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  الملخص

ھميDة ا�عتمDادات المسDتندية التDي تعDد وسDيلة  الفلسDطينيينھدفت ھذه الدراسة الى التعDرف علDى مDدى وعDي التجDار 

مھمة من وسائل الدفع في عملية التجارة الخارجية، لما لھا مDن  أھميDة فDي حمايDة الطDرفين أي المسDتورد والمصDدر، 

كما تDم التعDرف علDى المعيقDات التDي تواجDه المسDتورد الفلسDطيني فDي عمليDة اسDت9م البضDاعة، وكDذلك التعDرف علDى 

وتDم التعDرف علDى  سDتندي والتعDرف علDى آليDة عملDه، كمDاالبنكية المستخدمة فDي عمليDة سDير ا�عتمDاد الما�جراءات 

القطاعDDات التDDي تسDDتخدم ا�عتمDDادات المسDDتندية فDDي تعDDام9تھم التجاريDDة مDDع الخDDارج، نظDDراً ھميDDة القDDانون فDDي تلDDك 

  دية في فلسطين.ا�عتمادات المستن القوانين التي تحكم المعام9ت فتم التعرف على 

قسDDم  رؤسDDاءولتحقيDDق ھDDذه اھDDداف تDDم اسDDتخدام أدوات مختلفDDة للدراسDDة، حيDDث تDDم عمDDل مقDDاب9ت شخصDDية مDDع 

ا�عتمادات المسDتندية فDي اكثDر البنDوك التDي تقDوم بإعطDاء اعتمDاد مسDتندي حسDب احصDائيات سDلطة النقDد الفلسDطينية 

عن أسئلة الدراسة، وكذلك تم توزيDع اسDتبانة تتكDون  !جابةول على اثنا عشر سؤال للتمكن من الوص با!جابةوقاموا 

تDDاجر فDDي مدينDDة رام R والبيDDرة وھDDم التجDDار الDDذين  40فقDDرة ووزعDDت علDDى عينDDة الدراسDDة التDDي تتكDDون مDDن  16مDDن 

  يقومون با�ستيراد والتصدير من والى الخارج.

)، Excelتندية والتجDارة الخارجيDة باسDتخدام برنDامج (لوصول الى النتائج، تم عمل تحليل لبيانات ا�عتمادات المسلو

 الفلسDطينيين)، وتم استنتاج أن نسبة وعDي التجDار SPSSوتم تحليل ا�ستبيان من خ9ل برنامج التحليل ا�حصائي (

المسDتورد % ، أمDا بالنسDبة للمعيقDات التDي تواجDه 62.5نسDبياً حيDث تبلDغ النسDبة ھمية ا�عتمDادات المسDتندية عاليDة 

الفلسDDطيني فDDي عمليDDة اسDDت9م البضDDاعة فDDتم الوصDDول الDDى أنھDDم يواجھDDون معيقDDات كثيDDرة ُتفDDرض علDDيھم مDDن الجانDDب 

ا�سرائيلي ومنھا الحجز علDى البضDاعة لفتDرات طويلDة فDي الميناء(مينDاء أشDدود أو أسDدود)  كDون المينDاء اسDرائيلي، 

  وكذلك معيقات الفحص امني ورسوم التخليص.

أن تDوزع المصDارف علDى التجDار نشDرة مترجمDة للقواعDد 9ل ھذه الدراسة تم التوصية بDبعض ا�مDور ومنھDا ومن خ

واعDDراف الدوليDDة الموحDDدة ل9عتمDDادات المسDDتندية، وأنDDه يجDDب علDDى السDDلطة الوطنيDDة الفلسDDطينية أن تقDDوم بمتابعDDة 

مسDDتورد الفلسDDطيني حتDDى تDDتم معDDاملتھم فDDي نقDDاط ا�تفاقيDDات التجاريDDة ومراجعتھDDا مDDع الجانDDب ا�سDDرائيلي لمDDا يخDDدم ال

  العبور كما يعامل المستورد ا�سرائيلي.
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  ا.طار العام للدراسةالفصل ا*ول: 

   المقدمة

% خ9Dل العDام 3.5ارتفاع في النDاتج المحلDي ا!جمDالي بنسDبة وصDلت الDى  2015في عام  �قتصاد الفلسطينيشھد ا

% خ9Dل عDام 5الDى ارتفDاع نصDيب الفDرد مDن النDاتج المحلDي ا�جمDالي بنسDبة ، مما أدى ذلDك 2014مقارنة مع عام 

، أمDDا علDDى صDDعيد حركDDة التجDDارة الخارجيDDة فDDي فلسDDطين والتDDي تتمثDDل فDDي اجمDDالي  2014مقارنDDة مDDع العDDام  2015

كمDا ، 2014% مقارنDة مDع عDام 8.4الصادرات والواردات فقد أشارت التقديرات الى ارتفاع قيمة الصادرات بنسDبة 

، كمDDا بلDDغ اجمDDالي التسDDھي9ت ا�ئتمانيDDة التDDي منحھDDا 2014% مقارنDDة مDDع عDDام 6.7ارتفعDDت قيمDDة الDDواردات بنسDDبة 

% مقارنDة مDع 9.3مليون دو�ر أمريكDي، مسDج9ً ارتفاعDاً بنسDبة  4,895.9ما قيمته  2014القطاع المصرفي عام 

  .  2013عام

الDى كونھDا وسDيلة لتنظDيم  با!ضDافةليDة لتمويDل عمليDات التجDارة الدوليDة ة اكثDر فاعاتعتبر ا�عتمادات المستندية اد

وضDDمان ھDDذه العمليDDة، حيDDث إن ا�عتمDDادات المسDDتندية نشDDأة كنظDDام مصDDرفي أوجدتDDه الحاجDDة المتزايDDدة عنDDد التجDDار 

من البDائع والمشDتري  فيما بينھم في مناطق مختلفة من العالم لتسوية العقود الدولية وتوفير الضمان والثقة لكلللتعامل 

نتيجة لتوسDيط البنDوك بيDنھم، كمDا أنھDا توصDف بالتقنيDة المصDرفية الفريDدة فDي محتواھDا والفعالDة علDى مسDتوى أدائھDا 

والرائدة في حماية أطرافھا على المسDتوى العDالمي ، نتيجDة لDذلك أصDبح ا�عتمDاد المسDتندي حجDر الزاويDة فDي مجDال 

  التبادل التجاري الدولي.

حديث عن التجارة الخارجية � بد أن نذكر المعيقDات والعقبDات التDي تحDيط بالتجDارة الخارجيDة بسDبب الظDروف عند ال

السياسية الغير مستقرة والتي تلعب الدور اساسي في عدم ا�ستقرار ا�قتصادي في فلسDطين، وكDذلك معيقDات النقDل 

الخارجيDة، الDى جانDب ذلDك ا�تفاقيDات الموقعDة مDا بDين في عمليات التجارة  الفلسطينيينالمفروضة على  المستوردين 

الجانب ا�سرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية التي تفرض فيھا اسرائيل قيود على كمية ونوعية البضاعة التDي سDيتم 

  استيرادھا.

