التكمفة، أؼ تتسثل في عجد السؤسدة عغ تجبيخ 
 .األمػال الالزمة بتكمفة عادية

تشصػؼ الصخق والشساذج التي تدتخجميا السؤسدة في قياس السخاشخ أو إدارتيا :  مخاشخ الشساذج -4
عمى احتساالت الخصأ، مسا يشتج عشو مخاشخ أخخػ وبالتالي جعل البيئة التي تعسل فييا السؤسدة أكثخ 

 .تعقيجا ومخاشخة

وىحا . يسكغ لمخدائخ أن تشذا وتتزاعف بدبب قزايا مالئسة السعامالت:  مخاشخ السالئسة -5
الخصخ كثيخا ما يحجث عشجما يصالب الصخف السقابل بتعػيس مالي نتيجة معاممة معيشة يعتقج أنيا كانت 
أكثخ عخضة لمسخاشخ مسا كان معمشا عشو أو بدبب عجم اإلفراح الكافي عغ آثارىا الستػقعة أو الفذل 

في اتخاذ التجابيخ االحتياشية الرحيحة في ىحه الحالة، فإن الصخف السقابل قج يخفس السعاممة أصال أو 
وفي حيغ أن اإلجخاءات القانػنية ليدت دائسا مزسػنة إلعصاء . قج يخفع دعػػ لمحرػل عمى تعػيزات

 . فخصة لمتدػية، فإن احتسال أن يشتج ذلظ تحسل خدارة يبقى قائسا

تعتبخ مخاشخ التذغيل مغ السدتججات في عالع إدارة السخاشخ :  مخاشخ عسميات التذغيل -6
الحجيثة وىي تعشي الخدارة الشاتجة عغ الفذل في الشذاط الجاخمي وإجخاءات الخقابة يذسل ىحا الشػع 

السخاشخ العسمية الستػلجة مغ العسميات اليػمية لمسؤسدة، وال يتزسغ عادة فخصة لمخبح، فالسؤسدة إما أن 
تحقق خدارة إما ال تحققيا، ومغ السيع لإلدارة العميا لمتأكج مغ وجػد بخنامج لتقػيع تحميل مخاشخ 
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االحتيال السالى، االختالس، التدويخ تدييف العسالت، ): العسميات، وتذسل مخاشخ العسميات ما يمي
 .الدخقة والدصػ، الجخائع اإللكتخونية

وتعشي مخاشخ تحقيق خدائخ نتيجة الفذل في العسميات القانػنية :  السخاشخ القانػنية -7
وىي السخاشخ الشاشئة عغ الجخػل في اتفاقيات تعاقجية مع أشخاف أخخػ مع عجم التأكج بالػفاء 

1. بااللتدامات اتجاه ىحه األشخاف
 

 : أنؽاع السخاطخ مؼ حيث ارتباطيا بالسؤسدة ( 2

ويتع - وىػ الترشيف الحؼ تعتسج عميو الشساذج الحجيثة في نطخية التسػيل-وفقا ليحا الترشيف 
 : تقديع السخاشخ التي تتعخض ليا السؤسدة إلى مجسػعتيغ مغ السخاشخ ىسا

التي تتعخض ليا جسيع السؤسدات بالدػق برخف " العامة"وىي السخاشخ : مخاشخ مشتطسة -1
وتشذأ السخاشخ عغ (الخ...مغ حيث الشػع أو الحجع أو ليكل السمكية)الشطخ عغ خرائز السؤسدة 

متغيخات ليا صفة العسػمية، مثل الطخوف االقترادية أو الدياسية، ولحلظ يرعب التخمز مغ ىحه 
 .السخاشخ بالتشػيع، ولحا تدسى أيزا السخاشخ التي ال يسكغ تجشبيا بالتشػيع، أو مخاشخ الدػق 

التي تػاجو مشذأة معيشة، نتيجة لخرائز " الخاصة"وىي السخاشخ : مخاشخ غيخ مشتطسة -2
وتمظ . ويسكغ تخفيس أو تجشب تمظ السخاشخ باالعتساد عمى استخاتيجية التشػيع. وضخوف تمظ السؤسدة

 2.تدسى أيزا السخاشخ التي يسكغ تجشبيا بالتشػيع، أو السخاشخ الفخيجة حيث أنيا تخز مشذاة معيشة 

 : أنؽاع السخاطخ مؼ حيث السيدة التشافدية السعمؽماتية ( 3

يخػ البعس أنو يسكغ تقديع السخاشخ التي تػاجو السؤسدة تبعا لمسيدة التشافدية السعمػماتية 
 : الستػافخة لجييا إلى مجسػعتيغ مغ السخاشخ، عمى الشحػ التالي

وىي السخاشخ الشاشئة عغ متغيخات ال تتػافخ لجػ السؤسدة عشيا ميدة تشافدية : السخاشخ السالية -1
معمػماتية، ويجب عمى السؤسدة أن تتبع استخاتيجيات جيجة إلدارة ىحه السخاشخ ألجل تغصيتيا أو 

وىي مخاشخ ليذ ليا . الديصخة عشيا، ألن تحسل ىحه السخاشخ ال يحقق لمسشذأة أية عػائج اقترادية
 . عالقة مباشخة بالشذاط األساسي لمسشذاة، ولكشيا تختبط بالدػق الحؼ تعسل فيو السؤسدة

وىي تمظ السخاشخ التي يجب عمى السؤسدة تحسميا ألجل آداء الشذاط : مخاشخ األعسال -2
األساسي الحؼ تعسل فيو، وال بج وأن تستمظ السؤسدة بعس السدايا التشافدية السعمػماتية بالشدبة لمستغيخات 

                                                           
  .334، ص 2009، جامعة الذمف، 7، مجمة الباحث، عجداستخاتيجيات إدارة السخاطخ في السعامالت السالية  بغ عمي بمعدوز، 1

، رسالة مقجمة لمحرػل عمى (مجخل لتععيػ القيسة)إدارة السخاطخ السالية في الذخكات السداىسة السرخية دمحم عمي دمحم عمي، 2
  .10، 9، ص 2005.درجة دكتػر الفمدفة جامعة القاىخة، 
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التي تشذا عشيا ىحه السخاشخ، إذ أن ىحه الستغيخات تسثل عشاصخ أساسية لمكيام بشذاط السؤسدة، وتػليج 
 1.فزال عغ ان السؤسدة تحقق عػائج اقترادية مقابل تحسل ىحه السخاشخ. التجفقات الشقجية بيا

 أساليبسؽاجية السخاطخ: الفخع الثاني

 : ىشاك عجة أساليب يسكغ استخجاميا في التعامل مع السخاشخة نحكخ أىسيا وىي

 تقميل الخطخ :  أوال

فبعج أن نكػن قج تأكجنا مغ وجػد الخصخ وقسشا بكياس . وىي أول استخاتيجية يشبغي الشطخ إلييا
أىسيتو، مغ السشصق أن نتجبخ أمخ استئرالو كميا أو تقميمو إلى الحج الحؼ يسكغ فيو مػاجيتو بػسائل 

 .تشطيسية وبكمفة اقترادية معقػلة

 الؽقاية أو الحساية مؼ الخطخ: ثانيا

وتتسثل في الدعي إلى تحقيق أىجاف تقميل الخصخ ذاتيا ولكغ باستعسال وسائل مادية لتحكيقيا 
فتخكيب أجيدة كذف ومكافحة الحخيق أو تقميل إمكانية الحػادث ىي بعس الػسائل التي يسكغ تحقيق 

 .ذلظ بيا

 نقل أو تحؽيل الخطخ:  ثالثا

فيػ وسيمة لتقميل تعخضشا لألخصار السعشية باتخاذ تختيبات يتحسل بسقتزاىا شخف آخخ عبء ىحه 
ويسكغ الػصػل إلى ذلظ بإبخام شخوط تعاقجية تفخض عمى شخف آخخ . األخصار كميا أو جدء مشيا

إن أكثخ أنػاع تحػيل الخصخ التعاقجؼ . التعػيس عغ أنػاع معيشة مغ السدؤولية أو الخدارة أو الزخر
 2.شيػعا ىػ التأميغ حيث يػافق السؤمغ عمى تحػيل مخاشخ معيشة محجدة مقابل قدط يجفعو السؤمغ لو 

 ترشيف مخاطخ التجارة الخارجية : الفخع الثالث

عادة ترشف ىحه السخاشخ حدب عجة معاييخ إما حدب مػضػع الخصخ أو مجػ تحققو أو حدب 
 . شبيعة الخصخ وىػ الترشيف األكثخ استعساال

 : وندتصيع أن نحكخ خسدة أنػاع مغ ىحه األخصار حدب شبيعتيا وىي

 السخاطخ الدياسية :  أوال

يحجث ىحا الخصخ في حالة عجم االستقخار الدياسي واالقترادؼ لبمج السدتػرد وكحا قيام حخوب 
أو إصجار قػانيغ ضج الذخكات األجشبية كالتأميغ أو ندع السمكية . الخ...أىمية أو أجشبية، ثػرات انقالبية

 . في حالة عخقمة نذاط داخمي لمذخكة األجشبية بسعػقات ذات شبيعة قانػنية أو مالية أو جبائية

                                                           
 .11  دمحم عمي دمحم عمي، مخجع سبق ذكخه، ص1

 ..56  دمحم عمي دمحم عمي، مخجع سبق ذكخه، ص 2
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 السخاطخ االقترادية : ثانيا

ارتفاع األسعار الجاخمية : وىي متعمقة بالتصػرات الحاصمة عمى السدتػػ االقترادؼ الجاخمي مثل
لمبمج السرجر نتيجة االرتفاع غيخ السختقب ألعباء العسال أو تكمفة السػاد األساسية الالزمة إلنتاج الدمع 

 : ندتصيع التقميل مغ حج ىحا الخصخ باستخجام وسيمتيغ. السػجية لمترجيخ

  في العقج التجارؼ يشز عمى مخاجعة الدعخ فيحجد بحلظ سعخ البيع بجاللة  (بشج )إما وضع فقخة
التغييخ في التكاليف الشاتجة عغ السشتج مػضػع الرفقة، وىحا يحػل قدع مغ خصخ أو كمو عمى عاتق 

 .السدتػرد إذا قبل ذلظ البشج في العقج الحؼ ال يخجم مرمحتو 

 إما المجػء إلى التأميغ الستعمقة بالخصخ االقترادؼ . 

 السخاطخ التكشؽلؽجية: ثالثا

إن عسميات التجارة الخارجية تمدم عمى السؤسدة أن تتخقب التكشػلػجيا السدتعسمة في مختمف 
 .األسػاق التجارية وذلظ ألن استخجام معاييخ تكشػلػجية مختمفة، يؤدؼ إلى خدارة محققة لمسؤسدة

 السخاطخ القانؽنية :  رابعا

إن السؤسدة في تصػرىا الخارجي تمجأ إلى إبخام عقػد دولية مع أشخاف خارج إقميع الجولة لحلظ 
يجب أن تكػن عمى دراية تامة بالقػانيغ السصبقة عمى مثل ىحه العقػد وكحلظ القػانيغ السصبقة في الجول 

التي يشتسي إلييا الدبػن أو محل استثسار السدتثسخ األجشبي، والتأكج مغ عجم انتسائيا إلى مجسػعة 
 . اقترادية أو اتحاد معيغ تصبق قػانيشو مثال عمى ذلظ دول االتحاد األوروبي

 السخاطخ السالية : خامدا

إن التدييخ السالي الجولي لمسؤسدة، ال يقترخ فقط عمى تدييخ التجفقات السالية، وإنسا يذسل أيزا 
 . تدييخ مختمف السخاشخ التي ليا عالقة أو تأثيخ عمى نتيجة االستغالل وكحا الكيسة السالية لمسؤسدة

كسا أن نذاط السؤسدة يشذئ العجيج مغ السخاشخ السالية أىسيا ىي مخاشخ الرخف، معجل الفائجة 
 1.سعخ السػاد األولية، االئتسان أو عجم الدجاد

 تقشيات تسؽيل التجارة الجولية: السطمب الثالث

الشقصة األولى سشتصخق إلى التسػيل برفة عامة أما ثانيا وثالثا  سشعالج في ىحا السصمب ثالث نقاط ميسة
 .سشسخ بصخق تسػيل التجارة الخارجية في األجل القريخ، وفي األجل الستػسط والصػيل عمى التػالي 

 التسؽيل : الفخع األول

                                                           
1
  5. G. Legran, H. Martini, Gestion des opérations Imports- Exports, Paris, France, édition 

DONOD, 2008.p 228 
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حتى تقػم السؤسدة بػضائفيا، فيي بحاجة إلى التسػيل الكافي لحلظ، كحلظ بالشدبة لمتجارة 
 .الخارجية، حتى تتع عسميات الترجيخ واالستيخاد فيي بحاجة إلى التسػيل

 : لقج جاءت العجيج مغ التعاريف اختخنا مشيا

يسكششا تعخيف التسػيل بأنو عسمية تجارية تختز بكل ما يحجث في أؼ مؤسدة مغ العسميات  -1
السالية اليامة والتي تترل مباشخة بالشقجية، وتختمف مرادر الحرػل عمى التسػيل الالزمة لمسذخوعات 

وتعتبخ األسػاق السالية مرجرا رئيديا لألمػال . وتكمفة كل مرجر باختالف حجع وشبيعة السذخوع السسػل
التي تحتاجيا السؤسدات وذلظ عغ شخيق تػزيع الفائس الحؼ يتحقق لجػ بعس وحجات االقتراد القػمي 

 1.عمى تمكالػحجات التي تعاني مغ عجد مالي

تػفيخ األمػال مغ أجل انفاقيا عمى اإلستثسارات وتكػيغ رأس مال بيجف زيادة " يعخف التسػيل بأنو  -2
2اإلنتاج واإلستيالك 

 

في التعخيف األول قسشابالتخكيد عمى الجانب الشقجؼ ومرادر التسػيل اما في التعخيف الثاني قسشا 
بل التخكيد عمى أىسية التسػيل وليحا ما يسكغ استخالصو ىػ أن التسػيل يتعمق بالسبالغ الشقجية ويتع بجون 
زيادة أو نقران ليحه األمػال وىجفو األساسي ىػ تغصية االحتياجات الحالية لسختمف األعػان االقترادية 

 .ألنيع بحاجة لمتسػيل بسختمف أنػاعو

 تقشيات تسؽيل التجارة الخارجيةقريخة األجل : الفخع الثاني

لع يعج الجياز البشكي يقترخ عمى التقشيات التقميجية في تسػيل التجارة الخارجية، حيث ساعج في 
تصػر ىحه اآلليات عمى ضسان حق البائع والسذتخؼ لحلظ قام الجياز البشكي بتقجيع جسمة مغ الخجمات 

لمسؤسدات السرجرة والسدتػردة في أقل وقت لحل مذكل التسػيل الحؼ يعتبخ أكبخ عائق لمتجارة 
الخارجية، وتدتعسل ىحه السؤسدات تقشيات تسػيل التجارة الخارجية قريخة األجل وسشعالج في ىحه الشقاط 

 التالية أدوات يتع اإلعتسج عمييا بذكل كبيخ ومباشخ ىع واإلعتساد السدتشجؼ والتحريل السدتشجؼ 

 اإلعتساد السدتشجي : اوال

 : التعخيف -1

اإلعتساد الحؼ يفتحو البشظ بشاءا عمى شمب شخز يدسى اآلمخ ميسا كانت : "  عخفو البعس أنو
شخيقة تشفيحه أؼ سػاء كان بقبػل الكسبيالة أو بخرسيا أو بجفع مبمغ لرالح عسيل ليحا اآلمخ ومزسػن 

 1."بحيازة السدتشجات السسثمة لبزاعة في الصخيق أو السعجة لإلرسال

                                                           
، ص 2010، الػراق لمشذخ والتػزيع، عسان، أساسيات التسؽيل واالستثسار في صشاعة الدياحةمػفق عجنان عبج الجبار الحسيخؼ، 1
.35 

 20 ص1998،  دار الرفاء  لمشذخ والتػزيع، عسان نعخية التسؽيل الجولي  ىيثع  صاحب  عجام، 2
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-  

 خرائص اإلعتساد السدتشجي -2

 :ا تسيد اإلعتساد السدتشجؼ بخرائز عجيجة نحكخ مشو

 يزسغ اإلعتساد السدتشجؼ لمسذتخؼ السدتػرد بأن يدتمع البزاعة بحات الذخوط : الزسان خاصية
التي تعاقج عمييا مع البائع السرجر، وبالسقابل فإنو يزسغ لمبائع بأن يدتػفي ثسغ البزاعة 

وذلظ مقابل تقيجه بالذخوط السػضػعة في خصاب اإلعتساد باعتبار أن التدام السرخف تجاىو 
 .نيائي ومباشخ ومدتقل عغ قيج البيع الحؼ يتخكد إليو

 ميسا لشاحية اإلئتسان سػاء كان بالشدبة را إن اإلعتساد السدتشجؼ يمعب دو: خاصية اإلتسان-
 (.السرجر)أو البائع  (السدتػرد)لمسذتخؼ 

 كسا يسكغ ان نقػل ىشاك خرائز متعمقة بصخفي االعتساد 

  (: السدتؽرد)بالشدبة السذتخي 

  تسكشو مغ الحرػل عمى تدييالت مرخفية متسثمة بعجم التدجيج لمسرخف حتى يتأكج مغ سالمة
 .وصحة السدتشجات

 تسكشو مغ بيع البزاعة حتى قبل استالميا. 

  (السرجر)بالشدبة لمبائع : 

  يدتصيع الحرػل عمى قيسة اإلعتساد بسجخد تقجيسو السدتشجات السصمػبة لمسرخف وأبخزىا سشج
الذحغ الحؼ يثبت شحغ البزاعة، أؼ تكػن البزاعة قج خخجت مغ حػزتو وأصبحت في 

 .شخيقيا إلى السذتخؼ 

 يسكشو خرع الكسبياالت السدحػبة عمى السرخف قبل حمػل مػعج استحقاقيا.  

يذكل اإلعتساد السدتشجؼ وسيمة لػفاء كل مغ البائع والسذتخؼ بالتداماتو تجاه : خاصية الػفاء
 .اآلخخ

 : أطخاف اإلعتساد السدتشجي -3

 .إن أشخاف اإلعتساد السدتشجؼ ىع في األساس ثالثة

                                                                                                                                                                                     
، مشذػر ات الحمبي اإلعتساد السدتشجي والتجارة اإلكتخونية في ظل األعخاف الجولية والتذخيع الجاخمي مازن عبج العديد فاعػر، 1

 . ص19، 2006الحقػقية بيخوت، 



البنوك التجاريت وتمويل التجارة الخارجيت: ...................................... الفصل األول  
 

 
 

14 

 ىػ الصخف الحؼ يصمب مغ السرخف أن يفتح اعتسادا لسرمحة البائع السدتفيج أو : السدتػرد
السرجر وذلظ تشفيحا لعقج البيع الدابق عمى شمب فتح اإلعتساد، ولمسرخف الحخية في قبػل فتح اإلعتساد 

 .أو عجمو فيػ غيخ ممدم بحلظ ولكغ عشج مػافقتو يمتدم بتعميسات السذتخؼ والسيسا فيسا يتعمق بالسدتشجات

ىػ الحؼ يقػم بفتح اإلعتساد لسرمحة السدتفيج البائع بشاء عمى : السرخف السشذئ أو فاتح اإلعتساد -
شمب العسيل السذتخؼ متعيجا بالجفع أو القبػل أو التجاول لمدحػبات السدحػبة عميو، وذلظ ضسغ الذخوط 

السشرػص عشيا في خصاب اإلعتساد، وىػ ممدم تجاه السذتخؼ بفحز السدتشجات فحرا دقيقا لمتثبيت 
 .في صحتيا ومغ ثع تدميسيا لو ليدتخد ما دفعو مزافا إليو العساالت

ىػ الصخف الحؼ صجر اإلعتساد في مرمحتو بشاء عمى اإلتفاق الدابق : السدتفيج البائع أو السرجر -
مع السذتخؼ والحؼ يقػم لجػ تبميغو خصاب اإلعتساد بإرسال السدتشجات السصمػبة إلى السرخف فاتح 

 .اإلعتساد لكبس مبمغ اإلعتساد مشو أو لدحب كسبيالة عميو

 خرائص اإلعتساد السدتشجي -4

 :اتسيد اإلعتساد السدتشجؼ بخرائز عجيجة نحكخ مشو

 يزسغ اإلعتساد السدتشجؼ لمسذتخؼ السدتػرد بأن يدتمع البزاعة بحات الذخوط : خاصيةالزسان
التي تعاقج عمييا مع البائع السرجر، وبالسقابل فإنو يزسغ لمبائع بأن يدتػفي ثسغ البزاعة وذلظ مقابل 
تقيجه بالذخوط السػضػعة في خصاب اإلعتساد باعتبار أن التدام السرخف تجاىو نيائي ومباشخ ومدتقل 

 .عغ قيج البيع الحؼ يتخكد إليو

إن اإلعتساد السدتشجؼ يمعب دو ار ميسا لشاحية اإلئتسان سػاء كان بالشدبة : خاصية اإلتسان-
 (.السرجر)أو البائع  (السدتػرد)لمسذتخؼ 

 كسا يسكغ ان نقػل ىشاك خرائز متعمقة بصخفي االعتساد 

  (: السدتؽرد)بالشدبة السذتخي 

  تسكشو مغ الحرػل عمى تدييالت مرخفية متسثمة بعجم التدجيج لمسرخف حتى يتأكج مغ سالمة
 .وصحة السدتشجات

 تسكشو مغ بيع البزاعة حتى قبل استالميا. 

  (السرجر)بالشدبة لمبائع : 

  يدتصيع الحرػل عمى قيسة اإلعتساد بسجخد تقجيسو السدتشجات السصمػبة لمسرخف وأبخزىا سشج
الذحغ الحؼ يثبت شحغ البزاعة، أؼ تكػن البزاعة قج خخجت مغ حػزتو وأصبحت في شخيقيا إلى 

 .السذتخؼ 

 يسكشو خرع الكسبياالت السدحػبة عمى السرخف قبل حمػل مػعج استحقاقيا.  
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يذكل اإلعتساد السدتشجؼ وسيمة لػفاء كل مغ البائع والسذتخؼ بالتداماتو تجاه : خاصية الػفاء
 .اآلخخ

1: أنؽاع اإلعتساد السدتشجي والسدتشجات السطمؽبة فيو1-4
 

 يسكغ ترشيف اإلعتساد السدتشجؼ إلى عجة أنػاع 

 ىحا اإلعتساد يسكغ تعجيمو أو إلغاؤه في أؼ وقت دون الحاجة إلى : اإلعتساد السدتشجؼ القابل لإللغاء
إخصار السدتفيج وليحا ال يعتبخ ىحا اعتسادا بالسعشى الحكيقي إال أنو ال يقجم أؼ ضسان لمجفع ولحلظ فإنو 

 .نادرا ما يدتخجم

 ىػ ذلظ اإلعتساد الحؼ يكػن فيو البشظ فاتح لإلعتساد، يكػن : اإلعتساد السدتشجؼ الغيخ قابل لإللغاء
ممتدما بتشفيح شخوط الجفع أو القبػل أو التجاول السشرػص عميو في عقج فتح اإلعتساد وبذخط أن تكػن 
السدتشجات مصابقة لبشػد وشخوط اإلعتساد، ويجب أن يبيغ كل اعتساد بػضػح ما إذا كان قابل إللغاء أو 

 . غيخ قابل إللغاء وعشجما ال يػضح ذلظ فإن اإلعتساد يعتبخ قابال إللغاء

 في ىحا الشػع يسكغ لمسرجر تحػيل قيسة اإلعتسادات لرالح مدتفيج آخخ، : اإلعتساد قابل لمتحػيل
ويجب عمى السرجر إعالم السدتػرد باسع الذخز الحؼ سيحػل لرالحو اإلعتساد وال يحػل اإلعتساد 

 .أكثخ مغ مخة واحجة

 ال يحق لمسرجر تحػيل قيسة صادراتو إلى مدتفيج آخخ، بسعشى آخخ : اإلعتساد غيخ قابل لمتحػيل
وإال اصبح . إذا صجر اإلعتساد لرالح مرجر معيغ يجب أن يشفح ىشا السرجر اإلعتساد لرالحو

 .اإلعتساد ممغى 

 أن يذحغ (البائع)في ىحا الشػع مغ اإلعتسادات يحق لمسرجر : اإلعتساد السدتشجؼ القابل لمتجدئة
 )البزاعة الستعاقج عمييا عمى عجة دفعات، وأن يحرل عمى قيسة كل دفعة بسجخد تدميع مدتشجات 

 شحشيا إلى البشظ (وثائق

 يمتدم السرجر بذحغ البزاعة دفعة واحجة كسا يتع الجفع بو : اإلعتساد السدتشجؼ غيخ قابل لمتجدئة
 .مخة واحجة عشج تدميع السدتشجات الالزمة

 ىي عسمية تتزسغ إعتساديغ يفتح األول لسرمحة مدتفيج لكي : اإلعتساد السقابل أو اإلعتساد الطييخ
يقػم بتػريج بزاعة واستشادا إلى ىحا اإلعتساد يفتح السدتفيج اعتسادا آخخ لسدتفيج آخخ عغ نفذ البزاعة 

وفق شخوط اإلعتساد األول وسسي اإلعتساد الثاني اإلعتساد الطييخ أو السدانج، ويقػم ىحا اإلعتساد في 
اإلعتساد الحؼ .الحاالة التي يكػن فييا السدتفيج مغ اإلعتساد األصمي مجخد وسيط وليذ مشتج بزاعة 

                                                           
، مصبػعة مشذػرة لصمبة سشة رابعة ليدانذ، تخرز مالية نقػد وبشػك، جامعة دمحم خيزخ الجولية السالية مقياس في محاضخاتصالح مفتاح، 1

 .112/113 ص2006-2005بدكخة  
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يتججد بكيستو تمقائيا بشفذ الذخوط خالل فتخة معيشة مشرػص عمييا بالإلعتساد لعجة مخات إلستخجام 
. محجد لإلعتساد وقج يكػن ىحا اإلعتساد مجسعا وغيخ مجسع

1
 

 يقػم البشظ السبمغ بجفع جدء مغ قيسة اإلعتساد بشاءا عمى : إعتساد الجفعات أو اعتساد البشج األحسخ
شمب مغ البشظ مرجر اإلعتساد مقابل مدتشج عادة ما يكػن بذكل خصاب ضسان دفعة مقجمة كسا يسكغ 

تقجيع ىحه الجفعات مباشخة مغ حداب العسيل فاتح اإلعتساد، أو أن تجفع مقابل ضسانات بشكية يقجميا 
كسا يسكغ الجفع بسشح . السدتفيج ويتع مرادرتيا في حال فذميا في شحغ البزاعة في اآلجال السحجدة

السدتفيج قخضا بكيسة اإلعتساد أو جدء مشو قبل شحغ البزاعة وتقجيع السدتشجات مغ شخف السدتفيج، 
وىحا كميسقابل تعيج أو التدام كتابي مغ شخف السدتفيج بتػفيخ السدتشجات الزخورية وشحغ البزاعة 

 2.وإرساليا مع احتخام اآلجال

أما عغ تدسيتو باعتساد البشج األحسخ فيخجع إلى الذخط أو مقجار الجفعة السقجمة عادة مايكتب )
 .(بالمػن األحسخ وىحا لمفت اإلنتباه إلى الصبيعة الخاصة ليحا الذخط

 : السدتشجات السطمؽبة في اإلعتساد السدتشجي - 5

بعج أن قسشا بتػضيح أنػاع اإلعتساد السدتشجؼ سشتصخق الي السدتشجات والػثائق السصمػبة اثشاء 
 .الخ ...التأميغ ، الذحغ ، مدتشجات الدعخ: العسمية سشبخز أىع الػثائق وفق تقديسات معيشة

 تشقدػ الي الفاتؽرة السبجئية والفاتؽرة التجارية :  مدتشجات الدعخ1- 5

 : أ الفاتؽرة السبجئية

 ىي فاتػرة تقجم عشج التعاقج بيغ البائع والسذتخؼ مبيشة مكػنات البزاعة وثسغ الػحجة والثسغ 
اإلجسالي، وعمى ضػئيا يفتح السذتخؼ اإلعتساد السدتشجؼ لجػ البشظ وكثيخا ما يخفق صػرة مشيا مع شمب 

 .فتح اإلعتساد

 : ب الفاتؽرة التجارية

ىي بيان عغ كسية البزائع ووحجاتيا وأوصافيا وسعخ الػحجة مشيا وإجسالي قيستيا وقيسة الشقل 
والتأميغ عمييا، وقج ذكخ فييا رقع اإلعتساد الحؼ حخرت بذأنو، فيي مدتشج شامل لجسيع ما يصمبو 

السدتفيج مغ اإلعتساد ولحلظ يسكغ اإلكتفاء بتقجيسيا مع سائخ السدتشجات دون سحب كسبيالة ويجب أن 
يكػن وصف البزاعة في الفاتػرة مصابقا لسا ىػ محكػر في اإلعتساد، وأن تكػن الفاتػرة مػقعة مغ 

 3.السدتفيج

 
                                                           

27/26ص، عسان، لمشذخوالتػزيع األكاديسي الكاتب ، مخكدالسدتشجية اإلعتسادات، عبجالشبي يػسف جسال1
 

129، ص 1986 البشػك، دار الشيزة العخبية، بيخوت، محاسبة ضيف هللا خيخت، 2
 

 35، ص 1996، السعيج العالسي لمفكخ اإلسالسي، مرخ، السدتشجية اإلعتسادات محي الجيغ اسساعيل عمع الجيغ، 3
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 : مدتشجات الذحؼ5-2

ىػ الػثيقة التي يػقعيا ربان الدفيشة إثباتا مشو لعقج الشقل واستالم البزاعة ويتخح سشج الذحغ شكل 
مغ أشكال التجاول السجنية والتجارية فقج يكػن سشجا إسسيا وقج يكػن سشجا إذنيا أو ألمخ وقج يكػن سشجا 

1لمحامل
 

2: و تتعجد مدتشجات الذحغ السصمػبة مشيا ما يمي
 

  فيتع مغ خالل سفيشة أو باخخة: مدتشجات الذحغ عغ شخيق الشقل البحخؼ . 

  ترجعغ شخكة شيخان أو أحج وكالئيا السعتسجيغ: مدتشجات الذحغ عغ شخيق الشقل الجػؼ. 

  وتشقدع إلى وصل الذحغ بالديارة، وصل الذحغ : مدتشجات الذحغ عغ شخيق الشقل البخؼ
 .بالدككالحجيجية، وصل الذحغ عغ شخيق الصخود البخيجية

 :  مدتشجات متعمقة بالتأميؼ5-3

 ىي السدتشج الحؼ بسػجبو تتعيج فيو شخكة التأميغ بتعػيس السدتفيج مغ الػثيقة في حالة تمف 
البزاعة أو غخقيا، وىي إما أن تتسثل في صػرة بػليرة التأميغ أو إشعار تغصية عغ بػليرة شاممة، 

وتكػن بػليرة التأميغ خاصة بالتأميغ عمى بزاعة معيشة أو شيادةالتأميغ فتثبت البزاعة السحكػرة بيا 
3.شيادة التأميغ

 

باإلضافة إلى السدتشجات الدابقة ىشاك مدتشجات أخخػ يجب أن تتػفخ : مدتشجات أخخى تكسيمية- 5-4 
4: ضسغ عقج اإلعتساد السدتشجؼ ومغ أبخز ىحه السدتشجات ما يمي

 

شيادة الػزن أو الخػاص أو ، شيادة السشذأ، الفاتػرة القشرمية، إذن التدميع ، إيرال اإليجاع 
 . شيادة الخمػ مغ اآلفات الدراعية، التحميل

تبجأ حمقة اإلعتساد السدتشجؼ مغ الصمب الحؼ يتقجم : الخصػات العسمية في مدار اإلعتساد السدتشجؼ- 6
برفة عامة يسكغ . بو السذتخؼ لفتح اإلعتساد وتغمق الحمقة باستالم السذتخؼ لمبزاعة ودفع الكيسة لمبشظ

 : تمخيز الخصػات الخئيدية لفتح وتشفيح اإلعتساد السدتشجؼ ويسكغ تحجيجىا في الخصػات الثسانية التالية

قيام السذتخؼ بصمب فتح اإلعتساد لجػ البشظ لرالح السدتفيج بسبمغ محجد مقابل بزاعة يتع  6-1
 تػصيفيا برػرة كامل 

                                                           
30 سابق، ص مخجع، عبجالشبي يػسف جسال1

 

67 – 66 سعيج عبج العديد عثسان، اإلعتسادات السدتشجية، الجار الجامعية، مرخ، ص 2
 

 .96، ص 1998 صالح الجيغ حدغ الديدي، التدييالت السرخفية لمسؤسدات واألفخاد، دار الػسام لمصباعة والشذخ، لبشان، 3

 .33، 35 محي الجيغ عمع الجيغ، مخجع سابق، ص 4
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يقػم البشظ مرجر اإلعتساد بإصجاراإلعتساد لرالح السدتفيج وإبالغيبحلظ وبالذخوط التي يتزسشيا  6-2
 .اإلعتساد السدتشجؼ

بعج مػافقة البائع عمى شخوط اإلعتساد السدتشجؼ السخسمة إليو يقػم البائع بتجييد البزاعة وفقا  6-3
لمذخوط الستفق عمييا وتدميسيا إلى شخكة الذحغ ويحرل مشيا عمى وثيقة تثبت إتسام الذحغ البحخؼ أو 

 البخؼ 

يقػم البائع بتجسيع كافة السدتشجات السصمػبة في ااإلعتساد وبرفة خاصة مدتشجات الذحغ  6-4
 .وبػليرة التأميغ، وتتع تقجيسيا إلى البشظ الحؼ قام بتبميغو اإلعتساد السدتشجؼ

بفحز السدتشجات السقجمة وتحجيج  (البشظ البائع )يقػم البشظ السخاسل أو البشظ معدز اإلعتساد  6-5
مجػ مصابقتيا لذخوط اإلعتساد السدتشجؼ الػارد مغ بشظ السرجر وإذا كان البشظ السخاسل ىػ البشظ 

 .السعدز يتػجب عميو دفع كامل قيسة الرفقة فػرا لمبائع

بعج التأكج مغ مصابقة مدتشجات البائع لذخوط اإلعتساد ويصمب مشو سجاد قيسة الرفقة وفقا  6-6
 .لذخوط السبخمة بيشيسا

يقػم البشظ مرجر اإلعتساد بفحز السدتشجات الػاردة مغ البشظ السخاسل فحرا دقيقا وبعج التأكج  6-7
 .مغ مصابقتيا لذخوط اإلعتساد يقػم سجاد السبمغ السدتحق لمبشظ السخاسل أو البشظ معدز اإلعتساد

أخيخا يقػم البشظ مرجر لإلعتساد بتدميع السدتشجات الستعمقة بالرفقة إلى السدتػرد والتي تفيج بأن  6-8
 1.البزاعة جاىدة إلستالم في ميشاء الػصػل

 مخطط تؽضيحي لديخ تقشية االعتساد السدتشجي: (1)شكل رقػ 

(1) 

 

 

( 11(              )6( )7       ) 
(8) 

(  3(            )10(                                                                )4) 
(2( )5 ) 

 

 

                                                           
 24-22سعيج عبج العديد عثسان، مخجع سابق، ص ص 1

 

 المستــورد

البنك المصدر 

 لإلعتماد

 المـــصدر

البــنك مبلــغ 

 اإلعتمـــاد
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(9) 

 61 ص 2001،مرخ، ادوات و تقشيات مرخفية دار الغخيب2001صادق مجحت، : السرجر 
 عقج استيخاد بزاعة معيشة: (1)

 شمب فتح اعتساد: (2)

 اإلبالغ بفتح اإلعتساد: (3)

 اإلبالغ بفتح اإلعتساد: (4)

 شحغ البزاعة وإرساليا: (5)

 إرسال مدتشجات البزاعة: (6)

 سجاد قيسة البزاعة: (7)

 .إرسال السدتشجات: (8)

 .سجاد قيسة اإلعتساد: (9)

 

 التحريل السدتشجي: ثانيا

 :  تعخيف -1

 التحريل السدتشجؼ ىػ آلية يقػم بسػجبيا السرجر بإصجار كسبيالة وإعصاء كل السدتشجات إلى 
البشظ الحؼ يسثمو حيث يقػم ىحا األخيخ بإجخاءات تدميع السدتشجات إلى السدتػرد أو إلى البشظ الحؼ يسثمو 

 مقابل تدميع مبمغ الرفقة أو قبػل الكسبيالة

التحريل السدتشجؼ أمخ يرجر مغ البائع إلى البشظ الحؼ يتعامل معو لتحريل مبمغ معيغ مغ 
السذتخؼ مقابل تدميسو مدتشجات شحغ البزاعة السباعة إليو ويتع الدجاد إما نقجا أو مقابل تػقيع السذتخؼ 
عمى كسبيالة، وعمى كل جيج مسكغ في التحريل، غيخ أنو ال يتحسل أية مدؤولية وال يقع عميو أؼ التدام 

في حالة فذمو في التحريل وعمى عسيل البشظ أن يعصيو السدتشجات الخاصة بعسمية ترجيخ البزاعة 
لسصابقتيا عمى أمخ التحريل، إال أنو ال تػجج مدؤولية عمى البشظ في فحز ىحه السدتشجات أو اكتذاف 

 .التشاقزات الخاصة بشػع أو كسية البزاعة فيحا أمخ يتع تدػيتو بيغ شخفي التعاقج 

 : و يدتخجم التحريل السدتشجؼ في مجال التجارة الخارجية في الحاالت التالية

 لجػ البائع ثقة في قجرة السذتخؼ واستعجاده لمدجاد 

 استقخار األحػال الدياسية واإلقترادية في بمج السدتػرد. 

  عجم وجػد أية قيػد عمى اإلستيخاد في بمج السدتػرد، مثل وجػد رقابة عمى الشقج أو ضخورة إستخخاج
 1إلخ... تخاخيز إستيخاد

                                                           
 30/31ص ، 2001،، دار غخيب لمصباعة والشذخ، القاىخةأدوات وتقشيات مرخفية صادق مجحت 1
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 : أطخاف عسمية التحريل السدتشجي -2

 : يػجج عادة أربعة أشخاف في عسمية التحريل السدتشجؼ وىي

 وىػ الذخز السعشي بإستالم السدتشجات والكسبيالة السخفقة بيا وذلظ : (السدتػرد)السدحػب عميو
 .مقابل الجفع الشقجؼ أو قبػل الكسبيالة

  ىػ العسيل السرجر لمبزاعة والحؼ يػ كل عسمية التحريل إلى البشظ الحؼ : (السرجر)الداحب
 .زمة لعسمية التحريلاليتعامل معو مقابل تقجيع كافة مدتشجات البزاعة ال

 ىػ البشظ الحؼ يعيج إليو البشظ السدمع أو الداحب بتقجيع السدتشجات إلى : البشظ السكمف بالتحريل
 .مقابل الجفع أو القبػل وذلظ وفقا لمتعميسات الرادرة إليو مغ البشظ السدمع (السدتػرد)السدحػب عميو 

 وىػ الصخف الحؼ يػكل السرجر إليو عسمية التحريل أو ىػ الحؼ يدتمع : البشظ السحػل أو السدمع
 .السدتشجات مغ السرجر ليقػم بإرساليا إلى البشظ السحرل

 سشقػم في ىحا الذكل بتػضيح التحريل السدتشجؼ 

 مخطط يؽضح سيخ تقشية التحريل السدتشجي: (2) شكل رقػ

 

(1) 
(3) 

(      6) (8) 
(                  7) 

 (5) (2) 
 
(4) 

 

 73 ص 2001، مرخ، دار الغخيب  . 2001 صادق مجحت أدوات وتقشيات مرخفية: السرجر

 :  سيخ تقشية التحريل السدتشجي3

عقج بيع البزاعة السحخرة بيغ السرجر والسدتػرد الذخوط الخاصة بدجاد قيسة البزاعة،  يتزسغ
 : وىي ال تخخج ىشا عغ ثالثة شخق لمتحريل وىي

يدسح لمبشظ السحرل تدميع السدتشجات لمسذتخؼ مقابل الجفع :  تدميع السدتشجات مقابل الجفع3-1
ومعشى الجفع الفػرؼ في العخف التجارؼ الجولي أن ال يتأخخ الجفع عغ تاريخ وصػل البزاعة . الفػرؼ 

 المســتورد المـــصدر

 البـــنك المـــحول البـــنك المحصــل
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فإذا لع يخغب البائع اإلنتطار حتى وصػل البزاعة فإنو يذتخط قيام السذتخؼ بالدجاد . إلى ميشاء التفخيغ
عشج تقجيع السدتشجات إليو وفي ىحه الحالة يجب أن يتزسغ كل مغ عقج البيع والفاتػرة التجارية شخشا 

 .يشز عمى تقجيع السدتشجات إلى السدتػرد فػرا عقب وصػليا إلى البشظ السحرل

يدسح لمبشظ السحرل بتدميع :  تدميع السدتشجات لمسذتخؼ مقابل قبػلو لمكسبيالة السدحػبة عميو3-2
السدتشجات إذا قام السذتخؼ بقبػل الكسبيالة السدحػبة عميو والتػقيع عمييا، وىحه الكسبيالة تكػن مدحػبة 

في ىحه الحالة . ع أو في تاريخ معيغ في السدتقبلال يػما بعج اإلط181 يػما و31عادة لسجة تتخاوح بيغ 
يسكغ لمسذتخؼ حيازة البزاعة قبل الدجاد الفعمي ويدتصيع بالتالي أن يبيعيا لكي يجر السبمغ الالزم لدجاد 
الكسبيالة، معشى ىحا أن السذتخؼ قج حرل عمى ائتسان مغ البائع يستج لفتخة استحقاق الكسبيالة ويتحسل 
البائع في ىحه الحالة مخاشخ عجم الدجاد، ولحلظ يسكشو أن يصمب مغ السذتخؼ الحرػل عمى ضسان 

وبيحه الصخيقة يسكشو الكيام بخرع الكسبيالة لجػ البشظ . البشظ السحرل أو أؼ بشظ آخخ ليحه الكسبيالة
 .الحؼ يتعامل معو أو يقجميا كزسان مقابل حرػلو عمى تدييل ائتساني مغ البشظ

 يػما مثال عمى أن ال تدمع 61لسجة :  تدميع السدتشجات مقابل تػقيع السذتخؼ عمى كسبيالة3-3
في ىحه الحالة يكػن البائع قج مشح السذتخؼ فتخة . السدتشجات إليو إال بعج سجاد الكسبيالة عشج استحقاقيا

ائتسان ولكغ تطل السدتشجات في حيازة البشظ السحرل شػال ىحه الفتخة وال يدمسيا لمسذتخؼ إال مقابل 
حع أن ىحه الصخيقة لمتحريل نادرا ما تدتخجم في الحياة العسمية، وتسخ السجاد قيسة الكسبيالة نقجا، وؼ 

1تقشية التحريل بثالثة مخاحل أساسية
 

 إعصاء أمخ التحريل مغ شخف السرجر: السخحمة األولى

 .إثبات الػثائق: السخحمة الثانية

 الجفع: السخحمة الثالثة

 : تقشيات تسؽيل التجارة الخارجية متؽسطة وطؽيمة اآلجل: الفخع الثالث

 بعس الحاالت يكػن التسػيل العاجل لعسميات التجارة الخارجية صعب التحقيق، مسا يحتع المجػء 
إلى أساليب تسػيل متػسصة وشػيمة اآلجل مشاسبة ليحه الرفقات، وىشاك العجيج مغ التقشيات أبخزىا قخض 

التي تدتعسل  السػرد وقخض السذتخؼ بعس التقشيات األخخػ مثل قخض اإليجار الجولي والقخض الجدافي
تػفيخ وسائل التسػيل الزخورية التي تدسح بتدييل وتصػر التجارة  في ىحا السجال واليجف مشيا

 .في التسػيل متػسط وشػيل اآلجل عمى أىع التقشيات السدتعسمة الخارجية، وسػف نحاول التعخف

 قخض السؽرد : أوال

 نػضح أىع الشقاط الستعمقة بيو كتالي 

                                                           
 34 – 33صادق مجحت، مخجع سابق،  ص 1
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 تعخيف قخض السؽرد  -1

إن ىحا القخض بخز بذكل جمي في ضخوف السشافدة الجولية بيغ الستعامميغ اإلقترادييغ، الحيغ 
يخيجون كدب أسػاق ججيجة أوالحفاظ عمى أسػاقيع وذلظ بمجػئيع إلى تقجيع خجمات معيشة متسثمة في 

تدييالت عسمية تدجيج قيسة الرفقة التجارية، مغ أجل ربح أكبخ عجد مغ الستعامميغ، وىػ قخض يسشح 
مػرد السحمي الحؼ مشح لمسدتػرد األجشبي آجال لمتدجيج حيث يتسكغ السػرد مغ تحريل السبالغ التي لل

ا السدتػرد األجشبي عشج تدميع البزاعة، فالبشظ إذن يسشح القخض لمسػرد الػششي، ومغ ىشا أتت هيجيغ ب
1.تدسية قخض السػرد

 

 الذخوط العامة -2

 تدتفيج مشو السؤسدات الرشاعية والتجارية في تسػيل ذاتيا مغ التجييدات والخجمات : السػضػع
 . السراحبة ليا 

 كل قيسة لمحقػق الشاشئة التي يسمكيا السػرد عمى السذتخؼ إال التدبيقات: القاعجة السسػلة. 

 سشػات حدب مجة الجفع السخخرة مغ شخف اإلدارة7 شيخا إلى 18مغ : مجة القخض . 

 محجدة حدب بمج السذتخؼ ومجة القخض: ندبة الفائجة. 

 عشج تحريل الكسبيالت السخرػمة مغ شخف البشظ: التدجيج. 

 ضسان البشظ، ضسان اإلنتياء الجيج لمعقج، تأميغ القخض: الزسانات. 

 الؽثائق السدتعسمة -3

 :  تتسثل ىحه الػثائق فيسا يمي

 األوراق السػضحة عمى السذتخؼ األجشبي 

 دليل تدػية التدبيقات 

 2وثيقة أصمية مغ وثيقة رسسية مغ ىيئة التأميغ
 

 الزسان السقجم مغ شخف السذتخؼ األجشبي 

 مدايا وعيؽب قخض السؽرد -4

 3: لقخض السػرد عجة مدايا كسا ال يخمػ مغ عجة عيػب، وتتسثل عسػما السدايا والعيػب فيسا يمي

 مدايا قخض السؽرد

                                                           
، مكتبة حدغ العرخية لمصباعة والشذخ والتػزيع، الصبعة األولى، اقتراديات البشؽك والتقشيات البشكية لحمػ بػخارؼ، العايب وليج، 1

 .264-263: ص- ص2013لبشان،  - بيخوت
 بػقشجورة عػاشف، محكخة مكسمة ضسغ متصمبات نيل شيادة ماستخ أكاديسي في عمػم التدييخ، تخرز مالية وبشػك، جامعة أم 2

 48-47: ص- ص2014البػاقي، 

  265:  مخجع سابق بػخارؼ، ص3



البنوك التجاريت وتمويل التجارة الخارجيت: ...................................... الفصل األول  
 

 
 

23 

 يتع قخض السػرد بإصجار وثيقة واحجة وفي ذلظ ربح لمػقت 

 يتستع السػرد بحخية الترخف بسا أنػ الذخز الػحيج الحؼ يفاوض السدتػرد 

 عيؽب قخض السؽرد

 يتحسل السدتػرد تكاليف التأميغ والتحػيل؛ 

 يػاجو السػرد مخاشخ أىسيا مخاشخ عجم التدجيج مغ شخف السدتػرد 

 السدتػرديغ  ال يسكغ لمسدتػرد فرل شخوط التسػيل عغ شخوط العقج التجارؼ، حيث أن الكثيخ مغ
 يعصػن أىسية اكبخ لذخوط التسػيل مقارنة لعشاصخ العسمية األخخػ 

 قخض السذتخي :  ثانيا

ىحه التقشية أكثخ سيػلة مغ الشاحية العسمية مقارنة بقخض السػرد، فيػ قخض يسشح مباشخة مغ شخف 
 .مؤسدة بشكية تػجج ببمج السرجر لمسذتخؼ األجشبي بيجف تذجيع الرادرات

  تعخيف قخض السذتخي  -1

آلية يقػم بيا بشظ معيغ أو مجسػعة مغ بشػك بمج السرجر ويسشح قخض السذتخؼ لفتخة تتجاوز   ىػ
 شيخا ويمعب السرجر دور الػسيط في السفاوضات ما بيغ السدتػرد والبشػك السعشية بغخض إتسام 18

عسمية القخض ىحه فكال الصخفيغ سيدتفيج مغ ىحا الشػع مغ القخوض حيث يدتفيج السدتػرد مغ تدييالت 
مالية ندبيا مع استالم اآلني لمبزاعة، كسا يدتفيج السرجر مغ تجخل ىحه البشػك وذلظ بحرػلو عمى 

 1التدجيج الفػرؼ مغ شخف السدتػرد لسبمغ الرفقة

 الييكل القانؽني لمعقج يتػ ىحا الشؽع مؼ القخوض بإمزاء عقجيؼ مدتقميؼ -2

و يحجد شخوط ها وشخوط تشفيح الرفقة، فه نػعية الدسع ومبالغهيبيغ في:  العقج التجارؼ 2-1 
 بائع مغ شخف السذتخؼ لالبائع واجخاءات الجفع الفػرؼ ل

يبيغ فيو شخوط إتسام القخض وانجازه مثل فتخة القخض وشخيقة استخداده :  عقج القخض2-2
و يدسح لمبشػك بػضع في الػقت الالزم وتحت بعس الذخوط السبالغ هومعجالت الفائجة السصبقة، ف

2تحت ترخف ىحا األخيخ الزخورية حدب التدامات السذتخؼ بالجفع
 

 
 في ىحا العشرخ سشتطخق الي أىػ الفخوقات  يؼ قخض السؽرد والسذتخي : ثالثا

 : السػرد في الججول السػالي

 الفخق  يؼ قخض السؽرد وقخض السذتخي  (1):  رقػججول
                                                           

 123-122: ص-، ص2010، ديػان السصبػعات الجامعية، الجدائخ، تقشيات البشؽك، الطبعة األولى الصاىخ لصخش، 1
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 قخض السؽرد قخض السذتخي  
يسشحو بشظ لسذتخؼ قام بإبخام صفقة  التعخيف

مع مرجر لتػريج سمعة أو خجمة 
 معيشة

قخض يسشح لرالح السرجر و 
ذلظ مغ خالل خرع أوراق 

 تجارية
عقج تجارؼ بيغ : وجػد عقجيغ السدتشجات التقاعجية

السرجر و السدتػرد و عقج السالي 
 بيغ السذتخؼ و لبشظ

عقج تجارؼ بيغ : وجػد عقج واحج
السدتػرد و السرجر يتزسغ 

 شخيقة الجفع
يقػم البشظ بالجفع الرالح السرجر  التدــؽية

نقجا لرالح السدتػرد أثشاء التػريج 
 و أثشاء التقجم في العقج التجارؼ 

يدسح لمسرجر بأن يقػم بخرع 
حقػقو لجػ البشظ التجارؼ و التي 

 يستمكيا عمى حداب السدتػرد
مغ مبمغ الرفقة مع % 100 مبمـــغ القخض

تخفيس مبمغ الزسان في حالة 
 القخوض السزسػنة

مغ مبمغ الرفقة مع % 100
تخفيس مبمغ الزسان في حالة 

 القخوض السزسػنة
 شيخ في حالة القخوض 24 السجة األدنـــى

 شيخ في حالة 12اإلدارية ،
 أشيخ في 6القخوض السزسػنة،

 حالة القخوض غيخ السزسػنة

 
  شيخ18أكثخ مغ 

 

  253 صاقتراديات البشؽك والتقشيات البشكية، العايب،  ؽخاري : السرجر

 التسؽيل الجدافي وقخض اإليجار الجولي: رابعا

التسػيل الجدافي وقخض اإليجار الجولي تعتبخ تقشية التسػيل الجدافي أداة مغ أدوات تسػيل التجارة 
أما قخض اإليجار ، الخارجية وتتزسغ بيع سشجات أو كسبياالت مغ أجل الحرػل عمى تسػيل نقجؼ فػرؼ 

الجولي فيػ آلية لتسػيل التجارة الخارجية ويسكغ تعخيفيسا مغ خالل ما يمي وفي البجاية نتصخق الي 
 : التسػيل الجدافي

 : تعخيف التسؽيل الجدافي _1

وعسمية التسػيل .  يسكغ تعخيفو عمى أنو العسمية التي بسػجبيا يتع خرع أوراق تجارية بجون شعغ
الجدافي حدب ىحا التعخيف ىي إذا آلية تتزسغ إمكانية تعبئة الجيػن الشاشئة عغ الرادرات لفتخات 
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وبعبارة أخخػ يسكغ القػل أن التسػيل الجدافي ىػ شخاء ديػن ناشئة عغ صادرات الدسع . متػسصة
 .والخجمات

 : خرائص التسؽيل الجدافي _2

 :  يتستع التسػيل الجدافي بخاصيتيغ أساسيتيغ

  وتتسثل في أن ىحه القخوض تسشح لتسػيل عسميات الرادرات ولكغ لفتخات متػسصة  -

وىي أن تذتخؼ ىحا الشػع مغ الجيػن يفقج كل حق في متابعة السرجر أو األشخاص الحيغ قامػا  -
 . وذلظ ميسا كان الدبب (مستمكػ ىحا الجيغ)بالتػقيع عمى ىحه الػرقة أؼ 

وإن الكيام بذخاء مثل ىحا الجيغ يتصمب الحرػل عمى فائجة تؤخح عغ الفتخة السستجة مغ تاريخ 
ونطخا ألن مذتخؼ ىحا الجيغ يحل محل السرجر في تحسل . خرع الػرقة وحتى تاريخ اإلستحقاق

 1. تصبيق معجل فائجة مختفع ندبيا يتساشى مع شبيعة ىحه األخصارهاألخصار السحتسمة فإن ذلظ يقابل

 مدايا التسػيل الجدافي إن اإلستفادة مغ التسػيل الجدافي يتيح لمسرجر التستع بعجد كبيخ مغ 3
 : السدايا يسكغ أن نحكخ أىسيا فيسا يمي

 ا السرجر يدتصيع أن يحرل عمى قيستيا نقجا هإن السبيعات اآلجمة التي قام ب 

 إن الحرػل عمى ىحه الكيع ونقجا يدسح لمسرجر بتغحية خديشتو وتحديغ وضعيتو السالية 

 يز رصيج الدبائغ مقابل زيادة الديػلة الجاىدةلتدسح لمسرجر أيزا بإعادة ليكمة ميدانيتو وذلظ بتق. 

 د بيحا التدييخ البشظ الحؼ قام بذخاء الجيغهالتخمز مغ التدييخ الذائظ لسمف الدبائغ، حيث يتع 

 يات التجاريةلة التجارية والسالية، والسختبصة بصبيعة الععلخصار السحتعألتجشب التعخض ل 

  تجشب احتساالت التعخض إلى أخصار الرخف الشاجسة عغ تغيخات أسعار الرخف بيغ تاريخ تشفيح
 الرفقة التجارية وتاريخ التدػية السالية

  الخارجية التجارةيعتبخ احج تقشيات السيسة في : قخض اإليجار الجولي: ثانيا

  تعخيف قخض اإليجار الجولي  -1

 ىػ عبارة عغ آلية لمتسػيل متػسط وشػيل اآلجل لمتجارة الخارجية، ويتسثل مزسػن ىحه العسمية 
في بيع مرجر في دولة ما بعس السعجات التي يشتجيا في شخكة تأجيخ في نفذ الجولة، وقامت ىحه 

األخيخة بتأجيخ ىحه السعجات إلى مدتأجخ أجشبي في دولة أخخػ، غيخ أنيا تطل مسمػكة لذخكة التأجيخ 
شػال مجة عقج اإليجار، وفي معطع األحػال يقػم السدتأجخ بذخاء السعجات السؤجخة بدعخ مشخفس في 

ا مجة عقج هاية فتخة التأجيخ، وبيحا تعتبخ عسمية التأجيخ ىحه كأنيا ترجيخ معجات استغخقت سجاد قيستهن

                                                           
 126: لصخش، مخجع سابق، ص1
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اإليجار ويحجث التأجيخ التسػيمي عبخ الحجود في حالة الدمع الخأسسالية، كسا ىػ الحال بالشدبة لمصائخات 
 .والبػاخخ التي تدتأجخىا بعس الجول مغ دول أخخػ 

 : مدايا اإليجار الجولي -2

  السرجر غيخ معخض لخصخ الرخف وخصخ عجم دفع السذتخؼ 

  السدتػرد ليذ عميو أن يجسج األمػال لجفع ثسغ السػاد السدتػردة، يكفي لػ أن يجفع قيسة اإليجار التي
 .يسكغ أن تتعجل في الدمغ حدب وضعيتو السالية

 :  عيؽب اإليجار الجولي -3

  ،تكاليف اإليجار تكػن برفة عامة مختفعة عغ تكاليف القخض متػسط اآلجال الحؼ يسشحو البشظ
وذلظ ألن مبمغ اإليجار يتزسغ ثسغ التجييدات السؤجخة، أعباء اإلستغالل وىػامر الخبح لذخكة قخض 

 .التأجيخ

  قج تػاجو الذخكة السؤجخة مذاكل قانػنية وضخيبية مغ جية، ومخاشخ مالية وسياسية مغ جية
 1.أخخػ 

 

 

 

 

 

 

 التسؽيل البشكي لمتجارة الخارجية: السبحث الثاني

تعتبخ البشػك عمى اختالف أشكاليا وأنػاعيا الجعامة األساسية ألؼ جياز مرخفي، فقج احتل 
الشطام البشكي مشح فتخات شػيمة أىسية بالغة في مختمف السشطػمات االقترادية، وتدداد أىسيتو مغ يػم 

آلخخ مع التصػرات اليامة التي تصخأ عمى االقتراديات العالسية، والتحػالت العسيقة التي يذيجىا السحيط 
السالي الجولي، فيي تقػم بجسع األمػال الالزمة مغ أجل الكيام بعسميات التسػيل الزخورية لالقتراد، 

 .فالبشػك التجارية عمى وجو الخرػص ىي ركيدة جج ميسة لديخ الشذاط االقترادؼ ألؼ دولة 

 ماهية البشؽك التجارية: السطمب األول

                                                           
 .273-271: ص-  العايب، بػخارؼ، مخجع سابق ص1
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سشتشاول مغ خالل ىحا السصمب مفيػم البشػك التجارية في الفخع األول، يميو أىجاف البشػك التجارية 
 .في الفخع الثاني، أما الفخع الثالث وضائف البشػك التجارية 

 مفيؽم البشؽك التجارية: الفخع األول

 كسعطع األلفاظ السدتعسمة في األعسال السرخفية، bancoكمسة بشظ ىي كمسة إيصالية معخبة "
 لسداولة bancoتخجع ىحه التدسية إلى تجار الشقػد الحيغ كانػا يجمدػن في األسػاق وأماميع مشزجة 

 "أعساليع وكانػا يحصسػن بشظ التاجخ الحؼ ال يدتصيع أن يفي ما عميو مغ ديػن 
1
. 