، وذلDك ن أغلDب عقDود الفلسDطينيين� بد أن ازدياد حجم البنوك الفلسطينية أدى الى تيسير حركة التجارة الدولية مع 

للطDرف التجارة الدولية تشترط أن يكون أحد أطرافھا بنك تجاري أو غيره من البنDوك وذلDك لكDي يكDون أكثDر ضDماناً 

اgخDر، كمDDا أن غرفDDة التجDارة الدوليDDة لعبDDت دور مھDم فDDي تطDDور التجDارة الدوليDDة مDDن خ9Dل اصDDدار نشDDرات خاصDDة 

الخاصDDة با�عتمDDادات  المبDDادئ، والتDDي تتضDDمن 2007لتDDي أصDDدرت عDDام ا 600بغرفDDة التجDDارة الدوليDDة مثDDل نشDDرة 

المستندية وتحديداً الع9قة بين أطراف ا�عتماد المستندي، وذلك ن كل طرف من اطDراف يوجDد فDي دولDة مختلفDة 

 المبDادئو� يجوز تطبيق قDانون دولDة دون اخDرى فDي حDال حDدوث خ9فDات ومنازعDات بDين الDدول، حيDث أن ھDذه 
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جعلت من غرفة التجارة الدولية ھي الحاكمة في المنازعات التDي تحصDل بDين طرفDي ا�عتمDاد أو بDين البنDوك، حيDث 

واعراف مطبقة على جميع البنوك في العالم و� يجوز أن يخDرج أحDد عDن نطاقھDا ا� بDأمور شDكلية  المبادئأن ھذه 

حققه ا�عتمادات المستندية لكل من البDائع والمشDتري إ� أن كأمور التوقيع، الى جانب كل ھذا الضمان وامان الذي ت

عمليات ا�حتيال فيھا موجDودة وذلDك لتعDدد أشDكال ا�عتمDادات المسDتندية فDي مجDال التجDارة الدوليDة، فلDذلك يجDب أن 

، كمDا أنDه يكون الموظفون العاملون في قسم ا�عتمادات المستندية لدى البنوك ذو خبرة ودراية عاليDة فDي ھDذا المجDال

يتوجب عليھم أن يكونوا على خبرة عالية باللغة ا�نجليزية كون جميDع وثDائق ونمDاذج ا�عتمDاد المسDتندي عالميDة و� 

  تصدر ا� باللغة ا�نجليزية.

 ،مDDن أھميDDة ا�عتمDDادات المسDDتندية فقDDد تDDم فDDي ھDDذا البحDDث التعريDDف با�عتمDDادات المسDDتندية الدراسDDة: ذكDDر ونتيجDDة

صائصھا، وأنواعھا، وشروطھا، و آلية عملھا، والتزامات أطرافھا، وكذلك تDم التعDرف علDى ا�جDراءات وفوائدھا وخ

البنكية المتبعة في قبول ا�عتمادات المستندية ومدى اقبال التجار عليھDا وكDذلك معرفDة قيمDة العمDو�ت التDي تفرضDھا 

، وتم التعرف على المعيقات التDي تواجDه المسDتوردين البنوك على التاجر عند قيامه بطلب فتح ا�عتماد والتعديل عليه

  عند است9م بضاعتھم من الجانب ا�سرائيلي والجانب الفلسطيني. الفلسطينيين
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 :مشكلة الدراسة 

  وفي عملية است9م البضاعة.المحددات والمعيقات التي تواجه المستورد الفلسطيني في استخدام ا�عتمادات المستندية 

 : أسئلة الدراسة 

  :عن اسئلة التالية ا!جابةتتمثل الدراسة في 

 ؟ في عملية است9م البضاعة الفلسطينيينالمستوردين  تواجھهما ھي المعيقات التي  •

 ما ھي درجة وعي التجار ھمية ا�عتمادات المستندية؟ •

 ما ھو القانون الذي يحكم المنازعات بين أطراف ا�عتمادات المستندية ؟ •

  ؟ع9قة ا�عتمادات المستندية بالتجارة الخارجية ماھي •

 : الدراسة أھداف

  : تتلخص أھداف الدراسة في

تحديDDد مفھDDوم ا�عتمDDادات المسDDتندية وطبيعتھDDا مDDن حيDDث أطرافھDDا، خصائصDDھا، وظائفھDDا، أنواعھDDا، وآليDDة  •

 عملھا.

 التعرف على الحا�ت التي تستخدم فيھا ا�عتمادات المستندية. •

 لى القانون الذي يحكم ا�عتمادات المستندية في فلسطين.التعرف ع •

 معرفة انطباع المتعاملين با�عتمادات المستندية تعام9ً مباشراً. •

 التعرف على مقدار التأمينات وعمو�ت التعديل التي تطلبھا البنوك التجارية على ا�عتمادات المستندية. •

 :أھمية الدراسة 

ا�عتمادات المستندية كونھا رافداً من روافد التجارة الخارجيDة، ممDا يصDب فDي أھميتھDا  تنبع أھمية الدراسة من أھمية

  �زدھار ا�قتصاد الوطني في البلد، كما انھا تعد مھمة �زدياد نمو التجارة في فلسطين بشكل عام.
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  الدراسات السابقةالفصل الثاني: 

 :السابقة الدراساتمراجعة 

لموضDوع فDي موضDوع ا�عتمDادات المسDتندية الصDادرة والDواردة وذلDك ھميDة ھDذا ا كثرت الدراسات النظرية حDول

المحلي للDدول حيDث أنDه يكDون للتجDار الDدور اساسDي فDي تسDيير حركDة البضDائع الDى جانDب تسDيير حركDة  ا�قتصاد

  اموال نظراَ لسھولة التعامل مع ھذا القطاع مقارنة مع غيره من القطاعات ا�قتصادية.

لھDذا الموضDوع فDتم  تعDددت تعريفDات البDاحثين ا� أنكن من فھم موضوع ا�عتمادات المستندية �بد من تعريفھا، للتم

تعريفھا على أنھا عقد يتعھد فيه البنك بفتح اعتماد بنDاءاً علDى طلDب أحDد عم9ئDه يسDمى (اgمDر) لصDالح شDخص آخDر 

)، ويDDرى البDDاحثين أن 2007المعDDدة للنقDDل (السDDعيد،يسDDمى (المسDDتفيد) بضDDمان مسDDتندات تمثDDل البضDDاعة المنقولDDة و

فDي الع9قDة بDين عميDل البنDك والبDائع الDذي عقDد معDه العقDد وذلDك قبDل  حجDر الزاويDةا�عتمادات المستندية تعد بمثابDة 

، إلDDDى جانDDDب ذلDDDك فھDDDي تعتبDDDر احDDDدى وسDDDائل ا�قDDDراض التقليديDDDة فDDDي التجDDDارة الدوليDDDة اللجDDDوء لفDDDتح ا�عتمDDDاد 

)John,1998(.    