ىحا التعخيف أغفل عجة جػانب نطخا لكػنو تعخيفا مغ الجانب التاريخي، ألن البشػك في معطع الجول 
تباشخ نذاشيا في الحجود التي تخسسيا ليا تذخيعاتيا، وتشز ىحه القػانيغ عادة عمى تعخيف البشػك فال 

 .يػجج تعخيف مػحج ليا

البشػك التجارية ىي مشذآت تيجف أساسًا إلى تحقيق الخبح وذلظ بجانب السداىسة ": وتعخف أيزا
في تشسية االقتراد القػمي، ويختبط نذاط البشػك التجارية بتجاول األمػال في صػرتيا الشقجية حيث تقػم 

ىحه البشػك بتجسيع مجخخات األفخاد والسشذآت والييئات عمى ىيئة ودائع واستثسار ىحه الػدائع في إقخاض 
 "الغيخ

2
. 

وسيط مالي، مػضػعيا الشقػد والعسميات التي تجور حػل قيام  ىي البشػك التجارية"وتعخف أيزا 
ىجفيا األساسي تحقيق أكبخ قجر (وسيط لمسبادلة، أداة لمجفع، مخدن لمكيسة، ومكياسا ليا)الشقػد بػضائفيا 

3"مغ األرباح بأقل تكمفة مسكشة وذلظ بتقجيع خجماتيا البشكية أو خمقيا نقػد الػدائع
. 

بشػك تعتسج عمى ودائع العسالء كسرجر أساسي لألمػال التي " كسا أنو ىشاك مغ عخفػىا بأنيا 
تقػم باستخجاميا فيي تتمقى الػدائع مغ الجسيػر والذخكات سػاء كانت تحت الصمب أم ودائع زمشية تقػم 

بتذغيميا بعج أن تكػ ن قج عسمت عمى تكػيغ ما يدسى باالحتياشي الشقجؼ وفقا ألحكام قانػن البشػك 
 4"واالئتسان وبالسعجالت التي تتحجد مغ قبل البشظ السخكدؼ 

مع اختالف التعاريف والتذخيعات القانػنيةإال أنيا تشرب في نفذ السفيػم، فالبشػك التجارية ىي 
السؤسدات التي تمعب دور الػسيط في العسميات السالية، وتقػم برفة أساسية بقبػل وتمقي الػدائع تحت 

                                                           
،  دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ، بيخوت، ص الشقؽد والبشؽك االقترادية الجوليةدمحم عبج العديد عجيبة، مجحت دمحم العقاد، 1

61 
 .50، ص 2002، الخواق لمشذخ والتػزيع، عسان مجخل إداري ومحاسبي: البشؽكحديغ جسيل البجيخؼ، 2

3
GUY GAUDAMINE ET MONTIER J, « Banque et marché financier», édition, ECONOMICA, 

PARIS 1999 P 123 
  .24، ص 2012، دار السديخة لمشذخ والتشػيع والصباعة ، عسان، الخجمات السرخفية اإللكتخونية  وسيع دمحم حجاد وآخخون، 4
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الصمب وألجل قريخ وتتعامل في االئتسان قريخ األجل، وىحا يؤكج أن لمبشػك أعسال ىامة كاستكبال 
 . الػدائع، ومشح القخوض، وتػفيخ وسائل الجفع وتيديخىا 

 أىجاف البشؽك التجارية : الفخع الثاني

 . الخبحية، الديػلة، األمان: تدعى البشػك التجارية إلى تحقيق ثالث أىجاف رئيدية ىي

 : الخبحية - 1

مغ السفخوض أن فػائج الػدائع تذكل جدء كبيخ مغ نفقات الشذاط السرخفي لمبشػك التجارية، 
فزال عغ التدام تمظ البشػك بجفع ىحه الفػائج سػاء حقق البشظ أرباحًا أم لع يحقق، ويفخض الػضع الدابق 

عمى البشػك التجارية ضخورة تحقيق أقرى ربحية مغ خالل زيادة اإليخادات، فأؼ انخفاض بديط في 
 .بإحجاث تخفيس أكبخ في األرباح  اإليخادات كفيل

 : الديؽلة - 2

الديػلة تعشي قابمية األصل لمتحػيل إلى نقجية بدخعة وبجون خدائخ لسػاجية االلتدامات السدتحقة 
 فتخة قريخة والديػلة أول ما تيتع بو البشػك التجارية مغ الشاحية التذغيمية، ألن تػفخ اللاألداء حاليًا أو خ

إذا شمبػا   يدتصيع أن يقػل لسػدعيو تعالػا غجا الأمخ مختبط بػجػد البشظ وكيانو، إذ أن البشظ الديػلة
 . سحب جدء مغ ودائعيع أو سحبيا جسيعا 

 : األمان – 3

ال تدتصيع البشػك التجارية استيعاب خدائخ تديج عغ قيسة رأس السال فأؼ خدائخ مغ ىحا الشػع 
معشاىا التيام جدء مغ أمػال السػدعيغ وبالتالي إفالس البشظ التجارؼ، وبالتالي تدعى البشػك التجارية 
بذجة إلى تػفيخ أكبخ قجر مغ األمان لمسػدعيغ مغ خالل تجشب السذخوعات ذات الجرجة العالية مغ 

1السخاشخة
. 

 : وتػجج أىجاف أخخػ لمبشػك التجارية نػجدىا فيسا يمي

 : نسؽ السؽارد - 4

 تعتسج البشػك التجارية في تحقيق أىجافيا عادة عمى رأس ماليا، وعمى الػدائع التي تدتقصبيا، ألن 
2حجع البشظ يقاس عادة بحجع الػدائع التي تدتصيع جحبيا واستقصابيا 
. 

 : الحرة في الدؽق السرخفي - 5

                                                           
  .152، ص 2007، اإلسكشجرية ، األزاريصة، دار الجامعة الججيجة، إدارة البشؽك وتكشؽلؽجيا السعمؽمات    شارق شو، 1

  .207، ص2002، دار الكشجؼ لمشذخ والتػزيع، عسان،اقتراديات الشقؽد والبشؽك،   حديغ بشي ىاني، 2
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ال يكتفي البشظ التجارؼ عادة بديادة حجع الػدائع التي يتسكغ مغ استقصابيا، بل يدعى ألن تكػن 
حرتو مغ الدػق السرخفي كبيخة، ألنو كمسا كان لمبشظ التجارؼ حرة كبيخة في الدػق، أعصى لو ذلظ 

 .سسة وتسييدا تشافديا 

 : االنتذار الجغخافي -6

تخػ بعس الكيادات العميا في كثيخ مغ البشػك التجارية، أنو البج مغ االنتذار الجغخافي في كل 
مشصقة تجسع شخكات، أو مشصقة مجخخات ميسا كانت الخبحية، وميسا كانت الحرة في الدػق السرخفي، 

ألن تمظ الكيادات تعتبخ أن التػاجج في كل مجيشة، وكل قخية مدألة ضخورية، وليحا فإنيا تزع أىجاف 
 .االنتذار الجغخافي نرب عيشييا، حتى لػ كانت بعس الفخوع تحقق خدائخ

 : كفاءة وفاعمية الجياا اإلداري  -7

تخػ بعس البشػك التجارية أن الخبحية والديػلة واألمان والحرة في الدػق السرخفي أمػر غيخ 
كافية ولحلظ فإنيا تزع أىجافًا مختبصة بكفاءة السجيخيغ والسػضفيغ وبالتصػيخ لمسدتقبل، وتيتع بجرجة الت 

 .ازم السػضفيغ واندجاميع 

 : أىجاف اال تكار - 8

فالكيادة اإلدارية الكفأة لمبشػك التجارية البج وأن تزع أىجاف االبتكار وأىجاف االستعجاد لمسدتقبل 
1باإلضافة إلى أىجاف التذغيل اليػمي حتى تتسكغ مغ مشافدة البشػك األخخػ لمدػق السرخفي
. 

 وظائف البشؽك التجارية : الفخع الثالث

إن تذعب أوجو الشذاط االقترادؼ واتداع نصاقو أدػ إلى تصػر مجال تجخل البشػك التجارية 
2وتشػعو، وعمى ىحا األساس يسكغ تقديع وضائف البشظ التجارؼ إلى وضائف تقميجية وأخخػ حجيثة

.  

 : وتتسثل فيسا يمي: الػضائف التقميجية: أوال

 : وتتألف مغ: قبؽل الؽدائع بسختمف أنؽاعيا -1

وىي الػديعة التي تػدع لجػ السرخف التجارؼ وال يجػز لراحبيا سحبيا أو : ودائع ألجل- أ 
 .سحب جدء مشيا إال بعج انقزاء السجة الستفق عمييا مغ البشظ

وىي الػدائع التي تػدع لجػ البشظ دون قيج أو شخط، ": الحداب الجارؼ "ودائع تحت الصمب - ب
ويدتصيع صاحبيا أن يدحب مشيا في أؼ وقت شاء بذخط أن يكػن أثشاء الجوام الخسسي لمبشظ وال يجفع 

 . البشظ فائجة عمى ىحا الشػع مغ الػدائع

                                                           
  .208  حديغ بشي ىاني، مخجع سيق ذكخه، ص 1

  .22، ص 2000،، دار نديع لمشذخ والتػزيع، عسانالخجمات السرخفية في البشؽك اإلسالمية والتقميجية   مخوان دمحم أبػ عخابي، 2
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وىي الػديعة التي ال يسكغ لراحبيا الدحب مشيا إال بعج إخصار البشظ : ودائع تحت إشعار- ت
1.بفتخة زمشية متفق عمييا

 

 : ومغ أىع أشكال التذغيل واالستثسار نجج: تذغيل مؽارد البشغ- 2

 مشح القخوض والدمف السختمفة وفتح الحدابات الجارية السجيشة. 

  تحريل األوراق التجارية وخرسيا. 

  التعامل باألوراق السالية مغ أسيع وسشجات بيعًا وشخاء. 

  تسػيل التجارة الخارجية مغ خالل فتح االعتساد السدتشجؼ. 

 تقجيع الكفاالت وخصابات الزسان لمعسالء. 

  التعامل بالعسالت األجشبية بيعا وشخاء، والذيكات الدياحية والحػاالت الجاخمية مشيا والخارجية. 

  تحريل الذيكات السحمية عغ شخيق غخفة السقاصة وصخف الذيكات السدحػبة عمييا. 

  لسحفطتيا أو لسرمحة عسالئيا . - السداىسة في إصجار أسيع وسشجات الذخكات السداىسة. 

  تأجيخ الخدائغ اآلمشة لعسالئيا لحفع السجػىخات والسدتشجات واألشياء الثسيشة. 

وقج سسيت كحلظ بدبب الدبق التاريخي لطيػر الػضائف التقميجية وكحلظ : الؽظائف الحجيثة: ثانيا
باختالف السجتسعات التي نذأت بيا وباختالف البيئة التذخيعية التي ساعجت عمى ضيػرىا أو إلغائيا 

 : وتتسثل ىحه الػضائف في

تقجيع خجمات استذارية لمعسالء فيسا يخز أو يتعمق بأعساليع ومذاريعيع التشسػية لشيل ثقتيع 
تسػيل اإلسكان الذخري مغ خالل اإلقخاض العقارؼ ولكل بشظ تجارؼ سقف : - بالبشظ، باإلضافة إلى

2.محجد لإلقخاض في ىحا السجال يجب أن ال يتجاوزه
 

السداىسة في خصط التشسية االقترادية، وىشا يتجاوز البشظ التجارؼ اإلقخاض آلجال قريخة إلى - 
 .اإلقخاض للجال متػسصة وشػيمة األجل ندبياً 

 ويزاف إلى ىاتيغ السجسػعتيغ مغ الػضائف الخئيدية لمسرارف التجارية في السجتسعات التي 
 : وضائف أخخػ أىسيا (االقتراد السػجو )تأخح مبجأالتخصيط السخكدؼ لالقتراد 

في السجتسعات ذات التخصيط االقترادؼ السخكدؼ يتع تػزيع كافة األمػال الالزمة : وضيفة التػزيع-
 .لإلنتاج أو إعادة اإلنتاج والستػلجة مغ مرادر خارجة عغ السذخوع نفدو عغ شخيق السرخف

                                                           
، 2000، دار وائل لمصباعة والشذخ، عسان، الصبعة الثانية، -الطخق السحاسبية الحجيثة-العسميات السرخفية  خالج أميغ عبج هللا، 1

 .36ص

، 2000دار وائل لمشذخ والتػزيع، عسان، إدارة العسميات السرخفية السحمية والجولية،   خالج أميغ عبج هللا، إسساعيل إبخاليع الصخاد، 2
 .41ص
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تتػلى السرارف في السجتسعات ذات التخصيط السخكدؼ عسمية تػجيو : وضيفة اإلشخاف والخقابة- 
األمػال الستجاولة إلى استخجاماتيا السشاسبة مع متابعة ىحه األمػال لمتأكج مغ أنيا تدتخجم فيسا رصجت لو 

1مغ أغخاض
. 

 التسؽيل البشكي : السطمب الثاني

يعبخ التسػيل البشكي عغ عسمية إمجاد لمبشػك والسؤسدات السالية لسختمف الستعامميغ االقترادييغ 
وسيتع التصخق . بالسػارد السالية الالزمة عشج الحاجة إلييا، ويسكغ أن يكػن بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة

في ىحا السصمب إلى كل مغ مفيػم التسػيل البشكي ومبادئو وخصػات وأشكال التسػيل البشكي باإلضافة إلى 
 . مخاشخ وضسانات التسػيل البشكي

 التسؽيل البشكي: أوال

، األىسية ، سيتع التخكيد في ىحا السصمب عمى أىع الشقاط الستعمقة بتسػيل البشكي اىسيا التعخيف 
 الخ... األىجاف أشكال السرادر 

 تعخيف التسؽيل البشكي  .1

 : تػجج عجة تعاريف لمتسػيل نحكخ مشيا

يسكششا تعخيف التسػيل بأنو عسمية تجارية تختز بكل ما يحجث في أؼ مؤسدة مغ العسميات 
السالية اليامة والتي تترل مباشخة بالشقجية، وتختمف مرادر الحرػل عمى التسػيل الالزمة لمسذخوعات 

وتعتبخ األسػاق السالية مرجرا رئيديا لألمػال . وتكمفة كل مرجر باختالف حجع وشبيعة السذخوع السسػل
التي تحتاجيا السؤسدات وذلظ عغ شخيق تػزيع الفائس الحؼ يتحقق لجػ بعس وحجات االقتراد القػمي 

 2.عمى تمظ الػحجات التي تعاني مغ عجد مالي

مجسػعة مغ القخارات حػل كيفية الحرػل عمى األمػال الالزمة لتسػيل استثسارات " كسا يعخف 
السديج التسػيمي األمثل مغ مرادر التسػيل السقتخضة لألمػال السسمػكة مغ اجل تغصية  السؤسدة وتحجيج

3استثسارات السؤسدة
 

تػفيخ األمػال مغ أجل انفاقيا عمى اإلستثسارات وتكػيغ رأس مال "  يعخف التسػيل البشكي بأنو 
4ثالث بيجف زيادة اإلنتاج واإلستيالك 

 

                                                           
 .37 ، مخجع سابق خالج أميغ عبج هللا ، ص 1

، ص 2010الػراق لمشذخ والتػزيع، عسان، : ، أساسيات التسؽيل واالستثسار في صشاعة الدياحةمػفق عجنان عبج الجبار الحسيخؼ، 2
35 . 

  20 ص 1998 ،  دار الرفاء لمشذخ والتػزيع،  الصبعة  األولى، عسان، اإلدارة السالية الحجيثة  حسدة  الذيخي،  إبخاليع الجدراوؼ، 3

  20 ص1998،  دار الرفاء  لمشذخ والتػزيع، عسان، نعخية التسؽيل الجولي  ىيثع  صاحب  عجام، 4
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ويعخف التسػيل البشكي أيزا بأنو أحج مجاالت السعخفة، وىػ يتكػن مغ مجسػعة مغ الحقائق 
واألسذ العمسية والشطخيات التي تتعمق بالحرػل عمى األمػال مغ مرادرىا السختمفة وحدغ استخجاميا 

1ومشذآت األعسال والحكػمات مغ قبل األفخاد
 

ومشو يسكغ القػل بأن التسػيل البشكي عبارة عغ مجسل العسميات والػسائل السدتعسمة في اإلقتخاض 
والتي تسكغ األفخاد وكحا السؤسدات مغ تمبية احتياجاتيع مغ رؤوس األمػال وتدسح ليع بزسان استسخارية 

 : ومغ خالل ىحه التعاريف ندتخمز ما يمي. نذاشيع

 التسػيل البشكي يكػن في صػرة مبالغ نقجية وليذ سمع وخجمات 

 بالسبالغ األزمة دون زيادة أو نقران  أن يكػن التسػيل البشكي 

 التسػيل البشكي يكػن بيجف تصػيخ السذاريع سػاء كانت عامة أم خاصة 

 أن يقجم التسػيل البشكي في أوقات الحاجة إليو. 

 أىسية التسؽيل البشكي . 2

لكل بمج في العالع سياسة اقترادية وتشسػية يتبعيا أو يعسل عمى تحكيقيا مغ أجل تحقيق الخفالية 
ألفخاد مجتسعو، وتتصمب ىحه الدياسة وضع الخصػط العخيزة ليا والستسثمة في تخصيط السذاريع التشسػية 

 .وذلظ حدب احتياجات وقجرات البمج عمى التسػيل

 وميسا تشػعت السذخوعات فإنيا تحتاج إلى التسػيل البشكي مغ أجل نسػىا، حيث يعتبخ التسػيل 
البشكي بسثابة الجم الجارؼ لمسذخوع وبالتالي يسكغ القػل أن التسػيل لو دور فعال في تحقيق سياسة البالد 

 : شخيق ، وذلظ عغ2التشسػية

 : تؽفيخ رؤوس األمؽال األامة إلنجاا السذاريع التي يتختب عمييا. أ

 تػفيخ مشاصب عسل ججيجة لمتقميل مغ البصالة 

 تحقيق التشسية اإلقترادية لمبالد 

 إلخ...تػفيخ الدكغ، العسل. تحقيق األىجاف السدصخة لمجولة 

 تحقيق الخفاهية ألفخاد السجتسع عؼ طخيق تحديؼ الؽضعية السعيذية ليػ. ب

 أىجاف التسؽيل البشكي . 3

1 تتسثل أىجاف التسػيل البشكي في الشقاط التالية
 

                                                           
 1923دار السخيخ لمشذخ، .فخد ويدتػن، يػجيغ بخجام، تخجسة عبج الخحسان دعالة بيمة وعبج الفتاح الديج الشعساني، التسػيل اإلدارؼ، 1

  الدعػدية20ص

 ، مجاخمة ضسغ السمتقى الجولي بعشػاندور اإلعتساد السدتشجي في تسؽيل التجارة الخارجيةعاشػر كتػش، قػريغ حاج قػيجر، 2

 20  نػفسبخ ص 22و21، جامعة دمحم خيزخ بدكخة، سياسات التسؽيل وأثخىا عمى السؤسدات واإلقتراديات الشاميةبػشػشا دمحم 
 2016 الجدائخ
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  البحث والحرػل عمى الديػلة الزخورية لمسذخوع اإلستثسارؼ إلمجاده بالتجييدات الالزمة  

 تػزيع التجفقات الشقجية والسالية عمى القصاعات واألعػان اإلقترادية األخخػ بكل مػضػعية 

 دراسة فعالة لتكاليف السذخوع اإلستثسارؼ ومحاولة تغصية جدء مشيا  

  التعاون بيغ األشخاف اإلقترادية السشتجة مع القصاع السرخفي التجارؼ والسؤسدات السالية األخخػ
 .لتػفيخ مشتجات التجارة الجولية

 أشكال التسؽيل البشكي ومرادره . 4

 .سيتع التصخق إلى مختمف أشكال التسػيل في ىجا السصمب ودلظ مغ خالل عجة معاييخ

2: يسكغ تقديع أشكال التسػيل مغ عجة نػاحي نجرجيا فيسا يمي
 

 مؼ حيث السجة: 4-1

 :يرشف التسػيل مغ حيث السجة إلى 

يقرج بالتسػيل البشكي قريخ األجل تمظ األمػال التي تأخحىا : التسػيل البشكي قريخ األجل
 .السؤسدة مغ الغيخ وتمتدم بخدىا خالل فتخة ال تتجاوز سشة

يعخف بأنو ذلظ الشػع مغ التسػيل الحؼ يتع سجاده خالل فتخة تديج :  التسػيل البشكي متػسط األجل
 .عغ سشة وتقل عغ خسذ سشػات

وىػ التسػيل الحؼ يستج ألكثخ مغ خسذ سشػات، يكػن مػجيا : التسػيل البشكي شػيل األجل
 .لمعسميات االستثسارية شػيمة األجل 

3يرشف التسػيل البشكي مغ حيث السرجر إلى : مؼ حيث السرجر: 4-2
 

ىػ مقجرة السؤسدة عمى تغصية احتياجاتيا السالية الالزمة لدجاد الجيػن :  تسػيل البشكي داخمي
 .وتشفيح اإلستثسارات وكحلظ زيادة رأس السال العامل مغ األمػال الحاتية لمسؤسدة 

 عمى األمػال التي يتع باالعتسادىػ تشفيح االستثسارات الججيجة لمسؤسدة :  تسػيل البشكي خارجي
 .الحرػل عمييا مغ السرادر الخارجية

1: إلى يذسل التسػيل مغ حيث الغخض: مؼ حيث غخض التسؽيل: 4-3
 

                                                                                                                                                                                     
، محكخة ماجدتيخ، كمية العمػم اإلقترادية، العمػم التجارية وعمػم التدييخ، جامعة تسؽيل التجارة الخارجية في الجدائخ نػرة بػكػنة، 1

 31 ص2012الجدائخ 

2
 6-5 ض 1997 ، اإلسكشجرية،  ، تػزيع  مشذأة  السعارفالفكخ الحجيث في مجال مرادر التسؽيل،   مشيخ  إبخاليع ىشجؼ-

 83 ص1999، الجدائخ   ، دار السحسية  العمياتقشيات مخاقبة التدييخ ناصخ دادؼ  عػن، 3
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يتسثل في استغالل األمػال التي تخصج لسػاجية الشفقات التي تتعمق أساسا :  تسػيل االستغالل
بتذغيل الصاقة اإلنتاجية لمسذخوع قرج اإلستفادة كشفقات شخاء السػاد الخام أو دفع أجػر العسال وما إلى 

 ذلظ مغ السجخالت الالزمة إلتسام العسمية اإلنتاجية

يتسثل في األمػال السخررة في مػاجية الشفقات التي تتختب عشيا شاقة :  تسػيل االستثسار
 .إنتاجية ججيجة أو تػسيع الصاقة اإلنتاجية لمسذخوع كإقتشاء آالت وتجييدات وما إلى ذلظ

 مرادر التسؽيل: 5

 يقرج بسرادر التسػيل تذكيمة األمػال التي تحرل عمييا السؤسدة مغ أجل تسػيل استثساراتيا، 
 .فيشاك مرادر تسػيل قريخة األجل ومتػسصة وشػيمة األجل 

 مرادر التسؽيل البشكي قريخة األجل: 5-1

ىػ ائتسان قريخ األجل، ويقرج بو ذلظ القخض السسشػح لسؤسدة معيشة نتيجة : االئتسان التجارؼ 
شخاء مػاد أولية أو بزاعة دون أن تتختب عمييا دفع قيسة ىحه السذتخيات نقجا، إنسا تأخح صفة 

السذتخيات اآلجمة حيث يدسح لمسؤسدة بجفع قيسة مذتخياتيا اآلجمة خالل فتخة زمشية ال تتجاوز الدشة 
2الػاحجة

 

يقرج بو القخوض قريخة األجل التي تحرل عمييا السؤسدة مغ البشػك، : االئتسان السرخفي
ويأتي ىحا الشػع مغ اإلئتسان في السختبة الثانية بعج االئتسان التجارؼ، وذلظ مغ درجة اعتساد السؤسدة 
عميو كسرجر لمتسػيل قريخ األجل ويتسيد اإلئتسان السرخفي بأنو أقل تكمفة مغ اإلئتسان التجارؼ في 

الحاالت التي تفذل فييا السؤسدة في اإلستفادة مغ الخرع، يزاف إلى ذلظ أنو أكثخ مخونة مغ 
 3.اإلئتسان التجارؼ إذ يأتي في صػرة نقجية وليذ في صػرة بزاعة

 مرادر التسؽيل البشكي متؽسط األجل: 5-2

4:  سشػات وتذسل7-5تتسثل في القخوض التي تتخواح آجاليا بيغ 
 

تسثل القخوض متػسصة األجل نػعا مغ القخض التي تمتدم :  القخوض السباشخة متػسصة األجل
 السؤسدة عشج حرػليا عمييا بدجاد كل مغ أصل القخض والفائجة السدتحقة في تاريخ معيغ

تذيخ عسمية اإلستئجار إلى إتفاق بيغ مؤسدتيغ بحيث تقػم السؤسدة السدتأجخة : اإلستئجار
باستخجام أحج األصػل السسمػكة لمسؤسدة األخخػ وذلظ مقابل إلتداميا بجفع مبمغ معيغ، وفقا ليحا 

                                                                                                                                                                                     
 203 ص2005 ، اإلسكشجرية،  ، السكتبة  األكاديسية، دراسات في التسؽيلحدغ عصا  غشيع  -1

 338 ص2001   اإلسكشجريةاألوائل  لمصباعة  والشذخ ، دارأساسيات اإلدارة السالية،   حسدة  محسػد  الدبيخؼ 2

    9-8 ص 1997 ، اإلسكشجرية ،  ، تػزيع  مشذأة  السعارفالفكخ الحجيث في مجال مرادر التسؽيل،  ىشجؼ  مشيخ  إبخاليع 3

 235 - 234 ص 2004،اإلسكشجرية ،  ، الجار الجامعيةاإلدارة السالية،  ، وآخخون  ، نيال  فخيج م صصفى دمحم  صالح  الحشاوؼ 4
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األسمػب تدتصيع السؤسدة السدتأجخة أن تدتفيج مغ خجمات األصل الحؼ تحتاج إليو لفتخة زمشية معيشة 
 . دون الحاجة إلى شخائو

 مرادر التسؽيل البشكي طؽيل األجل: 5-3

  تعتبخ أمػال السمكية السرجر األساسي لمتسػيل بالشدبة لمسذخوعات الججيجة كسا أن التسػيل بأمػال 
 : السمكية يتستع بالسدايا التالية

 تدتخجم أمػال السمكية في تسػيل االستثسار الجائع لمسذخوع مثل إنذاء العقار الخاص بيحا السذخوع 

 تدتخجم أمػال السمكية في تسػيل جدءا مغ اإلستثسارات شػيمة األجل الخاصة بالسذخوع 

 تسثل أمػال السمكية صسام األمان بالشدبة لمجائشيغ وذلظ لػقايتيع في حالة تعخض السذخوع لمفذل 

  تعتبخ أمػال السمكية مرجرا لمػفاء بالجيػن  

 : مرادر أمؽال السمكية

 إصجار األسيع العادية 

  إصجار األسيع السستازة 

 األرباح السحتجدة 

 الدشجات. 