تبعاً للغاية المرجوة من ا�عتماد حيث تم تقسيم أنواعھDا لعDدة أقسDام،  فإنھا متعددة نواع ا�عتمادات المستنديةبالنسبة 

اعتمادات قابلة لoلغاء واعتمDادات غيDر قابلDة لoلغDاء، أمDا مDن حيDث تDدخل  من حيث قوة التزام البنك الىم تقسيمھا فت

فإنھا تقسم الى اعتمDادات معDززة واعتمDادات غيDر معDززة، ومDن حيDث إمكانيDة نقلھDا عدة بنوك في دفع قيمة ا�عتماد 

ا الDDى اعتمDDادات قابلDDة للتحويDDل قسDDيمھتري فDDتم تبتنفيDDذ العمليDDة وشDDحن البضDDاعة للمشDDمDDن مسDDتفيد إلDDى أخDDر للقيDDام 

  ).2014غير قابلة للتحويل،(ناصيف، واعتمادات

يجDوز لك9D الطDرفين ا�تفDاق علDى نDوع ا�عتمDاد  لكنDهلمستندية متنوعDة نرى من خ9ل ما تقدم أن أنواع ا�عتمادات ا

، أي أن استخدام أي نوع من انواع � يغير بشكل جوھري من اجDراءات تنفيDذ ا�عتمDاد المسDتندي وإنالمراد فتحه، 

  )2006.(عبد R،جميع أنواع ا�عتمادات المستندية تسير بنفس الطريقة ويكون بھا نفس اطراف 

تسDيير عمليDة ل دفDع قيمDة البضDاعة ا�سDتخدامات اخDرى فDي غيDره مDن  يتمتع ا�عتماد المستندي بميDزة خاصDة عDن

كونDDه يحمDDي طرفDDي التجDDارة حيDDث أن التDDاجر � يسDDتطيع دفDDع قيمDDة البضDDاعة وتDDأتي ھDDذه الميDDزة بالتجDDارة الخارجيDDة، 

). فبالتDالي فھDDي 1993َصDدر إ� عنDد وصDDول مسDتندات البضDDاعة والتأكDد مDDن أن البضDاعة تDDم شDحنھا،(أبو الخيDDر،للمُ 

تحقق امان للطرفين في وصول البضاعة بالمواصفات المحددة واسعار المحددة وفي المواعيد المحددة، ا� أنه فDي 

تDDي تDDم ا�تفDDاق عليھDDا و� يخلDDى مجDDال التجDDارة أغلDDب احيDDان � يكDDون الُمصDDدر صDDادق فDDي مواصDDفات البضDDاعة ال

عملية الدفع فإن البنك يتعھد للمستفيد بسداد قيمDة ا�عتمDاد عنDد  !تمام)، أما بالنسبة 1993الخارجية من ذلك،(عثمان،

  )2004است9م المستندات فقط والتأكد من أنه تم شحن البضاعة للمستورد.(ابراھيم،
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حيDDث يمتDDاز بأنDDه يتكDDون مDDن أكثDDر مDDن طDDرفين فيكDDون علDDى اقDDل يوجDDد بDDه ث9DDث  تتعDDدد أطDDراف ا�عتمDDاد المسDDتندي

البضDاعة كون ھناك ثقة من قبل المستفيد بأنه سوف يستلم قيمة أي يجب أن يأطراف كونه يتعامل مع مستفيد خارجي 

�ً: طالDب فDتح ن ا�عتمDاد المسDتندي يتكDون بشDكل أساسDي مDن ث9Dث أطDراف وھDم، أومن خ9ل تعھد البنوك بذلك،  إ

ثانيDاً: البنDك ، بقيمة البضاعة المDراد اسDتيرادھا في بنك محلي ورد حيث يقوم بفتح اعتماد مستندي تا�عتماد وھو المس

بفDتح ا�عتمDاد المسDتندي، ثالثDاَ: المسDتفيد: وھDو الُمصDدر، إ� أنDه فDي أغلDب احيDان  يقDومالمصدر: وھDو البنDك الDذي 

تكDون مھمتDه الDى جانDب تبليDغ  المصدر حيDثك المعزز ل9عتماد والذي يوجد في بلد يكون ھناك طرف آخر وھو البن

�تفDDاق مDDع البنDDك الفDDاتح المسDDتفيد بDDأن ھنDDاك اعتمDDاد مسDDتندي فDDتح باسDDمه ، يقDDوم أيضDDاً بDDدفع قيمDDة ا�عتمDDاد وذلDDك با

  )2000ل9عتماد.(عبد الحميد،

الDDى تنشDDيط عمليDDة التجDDارة الخارجيDDة بDDين الDDدول وخاصDDة  تعامDDل با�عتمDDادات المسDDتندية بDDين التجDDار أدىال تطDDوران 

)، حيDDث 2008الDDدول الناميDDة التDDي تحDDاول تشDDجيع عمليDDات التصDDدير للخDDارج وتسDDھيل تلDDك العمليDDات (أحمDDد ظDDاھر،

اعتبرھDDDا الDDDبعض الحDDDل السDDDحري !زالDDDة مخDDDاطر التعامDDDل التجDDDاري سDDDواء علDDDى المسDDDتوى المحلDDDي أو العDDDالمي ( 

Daren,1999 بب ) ، وھذاDك بسDارجي وذلDأدى الى تشجيع التاجر الفلسطيني على ا�تصال والتعامل مع العالم الخ

لفلسDطيني مDع ا�قتصDاد ا�سDرائيلي، وبDالرغم مDن انتشDار التعامDل با�عتمDادات القسDري ل9قتصDاد ا ا�رتباطتخفيض 

وتتمثDل فDي  الفلسDطينيينالمسDتوردين  المستندية إ� أنه يوجد ھناك مشاكل متعددة ل9عتمادات المستندية الصDادرة لDدى

ھDي البنDوك  ل9عتمDادمشكلة تذبذب أسعار العم9ت وأيضاً ارتفاع عمولة التعديل علDى ا�عتمDاد كDون البنDوك الفاتحDة 

) في دراسته فDي 1999) كما ان ھذه المشك9ت تختلف من دولة خرى فوجد (ظاھر،2000ا�سرائيلية (أبو الرب،

تتمثDDل فDDي وصDDول البضDDاعة قبDDل وصDDول المسDDتندات  اردنيDDين9ت التDDي تواجDDه المسDDتوردين اردن علDDى أن المشDDك

كما تبين أن المشاكل الذي تواجه المستوردين افراد في قطاع السلع الغير معمرة أكثDر ووصول المستندات ناقصة ، 

ھDذه المشDاكل �بDد مDن وجDود )، ولحDل 2005من المشاكل الذي تواجه افراد في قطاع السلع المعمرة (أحمDد حسDن،

قDDانون يحكDDم بDDين أطDDراف ا�عتمDDاد المسDDتندي ، حيDDث ان القDDانون يعDDد جانبDDاً مھمDDاً فDDي ا�عتمDDاد المسDDتندي فھDDو يفسDDر 

الع9قة القانونية التي تربط أطراف ا�عتماد بعضھم ببعض وتطبيDق ا�لتزامDات المترتبDة علDيھم وبمDا أن ا�عتمDادات 

ن دول مختلفة فإنه من الصعب تطبيق قوانين أية دولة دون اخرى لذلك فإن غرفة التجDارة متعلقة بأطراف متعددة م

)، كمDا أنDه تDم 2007الدولية ھي التي تحكم فDي المنازعDات التDي تنDتج عDن أحDد أطDراف ا�عتمDاد ( أبDو لبن)(السDعيد،

ق ھDذه النشDرة الDى تطبيD حيDث أدى  2007فDي عDام   600وضع أصول وأعراف موحدة علDى البنDوك ضDمن نشDرة 

، كما أنه � يجوز ي بنك اصDدار اعتمDاد مسDتندي � يتوافDق تخفيض عمليات ا�حتيال ومخاطر السمعة عند البنوك 

وھDي أعDراف  500نشDرة التي تم فيھا التعديل علDى بعDض أعDراف ال 600وأعراف النشرة  500مع أعراف النشرة 

 ).2010عماد،ل،، د�ل(صالة التجارة الدولية.صادرة عن غرف
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 Electronicان انتشار التكنولوجيا ساعد على سDرعة اتمDام المعDام9ت مDن خ9Dل نظDام تبDادل البيانDات الكترونيDاً (

Data Interchange بكة خاDر شDر عبDاز آخDى جھDوب إلDاز حاسDة ) الذي يسمح بنقل البيانات من جھDة أو عامDص

الDدائنين، وجعلُھDا رفDداً مDن روافDد التجDارة الخارجيDة وحريDة  ). وھذا ما أدى لتحقق الثقة بDين2007(مروان ابراھيم،

  بين الدول في كافة أنحاء العالم. التعامل

يوجد شبكة خاصة با�عتمادات المستندية تتعامل معھا جميع البنوك حول العالم وھي شبكة سويفت العالمية، وھي  

cial The Society for Worldwide International Bank Finan اختصار

Telecommunications وھي منظمة عالمية مقرھا في بلجيكا، � تھدف للربح مملوكة ل�عضاء وتقوم بتقديم

دولة  209يبلغ عدد الدول المشتركة في ھذه المنظمة وبتكلفة مناسبة،  الكفاءةخدمة مباشرة على مستوى عاٍل من 

ھذا النظام الى تقديم أحدث الوسائل العلمية في  ويھدف )2016(الموسوعة الحرة،من بينھا معظم الدول العربية.

مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خ9ل البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف 

  .الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العم9ء اجانب والمحليين أيضاً 

عنصر امان وكذلك سDرعة انجDاز الحDوا�ت ووصDولھا الDى المسDتفيدين، يعتبDر  ان أھم مزايا نظام سويفت أنه يوفر

ساعة مما يضمن سDرعته  24أقل تكلفة بالنسبة للبنك من أساليب التحويل اخرى، كما أن النظام يعمل على مدار ال 

   الكاملة في تسليم التعام9ت للجھات المعنية.

تمDان وامDان وخاصDة عنDدما يكDون لDدى ئالمستندية تحقق فوائد متعDددة كا�نظراً للدراسات المختلفة فإن ا�عتمادات 

المشتري الثقة وا�طمئنان على أن البضDاعة ستصDل إليDه مDن البDائع المصDدر ضDمن المواصDفات المحDددة وباسDعار 

تبDر أكثDDر فDإن ا�عتمDDاد المسDتندي يع )،1997التDي تDم التعاقDد عليھDDا وفDي المواعيDد المنصDوص عليھDDا (طالDب حسDن،

مجDال التجDارة الداخليDDة فDDي إن التطDور و ،أدوات الوفDاء اسDتخداماً فDDي ھDذا المجDال. وذلDDك لنجاحDه كDأداة وفDDاء سDريعة

   البحث): أكسبه ھذه اھمية وجعله شيء أساسي في تسيير العمليات التجارية.(العفيفوالدولية 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 المنھجيةالفصل الثالث: 

 :  البحث منھجية

والكتDب ومDن  بابحاثالمنھج العلمي المستخدم في الدراسة ھو المنھج الوصفي وذلك بالرجوع الى ا�دبيات المتمثلة 

  عمل مقاب9ت شخصية مع مسؤولي قسم ا�عتمادات المستندية في البنوك. تمناحية أخرى 

  : مصادر البيانات

  وھما :تم جمع البيانات ال9زمة لھذه الدراسة من مصدرين مختلفين 

 :البيانات ا*ولية .1

تم جمع البيانات من خ9ل المقاب9ت الشخصية مع من لھم صلة مباشDرة بموضDوع ا�عتمDادات المسDتندية فDي البنDوك 

  .تاجر سواء كان يستخدم اعتماد مستندي أم �  40توزيع استبيان على التجارية و

 : الثانويةالبيانات  .2

أبحDDاث وكتDDب ومقDDا�ت مختصDDة بموضDDوع ا�عتمDDادات المسDDتندية وكافDDة تDDم ا�عتمDDاد علDDى الدراسDDات السDDابقة مDDن 

  المواضيع التي تتعلق بأھداف وأسئلة الدراسة.

 :مجتمع الدراسة والعينة 

، أمDا البنوك التي تقDوم باسDتخدام ا�عتمDادات بشDكل واسDع فDي فبسDطين وھDب اربعDة بنDوك تكون مجتمع الدراسة من 

ا�عتمDادات المسDتندية بشDكل واسDع، وعينDة مDن التجDار الDذين  نوك الذي تتعامDل مDعالب بنكين من عينة الدراسة شملت

  يستوردون من الخارج.

 : حدود الدراسة 

يقومDون باسDتيراد و تصDدير  مDوظفين قسDم ا�عتمDادات المسDتندية فDي البنDوك التجاريDة والتجDار الDذين : الحد البشري

  .البضاعة

   والبيرة.الدراسة مدينة رام R شملت : الحد المكاني
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 : البياناتتحليل 

من خ9ل البرامج ا�حصائية المختلفDة وأھمھDا برنDامج التحليDل  توزيع ا�ستبيان على التجارتم تحليل البيانات الناتجة 

خ9Dل ، وتحليل للبيانات المتعلقة با�عتمادات المستندية والصادرات والDواردات فDي فلسDطين مDن SPSSا�حصائي 

  .Excelبرنامج ال 

  :ري للبحث ا.طار النظ

تعاملين مع المصرف ووسيلة ھامة لجذب الزبائن الجدد والمحافظة علDى للم تعد الخدمات المصرفية الواجھة الرئيسي

الزبDDائن الحDDاليين فھDDي بوابDDة العبDDور للتعامDDل مDDع أنشDDطة المصDDرف المختلفDDة ، وتعتبDDر ا�عتمDDادات المسDDتندية احDDدى 

المھمة في تمويل عمليات التجارة الخارجية مDن اسDتيراد وتصDدير وبمDا أنھDا تجDري عDن طريDق البنDوك فDإن  ادوات

ذلDDك يضDDفي عليھDDا الضDDمان وا�سDDتقرار نظDDراً لثقDDة المسDDتورد والمصDDدر بوسDDاطة البنDDوك فDDي تنفيDDذ عمليDDة ا�عتمDDاد 

نفيDDذه للشDDروط الDDواردة فDDي ا�عتمDDاد أنDDه سDDوف يسDDتلم قيمDDة البضDDاعة المصDDدرة بمجDDرد ت فالمصDDدر يعلDDمالمسDDتندي 

المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح ا�عتماد لن يدفع قيمة البضاعة إ� بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفDق 

  عليھا والواردة في ا�عتماد المستندي.