 مبادئ التسؽيل البشكي وخطؽاتو- 6

1 مبادئ التسؽيل البشكي6-1
 

 : ويتخكد التسػيل عمى العجيج مغ السبادغ نحكخ مشيا

 حيث ال يجب الدعي إلى السبادرة بسخاشخ مالية ججيجة ما لع: ضخورة السػازنة بيغ العائج والسخاشخة 
 .يكغ ىشاك عائج إضافي متػقع مغ العسمية

 إن لمشقػد قيسة زمشية مراحبة ليا، فالجيشار الحؼ يسكغ : األخح بعيغ االعتبار الكيسة الدمشية لمشقػد
 .الحرػل عميو اآلن أعمى مغ نفذ الجيشار الحؼ يسكغ الحرػل عميو في العام القادم 

 بسا أن ىجف التسػيل ىػ تعطيع ثخوة السالك أو حسمة األسيع حيث ال : كفاءة أسػاق رأس السال
يسكغ قياس ىحه الثخوة إال مغ خالل كفاءة األسػاق السالية، والدػق الكفء ىػ ذلظ الدػق الحؼ تعكذ 

 .فيو قيع األصػل في أؼ لحطة

 معشى ىحا أن جسيع التجفقات الشقجية يجب أن تحدب بعج : األخح بعيغ االعتبار التأثيخات الزخيبية
 .خرع الزخيبة

                                                           
  78ص ، 2000،، عسان   ىيثع  دمحم  الدغبي، اإلدارة والتحميل السالي،  دار الفكخ لمصباعة  والشذخ1
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 تبجأ إشكالية الػكالة مغ مبجأ فرل السمكية عغ التدييخ ونطخا ليحا الفرل فإن: إشكالية الػكالة 
 السديخيغ قج يتخحون قخارات ال تتفق مع أىجاف السالك في تعطيع قيسة األسيع عمى األقل في األجل

القريخ، كحلظ فإنيع يحاولػن تعطيع مشافعيع الخاصة مغ حيث السختبات والحػافد وذلظ عمى حداب 
السالك كسا أنيع يتجشبػن الجخػل في مذخوعات ذات مخاشخ مختفعة عمى الخغع مغ ارتفاع العائج ألشيا قج 

 تكمفيع فقجان مشاصبيع

 التي يجب أن تتػفخ أثشاء وضيفة التسػيل تتسثل األساسيةإن أىع الخصػات :  خطؽات التسؽيل البشكي6-2
1: في ما يمي

 

 السالية االحتجاجاتعمى السؤسدة أن تعخف باستسخار : التعخف عمى اإلحتياجات السالية لمسؤسدة∙ 
 وفق أىسيتيا وأولػيتيا لكي يتع الشطخ االحتجاجاتفي الفتخة الحالية والسدتقبمية، بعج ذلظ يجب تختيب ىحه 

فيسا ىػ متػفخ فييا، وىحا األمخ يتصمب مغ السخصط السالي وضع خصة مالية تتدع بالسخونة، وعشج 
 ضي والسباني راتأسيذ أؼ مذخوع فإنو البج مغ تحجيج متصمبات السذخوع مغ أصػل ثابتة كاأل

 بعج أن يتع التعخف عمى اإلحتياجات السالية تبجأ عسمية تحجيج كسية : تحجيج حجع األمػال السصمػبة
األمػال السصمػبة لتغصية ىحه اإلحتياجات وىحه الخصػة ليدت سيمة ألنو مغ الرعب تقجيخ كسية األمػال 

بذكل دقيق، وليحا البج مغ تحجيج حجيغ لتسػيل أؼ صفقة أو عسمية وىسا الحج األدنى والحج األعمى، 
 ذيغ الحجيغاتدام بولومحاولة اإل

 عمى القخوض إلى إصجار بعس االعتسادقج تمجأ السؤسدة إلى : تحجيج شكل التسػيل السخغػب 
األسيع والدشجات، وعادة ما يتع تحػيل األنذصة السػسسية بقخوض مػسسية ذات دفعات مػسسية تججر 
اإلشارة بزخورة عجم اإلسخاف في إصجار األسيع والدشجات ألن ذلظ يتختب عميو التدامات معيشة عمى 

 . السؤسدة وىحا حال القخوض أيزا وليحا تأتي ضخورة التشاسب بيغ مجة التسػيل وأسمػب التسػيل

  بعج أن يتع تحجيج اإلحتياجات ومقجارىا وشكل التسػيل فإنو : الحتياجات الساليةلوضع بخنامج زمشي
مغ األفزل أن يتع وضع خصة أو ججول زمشي، وأثشاء وضع الججول الدمشي البج مغ األخح بعيغ 

 اإلعتبار السجة التي يحتاجيا السسػل لكي يمبي شمبات التسػيل السقجمة مغ شخف السؤسدة

 تتزسغ الخصة التسػيمية الشذاشات التي ستحقق بيا األمػال : وضع وتصػيخ الخصة التسػيمية
والعائجات الستػقعة مشيا، باإلضافة إلى الزسانات التي تداعج في الحرػل عمى األمػال االزمة وتجشب 

السذاكل الستعمقة بالدجاد، وأن ىحه الخصة مقجار التجفقات الجاخمية والخارجية الذيء الحؼ يصسئغ 
 .السقخضيغ عمى مشح أمػاليع عشجما يعمسػن مػاعيج استخدادىا 

                                                           
 -2015، بدكخة   ، جامعة  دمحم  خيزخ مالية ،  محاضخات في الدػق األدوات السالية،  شمبة  سشة  أولى  ماستخ، تخرز  نقػد   فخيج  عبة1

2016  
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 إن تشفيح الخصة يتصمب أن تكػن مػضػعة بذكل جيج : تشفيح الخصة التسػيمية والخقابة عمييا وتسػيميا
قابل لمتصبيق كسا يتصمب الستابعة السدتسخة وترحيح اإلنحخافات الشاجسة عغ التشفيح الخاشئ أو أسباب 

أخخػ، والذظ أن الخصة التسػيمية يسكغ أن تتقادم ليحا البج العسل عمى تحجيجىا وتعجيميا وفق الستصمبات 
 الحجيثة

  مخاطخ وضسانات التسؽيل البشكي - 7

تػاجو البشػك عشج قياميا بالػضيفة التسػيمية أنػاع عجيجة مغ السخاشخ، وبسا أنو ال يسكغ بأؼ حال 
مغ األحػال إلغاءىا برفة نيائية فإن البشػك تدعى دائسا إلى زيادة ندبة اإلحتياط مغ ىحه السخاشخ 

وذلظ بصمب ضسانات كافية مغ السؤسدات التي تصمب القخض والتي تعتبخ ذات أىسية كبيخة بالشدبة لو، 
 .وعميو سيتع التصخق في ىحا السبحث إلى مخاشخ التسػيل البشكي وضساناتو

 : البشكي  مخاطخ التسؽيل7-1

 التػسع في نذاط البشػك زيادة في حجع السخاشخ فسشيا ما ىػ مختبط بعسمية اإلقخاض ومشيا ما 
 : ىػ مختبط بالجانب اإلقترادؼ، وسيتع شخح ىحه السخاشخ فيسا يمي

 : وتتسثل في: األخطار السختبطة بعسمية اإلقخاض .1

إن عجد البشظ عغ تحريل أمػالو أو عجم تدجيج السقتخض لسا : خطخ عجم القجرة عمى التحريل .2
عميو مغ ديغ سػاء بدبب عجم التقجيخ الجيج لمسالءة السالية لمسقتخضيغ أو ألسباب أخخػ، يعتبخ خصخا 
كبيخا بالشدبة لمبشظ وتدداد حجة ىحا الخصخ كمسا كانت األمػال السقتخضة مسمػكة لمغيخ في شكل ودائع 
لجػ البشظ، بحيث في ىحه الحالة يتحسل البشظ تكاليف مزاعفة ناتجة عغ عجم تدجيج أصل القخض 

مسا قج يتدبب في ،والػفاء بيا عشج حمػل آجاليا (الفػائج)وفػائجه فزال عغ تحسمو نفقات اإليجاع السجفػعة 
 1عدخ مالي قج يؤدؼ إلى أفالس البشظ أو في أحدغ األحػال قج تدػء سسعة البشظ 

ويقرج بو مػاجية البشظ صعػبات في تجبيخ األمػال بتكمفة عادية ومعقػلة، سػاء :خطخ الديؽلة .3
وتشذأ . لعجم تػافق آجال استحقاق الػدائع مع آجال استحقاق القخوض السسشػحة أو ألسباب أخخػ 

 2: مخاشخالديػلة عغ عجم قجرة البشظ عغ تمبية التداماتو اتجاه الغيخ، وتدداد خاصة في الحاالت التالية

 عشجما ال يكػن في استصاعة البشظ التجارؼ تػقع الصمبات الججيجة عمى القخوض 

 عشجما ال يدتصيع البشظ التػقع بسدحػبات الػدائع 

 عشجما ال يكػن في إمكانو التدييل الفػرؼ ألصػلو بتكمفة معقػلة. 

 يذيخ خصخ معجل الفائجة إلى التغايخ األساسي في صافي دخل فائجة البشظ : خصخ سعخ الفائجة
والكيسة الدػقية لحقػق السمكية بالسقارنة بالتغيخات التي تحجث في معجالت الفائجة الدػقية، وىحا يذسل 

                                                           
  ،إلسكشجرية135 ص1999،الجار الجامعية لمشذخ والتػزيع الشقؽد والبشؽك والعالقات اإلقترادية الجولية صبحي تادريذ قخيرة، 1

 ، عسان89 ص 1999دار وائل لمشذخ والتػزيع، : عبج السعصي رضا أرشيج، محفػظ أحسج جػدة، إدارة اإلئتسان -2
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التخكيب اإلجسالي لسحفطة البشظ والتخكيد عمى مػاعيج استحقاق األصػل والخرػم وكحلظ التغيخات 
ومخاقبة مخاشخ معجالت يعتبخ مغ األمػر اليامة لتقييع كفاءة . األساسية التي تصخأ عمى معجالت الفائجة

1لألصػل والخرػم اإلدارة
 

 ىحا الخصخ يختبط مباشخة بالعشرخ البذخؼ السسارس لسيشة الريخفة : الخصخ اإلدارؼ والسحاسبي
ومجػ كفاءتو، قجرتو واستعجاده لمكيام بيحه السيشة، أو بألحخػ مجػ استعجاده مغ حيث اإلجخاءات اإلدارية 

والسحاسبية وقجرتو عمى تصػيخ التدييخ اإلدارؼ، مسا يجشبو الػقػع في الستاىات كالتأخخ، األمخ الحؼ 
2قجيذػه سسعة البشظ أمام متعامميو ومغ ثع التأثيخ عمى قجرتو التشافدية في مجال الريخفة

 

 

 : وتكػن مختبصة بإحجػ األوجو التالية: السخاطخ اإلقترادية- 2

تعتبخ األدوات واألصػل التي يتع تجاوليا في الدػق مرجر ىحا الشػع مغ السخاشخ : مخاشخ الدػق  .1
وتشقدع إلى مخاشخ الدػق العامة والتي تشتج عغ التغيخ العام في األسعار والدياسات عمى مدتػػ 

 اإلقتراد ككل، ومخاشخ الدػق الخاصة والتي تشذأ عشجما يكػن ىشالظ تغيخ في أسعار أصػل أو أدوات
3متجاولة بعيشيا نتيجة ضخوف خاصة بيا

 

يكسغ في التغيخات في شخوط اإلستغالل أو اإلنتاج بدبب تقمبات األسعار : شبيعة الشذاط السسػل.  .2
في األسػاق الجولية أو الجاخمية، فيحه السطاىخ تذكل أخصارا بالشدبة لمبشظ مسا تجعمو يستشع عغ 

 بأمػالو في مجاالت تكػن عخضة لعجم قجرتو عمى الدجاد السزاربة

ىحا الخصخ مختبط بصبيعة العسمية السصمػب تسػيميا، مبمغيا ومجتيا، : العسمية مػضػع التسػيل .3
فالػضعية ىشا تتعمق أساسا بالػضعية السالية لمعسيل فزال عغ مػقعيا في الدػق الػششي والعالسي عمى 

4الدػاء  حج
 

سعار ومغ لألرتفاع السدتسخ في السدتػػ العام ايختبط ىحا الخصخ ب: وضعية السدتػػ العام لألسعار .4
ثع الديادة في معجالت التزخع، مسا يؤدؼ إلى فقجان أسعار الفائجة لكيستيا الحكيكية، األمخ الحؼ يؤثخ 

                                                           
الجار الجامعية لمصباعة والشذخ والتػزيع، : ، اإلسكشجرية"تحميل العائج والسخاطخة"أداء البشؽك التجارية  تقييػ شارق عبج العال حساد، 1

 73 ص1999

 ،135 ص1999، الجار الجامعية لمشذخ والتػزيع، الشقؽد والبشؽك والعالقات اإلقترادية الجوليةصبحي تادريذ قخيرة،  -2
 اإلسكشجرية

، "31 ص2003البشظ اإلسالمي لمتشسية : تحميل قزايا في الرشاعة السالية إسالمية"إدارة السخاطخ شارق هللا خان، حبيب أحسج،  -3
 السسمكة العخبية الدعػدية

 136صبحي تادريذ صمخجع سبق ذكخه  -4
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وفي ىحه الحالة يتحسل البشظ خدارة كبيخة خاصة إذاار . سمبا عمى الكيسة الحكيكية لمقخض عشج حمػل أجمة
1تفعت معجالت التزخع بشدب تديج عغ معجالت الفائجة عمى القخوض السسشػح

 

ويقرج بو الخصخ الشاجع عغ تعامل البشظ التجارؼ بالعسالت األجشبية والحؼ : خصخ سعخ الرخف.  .5
يكػن بدبب حجوث تقمبات في أسعار تمظ العسالت مسا يذكل مخاشخ عمى إيخادات البشظ ورأس مالو، 

2البشظ لو حقػق وعميو واجبات محخرة بيحه العسالت  حيث أن
 

 : ضسانات التسؽيل البشكي: 7-2

يسكغ ترشيف ضسانات التسػيل البشكي إلى ضسانات شخرية وأخخػ عيشية بإلضافة إلى 
 : ضسانات أخخػ سيتع إبخازىا فيسا يمي

وىي عبارة عغ تعيج شخري شبيعي أو معشػؼ، أو تعيج مجسػعة مغ : الزسانات الذخرية .1
األشخاص عمى تشفيح التدام السجيغ الخئيدي في حالة عجده أو تجاوزه األجل السحجد لتاريخ اإلستحقاق 

 : بيغ نػعيغ مغ الزسانات الذخرية وىي(البشظ)نحػ الجائغ 

وىي عقج يتعيج بسػجبو البشظ بتدجيج جدء أو كل ديػن السؤسدة إذا لع تفي بيا، وتكػن في : الكفالة .1
تدام ما اتجاه لشكل وثيقة يتعيج فييا البشظ بخصج مبمغ معيغ لغاية تاريخ معيغ كزسان لتشفيح السؤسدة لإل

ويدداد الصمب عمى الكفالة عغ انعجام الثقة بيغ السؤسدة . شخف ثالث عادة ما يكػن مشذأة حكػمية
 والصخف اآلخخ، كسا يسكغ أن يرجرىا البشظ لرالح مؤسدة مغ خارج البالد وىحا يتصمب الحرػل عمى

3إذن مغ سمصة التحػيل الخارجي لتفادؼ خخوج العسمة الرعبة
 

يعتبخ ىحا الشػع مغ الزسانات صػرة مغ صػر اإلقتخاض يسشحو البشظ : الزسان اإلحتياشي .2
لمسؤسدة عشجما تتعاقج مع جية إدارية في صفقة بيع أو تػريج أو أشغال عامة، ويزسغ البشظ السؤسدة 

في حجود مبمغ معيغ في حالة عجم تشفيح التداماتيا، فسزسػن ىحا القخض أن يػقع البشظ تزامغ احتياشي 
4ورقة تجارية لرالح السؤسدة ويتحرل البشظ مقابل ذلظ عمى عسػلة عمى

 

 : الزسانات العيشية - 2

تقػم ىحه الزسانات عمى مػضػع الذيء السقجم لمزسان وتتسثل في العقارات والسشقػالت، حيث 
. عمى سبيل الخىغ وليذ عمى سبيل تحػيل السمكية (البشظ)تحت ترخف الصخف الجائغ  تػضع ىحه الكيع

 محل الخىغ ويدتخجع بحلظ الذيءوفي حالة عجد الصخف السجيغ عمى تدجيج ديشو فإن البشظ يقػم ببيع 
                                                           

  ،اإلسكشجرية163مخجع سبق ذكخه ص -1

 ص، 45.الجار الجامعية، : إنعكاسات الستغيخات السعاصخة عمى القطاع السرخفي ودور البشؽك السخكدية حسج شبعان دمحم عمي، 2
 ، اإلسكشجرية2003

  127ص 2000 الجدائخديػان السصبػعات الجامعية، ، محاضخات في اقتراد البشؽكشاكخ القدويشي،  -3

 128شاكخ القدويشي مخجع سبق ذكخه ص -4
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.  يػم إبتجاء مغ تاريخ الكيام بتبميغ عادؼ لمسجيغ 15ديشو كسا يسكغ لمبشظ أن يذخع في عسمية البيع خالل 
 1.ويسكغ التسيد بيغ نػعيغ مغ الزسانات الحكيكية 

ليربح في حيازتو وىحا كتأميغ  (البشظ)وفيو يقػم السجيغ بتدميع الزسان لمجائغ : الخىغ الحيازؼ 
لقخضو أو أؼ التدام ناشئ بيغ الصخفيغ وفق ما ىػ محجد في اإلتفاق، وفي ىحا الشػع تكػن السمكية مغ 

وبالتالي فإن البشظ يسمظ حق اإلحتفاظ بو إلى حيغ سجاد  .(البشظ)فتكػن مغ نريب السػدع إليو  نريب
وإن تعحر عمى السػدع سجاد ديشو فيسكغ لمبشظ الترخف فيو وبيعو ،الجيغ أؼ تاريخ استحقاق الجيغ 

 .إلستخجاع أمػالو 

ومعشاه أن مرمحة معيشة في ممكية يتع نقميا بغخض الزسان إلستخداداقتخضت : الخىغ الخسسي
وتذسل ىحه السستمكات الكيع السشقػلة وغيخ السشقػلة، وىشا الحيازة تبقى لجػ السجيغ وفي حالةعجده عغ 

في السمكية العقار  (البشظ)سجاد ديشو تشتقل السمكية بشاء عمى ذلظ عمى عقج ويتختب عمى ذلظ حق الجائغ 
 .والترخف فيو بالبيع دون الحرػل عمى إذن مغ السحكسة إلستخداد أمػالو 

 :  ضسانات أخخى 3 

باإلضافة إلى الزسانات الذخرية والعيشية ىشاك ضسانات أخخػ مالئسة ومتشػعة قادرة عمى 
 : 2اإلئتسان السرخفي مغ األخصار السحجقة بو ويسكغ إبخازىا في العشاصخ التالية حساية

ويسثل ضسان يؤكج وجػد البزاعة ووصػليا إلى السخدن ويخفق ىحا الدشج بػصل : سشج السخدن 
ويتسيد سشج السخدن بقابميتو . إيجاع الدمع، حيث يعتبخ ىحا الػصل بسثابة تأكيج عمى وصػل البزاعة

لمتحػيل عغ شخيق التطييخ وىػ يحتػؼ عمى كل السعمػمات التي تدسح بالتعخف عمى البزاعة وقيستيا، 
ومغ ىحه الشاحية يدسح سشج السخدن لمسػدع باإلقتخاض عمى . وعمى ىحا األساس يكتدب صفة الزسان

قيسة البزاعة السػدعة في السخدن العام، وعمى حامل الدشج أن يصالب عشج اإلستحقاق بالتدجيج بسقخ 
إقامة السػدع وفي حالة عجم التدجيج يسكشو اإلحتجاج خالل األيام الثسانية السػالية أو بيع البزاعة 

 .السخدونة في السداد العمشي وتحريل أمػالو

وىي تقشية قانػنية ومالية مغ أصل أمخيكي تدسح لمسؤسدات بإكتداب تجييدات : اإليجار التسػيمي
ت، وتشتقل السمكية إلى البعج فتخة تأجيخ وفي ضل شخوط متغيخة حدب شبيعة السال عقارات أو مشقػ

 .السدتأجخ بسجخد دفع آخخ قدط

                                                           
 كمية العمػم اإلقترادية والعمػم رسالة ضسغ متصمبات نيل شيادة ماجيدتخ، إشكالية القخوض السرخفية الستعثخةعادل لبال،  -1

 40 ص 2012 / 3التجارية وعمػم التدييخ، جامعة الجدائخ  

، مجمة إقتراديات اإلصالحات السرخفية في القانؽن الجدائخي في إطار التدييخ الرارم لذؤون الشقج والسالالجياللي عجة،  -2
 328.- 325، جامعة الذمف، الجدائخ، بجون سشة ص 4شسال إفخيكيا، العجد 
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وتزسغ لمتجار دفع الركػك السدحػبة مغ شخف الحائديغ عمييا إلى : البصاقة السزسػنة بذيظ
 .غاية مبمغ معيغ وسحب أمػال مغ البشػك السشتسية ليحا الشطام

تدسح لراحب حداب بالعسمة الرعبة مفتػح لجػ القخض الذعبي الجدائخؼ : بصاقة التأشيخة الجولية
 .وىحا في الجدائخ بالكيام بالجفع في الخارج وسحب األوراق السالية لجػ البشػك التابعة ليحا الشطام

 تجخالت البشؽك في عسميات التجارة الخارجية: السطمب الثالث

قدسشا ىحا السصمب إلى ثالثة فخوع، حيث سشتصخق إلى تػشيغ العسميات التجارية في الفخع األول، 
 . أما الفخع الثاني والثالث سشتشاول التسػيل والكفاالت والزسانات البشكية 

السؤسدات السرخفية السعتسجة كالبشػك، ليا دور كبيخ في التجارة الخارجية بػاسصة الحاالت التي 
تتجخل بيا، لحلظ نجج كل متعامل اقترادؼ يتػجو نحػ الدػق الجولية ممدم أن يسخ عمى البشظ مغ أجل 

تدجيل العسمية التجارية الستعمقة باالستيخاد والترجيخ لجػ البشظ، قبل البجء بأية عسمية أو نذاط آخخ 
بيجف إما الحرػل عمى الديػلة السالية لتسػيل العسمية التجارية، أو استخجام وسائل الجفع التجارة 

:  الخارجية لشقل الشقػد الشاتجة عشيا ويتع ىحا عبخ

 

 تؽطيؼ العسميات التجارية : الفخع األول

إجخاء : يجب في كل عسمية استيخاد أو ترجيخ لمدمع أو الخجمات الكيام بالتػشيغ الحؼ يعخف بأنو
إدارؼ يتسثل بالشدبة لمبشػك في تدجيل ومشح مداعجة قانػنية لجسيع عسميات االستيخاد والترجيخ وذلظ 
وفقا لسمف التػشيغ الحؼ يحتػؼ عمى شمب فتح التػشيغ مرادق عميو، فاتػرة شكمية، االلتدام بالتشفيح، 

 .ممخز عغ العسمية

 تعخيف التؽطيؼ السرخفي  -1

يقرج بتػشيغ العسميات التجارية الخارجية قيام الستعامل االقترادؼ بتدجيل عسمية التجارة الخاصة 
بالترجيخ أو االستيخاد لجػ البشظ السعتسج، فيعتبخ التػشيغ السرخفي أول اترال لمبشظ لشذاط التجارة 

 1.الخارجية، فيػ بصبيعة الحال التدام يقع عمى كل عػن أو متعامل اقترادؼ يتػجو نحػ الخارج

" السدتػرد"أو " السرجر"أما الستعامل االقترادؼ السصمػب مشو تػشيغ عسميتو التجارية ىػ السدسى 
لكغ بذخط أن يكيع في الجدائخ، فان نذاط االستيخاد والترجيخ مفتػح لكل شخز شبيعي أو معشػؼ 

 .يسارس نذاشا اقتراديا بذخط أن يكػنسكيسافي الجدائخ 

                                                           
، الجدء األول، كمية الجور الججيج لمييئات التقميجية في ضبط الشذاط االقترادي عمى السشعؽمة القانؽنية الؽطشية   أرزيل الكاىشة، 1

 24 ص2012 ديدسبخ 01-نػفسبخ30الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة جيجل، يػمي 



البنوك التجاريت وتمويل التجارة الخارجيت: ...................................... الفصل األول  
 

 
 

42 

 التؽطيؼ السرخفي كإجخاء أولي -2

لكي نتبادل دخػل وخخوج الدمع والخجمات بيغ أقاليع الجول وأسػاقيا يجب تػشيغ صادراتيا 
 مغ الشطام رقع 37ووارداتيا مدبقا قبل اإلجخاءات األخخػ كالجسخكية مثال، وىحا ما تػضحو السادة 

تعج البشػك والسؤسدات السالية الػسيصة السعتسجة وىي الػحيجة »: التي تشز عمى ما يمي- 0701
السؤىمةكي تشفح لحداب زبائشيا التحػيالت والتخحيالت السختبصة بالسعامالت الخاصة بالدمع والخجمات 

 1.«التي تع تػشيشيا مدبقا لجػ شبابيكيا

 التؽطيؼ السرخفي إجخاء إلدامي في التجارة الخارجية - 3 

كل عسمية ترجيخ أو استيخاد لمدسع والخجمات تخزع لمتػشيغ اإللدامي لجػ وسيط معتسج و - 
 : لمتػشيغ البشكي مجسػعة مغ الخرائز، يسكغ اخترارىا فيسا يمي

يجل التػشيغ أن البشػك مدؤولة في نطخ نطع السبادالت عغ الترفية والتدػية لسمفات التػشيغ، 
عمى ىحا األساس كل بشظ معتسج ووسيط مصالب بفتح ممف التػشيغ لكل عسمية بغخض التأكج مغ 

 : الستابعة السادية والسالية، حيث يجب تػفخ ثالث أنػاع مغ الػثائق في ممف التػشيغ وىي

، الػثائق الجسخكية، الػثائق (الفاتػرة، وصل الصمبية، العقج التجارؼ  )الػثائق التجارية - 3-1
 .السالية

يجب عمى البشظ أن يكػن حامال لسػافقة وترخيح مغ البشظ السخكدؼ حتى يقػم بعسمية -3-2
 .تػشيغ الػاردات، وتػشيغ الرادرات: التػشيغ ويسكغ تقديع التػشيغ إلى قدسيغ

 فتح ممف التؽطيؼ  - 4 

إن فتح ممف االستيخاد . يتزسغ عسمية ابتجائية في التشفيح السادؼ أو السالي بعقج تجارؼ أو فػاتيخ
يتصمب عمى السدتػرد أن يقجم رقع التػشيغ عغ شخيق بشظ التػشيغ وىحا بكتابة شمب خصي بعج مخاجعة 

سعخ الحقػق الجسخكية بالتخابط مع السشتػج السخاد استيخاده أو السػاد السسشػع استيخادىا أو السحطػرة أو 
 .الخاضعة لذخوط يدتخخج ىحا الخقع مغ فيخس مخقع ومسزي مغ شخف مدؤول 

 التسؽيل: الفخع الثاني

مغ أىع االىتسامات التي تػاجو السؤسدات في السيجان االقترادؼ ىػ ما يعخف بالتسػيل، فالكل 
يحاول أن يجج االسمػب التسػيمي السالئع لطخوفو واحتياجاتو والكل يبحث عغ مرادر التسػيل السشاسبة 

 .وتكييفا حدب االحتياجات التسػيمية وىحه السؤسدات السكمفة بعسمية التسػيل تتسثل أساسا في البشػك

                                                           
، يتعمق بالقػاعج العامة السصبقة عمى السعامالت الجارية مع الخارج والحدابات 2007 فيفخؼ 7، مؤرخ في 07-01  نطام رقع 1

 الرادر في 8، العجد 2011 أكتػبخ 19 السؤرخ في 06-11، معجل ومتسع بشطام 13/5/2007، صادر في 31بالعسمة الرعبة، عجد 
15/02/2012. 
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 تعخيف التسؽيل -1

كافة األعسال التشفيحية التي يتختب عمييا الحرػل عمى الشقػد واستثسارىا في "يعخف التسػيل بأنو 
عسميات مختمفة تداعج عمى تعطيع قيسة الشقجية الستػقع الحرػل عمييا مدتكبال في ضػء الشقجية الستاحة 

1".حاليًا لالستثسار
 

 : األسذ الؽاجب مخاعاتيا عشج مشح التسؽيل البشكي -2

تدتشج عسمية التسػيل البشكي إلى عجد مغ األسذ والقػاعج الثابتة السدتقخة، السخنة والستعارف عمييا 
محميا وعالسيا وىحا تخسيخا لسبجأ الدالمة في العسل والدخعة في اإلنجاز والجػدة في التصبيق وتتسثل 

 : عسػما ىحه األسذ فيسا يمي

 وذلظ بسعشى اشسئشان البشظ إلى أن السؤسدة التي تحرل عمى االئتسان سػف تتسكغ : تػفخ األمان
 .مغ سجاد القخوض السسشػحة ليا مع فػائجىا في السػاعيج السحجدة لحلظ

 أؼ حرػل البشظ عمى فػائج مغ القخوض التي يسشحيا والتي تسكشو مغ دفع الفػائج عمى : تحقيق عائج
 .الػدائع ومػاجية مراريفو 

 تتعمق الديػلة بسجػ قجرة البشظ عمى الػفاء بالتداماتو في الػقت السحجد خاصة تمظ الستعسقة : الديػلة
 .بػدائع العسالء 

  يخزع البشظ التجارؼ في مشح االئتسان لسا يرجره البشظ السخكدؼ مغ قخارات : قخارات البشظ السخكدؼ
مثل تمظ الستعمقة بحجود ااٍلقخاض وااٍلقتخاض، وكحلظ ندبتي الديػلة واالحتياشي الشقجؼ الػاجب االحتفاظ 

 .بيا وغيخىا مغ القخارات 

  الدياسة االئتسانية لمبشظ وشبيعة الػدائع يخزع البشظ فيسا يسشحو مغ تسػيل لمدياسة االئتسانية التي
2تزعيا إدارتو والتي تتسثل في السبادغ السشطسة ألسمػب مشح التدييالت االئتسانية 
. 

 أىجاف التسؽيل  -3

يسكغ استشتاج أىجاف التسػيل مغ خالل الجور األساسي الحؼ بمعبو في تدييخ األنذصة االقترادية 
 : وتتسثل في

  الحرػل عمى الديػلة الالزمة والزخورية لمسذاريع االقترادية. 