  ونظراً لھذه اھمية � بد من التعرف على : 

 تعريف ا�عتماد المستندي. .1

 وخصائص ا�عتماد المستندي. فوائد .2

 أطراف ا�عتماد المستندي. .3

 أنواع ا�عتمادات المستندية. .4

 ألية عمل ا�عتماد  المستندي. .5

  القانون الذي يحكم ا�عتمادات المستندية. .6

  تعريف ا�عتماد المستندي :.1

 بھDذا الموضDوع  التعريفDاتان لتعدد صور ا�عتمادات المستندية نDتج عنDه صDعوبة وضDع تعريDف جDامع لDه وتعDددت 

يسDمى اgمDر أيDاً كانDت احDد عم9ئDه الذي يفتحه البنك بناءاً على طلDب  ا�عتمادحيث عرفه بعض الباحثين على أنه " 

طريقة تنفيذه أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بالوفاء لصDالح عميDل لھDذا اgمDر ومضDمون بحيDازة المسDتندات الممثلDة 

اgخDDر عDDرف أنDDواع ا�عتمDDاد المسDDتندي ولDDم والDDبعض ) 1990معDDدة لoرسDDال " (عDDوض، طريDDق أو الللبضDDاعة فDDي 

، ولكDDن قامDDت غرفDDة التجDDارة الدوليDDة بوضDDع تعريDDف واضDDح ل9عتمDDاد يتطDDرق الDDى ا�عتمDDاد المسDDتندي بشDDكل عDDام
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Dه (المسDد عم9ئDب أحDDى طلDاءاً علDاد بنDاتح ا!عتمDDك فDن البنDدفع مDد بالDDه تعھDى أنDه علDتندي وعرفتDالح المسDDتورد) لص

  وھو المصدر (المورد) مقابل است9م مستندات مطابقة للشروط المتفق عليھا والواردة في ا�عتماد. المستفيد

  : وشروط فتح ا�عتماد فوائد وخصائص ا�عتمادات المستندية.2

  نقاط وھي : 3قمت بتلخيص فوائد ا�عتماد المستندي في 

 يDؤدي ممDا مختلفDين بلDدين فDي المتواجDدين والمشDتري البDائع بDين المعام9ت وتسھيل للتوفيق وسيلة -1

 .وتنشيطھا الخارجية التجارة تسھيل إلى

 .والمستورد الُمَصّدرِ  بين الثقة يوفر أنه حيث الدولية، التجارية العمليات في مضمونة دفع وسيلة -2

  .والمستورد الُمَصّدرِ  من لكل ائتمانية تسھي9ت المستندية ا�عتمادات توفر -3

إن جوھر ا�عتماد المستندي أن يلتزم البنك بتنفيذ ا�عتماد لصالح المستفيد فقط عندما يقDدم المسDتفيد للبنDك المسDتندات 

خ9ل مدة ص9حية ا�عتماد المطلوبة في خطاب ا�عتماد، ويعتبر موقف كل من البائع والمشتري ثنائياً فDي ا�عتمDاد 

بائع بعقد البيع وأمام البنك بعقد ا�عتماد، كما يكون البنك ملزم امDام البDائع لاالمستندي حيث يكون المشتري ملزم امام 

  بالخطاب الذي ارسله ودائناً للمشتري بعقد ا�عتماد.

  فھي : أما خصائص ا�عتماد المستندي 

  : تسوية حسابات البيوع الدولية:أو�ً 

Dة الدوليDات التجاريDوية الع9قDى تسDتندية علDادات المسDين عملت ا�عتمDك بDو البنDث وھDرف ثالDدخل طDق تDن طريDة ع

طرفDDي البيDDع الDDدولي ( البDDائع والمشDDتري )حيDDث أن البنDDك يعتبDDر طDDرف محايDDد يتمتDDع بثقDDة كDDل مDDن الطDDرفين كمDDا أنDDه 

  يستطيع أن يمارس دوره خارج نطاق اقليمي اذ أن المسافة � تشكل أية عقبة بالنسبة له.

  دى أطراف ھذا النوع من البيوع :خلق نوع من الضمان وا�طمئنان ل: ثانياً 

ة ھDي مسDألة اخDت9ف موقDع كDل مDن البDائع والمشDتري، تواجه موضDوع ا�عتمDادات المسDتندي ان المشكلة العملية التي

حيث يكون كل منھما في بلد مختلDف ممDا ينبDع عDن ھDذا انعDدام الع9قDة بينھمDا وعDدم وجDود الثقDة فكيDف سيضDمن كDل 

  ).1999(أمل، لبعضھم؟ واحد منھم حقه دون معرفتھم

  صدر ومنھا : إ� أنه ھناك وسائل يستطيع المستورد من خ9لھا التعرف على المُ  

 المعارض الدولية لبيع السلعة ذات الع9قة بالمستورد والمصدر. .1

 المج9ت المتخصصة بھذه السلعة. .2
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 الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر. .3

 زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد. .4

 زيارة المستورد الشخصية لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرھا ھناك. .5

ا� أن ھذه الوسائل ليست بالوسائل الكافية التي تضمن حق ك9 الطرفين، فلذلك يتدخل طرف ثالث وھو البنك ويكDون 

  محايد ومحل ثقة لك9 الطرفين، وھذا الضمان يشمل جميع اطراف وھم :

الضمان بالنسبة للعميل : فھو يضمن أن � يتم السداد للبائع ا� بتقDديم المسDتندات الDى البنDك وأھمھDا بوليصDة  .1

  وعندھا يتم الدفع له.الشحن، 

الضمان بالنسبة للمستفيد : فھو يحمي البائع من تعسف المشتري الذي يتحمل رفضه للبضDاعة بسDبب ظھDور  .2

DشعنDده ، فDي ھDذه الحالDة يسDتطيع البنDك  البضDاعةكال أو انخفDاض ثمDن أنواع جديدة تفوقھا بأي شكل من ا

قDام بشDحن البضDاعة وأتDم ا�لتزامDات المترتبDة عليDه، وبعDدھا  نDهقبول المستندات وتسDديد مسDتحقات البDائع 

  يرجع البائع للمشتري ويجبره على قبول المستندات اذا كانت مطابقة لتعليماته.