  تػزيع التجفقات السالية والشقجية عسى القصاعات واألعػان االقترادية؛ 

                                                           
 .35، ص 2010، دار الشيزة العخبية، عسان،  مرادر التسؽيل عبيج عمى أحسج الحجازؼ، 1

_  جامعة الذمفSNVIحالة مؤسدة _ دور االعتساد السدتشجي في تسؽيل التجارة الخارجية  كتػش عاشػر، قػريغ حاج قػيجر، ، 2
 23 ص.2006 نػفسبخ 22-21، أيام "أساسيات التسػيل وأثخىا عمى االقتراديات والسؤسدات الشامية"السمتقى الجولي حػل 
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  التعاون بيغ األشخاف االقترادية السشتجة مع القصاع البشكي والسؤسدات السالية بغخ ض تػفيخ
 .مشتجات التجارة الخارجية 

  تغصية تكاليف السذاريع االستثسارية. 

 أىسية التسؽيل في التجارة الخارجية  -4

تطيخ أىسية التسػيل في التجارة الخارجية والتي ليا دور فعال في تحقيق سياسة البالد التشسػية 
 : وذلظ عغ شخيق ما يمي

 بيغ مختمف البمجان  (الدسعية والخجمية)تحقيق واإليفاء بالسبادالت التجارية مشيا الرادرات والػاردات
 .وذلظ عغ شخيق التسػيل الجولي

  تػفيخ رؤوس األمػال الالزمة إلنجاز السذاريع. 

  تػفيخ فخص ججيجة لمعسل لغخض الحج مغ البصالة أو القزاء عمييا . 

 تحقيق التشسية االقترادية في البالد. 

  تحقيق األىجاف السخصصة مغ قبل الجولة. 

 تحقيق الخفالية ألفخاد السجتسع عغ شخيق تحديغ الػضعية السعيذية ليع. 

 تأميغ التجفقات الجولية لخؤوس األمػال السختمفة. 

  تأميغ االلتدامات السالية عمى البمجان السختبة عمى األوضاع الدياسية الدائجة في العالع وخرػصا
 .في حالة حرػل الحخب أو مصالبة بتعػيزات مالية

 الكفاالت والزسانات البشكية : الفخع الثالث

لقج انتذخت التأميشات الذخرية خرػصا بعج تػسع السعامالت بيغ الشاس وقياميا بفاعمية أكثخ 
بإنجاز السعامالت البشكية، وازدياد الثقة في التعامالت التي تقجميا البشػك، وقج ساىع تصػر العسل البشكي 

 .في انتذار ىحا الشػع مغ التأميشات، فعخفت البشػك الكفالة في شكميا التقميجؼ 

إذ أن البشظ يصمب مغ العسيل تقجيع كفيل يزسغ الجيغ الحؼ في ذمتو، وقج يكػن البشظ كفيال 
ثع تصػر نطام الكفاالت في السجال البشكي، . يزسغ عسيمو في حال نذأ في ذمتو ديػن لجػ الغيخ

فأصبحت لمكفاالت البشكية أبعادا وصيغا ججيجة أوججىا الشطام والقانػن واألعخاف البشكية، وأصبحت ىحه 
الريغ السبتكخة مسيدة عغ مفيػم الكفالة، اذ نجج مغ بيشيا ما يدسى بخصابات الزسان البشكية التي تقػم 

1. البشػك بتقجيسيا لعسالئيا، تعتبخ الكفاالت والزسانات البشكية التدامات مكتػبة مغ شخف البشظ
 

 : تعتبخ الكفاالت والزسانات البشكية التدامات مكتػبة مغ شخف البشظ حيث أن

                                                           
دار الشفائذ لمشذخ والتػزيع، الصبعة األولى، عسان، التسؽيل ووظائفو في البشؽك اإلسالمية والتجارية، قتيبة عبج الخحسغ العاني،  _ 1

 .269، ص 2012
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 التدام مخفق بالعقج التجارؼ، ففي حالة اإلخالل بالعقج التجارؼ يقػم السدتفيج ": الكفالة ىي
1"بإعصاء الجليل بأن السرجر لع يقع بتشفيح العقج مثمسا ىػ متفق عميو  (السذتخؼ )

. 

أؼ أن الكفالة ىي تعيج شخز شبيعي أو معشػؼ بأن يجفع الجيغ عغ السجيغ في حالة عجم وفاء 
 .ىحا األخيخ لمجيغ، وباخترار تحسل مدؤولية الػفاء عغ إعدار السجيغ

 : ويسكغ التسييد بيغ نػعيغ مغ الكفالة

يجػز كفالة السجيغ بغيخ عمسو، ويجػز رغع معارضتو وال تجػز في مبمغ أكبخ :  الكفالة البديصة
 .مسا ىػ مدتحق عمى السجيغ 

إذا تعجد الكفالء في ديغ واحج، وكانػا متزامشيغ، فكل كفيل مدؤول عغ الجيغ : كفالة التزامغ
ذلظ ألنو يعتبخ شخيكا في أصل الجيغ في  (البشظ)كمو، وىػ مصالب بتدجيجه في حالة ما إذا شمب الجائغ 

ىحه الحالة، وبالتالي فإن ىحا الشػع مغ الكفالة يسشح ضسان أكبخ لمجائغ في حالة عجد السجيغ والبشظ 
 .يختار مغ يبجو أكثخ قجرة عمى التدجيج مغ الكفالء 

ىي التدام أساسي ومدتقل يزبط العالقةبيغ أشخاف العقج، كسا أن الذيء : الزسانات البشكية
السالحع أنو في إشار التجارة الجولية فإن الزسانات تعتبخ األكثخ استخجاما مغ الكفاالت حيث أن 

الزسانات تجخل فييا البشػك وبالتالي ىي عالقة ثالثية بيغ السرجر والسدتػرد والبشظ الزامغ حيث أن 
 السرجر ىػ معصي األمخ أما السدتػرد فيػ السدتفيج

 : ومؼ  يؼ ىحه البشؽك الزامشة نحكخ

 : البشغ السخاسل- 

، أؼ أن (محمي )وىػ بشظ خارج الجولة يقػم بإنياء أعسال تخز أحج عسالء بشظ داخل الجولة 
 السدتشجية العالقة بيغ بشكيغ وأكثخ في بمجان مختمفة، وتطيخ أىسية البشظ السخاسل في إنياء االعتسادات

كزسان لمسرجر في عسميات الترجيخ حيث يكػن أحج عسالء البشظ السحمي يخغب في استيخاد بزاعة 
 2.ويقػم البشظ السحمي بعسل التحػيالت السالية الالزمة 

 : البشغ السعدا- 

قج يصمب البشظ فاتح االعتساد مغ البشظ السخاسل إضافة تعديده إلى االعتساد، فإذا قبل البشظ 
السخاسل ذلظ فإنو يقػم بتبميغ االعتساد إلى السدتفيج ويعمسو بأنو يزيف تعديده ويؤكج صحة ما ورد في 

االعتساد، وعادة ما يرخ السدتفيج عسى تدسع اعتساد معدز كأن ذلظ مغ شأنو أن يديج ضساناتو، وجخت 
                                                           

لبشان، - ، مكتبة حدغ العرخية لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت، اقتراديات البشؽك والتقشيات البشكية  لحمػ بػخارؼ، العايب وليج1
 .277-276، ص 2013

2
  www.bayt.com/ar/specialties/q/87516 consulté le 01/03/2016] 
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العادة عسى أن يقػم السدتفيج بالدحب عسى البشظ السعدز كسبيالة مدتشجية بكيسة االعتساد باعتباره البشظ 
 1.السمتدم بالجفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .178، ص 2008، السػسػعة التجارية والسرخفية، دار الثقافة لسشذخ والتػزيع، عسان، عسميات البشؽك  محسػد الكيالني، 1
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 خالصة 

أىسية كبيخة تتسثل في   تع التصخق إليو في ىحا الفرل تػصمشا إلى أن لمتجارة الخارجيةماحدب 
 العجيج مغ السخاشخ ةلمتجارة الخارجي ألؼ دولة في العالع كسا ان االقترادؼكػنيا مرجرا أساسيا لمشذاط 

التجارية في تسػيل التجارة الخارجية عغ  التي تتحسميا، باإلضافة إلى األىسية الكبيخة التي تمعبيا البشػك
كسا تع التصخق إلى .األجل، متػسصة وشػيمة األجل  شخيق تقشيات والتي تشقدع إلى تقشيات تسػيل قريخة

 .الخارجية والتي تمعب دورا ىاما في إنعاش التجارة الخارجية  التسػيل البشكي وتجخالتو في عسميات التجارة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
لطرق التمويل البنكي التي يدتخدمها تطبيقية دراسة 

  قبل و بعد جائحة  كوفيدfransabankبنك 
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 :تسييد
تحتل السؤسدات السالية وعمى رأسيا البشؾك مكانو ىامة في الشغام السرخفي ألي بمج نغخا ألىسضتيا 

ودورىا في تحخيػ القظاعات الؾطشية خاصة ما تعمق مشيا بالتجارة الخارجية ، و لكؽ بعج انتذار جائحة 
 تحت ضغط غضخ مدبؾق كسخاطخ الدضؾلة و ه واجو الشغام السالي العالسي صجمة وضعت covid-19كؾفضج

وفي إطار . مخاطخ االئتسان و مخاطخ االقتخاض و عجم القجرة عمى الدجاد  مع زيادة كبضخة في ضغؾط التسؾيل،
تؾطضج التكامل بضؽ الجانب الشغخي والجانب التظبيقي، ارتأيشا إجخاء دراسة تظبيكية عمى أحج اليياكل السرخفية 

  ،وذلػ مؽ أجل محاولة إبخاز دور التسؾيل البشكي في عسميات fansabankالجدائخية والستسثمة في بشػ الجدائخ
  .التجارة الخارجية قبل و بعج جائحة كؾفضج

  :و  بشاء عميو قسشا بتقديؼ ىحا الفرل إلى مبحثضؽ كسا يمي
 fransabankعسؽميات حؽل بشغ  :   السبحث األول 
 التسؽيل البشغ لعسميات التجارة الخارجية قبل و بعد كؽفيد:   السبحث الثاني 
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 fransabankعسؽميات حؽل بشغ  : السبحث األول 
مؽ أىؼ البشؾك التجارية في الجياز السرخفي الجدائخي لسا لو مؽ  "fransabank "  عج البشػ الجدائخي 

دور فعال في تحقضق التشسية االقتراد ة حضث أسشجت إليو ميسة التكفل بعسميات الجدائخ مع الخارج باإلضافة إلى 
،وسضتؼ التظخق في ىحا السبحث 34تعجد وكاالتو، نتيجة تؾسع نذاطو في الجاخل ومؽ بضشيا وكالة بخج بؾعخيخيج 

إلى لسحة  تاريخية عؽ بشػ فخندبشػ الجدائخ ، تعخيفو وأىجافو و وعائفو ، باإلضافة إلى شخح الييكل التشغيسي 
 .دون أن نشدى ذكخ السؾارد و اإلستخجامات الخاصة بو . لمبشػ 

 Fransabankنذأة و تقديػ بشغ : السطمب األول 
سشتشاول في ىحا السظمب لسحة تاريخية عؽ نذأة بشػ فخندبشػ في الفخع األول ، يميو التعخيف ببشػ فخندبشػ و 

خجماتو السرخفية في الفخع الثاني و الثالث عمى التؾالي ، أما الفخع الخابع  انجازات بشػ فخندبشػ في الداحة 
 .الجولية 

 لسحة تاريخية عؼ مجسؽعة فرندبشغ: الفرع األول 
         ستمػ فخندبشػ تخاثا مرخفيا وماليا  عؾد تاريخو إلى أكثخ مؽ تدعة عقؾد مؽ التسضد ، وتعؾد أصؾلو ٍالى 

 في بضخوت،  بعج ما  قخب مؽ Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie ، مع افتتاح فخع 1921عام 
قخن مؽ إنذائو ، قام البشػ بتحؾيل نفدو إلى مجسؾعة عالسية السدتؾى ، مسا حفد التشسية متعجدة األبعاد 

لالقترادات والسجتسعات التي  خجميا، بفزل قؾتيا السالية وديشاميكضتيا وطابعيا السبتكخ وإحداسيا بالسدؤولية 
السالية وإبجاعيا ، نجحت السجسؾعة في تخسيخ مكانة رائجة داخل السجتسع السرخفي المبشاني وفي البمجان التي 

 . رسخت نفديا فضيا
 

 لجرجة أنيا مؾجؾدة اآلن في لبشان وفخندا والدؾدان وبيالروسيا FRANSABANKتظؾرت مجسؾعة 
واإلمارات العخبية الستحجة والعخاق وساحل العاج وكحلػ في الجدائخ، حتى اآلن  تستمػ السجسؾعة حؾالي عذخيؽ 

شخكة تابعة لمخجمات السرخفية والسالية حؾل العالؼ ، وىي متخررة في الخجمات السرخفية لألفخاد ، ودراسات 
 .السذاريع  وليكمة التسؾيل  والخجمات السرخفية االستثسارية  والتأجضخ  والتأمضؽ السرخفي والعقارات

 FRANSABANKالتعريف ببشغ :     الفرع الثاني 
FRANSABANK EL JAZAÏR SPA ىؾ بشػ بخأس مال مختمط ، معغسو مؽ المبشانضضؽ،  بجأ  

 بعج الحرؾل عمى مؾافقة بشػ الجدائخ الحي قخر 2006تذخيؽ األول / نذاطو في الجدائخ في األول مؽ أكتؾبخ 
الؾثؾق بو رغؼ تغضخ الدياق السرخفي،  معدزا بالثقة التي أولتيا الدمظات الشقج ة الجدائخية لو ، سعى فخندبشػ 

الجدائخ إلى تظؾيخ وإتاحة جسيع مشتجات وخجمات البشػ التجاري ذات الظابع العالسي لعسالئو ، مع ضسان 
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خجمات ذات جؾدة عالية ،  في الؾاقع  يمتدم فخندبشػ الجدائخ بتقج ؼ أفزل مجسؾعة مؽ الخجمات السرخفية 
والسالية لعسالئو السكؾنضؽ مؽ األفخاد والسيشضضؽ والذخكات الرغضخة والستؾسظة وكحلػ السجسؾعات الؾطشية والجولية 
الكبضخة،  مبتكخ في مشتجاتو مظسئؽ في أخالقياتو وفعال في مخونتو، بيجف أن  ربح مؤسدة مالية مخجعية عمى 

الداحة السرخفية الجدائخية ،  عتدم فخندبشػ أن يمعب دوره الكامل في التؾسط بضؽ مجخخات األفخاد ، التي 
تدتشدفيا السشتجات والخجمات  ، واالحتياجات التسؾيمية لمذخكات الرغضخة والستؾسظة والكبضخة ، عمى وجو 

الخرؾص الذخكات الرشاعية واإلنتاجية ذات اإلمكانات الترجيخية العالية ، مؽ أجل السداىسة في إقامة 
 1.اقتراد وطشي قؾي قائؼ عمى التشؾيع واإلنتاجية الرشاعية

 خدمات بشغ فرندبشغ في الجزائر : الفرع الثالث 
 :خجمات البشػ السرخفية في الجدائخ -1

  عسل البشػ برؾرة عامة بكافة فخوعو عمى تقج ؼ أفزل الخجمات والسشتجات السرخفية بيجف ضسان تمبية 
 :احتياجات ومتظمبات جسيع الستعاممضؽ معو عمى الشحؾ التالي 

 تذسل عمى كل مؽ حداب الخاتب ،والحداب الجاري، وحداب الدحب عمى السكذؾف ،وحداب :الحدابات 
 ....التؾفضخ والؾدائع ألجل، و غضخىا 

 تتزسؽ كل مؽ قخض الديارة، قخض الديارة التجارية قخوض الدكؽ ،القخض الذخري ،القخض :القروض 
 .التعميسي قخض االرض 

 تذسل كل مؽ خظة تؾفضخ التعميؼ والتأمضؽ ، مخظط التأمضؽ عمى الحياة مع تغظية الحؾادث ،و :التأميؼ واالدخار
 .خظة ادخار التقاعج،و خظة تؾفضخ السشدل واالستثسار والتأمضؽ 

  قجم البشػ عجد كبضخ ومتشؾع مؽ أنؾاع البظاقات السختمفة بسا في ذلػ بظاقات الؾصؾل ، وبظاقات :البطاقات 
الشخبة ، و مجسؾعة مؽ البظاقات مثل بظاقة الخرؼ البالتضشية ، بظاقة االنتخنت مدبقة الجفع ، بظاقة المسذ ، 

البظاقة الحىبية ، بظاقة التضتانضؾم ،البظاقة البضؾمتخية الحىبية ، بظاقة الضؾرو ، بظاقو وورلج ماستخ كارد ، 
 ...وبالتضشضؾم ماستخ كارد وفضدا كارد و غضخىا 

 :خجمات البشػ عبخ شبكة اإلنتخنت  -2
 دعى البشػ بذكل دائؼ الى البحث عؽ أفزل وأحجث التقشيات التي  سكؽ تؾعيفيا في آلية تقج ؼ خجماتو 

بيجف مداعجة كل العسالء لمؾصؾل الى الخجمة السرخفية التي  حتاج إلضيا دون عشاء ، ونغخا إلى تدايج أىسية 
شبكة اإلنتخنت يؾما بعج يؾم وارتفاع أعجاد السقبمضؽ عمى استخجاميا بؾتضخة سخيعة ، حخص عمى ترسيؼ وإطالق 

باقة شاممة ومتشؾعة مؽ الخجمات الخاصة بذكل الكتخوني ،أي بات بإمكان العسالء اجخاء مجسؾعة كبضخة مؽ 
                                                           
1-WWW.FRANSABANK.DZ, consulté le:10/03/2022.  
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العسميات السرخفية الخاصة بيؼ عبخ اإلنتخنت دون الحاجة إلى التؾجو بذكل شخري الى أحج الفخوع التابعة لو 
الستؾاججة عمى أرض الؾاقع مسا يؾفخ الكثضخ مؽ الؾقت والجيج عمضيؼ ،و يديل عبء التقضج بالحجود السكانية 

والدمانية حضث  سكؽ الؾصؾل الى ىحه الخجمة عمى مجار الداعة طؾال ا ام االسبؾع وكل ما يتظمبو األمخ ىؾ 
التدجضل في ىحه الخجمة مؽ خالل مؾقع البشػ االلكتخوني الخسسي أو زيارة أقخب فخع وعميو سؾف يتؼ الحرؾل 

عمى اسؼ السدتخجم و كمسة السخور الخاصة بالعسضل مؽ أجل الجخؾل االلكتخوني وأىؼ األمؾر التي  سكؽ انجازىا 
 :بيحه الظخيقة مايمي 

 .امكانية الؾصؾل العسضل إلى الحداب الخاص بو خالل أي وقت ✓
 .استعخاض الحخكات السرخفية التي أجخيت عمى الحداب ✓
 .القجرة عمى إجخاءالتحؾيالت السالية ✓
 .ادارة البظاقات االئتسانية الخاصة بالعسضل ✓
 .تقج ؼ طمب الحرؾل عمى دفتخ شيكات ✓
 .االطالع عمى السشتجات السرخفية السقجمة مؽ قبل البشػ ✓
 .تقج ؼ طمب الحرؾل عمى قخض أو بظاقة ائتسانية ✓
 .بإمكان العسالء الجخؾل في أسؾاق رأس الساء ✓
 . ما جخى أي تحخكات عمى الحدابةالحرؾل عمى إشعارات تشبيو عؽ طخيق الخسائل القرضخة في حال✓
 .امكانية االستفادة مؽ عجد كبضخ مؽ خيارات الخجمة الحاتية ✓

 انجازات بشغ فرندبشغ: الفرع الرابع 
 جائدة دولية إلنجازاتيا 30حازت مجسؾعة فخندبشػ ، مجسؾعة مرخفية ومالية رائجة ، عمى أكثخ مؽ 

أفزل جؾدة لمخجمات ، وأفزل مجسؾعة مرخفية في لبشان ، وأفزل الخجمات : االستثشائية والججيخة بالتقجيخ
السرخفية الخاصة ، والسعامالت السرخفية ليحا العام في مشظقة الذخق األوسط ، أفزل ابتكار  ، أكبخ حسمة 

تؼ تقج ؼ ىحه الجؾائد الستسضدة لمسجسؾعة مؽ قبل العجيج مؽ السؤسدات السعخوفة والسعتخف . تؾعية وطشية ، إلخ
 ، وجؾائد JP Morgan Chase NAبيا عالسًيا ، بسا في ذلػ مؤسدة التسؾيل الجولية التابعة لمبشػ الجولي ، و 

Euromoney و ، Global Banking&Finance Review ومجمة ، World Financeوغضخىا الكثضخ ، . 
 ، التدم فخندبشػ الجدائخ بتدويج عسالئو بجسيع مشتجات وخجمات البشػ التجاري 2006مشح إنذائو في أكتؾبخ 

في الؾاقع ،  قجم فخندبشػ أفزل عخض لمخجمات . بسيسة عالسية ، وتقج ؼ خجمات ذات جؾدة ال  سكؽ إنكارىا
السرخفية والسالية لعسالئو السكؾنضؽ مؽ السيشضضؽ والذخكات الرغضخة والستؾسظة باإلضافة إلى مجسؾعات كبضخة 

 . مؽ السفؾضضؽ الجولضضؽ ، مؽ أجل السداىسة في إنذاء اقتراد وطشي قؾي قائؼ عمى مختمف اإلنتاجية الرشاعية
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ىكحا بشى البشػ بدخعة سسعة راسخة بضؽ الالعبضؽ االقتراديضؽ العاممضؽ في الجدائخ ، وىي سسعة استظاع أن 
يشذئيا مؽ خالل شبكة فخوعو السشتذخة في مجن الجدائخ ووىخان وقدشظضشة والبمضجة وسظيف وبجا ة وباتشة وعشابة ، 

وىي تظسح الضؾم إلى تعديد حزؾرىا عمى السدتؾى الؾطشي مؽ خالل . بخج بؾعخيخيج وتمسدان وسضجي بمعباس
وضع خظة تشسؾية لذبكتيا في أكبخ السجن الجدائخية ، حضث الشداىة واألمانة قيؼ أخالقية تؾجو جسيع قخارات 

وأعسال مجسؾعة فخندبشػ بذكل يؾمي و كحا الؾالء مع جسيع عسالئيا وشخكائيا ومؾعفضيا و السدؤولية السالية مؽ 
خالل الجسع بضؽ األداء والكفاءة واألخالق ، إلى إلحجاث تأثضخ إ جابي عمى البضئة االقتراد ة واالجتساعية  ، و 

 .1الذفافية حضث  زسؽ  البشػ تجاول سمذ لمسعمؾمات الستعمقة بعسمو ومسارساتو ، مع احتخام قؾاعج الدخية
 Fransabankميام و أىداف بشغ :السطمب الثاني 

بعج تظخقشا الى نذأة البشػ و خجماتو و انجازاتو ، سشتظخق في السظمب الثاني ٍالى ميام و أىجاف بشػ 
فخندبشػ ، حضث خررشا الفخع األول لتعخيف وعائف البشػ التقمضج ة و الحجيثة ، أما الفخع الثاني تشاولشا أىجاف 

 .البشػ ، و قسشا بذخح الييكل التشغيسي العام لمبشػ في الفخع الثالث 
 وظائف و ميام البشغ : الفرع األول

 :وعائف البشػ التقمضج ة  –  1

 .)تحت الظمب، ادخار، ألجل، وخاضعة لإلشعار )فتح الحدابات الجارية وقبؾل الؾدائع عمى اختالف أنؾاعيا - 

 .تذغضل مؾارد البشػ مع مخاعاة مبجأ التؾفضق بضؽ الدضؾلة، والخبحية والزسان - 

 .مشح القخوض والدمف السختمفة و فتح الحدابات الجارية السجيشة - 

 .تحرضل األوراق التجارية وخرسيا - 

 .التعامل باألوراق السالية مؽ أسيؼ وسشجات، بيعا وشخاء لسحفغتيا أو لسرمحة عسالءىا - 

تسؾيل التجارة الخارجية مؽ خالل فتح االعتسادات السدتشج ة ومشح القخوض لمسؾرديؽ أو السدتثسخيؽ وغضخىا مؽ - 
 .التقشيات

 .تقج ؼ الكفاالت وخظابات الزسان لمعسالء - 

 .التعامل بالعسالت األجشبية بيعا وشخاء و الذيكات الدياحية والحؾاالت الجاخمية مشيا والخارجية -

                                                           
1www.wikipedia.org/wiki/ fransabank ,consulté le : 22/03/2022 . 

http://www.wikipedia.org/wiki/
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 .تحرضل الذيكات السحمية عؽ طخيق غخفة السقاصة و صخف الذيكات السدحؾبة عمضيا - 

 .السداىسة في إصجار أسيؼ وسشجات شخكات السداىسة - 

 .تأجضخ الخدائؽ لعسالئيا لحفع السجؾىخات، السدتشجات و األشياء الثسضشة- 
 :وظائف الؽكالة الحديثة تذسل  - 2

إدارة العسال و السستمكات لمعسالء و تقج ؼ االستثسارات االقتراد ة و السالية  و فتح دفاتخ االدخار و تحرضل - 
 .األوراق التجارية و الذيكات و الفؾاتضخ 

وضع وسائل دفع حجيثة تحت ترخف العسالء كخجمات البظاقة االئتسانية  و ال سيسا التسؾيالت السالية و  - 
الخجمات السرخفية األساسية و عمى رأسيا دفع الحؾاالت البخقية و البخيج ة الؾاردة و تحؾيل العسمة لمخارج لدجاد 

 .التدامات الدبائؽ و تحؾيل األمؾال مؽ حداب إلى آخخ 

تسؾيل اإلسكان الذخري مؽ خالل اإلقخاض العقاري، والججيخ بالحكخ أن لكل بشػ تجاري سقف محجد  - 
 .لإلقخاض في ىحا السجال  جب أن ال يتجاوزه

  زاف إلى ىحه الؾعائف وعيفة التؾزيع  حضث يتؼ تؾزيع كافة األمؾال الالزمة لإلنتاج عؽ طخيق البشػ 
 .التجاري و يتؼ ذلػ عؽ طخيق القخض ، و كحا وعيفة اإلشخاف و السخاقبة 

و تبقى أكثخ الؾعائف التي تقؾم بيا البشؾك أىسية ىي مشح القخوض ، إذ أن ىحه األخضخة تتسثل في حكيقة األمخ 
الشذاط الخئيدي لمبشؾك و الغا ة مؽ وجؾدىا، و ال معشى في الؾاقع ليحه الؾدائع و األمؾال التي تجسعيا البشؾك ما 

لؼ تؾعف بظخيقة أو بأخخى في سج حاجاتيؼ ليحه األمؾال سؾاء مؽ حضث السبمغ أو مؽ حضث السجة و ذلػ تبعا 
لمشذاط الحي  قؾمؾن بو و حجسو، و دور البشؾك ىشا  كسؽ في تمبية ىحه الخغبة بسشحيا قخوضا تتالئؼ مع 

 .خرائص الشذاط 

 أىداف البشغ : الفرع الثاني 
 . تحدضؽ االنتاج عمى مدتؾى عسميات السعالجة الضؾمية✓
 . البقاء ضسؽ اكثخ البشؾك فعالية في البالد ✓
 . تحقضق مخدود ة أكبخ ✓
 . تحجيج احتياجات وتؾقعات العسالء ✓
 . انذاء وتظؾيخ العسال باستسخار في محيط العسل ✓
 .اإلترال السباشخ مع الدبائؽ ✓
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 . تشغيؼ وتعديد الؾكالة كسكان استكبال الدبائؽ ✓
 . تحخيػ وتعبئو السؾارد الستاحة نحؾ االىجاف السحجدة ✓
 . القجرة عمى السشافدة عمى السدتؾى السحمي والسيسا مؽ حضث استكبال العسالء وسخعة السعامالت البشكية✓
 . تحقضق الخبح وجسع اكبخ قجر مؽ السجخخات ✓
 . خمق ثخوة عمى مدتؾى االقتراد الؾطشي عؽ طخيق عسمية االئتسان ✓
 . دفع عجمة التشسية عؽ طخيق تدخيع وتأمضؽ عسميات السبادالت التجارية✓
 . السداىسة في جمب العسمة الرعبة عؽ طخيق فتح حدابات بشكية بالعسمة الرعبة السياجخيؽ✓

ان اليجف األساسي لمبشكي  كسؽ في تديضل و تظؾيخ العالقات االقتراد ة الجدائخية مع الجول األخخى، و زيادة 
عمى تسؾيالتيا الخاصة، يتجخل بزساناتو و أ زا بإتفاقيات القخوض مع الدبائؽ األجانب، لديادة العسميات 

 1.التجارية مع الخارج
 الييكل التشعيسي العام لبشغ فرندبشغ: الفرع الثالث 

 عخف الييكل التشغيسي لمبشػ عمى أنو البضئة التي تدسح بتحجيج وعائفو، أنؾاع األنغسة، السيام  
السؾجؾدة فيو وكحا العالقات السؾجؾدة بضؽ كل مرمحة و أخخى، فيؾ الجدؼ اليشجسي لمبشػ الحي  عكذ نذاطو 

  :والسسثمة بالتفرضل في الذكل  التالي .التجاري، إذ يتزسؽ عجة مرالح تشقدؼ بجورىا إلى أقدام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
1WWW .FRANSABANKGROUP.COM , consulté le : 12/03/2022 . 



  قبل و بعد جائحة  كؽفيدFransabankلطرق التسؽيل البشكي التي يدتخدميا بشغ تطبيكية دراسة :                 الفصل الثاني

 

 
56 

 الييكل التشعيسي العام لبشغ فرندبشغ (03)شكل رقػ 

 
 .مؼ مرمحة السمفات بشغ فرندبغ داخمية وثائق رسسية : السردر 

 
 :العام لبشػ فخندبشػالييكل التشعيسي شخح

 : يتكؾن بشػ فخندبشػ مؽ عجة أقدام و مرالح تعسل عمى تؾزيع السيام و السدؤوليات مؽ خالل 
ونججه في أعمى سمؼ اليخم اإلداري ويعتبخ بسثابو السدؤول األول عؽ كل العسميات التجارية  : السدير العام -1

واألمؾر اإلدارية ، كسا  عسل عمى الدضخ الحدؽ لكل الفخوع مؽ خالل تشغيؼ مختمف مرالحيا والتشغيؼ 
 .والسخاقبة وتشفضح القخارات 
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وىؾ مكمف بزسان وجؾد ربط بضؽ الخجمات السكمفة بتشفضح العسميات التجارية الخارجية و : مداعد السدير -2
 .مخاقبة دراسات الؾكاالت والتقاريخ واالحرائيات الجورية، و مخاقبة عسميات الرشجوق 

وعيفتيا تدضضخ السؾارد البذخية وضسان التدضضخ اإلداري لمبشػ، و تزؼ ىحه :مرمحة التديير االداري  -3
السرمحة قدؼ إدارة الؾسائل، قدؼ السعمؾماتية و كحا قدؼ العالقات مع الدبائؽ الحي تتسثل ميستيا في 
تقخيخ الجخؾل مع الدبائؽ وفقا لتؾجيات إدارة الؾكالة، و كحا تدضضخ و متابعة استعسال القخوض طبقا 

 .لمسؾاصفات الستحرل عمضيا 
ييتؼ ىحا الفخع بسخاجعة و مخاقبة جسيع العسميات الحدابية السشجدة مؽ طخف جسيع  : فرع السراقبة -4

 .السرالح وتدؾية جسيع الشقائص
 .ييتؼ ىحا الفخع بالجؾانب القانؾنية لمشذاط البشكي : فرع التعاىدات و السشازعات  -5
تختص ىحه السرمحة بسختمف العسميات الستعمقة بالتجارة الخارجية مؽ استضخاد : قدػ العسميات التجارية  -6

وترجيخ وتشقدؼ إلى فخعضؽ فخع االستضخاد ييتؼ بالعسميات الستعمقة باالستضخاد وفخع ترجيخ ييتؼ بالعسميات 
ىحه السرمحة دور ىام في تظؾيخ العالقات مع الخارج مؽ خالل التكفل بعسميات .الخاصة بالترجيخ 

الدبائــــــــــــــؽ في الحداب بالعسمة الرعبة و كــــحا تقج ؼ االعتسادات السدتشجيـــة في االستضخاد و الترجيخ و 
تتؾلى ىحه السرمحة الكيام بعسميات التؾطضؽ البشكي، فتح و إدارة ممفات االعتساد السدتشجي، مشح القخوض 

 .الالزمة لعسميات االستضخاد و الترجيخ ،الكيام بعسميات التحؾيل لمعسالت السختمفة و غضخىا 
ييتؼ ىحا القدؼ بالجانب السحاسبي حضث  قؾم بجسيع العسميات السحاسبية لمبشػ  : مركز السحاسبة -7

 .وتشغيسيا ، كإعجاد السضدانيات وحداب قيسو الؾدائع وندب الفؾائج 
تقؾم ىحه السرمحة باإلشخاف عمى كل العسميات السحاسبية التي  قؾم بيا البشػ  : مرمحو التديير االداري  -8

 .واعجاد السضدانيات الدشؾية 
يتسثل دورىا في إعجاد وتدضضخ مخاقبة السعجات السؾجؾدة في البشػ كتؾفضخ  : مرمحو تديير الؽسائل -9

 .معجات السكاتب، أوراق وأجيدةالحاسؾب وغضخىا مؽ السعجات
باإلضافة الى العجيج مؽ  السرالح و المجان التي تديخ عمى تحقضق الدضخ الحدؽ لمبشػ و تشفضح العسميات و 

تدضضخ الحدابات ، كقدؼ االعالم االلي ، قدؼ السؾارد البذخية ، مرمحة الدبائؽ ، مرمحة التدؾيق و التؾاصل 
 1.،قدؼ التجقضق ، قدؼ التسؾيل و غضخىا 

 
 

                                                           
  .22/04/2022: مجيخ وكالة فخندبشػ بخج بؾعخيخيج ، يؾم الدضج مقابمة مع 1
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 : fransabankالسؽارد و اإلستخدامات : السطمب الثالث 
 لكؽ أوال وقبل ذلػ سشقؾم بتؾضيح فيسا fransabankسشعالج في ىحا  السظمب مؾارد و إستخجامات بشػ 

تتسثل السؾارد واإلستخجمات الستعمقة بأي بشػ تجاري وذلػ مؽ أجل إعظاء نغخة شاممة،  ومؽ ثؼ سضتؼ التظخق 
  .fransabankإلى أىؼ السؾارد و اإلستخجامات الستعمقة ببشػ 

 :السؽارد و اإلستخدامات لمبشؽك التجارية : األول الفرع 
  )جانب الخرؽم)مرادراألمؽال في البشؽك التجارية :  أوال

 :   سكششا تقديسيا إلى نؾعضؽ
تذتسل ىحه السرادر عمى األمؾال التي يتأسذ بيا البشػ ،باإلضافة إلى ما  دتظيع البشػ  : السرادر الداخمية- أ

 :تؾلضجه مؽ خالل نذاطاتو وتقدؼ إلى أربعة أقدام
 : رأس السال السدفؽع - 1  

والحي يجفعؾنو عشج التفكضخ بديادة رأس ، أي رأس السال الحي يجفعو السالك والسداىسؾن  عشج إنذاء البشػ 
السال و  عتبخ ىحا الجدء مؽ أمؾال البشػ ذو أىسية بالغة مؽ أجل الحرؾل عمى ثقة الجسيؾر والسؾدعضؽ، الن 

ىحا الجدء مؽ رأس السال البشػ  ذكل ضسانا لمسؾدعضؽ  وىؾ ضخوري لبجا ة عسل البشػ كؼ انو  عكذ  قؾة 
 1السخكد السالي لمبشػ

 :اإلحتياطيات - 2 
 وقج تكؾن اإلحتياطي القانؾني أو االحتياطيات الفائزة ، ويختمف الغخض الحي مؽ أجمو تكؾيؽ كل مؽ 
اإلحتياطات القانؾنية واإلحتياطات اإلضافية، فاألول ييجف إلى مؾاجية مخاطخ تجافع السؾدعضؽ في نفذ الؾقت 
لدحب ودائعيؼ ،أما الثانية فتيجف إلى تجعيؼ السخكد السالي  لمبشػ و تقؾيتو في مؾاجية مخاطخ تقمبات أسعار 

الفائجة أو قيؼ األصؾل السحتفع بيا ، ويججر بالحكخ أن كل مؽ رأس و اإلحتياطات تسثل التدام البشػ تجاه صاحبو 
 .، وىي خط الجفاع األول لحسا ة حقؾق السؾدعضؽنوبحلػ  ظمق عمضيؼ معا حقؾق السداىسي

  :(القابمة لتؽزيع)األرباح غير السؽزعة  - 3
  والتي يبقضيا البشػ مؽ أجل إعادة استثسارىا أو زيادة رأس مال البشػ و تؾسيعو

 .الخ......مثل مخرص اإلىتالك و مخرص ديؾن مذكؾك فضيا:التزامات أخرر  - 4
 : وتذسل األشكال التالية:السرادر الخارجية- ب
 :سشدات الديؼ طؽيمة األجل - 1

                                                           
 https://elearning-facsceg.univ-annaba.dz6/04/2022( موارد واستخدامات البنوك التجارية)يرميزانية البنك التجا1
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ويعتبخىا مؽ ،  رجر البشػ ىحا الشؾع مؽ الدشجات لضتؼ شخاؤىا مؽ قبل الجسيؾر أو السؤسدات األخخى 
 .ضسؽ أمؾالو الخاصة

 .1مثل الؾدائع الجارية والؾدائع تحت الظمب:الؽدائع - 2
 :قروض مؼ البشغ السركزي  - 3

 وىؾ احج السرادر الخارجية اليامة لتسؾيل البشؾك التجارية، ألن البشؾك التجارية تقتخض مؽ البشػ 
 .السخكدي ،كسا أن البشػ التجاري يمجأ عادة إلى إعادة حدؼ األوراق السالية في البشػ السخكدي 

 :التدييالت اإلئتسانية الخارجية - 4
وىي جسمة ما تحرل عمضيا البشؾك التجارية مؽ مخاسمضيا في الخارج ، وعادة ما تكؾن بالعسمة األجشبية 

وىؾ  دتفضج عادة مؽ العسؾلة مؽ أداء ىحه الخجمة، وبالظبع تؾجج مرادر أخخى مختمفة لمبشؾك التجارية بإختالف 
 الخ...أنذظتيا و عسمياتيا و

 (جانب األصؽل)استخدامات األمؽال في البشؽك التجارية : ثانيا 
يؾضح جانب األصؾل أوجو استخجامات البشػ التي اكتدبيا سؾاء مؽ مرادر ذاتية أو غضخ ذاتية في 

الحرؾل عل أرصجة وأصؾل مالية تجر عائجا لمبشػ، ويذار إلضيا عمى أنيا استعساالت أمؾال البشػ ،تقؾم البشؾك 
التجارية باستخجام أمؾاليا في إطار السؾائسة مابضؽ متظمبات الدضؾلة و اإلئتسان  و تحقضق الخبحية السظمؾبة ويسكؽ 

 :أن تأخح اإلستخجامات الذكل التالي
 .أصؾل سائمة نقج ة و شبو نقج ة- 1
 .قخوض وتدييالت ائتسانية - 2
 .اإلستثسارات في األوراق السالية السختمفة-3
 .اإلستثسارات في البشؾك والسؤسدات األجشبية-4
 .أصؾل ثابتة- 5
 .أصؾل أخخى متشؾعة- 6

 :  سكششا تقديؼ األصؾل إلى ثالث مجسؾعات تبعا لجرجة سضؾلتيا 
 :وىي عبارة عؽ مجسؾعة األصؾل التي  سكؽ وصفيا بأنيا تامة الدضؾلة و تتألف مؽ:السجسؽعة األولى

 . الشقج ة في خديشة البشػ وتزؼ أوراق الشقج القانؾنية والشقؾد السداعجة•
 .العسالت األجشبية •

                                                           
 2صمخجع سابق،يرميزانية البنك التجا1
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 .  أرصجة البشػ لجى البشػ السخكدي  •
 . شيكات تحت التحرضل • 

 :السجسؽعة الثانية
 ويظمق عمضيا اإلحتياطات الثانؾية وىي تمي السجسؾعة األولى مؽ حضث درجة الدضؾلة التي تتستع بيا 

  : وتزؼ كل مؽ
وىي عبارة عؽ سشجات ديؽ ترجرىا الحكؾمة آلجال قرضخة تتخاوح بضؽ ثالثة أشيخ :أذون الخزانة - 1

وتظخح لمتجاول مؽ خالل البشػ السخكدي،و يتؼ شخائيا مؽ قبل جسيع الستعاممضؽ في سؾق الشقج مؽ خالل 
 .الخرسباستخجام مبجأ الخرؼ

 :الدشدات الحكؽمية  -  2 
 وىي عبارة عؽ سشجات ديؽ ترجرىا الحكؾمة آلجال طؾيمة وتظخح لمتجاول أ زا عؽ طخيق اإلكتتاب 

وتعظى فؾائج ثابتة طؾال عسخ الدشج، وىى تسثل مرجر ميؼ لتؾعيف أمؾال البشػ نغخا لسا تجره مؽ عؾائج 
 . مزسؾنة وما تتستع بو مؽ سضؾلة حضث  سكؽ تحؾيميا إلى نقج بدخعة وبتكمفة  مشخفزة

 :األوراق التجارية -3 
صاحب )و ىي الكسبياالت والدشجات األذنية حضث  قرج بالكسبياالت، صػ يتزسؽ أمخا مؽ الجائؽ 

في تاريخ محجد   (السدتفضج  ( بأن يجفع مبمغ مؽ السال لذخص ثالث(  السدحؾب عميو)إلى السجيؽ  (الكسبيالة
 . بسجخد اإلطالع

 :السجسؽعة الثالثة
 :وتزؼ كل مؽ األصؾل األقل سضؾلة وأعمى مخاطخة وىي

 (اإلستثسارات السالية)محفعة األوراق السالية  - 1
 قؾم البشػ التجاري باستثسار جدء مؽ مؾارده في شخاء أوراق مالية كاألسيؼ والدشجات بيجف تحقضق 

األرباح وتعج األوراق السالية اقل سضؾلة مؽ األوراق التجارية السخرؾمة ، إذ  رعب تحؾيميا إلى نقؾد إلى فتخة 
  . 1زمشية قرضخة فزال عؽ أنيا عخضة لمتقمبات كبضخة في سعخىا لحلػ تتحسل مخاطخ كبضخة

 القروض والدمفيات.2

                                                           
 7ص،مخجع سابق،  (وارد واستخدامات البشؽك التجاريةم)يرالبشػ التجامضد انية 1
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تعج القخوض والدمفيات أىؼ بشؾد مضدانية البشػ التجاري وتعكذ نذاطو األساسي وىي مرجر األرباح 
الخئيدي لمبشكؾىي أقل سضؾلة مؽ بكية األرصجة واألصؾل األخخى ألن  البشػ ال  دتظيع تحؾيميا إلى نقؾد قبل 

 .حمؾل تاريخ استحقاقيا
كسا أنيا تشظؾي عمى درجة عالية مؽ السخاطخ تتسثل في عجم قجره السجيؽ عمى رد القخض و أقداط 

الفؾائج  جدئيا أو كميا  ليحا الدبب   حرل البشػ عمى أعمى عائج عمى القخوض والتدييالت اإلئتسانية السسشؾحة 
 :و الجدول التالي يمخص ميزانية البشغ التجاري ، 1لمعسالء

 
 ميزانية البشغ التجاري  : (2)جدول رقػ 

 الخرؽم  األصؽل 
 

 .أرصجة نقج ة حاضخة - 
 .نقج ة في الخدانة -  
 .أرصجة لجى البشػ السخكدي  -
 .ذىب وعسالت أجشبية - 

 .شيكات و حؾاالت  تحت التحرضل -  
 .أوراق مخرؾمة -  
 .أذون خدانة - 
 .أوراق تجارية- 
 .حدابات البشؾك والسخاسمضؽ- 
 .  أوراق مالية واستثسارات  -

 .سشجات حكؾمية -   
 .أوراق مالية - 
 .قخوض وسمفيات - 
 .قخوض بجون ضسؽ - 
 .مباني- 

 .رأس السال و اإلحتياطيات - 
 .رأس السال- 
 .اإلحتياطات- 

 .حدابات البشؾك والسخاسمضؽ-  
 .قخوض مؽ البشؾك و السخاسمضؽ -  
 .شيكات و حؾاالت مدتحقة الجفع  -
 .الؾدائع  -
 . ودائع تؾفضخ -
 .ودائع اآلجال  -
 .حدابات جارية  -

 مؼ اعداد الطمبة بشاء عمى ممفات خاصة بسيزانيات البشؽك التجارية: السردر 
                                                           
1.WWW.FRANSABANKRAPPORTANNUEL.DZ, consulté le:01/03/2022. 
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 fransabank مؽارد و إستخدماتبشغ: الفرع الثاني

( 3) سكششا االنظالق في تؾضيح و إستخخاج أىؼ السؾارد واإلستخجمات لبشػ فخندبشػ السؾضحة في السمحق رقؼ 
 :كسا يمي 

 سشقؾم بتخجستيا (اإلستخجمات)األصؾل:  أوال
 .خديشة عسؾمية ، مخكد الفحص البخيجي ،صشجوق بشػ السخكدي  -1
 .أصؾل مالية محتفع بيا لشيا ة السعامالت  -2
 .أصؾل مالية متاحة لمبيع -3
 .قخوض وحدابات دائشة عمى السؤسدات السالية  -4
 .قخوض وحدابات دائشة عمى الدبائؽ  -5
 .أصؾل مالية مختمظة بيا حتى تاريخ اإلستحقاق  -6
 .ضخائب جارية  -7
 .ضخائب مؤجمة  -8
 .أصؾل أخخى  -9
 .حداب التدؾيات   -10
 .حرص الذخكات تابعة ،مذاريع مذتخكة أو الؾحجات الستخبظة  -11
 .عقار استثساري  -12
 .تثبضتات عضشية  -13
 .معشؾية لا تثبضت -14
 .1الذخاء/فارق االقتشاء -15
 :ثانيا

 : التالي  (4)السؾضحة في السمحق رقؼ : fransabankالخاصة (السؾارد)الخرؾم 
 . بشػ مخكدي 1
 .ديؾن السؤسدات 2
 .ديؾن الدبائؽ 3
 .ديؾن معخفة بدشجات 4

                                                           
1WWW.FRANSABANKRAPPORTANNUEL.DZ ،consulté le:10/07/2022. 
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 . ديؾن جارية 5
 . ديؾم مؤجمة 6
 . خرؾم أخخى 7
 . حدابات سشؾية 8
 .مؤونات لمخظخ و رسؼ 9

 . إعانات تجيضد إعانات أخخى لإلستثسار10
 .مخاطخ البشؾك العامة/  أمؾال لخظخ11
 . ديؾن ثانؾية 12
 . راس السال  13
 . عالوة مختبظة بخاس ماليا 14
 . احتياطات 15
 . فارق التقضيؼ 16
 . فارق اعادة التقضيؼ 17
 . تخحضل مؽ ججيج 18
 . نتيجة الجورة 19
 تؽظيفات البشغ لسؽارده :ثالثا

 1:ما حؾل تؾعيفات البشػ لمسؾارد الخاصة بو  سكششا تخجستيا في الذكل التالي أ
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 (19قبل كؽفيد )تؽزيع القروض حدب تعامالت البشغ  :(4)شكل رقػ 

 
 FRANSABANK   2019التقرير الدشؽي : السردر

 
 .% 62تدييالت الرشجوق تتسثل في  -  1 

 .ىي القخوض قرضخة اآلجل وىي تذسل الشدبة األكبخ مؽ تعامالت البشػ 
 .%35قخوض متؾسظة وطؾيمة األجل -  2

 .ىي القخوض طؾيمة اآلجل تتحسل الخظخ كبضخ ليحا ال سكؽ التخكضد عمضيا 
 .% 3قخوض في السشازاعات -  3

 ىي القخوض التي تكؾن محل شػ في تحرضميا 
ما  سكششا مالحغتو أن البشؾك الخاصة تعتسج بذكل كبضخ عمى تسؾيل بقخوض قرضخة االجل لتقمضل مخاطخ 

 .اإلستثسار  ألنو  عتسج عمى قخوض طؾيمة اآلجل 
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 طرق تسؽيل البشغ لعسميات التجارة الخارجية قبل و بعد كؽفيد:السبحث الثاني 

،  التسؾيل البشكي ىؾ أحج األنذظة السالية التي تيجف الى تقج ؼ الجعؼ السالي السباشخ لمتجارة الخارجية
حضث تمعب البشؾك دورا ىاما في تسؾيل التجارة الخارجية عؽ طخيق مجسؾعة مؽ التقشيات وتعتبخ البشؾك العشرخ 

يتخكد نذاطيا في قبؾل الؾدائع ومشح االئتسان وذلػ مؽ أجل دعسيا و تظؾيخىا، و األساسي القتراد أي بالد 
  شكل ىحا الؾباء صجمة اقتراد ة  covid 19وتسؾيل السؤسدات االقتراد ة ، و لكؽ مع انتذار جائحة كؾفضج

 .والعجيج مؽ اإلختالالت في حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية عالسية  وواجو الشغام السالي تحج ات كبضخة 

  : "fransabank"التسؽيل البشكي لعسميات التجارة الخارجية قبل جائحة كؽفيد: السطمب األول 

 سشتشاول في ىحا السظمب عجد العسميات الجولية نحؾ الخارج التي قام بشػ فخندبشػ بتسؾيميا قبل 
جائحة كؾفضج في الفخع األول  ، يمضيا في الفخع الثاني حجؼ التسؾيل البشكي باستعسال تقشيات التسؾيل الستعارف 

تظؾر السضدانية العامة عمضيا كاالعتساد السدتشجي والتحرضل السدتشجي و غضخىا ، أما في الفخع الثالث الى الخامذ 
 مخدود ة  االستثسار و رأس السال مقارنة بالشاتج  و في األخضخ تظؾرو الشتيجة الرافية قبل جائحة كؾفضج يميو

و سضتؼ تحممضيا حدب التقخيخ السالي   تظؾر ودائع الدبائؽ و القخوض السسشؾحة مؽ طخف البشػ قبل جائحة كؾفضج
 .الخاص بالبشػ  

 عدد العسميات الدولية التي قام بيا بشغ فرندبشغ الى الخارج باستخدام تقشيات التسؽيل البشكي : الفرع األول 

الجدائخمؽ خالل جؾدة الخجمة التي ال  سكؽ إنكارىا مؽ حضث Fransabank لظالسا تسضدت فخندبشػ
السؾاعضج الشيائية وتقج ؼ السذؾرة لمعسالء ورتبة البشؾك السخاسمة عمى رقعة الذظخنج الجولي ، ىحا ما  جعل البشػ 

 .قؾيا وجحابا لمعسالء عمى الخغؼ مؽ صعؾبات الدؾق و القضؾد التشغيسية التي فخضت عميا 

٪ مؽ عسميات استضخاد 71 عسمية ، بسا في ذلػ 4000 بمغ عجد العسميات الجولية نحؾ الخارج حؾالي  2018في 
٪، وىؾ  انخفاض طفيف مختبط بالقضؾد السفخوضة عمى 7بالتحؾيالت السدتشج ة عمى الخغؼ مؽ انخفاض بشدبة 

استضخاد بعض الدمع السشتجة بالفعل في الجدائخ، أما العسميات التي تتعمق  بالزسانات الجولية شيجت ارتفاعا كبضخا 
 . عسمية و الذكل التالي يؾضح ذلػ 146٪ أي 73+ ب  
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 (19قبل كؽفيد ) 2018 – 2017عدد العسميات الدولية نحؽ الخارج سشة  : (5) الذكل رقػ 

 

 2018ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة : السردر 

 أي تقشية تسؾيل "credoc"نالحع مؽ خالل االعسجة البيانية أن عجد العسميات الجولية التي قام بيا البشػ باستخجام 
 عسمية دولية في سشة 491  قج ارتفعت مؽ  (credit documentaire)التجارة الجولية عبخ االعتساد السدتشجي

 . عسمية 22 أي بديادة  2018 عسمية دولية في 513 الى 2017

( remise documentaire )  أي التحرضل السدتشجي "Redmoc"أما بالشدبة لتسؾيل التجارة الجولية عبخ تقشية 
 .  عسمية 213 أي انخفزت ب 2017عسمية في 3081 مقارنة ب 2018  عسمية دولية في 2868فقج بمغ 

 عسمية في 13فقج شيج ارتفاعا ب  (  transfert libre )أما عجد العسميات الجولية باستخجام التحؾيل الحخ 
  .2017 مقارنة ب 2018

 عسمية 149خظاب الزسان فقج ارتفع الى  (  lettre de garantie )بالشدبة لعجد العسميات الجولية باستخجام 
 . عسمية63 أي بديادة بمغت 2017 في 86 مقارنة ب 2018دولية في 

 حجػ التسؽيل البشكي لبشغ فرندبشغ باستخدام تقشيات التسؽيل البشكي قبل جائحة كؽفيد: الفرع الثاني 

+   مميار ديشار بديادة 100(إجسالي قيسة السعامالت الجولية  )بمغ حجؼ التحؾيالت الى الخارج التي قام بيا البشػ 
 عسمية 4000 مميار ديشار ،  أما عجد العسميات الجولية فاستقخ حؾل 81.7  حضث بمغ 2017٪ مقارنة بعام 22
٪ عسميات استضخاد بالتحؾيالت السدتشج ة و الذكل التالي يؾضح 71 مؽ العسميات الجولية بسا في ذلػ2018في 

 .ذلػ 
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 (19قبل كؽفيد )2018- 2017سشة " التحؽيالت الى الخارج "حجػ التسؽيل البشكي : (6)الذكل رقػ 

 

 2018ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة:السردر

نالحع مؽ األعسجة البيانية في  الذكل أعاله أن البشػ  عتسج عمى عجة طخق أو تقشيات لتسؾيل التجارة 
 remise  ،  و التحرضل السدتشجي  credit documentaireالخارجية ، كاالعتساد السدتشجي 

documentaire و التحؾيل الحخ ، transfert libre  و خظاب الزسان ، lettre de garantie .  

بالشدبة لحجؼ تسؾيل : ( credit documentaire)حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باالعتساد السدتشجي   – 1
 مميار 39.5 ما  قارب  2018التجارة الخارجية  باالعتساد السدتشجي بمغ  حجؼ التحؾيالت الى الخارج  في سشة 

 مميار سشتيؼ ، و 1950مميار ديشار أي 19.5 بديادة بمغت 2017 مميار ديشار في سشة 20.5ديشار مقارنة ب 
 .ىي زيادة معتبخة ججا

بمغ حجؼ التحؾيالت الى  : (remise documentaire )حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية بالتحرضل السدتشجي- 2
 38.1 بمغت 2017 ، أما في سشة 2018 مميار ديشارا في سشة 40الخارج باستعسال تقشية التحرضل السدتشجي 

 . مميار سشتيؼ 190 مميار ديشار ما  قارب 1.9مميار ديشار أي ارتفت ب 

شيج حجؼ التحؾيالت الى  : (  transfert libre )حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باستخجام التحؾيل الحخ- 3
  أي 2017 مميار ديشار في سشة 16.7 مميار ديشار مقارنة ب 13.9 حضث بمغ  2018الخارج انخفاضا في سشة 

 . مميار سشتيؼ 280 مميار ديشار أي 2.8بتخاجع  قجر ب 
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مؽ األعسجة البيانية  : (  lettre de garantie )حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باستعسال خظاب الزسان - 4
 مقارنة ب 2018 مميار ديشار في سشة 6.1نالحع تخاجع طفيف في حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية ،حضث بمغت 

 مميار سشتيؼ ، و الججول التالي 30 مميار ديشار ما  عادل 0.3 ، أي تخاجع ب 2017مميار ديشار في سشة 6.4
 1 .2018 و 2017في سشة  (التحؾيالت الى الخارج)يمخص حجؼ التسؾيل البشكي 

 (19قبل كؽفيد )2018 - 2017 " التحؽيالت الى الخارج"مقارنة بيؼ حجػ التسؽيل : (3)جدول رقػ 

حجؼ التسؾيل في سشة  طخق التسؾيل
2017 

حجؼ التسؾيل في سشة 
2018 

التغضخ في حجؼ 
 التسؾيل 

credit documentaire 20.5 39.5 19+  
remise documentaire 38.1 40 1.9+  

transfert libre 16.7 13.9 2.8-  
lettre de garantie 6.4 6.1 0.3-  

 مؼ اعداد الطمبة باالعتساد عمى ممفات ووثائق مقدمة مؼ طرف ادارة بشغ فرندبشغ: السردر 

 201َ8-2017التقرير الدشؽي سشة  

 باستعسال 2017 و سشة 2018مؽ خالل ما سبق فان اجسالي حجؼ تسؾل التجارة الخارجية في سشة 
 :تقشيات التسؾيل الدابقة الحكخ ىؾ 

 ( 2018 مميار سشتيؼ سشة 10000أي ما  عادل )   39.5 + 40+ 13.9+ 6.1 =  99.5  مميار ديشار 

 (2017  مميار سشتيؼ سشة 8170أي ما  عادل    )  20.5 +  38.1 +16.7 +6.4 = 81.7  مميار ديشار 

 تطؽر السيزانية العامة و الشتيجة الرافية قبل جائحة كؽفيد: الفرع الثالث 

 في الؾاقع  كان العسل الكبضخ لتعبئة وقيادة الفخق و الجيشاميكية التجارية غضخ السدبؾقة تجاه جسيع 
شخائح العسالء ،  و الشذاط السكثف الحي  أدى الى تؾسيع شبكة الفخوع ، وتؾعيف عسالء ججد في سؾق 

 .الذخكات والتجدئة ، واستسخار الشذاط االئتساني ، لضؤدي في الشيا ة إلى تعديد روابط الؾالء مع عسالء البشؾك

 

                                                           
 .االدارة العامة لبشػ فخندبشػ 1
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 (19قبل كؽفيد )تطؽر السيزانية العسؽمية و الشتيجة الرافية (7): الذكل رقػ 

 

2018ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة : السردر   

 مميار 47.9 مخضية لسضدانضتو العسؾمية بإجسالي ارتفع مؽ نتيجة بذكل عام ، سجل فخندبشػ الجدائخ 
٪ ، و  حقق 45 ، بديادة قجرىا 2018 مميار ديشار جدائخي في عام 69.7 إلى 2017ديشار جدائخي في عام 

٪ مقارنة بالعام السالي 36 مميار ديشار جدائخي ، بديادة كبضخة بشدبة 1.26الشذاط التجاري نتيجة صافية بمغت 
 .  مميار ديشار جدائخي 0.93الدابق حضث بمغت 