البنك � يوافق على أي طلب يقدم له من أجل فتح اعتمDاد مسDتندي ا� فDي حالDة تقDديم النسبة للبنك : إن ثالثاً:  .3

غطاءاً كام9ً ل9عتماد وتقديم جميع ا�ثباتات على وجود صفقة تجارية، أو أن ھناك ع9قة سابقة بين العميDل 

وھDي المسDتندات  والبنك، ولكن ھذه ا�جراءات وحدھا � تعتبر ضمان كافي للبنك إنمDا ھنDاك ضDمان أقDوى؛

المقدمة اليه والتي تمثل حيازة البضاعة وھذا يحمي البنك اذا توقف المشتري عن تنفيذ التزامه بسDبب خDارج 

عن ارادته مثل ا�عسار وا�ف9س ففي ھذه الحالة يحق للبنDك ا�متنDاع عDن تسDليم المسDتندات ولDه أن يحجDز 

  عليھا ويبيعھا ويتقاضى حق من ثمنھا.

  :لة من وسائل التسھيل ا�ئتماني للعم9ء: وسي ثالثاً 

بوضع مبلغ من ھذا التسھيل تحت تصرف المستفيد مما يترتب عليه فتح ا�عتمDاد لمصDلحة البDائع  ا�عتماد:ھذا يعني 

بحيث يتمكن البائع من الحصول على قيمة ا�عتماد المستندي مقابل تقديم مستندات متفقة مع شDروط ا�عتمDاد ولDو لDم 

DDل البضDDه تصDDزم بDDذي التDDه الDDذ التزامDDزم بتنفيDDث يلتDDروف حيDDك معDD9ل بنDDن خDDك مDDتم ذلDD9ً، ويDDتري فعDDى المشDDاعة ال

  )2014(ناصيف، للمستفيد.

  شروط فتح ا�عتماد : 

 أن يكون عمي9 في البنك يحتفظ بحساب. �

 أن � يكون المستفيد من المدرجين على قوائم المحظور التعامل معھم. �

 من الب9د المدرجة على محظور التعامل معھم. أن � يكون بلد المستفيد �
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أن تكDون قيمDDة ا�عتمDاد ضDDمن السDقف المحDDدد لعميDل أو بموافقDDة ا!دارة العامDة علDDى فDتح ا�عتمDDاد بشDDروط  �

 محددة.

 يجب أن يقوم ( العميل ) بتقديم فاتورة مبدئية و عرض اسعار من المصدر. �

 على الشروط العامة ل9عتمادات. التوقيع على طلب فتح اعتماد مكتمل البيانات و �

 شروط تبليغ ا�عتماد :

 أن يحتفظ بحساب في المصرف. �

 أن � يكون المستورد من المدرجين على قوائم المحظور التعامل معھم. �

 أن � يكون بلد المشتري/ المستورد من الب9د المدرجة على محظور التعامل معھم. �

 د الوارد والمطلوب إضافة تعزيزنا عليه للمستفيد أو مؤجل الدفع  .موافقة ا!دارة العامة على قبول ا�عتما �

 تبليغ المستفيد با�عتماد بعد دراسة بنوده بدقة  و اط9عه على نقاط الضعف المتواجدة فيه . �

  يقوم المصدر ( العميل ) بتقديم مستندات مطابقة لشروط ا�عتماد. �

  أطراف ا�عتماد المستندي : . 3

ھو العميل المسDتورد الDذي يتقDدم إلDى البنDك الDذي يتعامDل معDه بطلDب فDتح  : (Applicant)عتمادطالب فتح ا� - 1

ا�عتماد المستندي لصالح المصDدر ويحDدد فDي طلبDه الشDروط التDي يريDدھا والمسDتندات المطلوبDة بحيDث � تتعDارض 

الموحDدة  صDول واعDراف الدوليDةالشروط مع مصDالح البنDك والقDوانين المعمDول بھDا فDي الدولDة و�تكDون مخالفDة ل�

  ل9عتمادات المستندية.

وعادة ما يسبق فتح ا�عتماد مراس9ت ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم ا�تفاق بينھمDا علDى شDروط الصDفقة 

يمكDن للمسDتورد التعDرف علDى المصDدر  التي يسترشد بھا البنك عند وضع الشDروط الخاصDة فDي ا�عتمDاد المسDتندي.

  سائل منھا:بعدة و

  المعارض الدولية لبيع السلعة ذات الع9قة بالمستورد والمصدر. �

  المج9ت المتخصصة بھذه السلعة. �

  الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر. �

زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد وا�ع9ن في الصحف عن وصDول المصDدر ومكDان وجDوده فDي بلDد  �

 المستورد.

  لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرھا ھناك. زيارة المستورد الشخصية �
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ويجب التنبيه إلى أن جميع ا�تفاقيات والمراس9Dت بDين المسDتورد والمصDدر تعتبDر منفصDلة عDن ا�عتمDاد المسDتندي  

  للبنك فاتح ا�عتماد بھذه ا�تفاقيات. ع9قة و�

بنك الذي يتعامل معه المستورد والDذي يتعھDد للمسDتفيد ھو ال :(Issuing Bank)  البنك فاتح(ُمصِدر) ا�عتماد -2

  بدفع قيمة مستندات ا�عتماد المقدمة وفق شروط ا�عتماد، ويتم التعھد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر.

البنDك فDاتح  ھو البنك الذي يقوم بتبليغ ا�عتماد المستندي إلى المصدر وذلDك بنDاء علDى طلDب البنك ُمبلPغ ا�عتماد: -3

ويكون البنك المبلDغ غيDر ملDزم بشDراء مسDتندات ا�عتمDاد التDي ، مسؤولية عليه أو ارتباط من قبلها�عتماد وبدون أي 

سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لDو كانDت مطابقDة للشDروط المتفDق عليھDا فDي ا�عتمDاد، ولكDن جDرت العDادة أن يقDوم 

  إذا كانت مطابقة لشروط ا�عتماد.البنك مبلغ ا�عتماد بشراء المستندات 

ھDDو البنDDك الDDذي يضDDيف تعھDDد للمسDDتفيد بالDDدفع إذا قDDدم المسDDتفيد المسDDتندات المطلوبDDة فDDي  البنRRك المعRRزز لSعتمRRاد: -4

فالبنك فاتح ا�عتمDاد ھDو الDذي يتعھDد باصDل بالDدفع للمسDتفيد ويطلDب مDن ، اد وكانت مطابقة لشروط ا�عتمادا�عتم

ويكDون مDن واجDب البنDك معDزز  وذلك با�تفاق مع البنك الفاتح ل9عتمDاد،إضافة تعزيزه على ا�عتماد البنك المراسل 

  ا�عتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتھا للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط ا�عتماد.

لصDDالحه والDDذي يحDDق لDDه اسDDت9م قيمDDة  ھDDو الطDDرف الDDذي فDDتح ا�عتمDDاد المسDDتندي :(Beneficiary) المسRRتفيد -5

ويDتم ، المسDتندات المطلوبDة فDي ا�عتمDادم يقDدوقDام بت وقDام بشDحن البضDاعة ا�عتماد إذا ما نفذ الشDروط المتفDق عليھDا

  الدفع عادة للمستفيد(المصدر) عن طريق البنك ُمبل�غ ا�عتماد أو البنك المعزز ل9عتماد (في حالة تعزيز ا�عتماد).