  مردودية  االستثسار و رأس السال مقارنة بالشاتج  قبل جائحة كؽفيد تطؽر:الفرع الرابع 

(  ROE) أن معجل عائج البشػ أو مخدود ة البشػ مؽ االستثسار مقارنة بالشاتج  2018نالحع في سشة 
معجل عائج  فبمغ 2019أما في سشة   ، 2017٪ مقارنة بدشة 28٪ ، أي بديادة تقجر بشدبة 8.68ارتفع بحؾالي 

  ،أما فيسا 2019 ٪  في 10.84ارتفع  الى   (ROE)البشػ أو مخدود ة البشػ مؽ االستثسار مقارنة بالشاتج  
 ٪ في سشة 2.77 ٪ و ارتفع الى 2.29 ،  2018 خص معجل عائج رأس السال مقارنة بالشاتج فقج بمغ في 

 . ، و الذكل التالي يؾضح  ذلػ 2019
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 (19قبل كؽفيد )2019 الى 2017مؼ  (ROA)و  (ROE)تطؽر معدل عائد البشغ  (8)الذكل رقػ 

 

 2019ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة: السردر 

 وفًقا لالئحة رقؼ 2019 مميار ديشار والتي سضتؼ تذغضميا  اعتبارا مؽ عام 20أ زا زيادة رأس السال إلى 
 لبشػ الجدائخ، سيدسح لمبشػ بتسجيج قجراتو التسؾيمية و دعؼ العسالء ذوي الفائجة التجارية و االقتراد ة ، 18/03

 .وفًقا لحلػ   (ROE)مسا سيداىؼ بجون شػ في تحدضؽ العائج 

 :و الججول التالي يمخص ذلػ

 

 (19قبل كؽفيد ) 2019 الى 2017مردودية االستثسار و رأس السال بالسقارنة مع الشاتج  لمدشؽات مؼ  : (4)جدول  رقػ 

 

2019 ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة : السردر   

 

 تطؽر ودائع الزبائؼ و القروض السسشؽحة مؼ طرف البشغ قبل جائحة كؽفيد: الفرع الخامس 

        سكؽ تتبع تظؾر ودائع الدبائؽ و القخوض السسشؾحة مؽ طخف بشػ فخندبشػ قبل جائحة كؾفضج مؽ خالل 
 . الذكل  التالي 
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 (19قبل كؽفيد )تطؽرودائع العسالء والقروض السسشؽحة مؼ طرف بشغ فرندبشغ : (9)الذكل رقػ 

 

 2019 الى 2016ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ لمدشؽات مؼ :السردر

 

 مميار 43.3  الى 2017 مميار ديشارفي سشة 31.9مؽ خالل األعسجة نالحع أن حجؼ الؾدائع ارتفع مؽ 
 . مميار ديشار45.3 بمغ حجؼ الؾدائع 2019٪ ، أما في سشة 35.4 أي بديادة تقجر ب 2018ديشار سشة 

 مع زيادة معتبخة 2017 مميار ديشار في 38.7أما بالشدبة لمقخوض السسشؾحة مؽ طخف البشػ فقج بمغت 
 ٪  ، لتشخفض في سشة 72.8 مميار ديشار جدائخي أي بديادة تقجر ب 66.9  حضث بمغت 2018في سشة 
٪ و السالحع ىشا التحبحب الحي سيظخ عمى تظؾر حجؼ 14.4 مميار ديشار جدائخي أي بشدبة 57.2 الى 2019

 .القخوض السسشؾحة مؽ طخف البشػ  

والذكل السؾالي يؾضح كل السعمؾمات الستعمقة بالبشػ مؽ القخوض السسشؾحة وودائع العسالء وإجسالي 
السضدانية التي تحجثشا عشيا سابقا باإلضافة الى اإلنتاج الؾطشي الخام ،حضث  سشقؾم بقخاءتيا مؽ أجل إعظاء نغخة 

 . وتعامالتو  قبل جائحة كؾرونا fransabankعامة حؾل السعامالت البشكية لبشػ فخندبشػ
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 (19قبل كؽفيد )2018تطؽر مؤشرات بشغ فرندبشغ  : (10)الذكل رقػ 

 

 2018ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ  سشة : السردر 

 

نالحع أن القخوض شيجت قفدة نؾعية أي زيادة : Creditsclientelesالقخوض السسشؾحة مؽ طخف البشػ  -
 % .72,8كبضخة ججا بدبب نسؾ رأس مال البشػ و عؾامل أخخى وقجرت الديادة 

مقارنة بالعام الدابق  %  35.4شيجت ارتفاع مالحع قجر ب : Depotsclientelesودائع العسالء  -
 .نغخا لفتح ة فخوع و تؾسع نذاط البشػ  (2017)

 33.2و قجرت ندبة ارتفاعو  (2017)إرتفع بذكل مالحع عؽ الدشة الدابقة: ( PNB)الشاتج الؾطشي الخام -
. % 

 %.45شيج ارتفاع  سكؽ القؾل انو ضعف الدشة الدابقة وقجر ب : Total Bilanإجسالي السضدانية العسؾمية  -

 التسؽيل البشكي لعسميات التجارة الخارجية بعد جائحة كؽفيد: السطمب الثاني  

سشتشاول في ىحا السظمب حجؼ العسميات الجولية التي قام بشػ فخندبشػ بتسؾيميا بعج انتذار جائحة كؾفضج التي 
شكمت أزمة اقتراد ة و مالية و شمت معغؼ القظاعات الحضؾية  في الفخع األول  ، أما الفخع الثانيخررشاه 

تظؾر ودائع الدبائؽ و القخوض في األخضخ  السضدانية العامة و الشتيجة الرافية بعج جائحة كؾفضج ، يميولتظؾر
 .السسشؾحة مؽ طخف البشػ بعج جائحة كؾفضج
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 حجػ التسؽيل البشكي لبشغ فرندبشغ باستخدام تقشيات التسؽيل البشكي بعد جائحة كؽفيد: الفرع األول 

يجيخ فخندبشػ الجدائخ العسميات وااللتدامات الستعمقة بالتجارة الخارجية كؾسيط معتسج ، وذلػ لزسان 
جؾدة الخجمة التي ال  سكؽ إنكارىا مؽ حضث دقة السؾاعضج الشيائية وتقج ؼ الشرائح والسذؾرة لمعسالء، ىحه الحالة 

 . جعمت البشػ قؾيا  عمى الخغؼ مؽ األزمة الرحية واالقتراد ة والقضؾد التشغيسية السفخوضة

 واستقخ Covid-19٪ بدبب األزمة الرحية لـ 12 ، انخفض عجد وحجؼ العسميات الجولية بشدبة 2020في عام 
 . عسمية3600عشج حؾالي 

السختبط بعسميات التجارة الخارجية ، بعج التخفيض الحي فخضو  PNB  ٪ في 48كسا سجل البشػ انخفاًضا بشدبة 
،  و تغل السعامالت بالضؾرو والجوالر ىي .. ٪1٪ إلى 1بشػ الجدائخ عمى عسؾلة الرخف ، والتي انخفزت مؽ 

 ، وال تدال الرضؽ بمج السشذأ السييسؽ مؽ حضث 2020٪ مؽ اجسالي السعامالت مع الخارج في عام 98األىؼ مع 
 .الكيسة  ، و سشؾضح ذلػ مؽ خالل الذكل التالي 

حجػ التسؽيل البشكي لمتجارة الخارجية التي يدتخدميا بشغ فرندبشغ التحؽيالت بالسيار  (11)الذكل رقػ 
 (بعد جائحة كؽفيد( )en milliards de DZD)ديشار

 

 

 2020ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة : السردر 

 



  قبل و بعد جائحة  كؽفيدFransabankلطرق التسؽيل البشكي التي يدتخدميا بشغ تطبيكية دراسة :                 الفصل الثاني

 

 
74 

نالحع مؽ األعسجة البيانية في  الذكل أعاله أن البشػ  عتسج عمى عجة طخق أو تقشيات لتسؾيل التجارة 
 remise  ،  و التحرضل السدتشجي  credit documentaireالخارجية ، كاالعتساد السدتشجي 

documentaire و التحؾيل الحخ ، transfert libre  و خظاب االعتساد ، lettre de garantie .  

بالشدبة لحجؼ تسؾيل : ( credit documentaire)حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باالعتساد السدتشجي   – 1
 مميار 25.7 ما  قارب   2020التجارة الخارجية  باالعتساد السدتشجي بمغ  حجؼ التحؾيالت الى الخارج  في سشة 

 مميار سشتيؼ ، و ىي 280 مميار ديشار أي 2.8 بديادة بمغت 2019 مميار ديشار في سشة 22.9ديشار مقارنة ب 
 .زيادة طفيفة مقارنة بالدشؾات الدابقة 

بمغ حجؼ التحؾيالت الى  : (remise documentaire )حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية بالتحرضل السدتشجي- 2
 حضث بمغت 2019 مقارنة ب سشة 2020 مميار ديشارا في سشة 47.1الخارج باستعسال تقشية التحرضل السدتشجي 

 . مميار سشتيؼ 270 مميار ديشار ما  قارب 2.7 مميار دوالر أي تخاجعت ب 50.9

شيج حجؼ التحؾيالت الى  : (  transfert libre )حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باستعسال التحؾيل الحخ- 3
 مميار ديشار في سشة 12.2 مميار ديشار مقارنة ب 11.6 حضث بمغ  2020الخارج انخفاضا أ زا في سشة 

 . مميار سشتيؼ 60 مميار ديشار أي 0.6  أي بتخاجع  قجر ب 2019

مؽ األعسجة البيانية  : (  lettre de garantie )حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باستعسال خظاب االعتساد - 4
 2020 مميار ديشار في سشة 2.4نالحع تخاجع حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باستعسال ىحه التقشية ، حضث بمغت 

 . مميار سشتيؼ310 مميار ديشارما  عادل 3.1 ، أي تخاجع ب 2019 مميار ديشار في سشة 5.5مقارنة ب 

  باستعسال كل تقشيات التسؾيل الدابقة الحكخ 2020مؽ خالل الذكل فان حجؼ تسؾل التجارة الخارجية في سشة 
 :ىؾ 

 25.7 + 47.1+ 11.6+ 2.4  =  86.8مميار ديشار  

 ( مميار سشتيؼ 8680أي ما  عادل ) 

 : فان حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باستعسال التقشيات الدابق ذكخىا  ىؾ 2019بالشدبة لدشة 

 22.9 + 50.9 + 12.2 + 5.5  =  91.5 مميار ديشار  

(  مميار سشتيؼ 9150أي ما  عادل   )  
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( حجػ التحؽيالت الى الخارج ) مقارنة بيؼ  ندب حجػ تسؽيل بشغ فرندبغ لمتجارة الخارجية  (5)جدول رقػ 
 (بعد جائحة كؽفيد)بالسميار ديشار 

حجؼ التسؾيل في سشة  طخق التسؾيل
2019 

حجؼ التسؾيل في سشة 
2020 

 ندب التغضخ

credit documentaire 25.06 % 29.60 %  +4.5 % 
remise documentaire 55.6 % 54.26 %  -1.35   % 

transfert libre 13.36 % 13.33 %  -0.03 % 
lettre de garantie  6.01 % 1.99%  -4.02 % 

 2020السردر مؼ اعداد الطمبة باالعتساد عمى وثائق و احرائيات التقرير الدشؽي لدشة 

مؽ الججول و الشتائج الدابقة  غيخ لشا تخاجع حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية  باالعتساد عمى التقشيات - 
أو التحرضل السدتشجي remise documentaire ، حضث التقشية الغالب استعساليا ىي 2020الدابقة  في سشة 

 .، و الذكل السؾالي يبضؽ تقديسات العسميات الجولية حدب طخق الجفع الدابقة 

(بعد جائحة كؽفيد )2020تقديػ العسميات الدولية حدب طرق الدفع لبشغ فرندبشغ سشة   (12)الذكل رقػ

  

 2020ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة :السردر
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 عتسج بشػ فخندبشػ في تسؾيل السعامالت الجولية عمى عجة طخق تسؾيمية أو تقشيات لتسؾيل التجارة الخارجية ، 
 ٪ و ىي تشال حرة األسج 54 بشدبة ( remise documentaire) حضث  عتسج عمى تقشية التحرضل السدتشجي

 transfert )،أما التحؾيل الحخ (credit documentaire)بشرف السعامالت ، تمضيا تقشية االعتساد السدتشجي 
libre )  و أخضخا  خظاب الزسان 30 بشدبة ، ٪  (lettre de garantie  )  1٪  3بشدبة. 

 تطؽر السيزانية العامة و الشتيجة الرافية بعدجائحةكؽفيد: الفرع الثاني 

عمى الخغؼ مؽ البضئة االقتراد ة القاسية التي تسضدت بيا الداحة الجولية باالضافة الى تقمضل ساعات العسل و 
تخفيض عجد العسال ، تسكؽ بشػ فخندبشػ مؽ تدجضل نتائج مخضية ، بالخغؼ مؽ االنخفاض في الشتيجة الرافية 

 .لمبشػ ، و الذكل التالي يؾضح تظؾر السضدانية العامة و الشتيجة الرافية بعج انتذار جائحة كؾفضج 

 (بعد جائحة كؽفيد)تطؽر السيزانية العسؽمية و الشتيجة الرافية  (13): الذكل رقػ 

 

 

 2020ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة : السردر 

مؽ خالل األعسجة البيانية نالحع أن بشػ فخندبشػ الجدائخ سجل ارتفاعا في مضدانضتو العامة حضث ارتفعت مؽ 
 8.6  بديادة بمغت  2020 مميار ديشار جدائخي في سشة 75.4 الى  2019 مميار ديشار جدائخي في سشة 66.8

 . ٪ 12.87مميار ديشار أي 

                                                           
1WWW.FRANSABANKRAPPORTANNUEL.DZ , consulté LE : 15/05/2022 . 

http://www.fransabankrapportannuel.dz/
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 مميار ديشار جدائخي 1.3 ٪ حضث بمغت 23.52أما الشذاط التجاري فقج شيج انخفاضا في الشتيجة الرافية ب 
  .2019 مميار ديشار جدائخي  في 1.7 بعجما بمغت 2020في 

 تطؽر ودائع الزبائؼ و القروض السسشؽحة مؼ طرف البشغ بعد جائحة كؽفيد: الفرع الثالث 

 ، خزع الشذاط التجاري لالختبار في سياق أزمة صحية لؼ  دمؼ مشيا أي قظاع 2020في عام 
اقترادي ، بسا في ذلػ القظاع السرخفي، كسا كخس البشػ جيؾًدا كبضخة لمحفاظ عمى مدتؾى معقؾل مؽ الشذاط ، 
مسا مكشو مؽ تحقضق األداء الستؾقع وكحلػ االمتثال إلرشادات الدمظات فيسا يتعمق بجعؼ االقترادو الذكل التالي 

 .يؾضح ذلػ 

 (بعد جائحة كؽفيد)تطؽرودائع العسالء والقروض السسشؽحة مؼ طرف بشغ فرندبشغ ( : 14)الذكل رقػ 

  

 2020ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة: السردر 

 

٪ في وعائف العسالء ، 14عمى الخغؼ مؽ الؾضع الرحي االستثشائي ، حقق البشػ زيادة بشدبة 
 تشبع مؽ رؤية تأخح في االعتبار نقاط القؾة 2020٪ في مؾارده ، فشتائج الدشة السالية 5مرحؾبة بديادة بشدبة 

لجى البشػ ، والتي ال تعجو أن تكؾن زبائشو وقجراتو ، نغخا لؾجؾد عسالء متشؾعضؽ ومختاريؽ ، باإلضافة إلى 
مؾعفضؽ ذوي خبخة ، فقج اختار البشػ تكخيذ نفدو لسحفغتو الحالية ، مؽ خالل تؾفضخ الستابعة والجعؼ الذخري 

 .(أزمة سياسية ، اقتراد ة) 2017،  لمتكيف مع الغخوف واألزمات السختمفة التي تسخ بيا البالد مشح عام 
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 مميار 47.7  الى 2019 مميار ديشارفي سشة 45.3مؽ خالل األعسجة نالحع أن حجؼ الؾدائع ارتفع مؽ 
٪ فقط و ىي ندبة جج قمضمة بسقارنة االرتفاع في حجؼ الؾدائع الحي 5.28 أي بديادة تقجر ب 2020ديشار سشة 

 . ، لكؽ في العسؾم يؾجج استقخار في حجؼ ودائع العسالء 2018شيجتو سشة 

 مع ارتفاع 2020  مميار ديشار في سشة 65.2أما بالشدبة لمقخوض السسشؾحة مؽ طخف البشػ فقج بمغت 
 ٪ 14.4 التي شيجت انخفاضا بشدبة 2019 ٪ بالسقارنة بدشة 14 مميار ديشار جدائخي أي بشدبة 8معتبخ بمغ 

 مميار ديشار جدائخي ، و السالحع أن تظؾر حجؼ القخوض السسشؾحة شيج تحبحبا واضحا و عجم 9حضث بمغت 
  .2020 الى سشة 2017االستقخار خالل الدشؾات الفارطة مؽ 

والذكل السؾالي يمخص السعمؾمات الستعمقة بالبشػ التي تحجثشا عشيا سابقا مؽ القخوض السسشؾحة وودائع 
 1.بعج جائحة كؾفضجfransabankالعسالء وإجسالي السضدانية باإلضافة الى اإلنتاج الؾطشي الخام  لبشػ فخندبشػ

 (بعد جائحة كؽفيد) القروض السسشؽحة وودائع العسالء وإجسالي السيزانية(:15)الذكل رقػ  

 

 2020ممفات داخمية تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة : السردر 

 2020٪ في سشة 14مؽ خالل الذكل أعاله نالحع أن ندبة القخوض السسشؾحة  مؽ طخف البشػ فقج ارتفعت ب 
لمبشػ قج انخفض PNB  ٪  ، الشاتج الؾطشي الخام  5.28فقج ارتفعت بشدبة  ،  أما بالشدبة لؾدائع العسالء  

 ، أما اجسالي السضدانية العسؾمية  فقج شيج ارتفاعا بشدبة 2019 مقارنة  بدشة 2020 ٪  في سشة 13.07بشدبة  
12.89  ٪ . 

                                                           
  .26/05/2022: نائب مجيخ وكالة فخندبشػ بخج بؾعخيخيج ، يؾم الدضج مقابمة مع 1
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مقارنة إلحرائيات و ندب التسؽيل خالل الفترتيؼ قبل و بعد جائحة كؽفيد لبشغ : السطمب الثالث 
  " fransabank"فرندبشغ

 تأثضخ كبضخ عمى االقتراد الجدائخي  حضث شكل أكبخ اختبار لمشغام السالي و COVID-19كان لؾباء 
السرخفي و وضع الشغام السالي تحت ضغط غضخ مدبؾق ،  و بالخغؼ مؽ الؾضع الرحي الحخج تسكؽ بشػ 
فخندبشػ مؽ ضسان استقخار معضؽ و ذلػ يخجع بذكل خاص الى تعبئة  السؾارد ، و االلتدام الثابت مؽ  فخق 

البشػ التي قجمت دعسا دائسا لعسالءىا ، وىحا ما سشتظخق اليو في ىحا السظمب حضث سشقارن بضؽ االحرائيات 
 .التي تؾصمشا الضيا قبل و بعج جائحة كؾفضج و نقؾم بتحمضميا عبخ دراسة مقارنة لكال الفتختضؽ

حجػ التسؽيل البشكي لمتجارة الخارجية  قبل و بعد جائحة كؽفيد لبشغ مقارنة بيؼ : الفرع األول 
  "fransabank"فرندبشغ

  في ىحا الفخع سشقارن بضؽ أىؼ اإلحرائيات التي أثخت عمى حجؼ التسؾيل البشكي بكل تقشياتو ،و السقرؾد ىشا 
جسيع األسالضب السعتسجة الستسثمة في اإلعتساد السدتشجي و التحرضل السدتشجي و التحؾيل الحخ و خظاب 

 .الزسان في الفتختضؽ قبل و بعج كؾفضج مع اعظاء نغخة تحمضمية لحلػ 

 .الججول التالي يؾضح السقارنة بضؽ حجؼ التسؾيل البشكي لمتجارة الخارجية لبشػ فخندبشػ قبل و بعج جائحة كؾفضج 
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 (قبل و بعد كؽفيد)مقارنة لحجػ التسؽيل البشكي لمتجارة الخارجية  : (6)جدول رقػ 

(en milliards de DZD) 

 2017 2018 2019 2020 
 اإلعتساد السدتشجي

Credit 
documentaire 

20.5 39.5 22.9 25.7 

التحرضل السدتشجي 
Remise 

documentaire 

38.1 40 50.9 47.1 

التحؾيالت الحخة 
transfert libre 

16.7 13.9 12.2 11.6 

 خظاب الزسان
Lettre de garantie 

6.4 6.1 5.2 2.4 

 86.8 91.2 99.5 81.7 حجؼ التسؾيل البشكي

مؼ إعداد الطمبة باالعتساد عمى ممفات و تقارير سشؽية صادرة مؼ بشغ فرندبشغ لمدشؽات مؼ : السردر 
 2020 ٍالى 2017

 : التحميل 

مؽ خالل الججول نالحع أنحجؼ التسؾيل البشكي لمتجارة الخارجية شيج تحبحبا حتى قبل عيؾر أزمة كؾفضج 
 :، حضث أن تخاجع حجؼ تسؾيل التجارة الخارجية باستعسال االعتساد السدتشجي يخجع لعجة أسباب أىسيا 

 :التعميسات و القؽاعد التي سشتيا الحكؽمة  الستعمقة بالحد مؼ االستيراد- أ

كان بدبب صجور تعميسة مذتخكة بضؽ %  42ان انخفاض حجؼ التسؾيل باالعتساد السدتشجي بشدبة  – 1
وزارة التجارة و البشػ السخكدي والتي تشص عمى الدام شخكات  االستضخاد لمبيع عمى حال بزخورة االعتساد بالجفع 
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 يؾم بعج الذحؽ كؾسضمة الدامية لمجفع و بسا أن أغمب السؾرديؽ ال  سمكؾن خظؾط قخوض ليحا 45عمى أجل لسجة 
 1.الشؾع مؽ االعتساد السدتشجي أصبح المجؾء لمتحرضل السدتشجي ىؾ السخخج الؾحضج لسسارسة الشذاط التجاري 

سي "يخجع أ زا ىحا االنخفاض  ندبة لمقؾانضؽ كإلغاء الشغام التفزضمي الخاص باستضخاد مجسؾعات  - 2
  لتخكضب الديارات مؽ أجل تخفيض فاتؾرة االستضخاد وتخشضج الشفقات ، (SKD/ CKD " )أس كا دي" و "كا دي 

و كحا تحجيج حدمة ججيجة مؽ السؾاد السسشؾعة االستضخاد أو السؾاد التي تحتاج لخخرة الستضخادىا خاصة السؾاد 
الكسالية حضث طخحت وزارة السالية قائسة مؽ السؾاد السسشؾعة مؽ التؾطضؽ البشكي عمى البشؾك و السؤسدات السالية 

، بشاء عمى شكاوى قجمتيا مؤسدات محمية  بدبب السشافدة مع السشتج األجشبي و يتعمق األمخ بعجة مشتجات 
غحائية و و بعض أصشاف السالبذ و السعجات الظبية و مؾاد البشاء خاصة السؾاد غضخ األساسية التي لؽ يتدبب 

 2.عجم استضخادىا في أي أزمة  في الدؾق 

 و مؾاد "أس كا دي" و "سي كا دي" ويتعمق األمخ عمى سبضل السثال بالظساطؼ السربخة ، و تجيضدات  
 ، حضث مشع التؾطضؽ البشكي لبعض "الذيفؾن " و "الذؾالة"البشاء كالدضخاميػ و البالط و اإلسسشت و السالبذ عبخ 

السؾاد يتؼ وفق تعميسات خاصة و شخوط محجدة لكل مادة ، و سبق أ زا أن أوقفت البشؾك بشاء عمى تعميسة 
الجسعية السيشية لمبشؾك و السؤسدات السالية عسمية التؾطضؽ البشكي لؾاردات األحح ة لتذجيع السشتج السحمي لؾضع 

 .حج لشديف العسمة و اعظاء األولؾية لمسشتج السحمي 

فالجدائخ عمصغخار الجول التي  ليا عالقة كبضخةمع الرضؽ، ستتأثخ بفضخوس كؾرونا السدتجج في السجى 
القرضخ و الستؾسط خاصة و ان الرضؽ ىي السسؾن األكبخ لمجدائخ بالدمع، فتؾقف الشذاط االقترادي و 

السؤسدات اإلنتاجية أدى إلى نقص الظمب عمى السشتجات البتخولية و تخاجع الرادرات الرضشية الجدائخية في عل 
تؾقف الظضخان و الذحؽ و الشقل البحخي االمخ الحي أدى الى انخفاض أسعار الشفط في الدؾق الجولية ، 

 مميارات 7وتقميص االستثسار في مجال الظاقة الى الشرف ليرل الى % 30وانخفاض االنفاق العام بشدبة 
دوالر ، و تأجضل بعض السذخوعات االقتراد ة بعج تخاجع أسعار الشفط العالسية مسا أثخ بذكل كبضخ عمى قجرة 

 .البشؾك التسؾيمية 

 

 

                                                           
1www.commerce.gov.dz , consulté le : 29/05/2022 . 
2www.elikhbaria.dz, consulté le : 29/05/2022 . 

http://www.commerce.gov.dz/
http://www.elikhbaria.dz/
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 :العجز في قطاع الرشاعة -    ب 

 عتسج كل مؽ القظاع الرشاعي واالستيالكي في الجدائخ بجرجة رئيدية عمى الخارج ، وتعتبخ الرضؽ مؽ 
بضؽ أىؼ مؾردي االقترادالجدائخي بالسؾاد األولية كالحجيج واأللسشضؾم إضافة إلى بعض السعجات الظبية والرضجالنية 

، كسا تعتبخ السرانع الرضشية السؾردالخئيدي لبعض القظاعات التحؾيمية ، وإذا نغخنا الى حغضخة الديارات في 
الجدائخ ، خاصة وسائل الشقل والذاحشات فإن مجسل قظاع غيار الديارات مرجره الرضؽ ، وفي عل غمق 

السرانع الرضشية ، فإن قظاع غيار الديارات في الجدائخ سيعخف بجوره عجدا بذكمسمحؾظ ، و كحا وقظع غيار 
 .الرشاعات الكيخبائية و الكيخو مشدلية ، عمى غخار اليؾاتف و لؾازم اإلعالم اآللي 

 2020في الخبع األول مؽ عام  % 6.7قج انخفض اإلنتاج الرشاعي في القظاع العام الؾطشي بشدبة 
 4.8و بعج التغضخات اال جابية في الخبع الثالث عمى التؾالي، بتخاجع ندبتو . مقارنة بشفذ الفتخة مؽ العامالدابق 

و يشظبق األمخنفدو عمى االنذظة األخخى ، و عمى رأسيا مؾاد البشاء، و . 2020في الخبع األول مؽ عام % 
عمى التؾالي في الخبع األول مؽ عام  % 14.6و  % 11.5صشاعات الشديج ، التي انخفض انتاجيا بشدبة 

 . مقارنة بالفتخة نفديا مؽ العام الساضي 2020

ويشظبق األمخ نفدو عمى االنذظة األخخى وعمى رأسيا مؾاد البشاء ، و صشاعات الشديج ، التي انخفض 
 مقارنة بالفتخة نفديا مؽ العام 2020عمى التؾالي في الخبع االول مؽ عام %14.6و % 11.5انتاجيا بشدبو 

 .1الساضي

  : الذمل في قطاع التجارة– ج 

 دوالر لمبخمضل بدبب جائحة كؾرونا الى انخفاض حاد في 40سضؤدي تجىؾر أسعار الشفط الى ما دون 
مؽ اجسالي الشاتج السحمي وعجد  % 18.2ما سضشحؼ عشو زياده العجد التجاري الى  % 51عائجات الترجيخ ب 

 عمى الخغؼ مؽ الجيؾد 2020مؽ اجسالي الشاتج السحمي في عام % 18.8الحداب الجاري الى ذروتو عشج 
 مميار دوالر في نيا ة 24.2السبحولة الحتؾاء الؾاردات وضعف الظمب السحمي ، ستخفض االحتياطيات الى 

2020. 

                                                           
،مجمة االقتراد و ادارة -االثار و االجراءات - قراءة في التداعيات االقترادية لجائحة كؽرونا عمى الجزائر،بممعسا  أسساء ،  سضجا عسخ زىخة 1

 . 144 ، ص 2020 ، 01األعسال  ، الجدائخ ، العجد 
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مؽ جية اخخى تكبجت شخكات االستضخاد والترجيخ والتؾزيع الجدائخية خدائخ فادحة بدبب اعتسادىا عمى 
 مميار دوالر ، والقظاعات االكثخ تزخرا كانت 8مؽ اجسالي واردات الجدائخ أي % 25الؾاردات مؽ الرضؽ ب
 .1البشاء واالشغال العامة

  2022-2000حجػ التجارة العالسية لمبزائع لمفترة  :(16)الذكل رقػ  

 

 WTO press releases 8 April 2020: السردر

 قبل الفضخوس 2019مؽ خالل الذكل أعاله نالحع أن حجؼ التجارة العالسيةلمبزائع سجمت سشة 
في  العام الدابق، وفي غزؾن ذلػ %2.9مؽ حضث الحجؼ بعج ارتفاعيا بشدبة % 0.1انخفاضا طفيفا  قجر ب 

 .  تخيمضؾن دوالر18.89إلى حجود % 3 بشدبة 2019تخاجعت صادرات البزائع العالسية في 

 :الدياسة الشقدية و السالية - د

لظالسا كانت الدياسات السالية والشقج ة ىي السختكد الحي تدتشج عميو الحكؾمات في تحقضق االستقخار 
السالي والشسؾ االقترادي ، حضث أثبتت ىحه الدياسات االقتراد ة نجاعتيا في مجابية األزمات وحاالت 

االنكساش التي مخ بيا االقتراد العالسي ، كسا تؤدي ىحه الدياسات دورا ميسا لمغا ة في معالجة االختالالت 
 .االقتراد ة مؽ خالل تأثضخىا الكبضخ عمى السؤشخات االقتراد ة الكمية

عمى الخغؼ مؽ كؾن ىحه الدياسات عشرخا مؤثخا في الشذاط االقترادي إال أنيا تتأثخ بعؾامل معضشو مؽ 
شأنيا تقؾيتيا أو إضعافيا فضجورىا اليام في دعؼ االقتراد الكمي، ومؽ بضؽ ىحه العؾامل أسعار البتخول حضث أن 

                                                           
  145مخجع ، ص نفذ 1
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ارتفاع أسعار البتخول سضجعؼ الدياسة السالية والشقج ة، وعمى الظخف الشكيض فإن تخاجع أسعار البتخول سيعقج مؽ 
 عسل الدياسة االقتراد ة ككل و  زعف مؽ فعالضتيا ويقمل مؽ

 .1مخدوديتيا 

 مقارنة بيؼ  تطؽر السيزانية العامة و الشتيجة الرافية قبل و بعد كؽفيد: الفرع الثاني

 كان العسل الكبضخ السقجم مؽ طخف البشػ في تشسية السضدانية العامة الخاصة بو مؽ خالل إنتذار فخوعو في جسيع 
أرجاء الؾطؽ كسا  غيخ مؽ خالل اإلحرائيات التي تؼ دراستيا وليا سخعة نسؾ كبضخة في السضدانية العامة لكؽ في 
السقابل الشتيجة الرافية الخاصة بالبشػ شيجت تخاجع محدؾس في فتخة ما بعج الكؾرونا و الججول التالي يبضؽ لشا 

 .ذلػ 

 

 مقارنة بيؼ تطؽر السيزانية العامة و الشتيجة الرافية  : (7)الجدول رقػ 

(en milliards de DZD )(يدقبل و بعد كؽف) 

 األسباب  2020بعج الكؾفضج  2019قبل الكؾفضج  
 سياسة البشػ السعتسجة  75451,7 66834,9 السضدانية العامة 

تخاجع سعخ - 1344,3 1793,3 الشتيجة الرافية 
 السحخوقات 

القؾانضؽ السعتسجة مؽ -
 طخف الجولة 

 البضخوقخاطية -
 

 مؽ اعجاد الظمبة باالعتساد عمى ممفات و تقاريخ سشؾية لبشػ فخندبشػ: السرجر 

                                                           
، مجمة العمؾم االقتراد الجزائري في ظل التداعيات العالسية  لجائحة كؽرونا بيؼ االستجابة االنية و السؽاكبة البعدية،بؾلعخاس صالح الجيؽ .د1

  .171، ص 2020  ،01االقتراد ة و عمؾم التدضضخ ،الجدائخ، العجد 

 



  قبل و بعد جائحة  كؽفيدFransabankلطرق التسؽيل البشكي التي يدتخدميا بشغ تطبيكية دراسة :                 الفصل الثاني

 

 
85 

 مميار ديشارجدائخي وليا زيادة تعبخ عؽ سياسة البشػ السعتسجة في 8616.9السضدانية العامة قجرت زيادتيا ب
التؾسع فزال عؽ إنخفاض عجد السؾعفضؽ تسكؽ مؽ تدجضل نتائج مخضية عمى الخغؼ مؽ التخاجع في الشتيجة 

 .  مميار ديشار 499الرافية لمبشػ التي قجرت ب

 : و يرجع ذلغ لألسباب التالية

عمى الخغؼ مؽ الؾضع اإلقترادي و الدياسي الرعب قج نجح فخندبشػ مؽ ضسان :سياسة البشغ  - 1
تدام الثابت و التدضضخ الجضج التي بجوره انعكذ عمى شكل  الجعؼ لاستقخاره  فإن ذلػ يخجع و بذكل خاص اإل

لكؽ بفزل ،لمعسالء عمى جسيع السدتؾيات في وضع حخج وفي وضع تخاجعت مضدانيات العجيج مؽ البشؾك األخخى 
 اختياره الجضج لمعسالء والسؾعفضؽ ذو خبخة تسكؽ مؽ تدضخ البشػ لتفادي الخدائخ عكذ البشؾك األخخى  

 تراجع أسعار السحروقات  - 2      

 عتسج إقتراد الجدائخ بشدبة كبضخة عمى السحخوقات بذكل مباشخ مؽ ناحية الجخل الؾطشي اإلجسالي  
لمبالد وىحا بجوره  أثخ بذكل مباشخ عمى تعامالت البشؾك ويحج مؽ تعامالتيا عمى السدتؾى الخارجي مسا يؤدي 

 .الى تخاجع الشتيجة الرافية لمبشػ 

مشح االعالن عؽ انتذار الؾباء ، نغخا لتخاجع الظمب عمى الشفط مؽ % 16انخفزت أسعار الشفط بشحؾ 
أكبخ مدتؾرد في العالؼ ألن العجيج مؽ معامل التكخيخ الكبخى في الرضؽ بجأت بتخفيض مذتخياتيا مؽ الشفط الخام 

  .1، مع ىبؾط حاد ألسيؼ قظاع التجدئة و الشقل%15بشحؾ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 عمى 19-تأثضخ فضخوس كؾرونا كؾفضج: تأثير األزمات الرحية العالسية عمى االقتراد العامميحدة خبضدة أنفال،،رحال فاطسة ،كخامة مخوة 1
  .322، ص 2020، 02االقتراد الجدائخي نسؾذجا، مجمة التسكضؽ االجتساعي ،الجدائخ ، العجد 
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 ( 2020مارس  – 2019فيفري ) األسعار العالسية لمشفط خالل الفترة  :(17)شكل رقػ 

 

 (2020)مشعسة األقطار السردرة لمشفط : السردر 

نالحع مؽ الذكل أعاله انخفاضا مدتسخا في سعخ بخمضل الشفط ، حضث وصل سعخ خام بخنت الى مدتؾى 
 .1 2020 أي أقل مؽ نرف الدعخ في بجا ة الذيخ مؽ سشة  2020 دوالر لمبخمضل في مارس 38مشخفض بمغ 

 :القؽانيؼ السعتسدة مؼ طرف الدولة  - 3

سشت الجولة الجدائخية العجيج مؽ القؾانضؽ التعجضدية التي كانت مفخوضة ونأخح مثال عمى ذلػ  بدياسة 
الحسا ة لمسشتؾج الؾطشي و ىي فخض ضخائب عمى السدتثسخيؽ األجانب الحي بجوره ساىؼ في تخاجع الشتيجة 

 . الرافية   

 :البيروقراطية - 4

  بجورىا لعبت دور كبضخ في تخاجع التجارة الخارجية في الجدائخ مسا إنعكذ سمبا عمى البشؾك الجدائخية 
في محاولة تسؾيميا لمسدتثسخيؽ األجانب ىشا في الجدائخ كؾن التجارة الخارجية تتعامل و بذكل كبضخ مع عجة 

 الخ  ،،،،، مرمحة الجسارك مرمحة التأمضؽ ، مرالح عسؾمية مثل مرمحة الزخائب 

 تطؽر ودائع الزبائؼ و القروض السسشؽحة مؼ طرف البشغ قبل و بعد كؽفيدمقارنة : الفرع الثالث
في ىحا الفخع سشقؾم بتؾضيح القخوض السسشؾحة و الؾدائع الخاصة بالدبائؽ  بضؽ الفتختضؽ و مقجار 

  :تظؾرىؼ و أىؼ أسباب التي أثخت عمضيؼ كل ىحا سشؾضحو في الججول التالي
                                                           

 عمى ،"جائحة فيروس كؽرونا وانييار أسعار الشفط:التعامل مع صدمة مزدوجة "رباح أرزقي، ىانغؾيؽ، 1
 .www .albankaldawli.orjk,dat 28-02-2022,h 16 :30الخابط
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 (19يد بعد كؽف)القروض السسشؽحة و الؽدائع الخاصة بالزبائؼ (:6)جدول رقػ 
 القروض السسشؽحة ودائع الزبائؼ 

2019 45373,1 57220,9 
2020 47770,1 65263,1 
 دقة إختيار العسالء سياسة البشػ السعتسجة األسباب

مؼ إعداد الطمبة باالعتساد عمى وثائق و ممفات تحتؽي عمى التقرير الدشؽي لبشغ فرندبشغ سشة : السردر 
2019/2020 

  مميار ديشار وىي زيادة قمضمة مقارنة بالدشؾات الدابقة التي شيجت 2,3 شيجت زيادة قجرت بودائع الزبائؼ
زيادات كبضخة ، لكؽ ما تؼ مالحغتو انو رغؼ الؾضع الحخج شيجنا استقخارا  ىحا ما يجل عمى أن البشػ  عتسج سياسة 

 .ذكية في تدضخه لألوضاع و إختياره الجضج لمسؾعفضؽ الحيؽ  ستمكؾن الخبخة الكافية 

 مميار ديشار وىؾ يبجو مشظكيا كؾن البشػ  حاول كدب 8أما بالشدبة لمقخوض السسشؾحةفقج  شيجت ارتفاع  قجر ب 
 .عسالء ججد و تشذيط االستثسار رو تفعضل السبادالت التجارية  

فالقظاع الساليذيج ارتفاعا فيسا  خص تكاليف اإلقتخاض، نغخا لتذكيػ البشؾك في قجرة السدتيمكضؽ و 
ومؽ شأن ارتفاع تكاليف اإلقتخاض أن  كذف مؾاطؽ ،الذخكات عمى سجاد القخوض في الؾقت السحجد ليا 

الزعف السالي التي تخاكست خالل سشؾات مؽ انخفاض سعخ الفائجة ، و ىي الدياسة التي انتيجتيا البشؾك 
السخكدية في معغؼ دول العالؼ  ، ويؤدي الي تراعج السخاطخ مؽ عجم إمكانية تدجيج الجيؾن ، ومؽ شأن 

إنخفاض االئتسان أن يديج مؽ تباطؤ الشذاط الشاجؼ عؽ صجمات العخض و الظمب ،فعشجما تأتي الرجمات 
قج  تدداد األثار عسقا مؽ خالل الخوابط التجارية والسالية الجولية ،مسا  زعف ،متدامشة عبخ عجد كبضخ مؽ البمجان 

الشذاط اإلقترادي العالسي ويجفع أسعار الدمع األولية نحؾ االنخفاض، وكحلػ فان البمجان التي تعتسج عمى 
التسؾيل الخارجي قج تؾاجو مخاطخ مؽ التؾقف السفاجئ ليحه التجفقات و اضظخاب أوضاع الدؾق ، األمخ الحي 

 1. قزي التجخل في سؾق الشقج األجشبي و اتخاذ اجخاءات مؤقتة تتعمق بالتجفقات الخأسسالية 

 

 

                                                           
 عمى 19-تأثير فيروس كؽرونا كؽفيد: تأثير األزمات الرحية العالسية عمى االقتراد العالسي، حدة خبضدة أنفال،رحال فاطسة ،كخامة مخوة 1

 323، ص 2020، 02، مجمة التسكضؽ االجتساعي ،الجدائخ ، العجد االقتراد الجزائري نسؽذجا
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 : خالصة

، فباإلضافة إلى عؾاقبو 2020 تأثضخ كبضخ عمى االقتراد الجدائخي في عام COVID-19كان لؾباء 
الرحية الدمبية ، أدى الؾباء إلى تفاقؼ عؾامل سمبية أخخى ، مثل انخفاض سعخ الشفط ، الحي أغخق االقتراد 

الجدائخي في حالة ركؾد، و كحا  انخفاض الشاتج السحمي اإلجسالي  بدبب االعتساد  الذجيج عمى صادرات البتخول  
والؾاردات السختفعة ليكميا، ونتيجة لحلػ  انخفض مدتؾى احتياطيات الشقج األجشبي ، مسا أثخ بذكل سمبي عمى 
البشؾك التجارية وعيخ ذلػ بذكل جمي عمى حجؼ التسؾيل البشكي لمتجارة الخارجية الخاص ببشػ فخندبشػ، الحي 
شيج تخاجعا خالل جائحة كؾفضج ندبة لمعجيج مؽ العؾامل ، مسا أدى الي تخاجع مخدود ة البشػ و الشتيجة الرافية 

 .الخاصة بو و عؾائج االستثسار و أحجث عجدا و تخاجعا في عجد و حجؼ العسميات الجولية

 
 
 
 

 

 



 

 خاتمة



 الخـــاتمـــة 
 

 
90 

 الخاتمة 

يعتبخ ميجان التجارة الخارجية مؽ أكثخ السياديؽ دراسة و تحميال و ذلػ نتيجة  لمتظؾرات و التغيخات  

 .السدتسخة و الستالحقة التي يعخفيا الشغام االقترادي

حيث 19covid تعثخا اقتراديا مع انتذار جائحة 2020 بجاية مؽ لؼشيجت الجدائخ كغيخىا مؽ دواللعا

شمت معغؼ القظاعات الحيؾية و تؾقفت جسيع التشقالت البحخية و البخية و الجؾية  ، و تعمقت معغؼ األنذظة 

بدبب التجابيخ الؾقائية و االحتخازية اال الزخورية مشيا ، و لؼ تدمؼ البشؾك التجارية مؽ األزمة فكان عمييا 

التجخل لجفع عجمة الشسؾ االقترادي ، و حخصت البشؾك و السؤسدات السالية  عمى السحافغة عمى عسالئيا و 

 .مخاعاة أصحاب السرالح 

 و قج حاولشا مؽ خالل دراستشا ابخاز دور البشؾك التجارية في عسميات التجارة الخارجية قبل جائحة 

كؾفيج و بعجىا ، باعتبارأن التسؾيل البشكي ىؾ الؾسيمة الؾحيجة لجفع التجارة الخارجية و تفعيميا و تشذيظيا ذلػ 

ألن العالقات الجولية تزؼ التدامات مالية بيؽ السرجريؽ و السدتؾرديؽ ،و تحتاج ضسانات مؽ البشؾك لتجشب 

 .مخاطخ التجارة الخارجية و ضسان الحقؾق خارج الحجود الجغخافية 

وتكسؽ مداىسة البشؾك في تسؾيل التجارة الخارجية مؽ خالل تؾجيو العسالء الختيار أحدؽ الظخق و 

التقشيات التسؾيمية  سؾاء قبل أو بعج جائحة كؾفيج  حدب الفتخة ونؾع الشذاط ،حيث تمعب  البشؾك التجارية دورا 

فعاال في تسؾيل التجارة الخارجية مؽ خالل تؾفيخ الجعؼ السالي لمشذاطات التجارية الخارجية ،و تقجيؼ 

 .الزسانات الالزمة ألطخاف التعاقج لسشحيؼ درجة عالية مؽ الثقة و األمان 

 :و بعج دراستشاليحه العشاصخ تؼ التؾصل إلى الشتائج التالية 

 :بالشدبة لمجانب الشغخي تؼ التؾصل الى الشتائج التالية : أوال الدراسة النظرية 
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تمعب التجارة الخارجية دور رئيدي وفعال في تغظية رغبات الدبائؽ وذلػ مؽ خالل تمبية طمباتيؼ   - 1

 .الستججدة

إن اإلجخاء اليام والحتسي الحي يرادفو الستعاممؾن االقتراديؾن ، عشج قياميؼ بعسميات التجارة الخارجية  - 2

، السخور اإللدامي بالييئات السرخفية مؽ خالل البشؾك التجارية  والسؤسدات السالية، كحمقة لتسخيخ مختمف 

 .األمؾال ذات الرمة بشذاط والترجيخ واالستيخاد 

تتجخل البشؾك التجارية  كؾسيط لمسعامالت التجارية إليجاد األمؾال و الديؾلة الالزمة إلقامة السذاريع  - 3

التشسؾية  و تخقية التجارة عمى السدتؾى الخارجي أيؽ تدتعسل عجة طخق وتقشيات لتسؾيل العسميات الخاصة 

 .بالتجارة مشيا القريخة و الستؾسظة و الظؾيمة األجل 

 :بالشدبة لمجانب التظبيقي  تؼ التؾصل الى الشتائج التالية : ثانيا الدراسة التطبيقية 

 في آثار وخيسة عمى االقتراد العالسي وكحلػ عمى االقترادالجدائخي و أحجثت 19-تدببت جائحة كؾفيج –1
أزمة مشقظعة الشغيخ، أدت إلى تخاجع معجالت الشسؾ االقترادي بدبب حالة الخكؾد والكداد التي تسخزت مؽ 

 .تجاعيات ىحه الجائحة مسا أدى إلى تكبيج القظاع البشكي خدائخ كبيخة 

كانت استجابة الحكؾمات سخيعة لتخفيف اآلثاراالقترادية لمجائحة، مدتخجمة في ذلػ أدوات الدياستيؽ  - 2
 .السالية والشقجية لمسداعجة فيتقميل آثار األزمة والخفع مؽ إمكانية تعافي اقتراداتيا بعج األزمة

بالشدبة لمجدائخ كان أثخ األزمة مددوجا بفعل التخاجع الخظيخ ألسعار الشفط وتدايج السخاوف العالسية حؾل  - 3

استسخار تجىؾر سؾق الشفط عمى مجى غيخ واضح، حيث انخفزت مجاخيل قظاع السحخوقات و تزخرت 

معغؼ القظاعات الحيؾية و شمت حخكة التجارة الخارجية نتيجة لتجاعيات الؾضع العالسي ونتيجة لمتجابيخ 

 . الؾقاية الستخحة مؽ قبل الحكؾمة

 مميار ديشار جدائخي وتخاجعت عجد العسميات 4.7انخفض حجؼ التسؾيل البشكي لمتجارة الخارجية لمبشػ ب  – 4

 ، و كحا تخاجعت أرباح البشؾك % 23.52، أما الشذاط التجاري فذيج انخفاضا بشدبة  % 12الجولية بشدبة 
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التجارية برفة عامة و أرباح البشػ عيشة الجراسة برفة خاصة ، و صافي دخل العسميات ، و مخدودية 

 .االستثسار، اثخ جائحة كؾفيج مقارنة بالدشؾات الدابقة 

٪  ، أما ندبة القخوض السسشؾحة  مؽ طخف البشػ فقج  5.28بشدبة  بالشدبة لحجؼ الؾدائع فقج ارتفعت   – 5

 . ، و ىؾ ما يبخر سياسة البشػ في تشذيط حخكة التجارة الخارجية 2020٪ في سشة 14ارتفعت ب 

 اختبار الفرضيات  : ثالثا

بعج التعخض لسؾضؾع السحكخة ومحاولة اإلحاطة بكل جؾانبو يسكششا اختبار صحة الفخضيات السظخوحة 

: 

ان دراستشا ليحا السؾضؾع تثبت صحة الفخضية األولى كؾن ان التجارة الخارجية  أحج أىؼ الفخوع - 

تمعب البشؾك دورا ميسا في مختمف السبادالت التجارية الجولية، باعتبارىا وسيظا ماليا في عمؼ  االقتراد ،و 

يزسؽ حقؾق كل مؽ  السرجر والسدتؾرد، والبج ليا مؽ السخور عمييا بذكل إلدامي، ويكؾن ىحا تحت 

 .إجخاءات و شخوط محجدة 

التحريل السدتشجي و االعتساد بالشدبة لمفخضية الثانية ومؽ خالل ما تؼ التظخق اليو حؾل - 

 يقجم العجيج مؽ الخجمات التي تقؾم بتدييل السعامالت التجارية والجولية بيؽ نجج بان فخندبشػ السدتشجي 

الستعامميؽ االقتراديؽ لتقجيؼ التسؾيل الالزم ،حيث يعتبخ التحريل السدتشجي و االعتساد السدتشجي مؽ أىؼ 

 .تقشيات تسؾيل التجارة الخارجية عشج معغؼ البشؾك العامة والخاصة، وىحاما يؤكج الفخضية الثانية لمجراسة 

الفخضية الثالثة تؼ إثبات صحتيا في الجدء التظبيقي وذلػ عبخ احرائيات التقخيخ الدشؾي لبشػ - 

فخندبشػ حيث تؾضح أن حجؼ التسؾيل البشكي و ايخادات البشؾك التجارية تخاجعت بدبب أزمة كؾفيج لمعجيج مؽ 

األسباب و ىحا ما أثبتشاه مؽ خالل اإلحرائيات السأخؾذة مؽ التقاريخ الدشؾية السالية الخاصة ببشػ فخندبشػ 

الذكل رقؼ )الحي يؾضح مؤشخات البشػ قبل كؾفيج مقارنة مع  (10شكل رقؼ ) ايزا   (07-06ججول رقؼ )
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الحي يؾضح مختمف السؤشخات لجى البشػ بعج جائحة كؾفيج، باإلضافة إلى لمعجيج مؽ األسباب  (10-17

الستعمقة بسختمف السجاالت التي يدتثسخ فييا البشػ عمى اعتبار انو شخكة ذات أسيؼ لسدتثسخيؽ في مختمف 

السجاالت والتي بجورىا كان ليا اثخ كبيخ عمى األداء العام لمبشػ في مختمف فخوعو بسا فييا الجدائخ والحي 

 .كان محل الجراسة

 :المقترحات 

تخقية التجارة الخارجية مؽ خالل جسمة مؽ االعتبارات و االمتيازات التي تسشحيا كل دولة في ىحا السجال - 

لتذجيع التجارة الخارجية ، مع تجعيؼ السشغؾمة البشكية و جعميا أكثخ مؾاكبة لمتغيخات لديادة السشافدة و 

 .األرباح

يجب أن تتؾافخ البشؾك والسؤسدات السالية الجدائخية عمى السعاييخ العالسية لسؾاجية األخظارو األزمات التي - 
مؽ السحتسل أن تريب مجال التجارة الجولية، ألن أي خظأ في سيخ ىحه األنغسة قج يكمفيا مبالغ طائمة 

 .لتغظية خدائخىا 

ضخورة إصالح الشغام السرخفي الجدائخي ومؾاكبتو لمتظؾرات العالسية يعتبخ ضخورة ومظمب أساسي في - 
عل اقتراد الدؾق ، مع وجؾب نذخ الثقافة البشكية لجى الستعامميؽ االقترادييؽ لإللسام بجسيع األليات و 

 .العسل بيا 
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، جامعة الذمف، الجدائخ، 4إقتراديات شسال إفخيقيا، العجد  ، مجمةالشقد والسال لذؤون 

 .بجون سشة
  ،تحميل قزايا في الرشاعة السالية "إدارة السخاطر طارق هللا خان، حبيب أحسج

 .2003البشك اإلسالمي لمتشسية : ، السسمكة العخزية الدعهدية"إسالمية

  ،محكخة ماجدتيخ، كمية العمهم إشكالية القروض السررفية الستعثرةعادل هبال ،
 .2012 / 3 والعمهم التجارية وعمهم التدييخ، جامعة الجدائخاالقترادية
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  ،محكخة ماجدتيخ، كمية العمهم تسهيل التجارة الخارجية في الجزائرنهرة بهكهنة ،
 .2012 /3، العمهم التجارية وعمهم التدييخ، جامعة الجدائخاالقترادية

  ،مدخل )إدارة السخاطر السالية في الذركات السداهسة السررية دمحم عمي دمحم عمي
، رسالة مقجمة لمحرهل عمى درجة دكتهر الفمدفة جامعة القاهخة، (لتععيم القيسة

2005. 
 

 اإلقترادية السجالت  

 االقتراد الجزائري في ظل التداعيات العالسية  لجائحة ،بهلعخاس صالح الجين .د
 مجمة العمهم االقترادية و عمهم ،كهرونا بين االستجابة االنية و السهاكبة البعدية

  .171 ص ،2020، العجد   ،الجدائخ،التدييخ 

 التداعيات االقترادية لجائحة كهرونا عمى قخاءة في ،بمعسا أسساء  ،سيجا عسخ زهخة
 02 العجد ، الجدائخ ،مجمة االقتراد و ادارة األعسال  ،-االثار و االجراءات - الجزائر

 144 ص ، 2020 ،

  ،مجمة الباحث عجد إدارة السخاطر في السعامالت السالية استراتيجياتبمعدوز بن عمي ،
 .2009، جامعة الذمف، 07

  عمى العالسية الرحية األزماتتأثير حدة خبيدة أنفال،،رحال فاطسة ،كخامة مخوة 
 ،نسهذجا الجدائخي االقتراد عمى 19-تأثيخ فيخوس كهرونا كهفيج: العاممي االقتراد

 322 ص ،2020 ،02 العجد ،الجدائخ ،مجمة التسكين االجتساعي 

 

  السمتقيات 

  ،دور االعتساد السدتشدي في تسهيل التجارة كتهش عاشهر، قهرين حاج قهيجر
أساسيات التسهيل "السمتقى الجولي حهل _  جامعة الذمفSNVIحالة مؤسدة _ الخارجية

 .2006 نهفسبخ 22-21، أيام "وأثرها عمى االقتراديات والسؤسدات الشامية

 جامعة دمحم سياسات التسهيل وأثرها عمى السؤسدات واإلقتراديات الشامية،بهشهشة دمحم ،
 .الجدائخ،   نهفسبخ22و 21خيزخ بدكخة، 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

 
99 

 

  السقابالت و التقارير و السداخالت 

 

  22/04/2022: مقابمة مع مجيخ وكالة فخندبشك بخج بهعخيخيج ، يهم.  

 (2020 _2017)التقاريخ الدشهية الخاصة بفخندبشك    

  ،دور اإلعتساد السدتشدي في تسهيل التجارة عاشهر كتهش، قهرين حاج قهيجر
 .، مجاخمة ضسن السمتقى الجوليالخارجية

  السحاضرات  
 ديهان السطبهعات الجامعية، :  في اقتراد البشهك، الجزائرشاكخ القدويشي، محاضخات

2000. 

 طمبة  سشة  أولى  ماستخ، تخرص الدهق األدوات السالية،  محاضخات في  فخيج  عبة  ، 

  ،مطبهعة مشذهرة لطمبة سشة رابعة محاضرات في مقياس السالية الدولية صالح مفتاح ،
 .2006-2005ليدانذ، تخرص مالية نقهد وزشهك، جامعة دمحم خيزخ بدكخة  

 

 
  السراجع بالمغة األجشبية 

 
 G. Legran, H. Martini, Gestion des opérations Imports- Exports, 

Paris, France, édition DONOD, 2008. 

 GUY GAUDAMINE ET MONTIER J, « Banque et marché 

financier», édition, ECONOMICA, PARIS 1999.  

 Madeleine NGUYEN-THE, « Importer », Edition d’organisation, 

France, 2010. 

 السهاقع اإللكترونية 

 (ميزانية موارد واستخذامات البنوك التجارية)البنك التجاري  

https://elearning-facsceg.univ-annaba.dz            

www.bayt.com/ar/specialties/q/87516 consulté le 01/03/2016] 
 WWW.FRANSABANK.DZ, consulté le:10/03/2022 

 www.commerce.gov.dz , consulté le : 29/05/2022 . 

 www.elikhbaria.dz, consulté le : 29/05/2022 . 

  ،جائحة فيخوس كهرونا وانهيار :التعامل مع صجمة مددوجة "رزاح أرزقي، هانغهين
  www .albankaldawli.orjk,dat 28-02-2022,h 16، عمى الخابط"أسعار الشفط

?????%20???????(???????%20?????%20??????????%20??????%20????????)%20https:/elearning-facsceg.univ-annaba.dz
?????%20???????(???????%20?????%20??????????%20??????%20????????)%20https:/elearning-facsceg.univ-annaba.dz
?????%20???????(???????%20?????%20??????????%20??????%20????????)%20https:/elearning-facsceg.univ-annaba.dz
?????%20???????(???????%20?????%20??????????%20??????%20????????)%20https:/elearning-facsceg.univ-annaba.dz
?????%20???????(???????%20?????%20??????????%20??????%20????????)%20https:/elearning-facsceg.univ-annaba.dz
?????%20???????(???????%20?????%20??????????%20??????%20????????)%20https:/elearning-facsceg.univ-annaba.dz
?????%20???????(???????%20?????%20??????????%20??????%20????????)%20https:/elearning-facsceg.univ-annaba.dz
http://www.commerce.gov.dz/
http://www.elikhbaria.dz/
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  الرابطة المهنية للبنوك و المؤسسات المالية لترشيد الوارداتتعليمة :( 1)الملحق رقم 
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 FOB الرابطة المهنية للبنوك و المؤسسات المالية حول شروط االستيراد عبر تعليمة :( 2)الملحق رقم 
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.حساب النتائج لبنك فرنسبنك بعد جائحة كوفيد بالمليار دينار جزائري  : ( 3)لملحق رقم   
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 حساب النتائج لبنك فرنسبنكقبل جائحة كوفيد بالمليار دينار جزائري :(4 )الملحق رقم 
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.جدول يوضح العمليات على رأس المال لبنك فرنسبنك بالمليار دينار جزائري  : (5 )الملحق رقم 

  

  

 