يقDوم المسDتفيد عDادة بتقDديم المسDتندات المطابقDة لشDروط ا�عتمDاد إلDى  نك المشتري أو المفاوض على الشراء:الب -6

  البنDDك ُمبلDDغ ا�عتمDDاد والDDذي بDDدوره يشDDتري ھDDذه ا�عتمDDادات ويDDدفع قيمتھDDا للمسDDتفيد وعندئDDذ يسDDمى بالبنDDك المشDDتري.

المسDDتندات إلDDى بنDDك آخDDر غيDDر البنDDك الDDذي قDDام بتبليغDDه وفDDي بعDDض احيDDان تسDDمح شDDروط ا�عتمDDاد للمسDDتفيد بتقDDديم 

  ا�عتماد، ويسمى البنك اgخر بالبنك المشتري أو المفاوض وھو أيضا ملزم بالتقيد بشروط ا�عتماد.

ھو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات ا�عتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنDك فDاتح ا�عتمDاد  :المغطىالبنك  -7

DDاي أنDDب البنDDى طلDDاًء علDDدافع بنDDك الDDى البنDDاد إلDDتندات ا�عتمDDة مسDDة قيمDDدور تغطيDDوم بDDك ه يقDDاد والبنDDاتح ا�عتمDDك ف

  من قبل الطرفين. الذي يسھل التعامل معه المغطىويفضل اختيار البنك ، المشتري
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  :أنواع ا�عتمادات المستندية . 4

ھDDا نتيجDDة لتنDDوع واخDDت9ف احتياجDDات أطDDراف ا�عتمDDاد تتفDDرع ا�عتمDDادات المسDDتندية الDDى عDDدة أشDDكال وجDDاء تنوع

  -المستندي، وبوجه عام ينظر الى ا�عتمادات المستندية على أنھا :

اعتمDDادات ا�سDDتيراد : وھDDي ا�عتمDDادات الصDDادرة لتمويDDل عمليDDات ا�سDDتيراد، إذ تقDDوم المصDDارف المحليDDة  .1

 ين في الخارج.بفتحھا بناءاً على طلب المستوردين المحليين لصالح المصدر

: وھDDي ا�عتمDDادات الDDواردة لتمويDDل عمليDDات التصDDدير، إذ تقDDوم المصDDارف فDDي الخDDارج التصDDديراعتمDDادات  .2

 بفتحھا بناءاً على طلب المستوردين الخارجيين لصالح المستفيدين المحليين.

  التنفيذ و من ناحية الشكل.ناحية  اما بوجه خاص تم تقسيم ا�عتمادات بالنسبة لنواحي متعددة، من ناحية التعھد، من

 من ناحية التعھد :  �

  (Credit Revocable) القابل للنقضالتنفيذ: ا�عتماد  .1

ھو اعتماد يحق فيه لطالب فتح ا�عتماد الغDاءه أو تعديلDه فDي أي وقDت وبDدون سDابق انDذار ولكDن بشDرط أن يDتم 

ھDذا النDوع مDن ا�عتمDادات تDم الغDاءه فDي تقديم المستندات المطلوبة من قبDل المسDتفيد الDى بنDك المشDتري، ولكDن 

وذلDك نDه � يشDكل أي التDزام علDى البنDك فDاتح  2007الصادرة في عDام  600نشرة اعراف الدولية الموحدة 

  )2000( الراوي، ا�عتماد تجاه المستفيد من ا�عتماد.

  (Irrevocable Documentary Credit) ا�عتماد المستندي الغير قابل للنقض .2

عتماد يمثل التزاماً على البنك فاتح ا�عتمDاد وعلDى المشDتري بDدفع قيمDة ا�عتمDاد الDى المسDتفيد بشDرط قيDام ھو ا

المستفيد بتقديم المستندات المطلوبة والموافقة لشروط ا�عتماد، كما أنه � يمكن اجDراء أي تعDديل عليDه مDن قبDل 

فيه، وھDذا النDوع مDن ا�عتمDادات لDه أھميDة تظھDر فDي  البنك فاتح ا�عتماد ا� بموافقة جميع اطراف المشاركة

ايجاد نوع مDن ا�سDتقرار فDي التعامDل التجDاري كمDا أنDه يحقDق الھDدف والفائDدة مDن عقDد ا�عتمDاد المسDتندي فDي 

تحقيDDق نDDوع مDDن الضDDمان وامDDان لجميDDع اطDDراف، حيDDث أنDDه يعتبDDر مDDن أعلDDى مراتDDب ا�عتمDDادات. (السDDعيد، 

2007.(  

 تنفيذ :من ناحية ال �

 (Confirmed L/C)ا�عتماد المعزز  .1
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يعتبر ھذا النوع من ا�عتمادات اكثر أمان للمستفيد حيث أنه الDى جانDب تعھDد المصDرف فDاتح ا�عتمDاد بالDدفع 

فإن البنك المبلغ ل9عتماد والموجود في بلDد المسDتفيد يتعھDد ايضDاً بالDدفع للمسDتفيد وذلDك با�تفDاق مDع البنDك فDاتح 

 )1999(ظاھر،  ويتم ذلك بعد تدقيق المستندات والتأكد من مطابقتھا للشروط. ا�عتماد

 (Unconfirmed Irrevocable )ا�عتماد الغير معزز  .2

في ھذا النوع من ا�عتمادات يتعھد المصرف فاتح ا�عتماد بالدفع للمسDتفيد مDن دون التوسDيط لبنDك آخDر للوفDاء 

ر وظيفة بنك المستفيد ھنا بتبليغ المستفيد بأنه تDم افتتDاح اعتمDاد مسDتندي بقيمة ا�عتماد للمستفيد منه، حيث تقتص

  لصالحه فقط و� يترتب عليه أي مسؤولية أخرى.

  Sight Credit)ا�عتماد با�ط9ع ( .3

يقDDوم البنDDك فDDاتح ا�عتمDDاد بموجDDب ھDDذا ا�عتمDDاد بDDدفع كامDDل قيمDDة المسDDتندات المقدمDDة لDDه فDDور ا�ط9DDع عليھDDا 

طابقتھا ل9عتمDاد، حيDث أنDه فDي حالDة اعتمDاد المرابحDة يDتم الDدفع مDن أمDوال البنDك. أمDا فDي حالDة والتحقق من م

اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بتبليغ طالب فتح ا�عتماد بوصول المستندات ويطلDب منDه توقيعھDا وتسDلمھا ودفDع 

فDي حسDابه بالبنDك، وتعتبDر ھDذه ا�عتمDادات قيمتھا كاملة نقداً مع العمو�ت المضافة أو يتم تقيد المبلغ المطلDوب 

و�  باسDمهتكون  نھاأكثر ا�عتمادات شيوعاً، حيث يضمن البنك حقه ن المستندات تكون تحت سيطرة البنك 

عرض المستندات فلذلك يجبر على دفع قيمDة المسDتندات للبنDك ومDن بعDدھا يحق للمستورد است9م البضاعة دون 

  )2004(أبو لبن،  يتم تسليمھا له.

  (Acceptance Credit)اعتماد القبول  .4

يتم التعامل في ھذا النوع في حالة وجDود ثقDة بDين المصDدر والمسDتورد حيDث أنDه � يDتم الDدفع فDوراً عنDد اسDت9م 

المستندات المطابقة ل9عتماد، ولكن تتم العملية بسحب المسDتفيد كمبيالDة مDن البنDك مرفقDاً معھDا جميDع المسDتندات 

لطالب فتح ا�عتماد الDذي يعيDد  بإرسالھاوبعدھا تفصل المستندات عن الكمبيالة ويقوم ويقوم البنك بالتوقيع عليھا 

يخ اسDتحقاقھا. فDي ھDذا النDوع يكDون ا�عتمDاد قDد تDم عنDد قبDول رالكمبيالة الى المستفيد ليقوم بتسديد قيمتھا فDي تDا

لDDDة فDDDإن الوفDDDاء با�عتمDDDاد يبقDDDى الDDDى تDDDاريخ ا�سDDDتحقاق. البنDDDك الكمبيالDDDة امDDDا فDDDي حالDDDة عDDDدم قبولDDDه للكمبيا

  )2000(الدادي،

  (Deferred Payment Of Credit)اعتماد الدفع المؤجل  .5

ورد على دفع قيمة مسDتندات ا�عتمDاد فDي تDاريخ مؤجDل بعDد تقDديمھا وھDذا تفي ھذا النوع يتفق المستفيد مع المس

الدفع مستقب9ً، ويكون ھذا با�تفاق قبل اجراء فDتح ا�عتمDاد وتDم  يعتبر تسھي9ً من المستفيد للمشتري على عملية
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يخ ذكره ضمن شروط ا�عتماد، وعندما تDرد المسDتندات تكDون مرفقDة بسDحب أو سDحوبات زمنيDة تسDتحق بتDوار

وقبل تسلم المستندات فإنه يجب على المستورد أن يقبل ھذه السحوبات الزمنية وعلى البنDك أن يكفDل  �حقة وھذا

فعھا بتواريخ ا�ستحقاق وتعتبر البنوك التجارية ا�عتماد المؤجDل الDدفع ذات مخDاطرة عاليDة لDذلك � يفDتح ھDذا د

النوع مDن ا�عتمDادات ي عميDل انمDا يجDب اخDذ بعDين ا�عتبDار سDمعة العميDل ومركDزه المDالي ومDدى الوفDاء 

  )2012والضمانات المقدمة قبل فتح ھذا ا�عتماد. (آمال، بالتزاماته

  من حيث الشكل : �

    :ا�عتماد القابل للتحويل

مDا يلDي: "ا�عتمDاد القابDل للتحويDل ھDو  500اصول واعDراف الموحDدة نشDرت  من /48جاء في نص المادة 

ا�عتمDDاد الDDذي يجDDوز بموجبDDه للمسDDتفيد (المسDDتفيد اول) أن يطلDDب مDDن المصDDرف المفDDوض بالDDدفع أو المتعھDDد 

مDDن  -فDDي حالDDة ا�عتمDDاد القابDDل للتDDداول بحريDDة -ل أو التDDداول (المصDDرف المحDDول) أو بالDDدفع المؤجDDل أو القبDDو

المصDDرف المفDDوض فDDي ا�عتمDDاد تحديDDداً بDDأن يكDDون المصDDرف المحDDول ، أن يجعDDل ا�عتمDDاد متاحDDاً إمDDا كليDDاً أو 

فقDDرة الثانيDDة مDDن نفDDس جزئيDDاً إلDDى مسDDتفيد آخDDر أو أكثDDر (المسDDتفيد الثDDاني/ المسDDتفيدين الثDDانيين)". وقDDد جDDاء فDDي ال

المادة: "يمكن تحويل ا�عتماد فقط إذا نص صراحة بأنه قابل للتحويل. إن عبارات مثل (قابل للتقسDيم) أو (قابDل 

للتجزئة) أو (قابل للتنازل) أو (قابل للنقل) � تجعل ا�عتماد قاب9ً للتحويل ، وإذا استخدمت عبارات كھDذه يجDب 

 )2004بو لبن، (أ على المصارف أن تتجاھلھا.

ومن مفھوم ھذا النص يتضح لنا بأن ا�عتماد القابل للتحويل ھو ذلDك ا�عتمDاد الDذي يمكDن المسDتفيد مDن تحويDل 

ھDذا ا�عتمDاد إلDDى مسDتفيد آخDDر ، وقDد يكDDون ھDذا التحويDDل كليDاً أو جزئيDDاً، علDى أنDDه � يعتبDر ا�عتمDDاد بأنDه قابDDل 

صراحة علDى ذلDك فDي مDتن ا�عتمDاد يحDق للمسDتفيد تحويDل ا�عتمDاد الDى للتحويل الكلي أو الجزئي إ� إذا نص 

مسDDتفيد آخDDر وبDDنفس الشDDروط الDDواردة فDDي ا�عتمDDاد وبھDDذا يمكDDن للمسDDتفيد اصDDلي ا�حتفDDاظ بالعميDDل المسDDتورد 

لصDDفقات قادمDDة كمDDا يمكDDن للمسDDتفيد اصDDلي أخDDذ عمولDDة مDDن المسDDتفيد الثDDاني مقابDDل تحويDDل الصDDفقة لDDه، أمDDا 

ستورد فإنه � يتأثر بتحويل ا�عتماد الى مستفيد آخر حيث أن البضاعة المتفDق عليھDا با�عتمDاد سDوف تصDله الم

  في الوقت المحدد وبنفس المواصفات المتفق عليھا وبنفس السعر.

 واحDدة فقDط و� يجDوز للمسDتفيدمDرة  ھذا وإنه � يجوز أن يقوم المستفيد بتحويDل ا�عتمDاد المسDتندي إلDى غيDره 

الثاني أن يقوم بتحويله إلى مستفيد ثالث باستثناء حالة ما إذا أراد المستفيد الثDاني تحويDل ا�عتمDاد كلDه أو بعضDه 

با!ضDافة إلDDى مDDا سDبق فحتDDى تسDDتطيع أن تقDوم بتحويDDل ا�عتمDDاد  .إلDى المسDDتفيد اول ف9D يعتبDDر ھDDذا ممنوعDاً 

يDDتم اللجDDوء إلDDى ھDDذا النDDوع لحصDDول (المسDDتفيد) علDDى المسDDتندي بحيDDث أن يكDDون ھDDذا ا�عتمDDاد بDDات وقطعDDي ، و
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ا�ئتمان ال9زم لتمويل الصفقة مDع المشDتري. ويسDتطيع فDي ھDذه الحالDة أن يقDوم بالوفDاء بالتزاماتDه فDي مواجھDة 

  الموردين والمنتفعين اgخرين الذي يتعامل معھم لتأمين الصفقة مع المشتري.
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   :ا�عتمادات المستنديةآلية عمل  .5

 اجراءات فتح ا�عتمادات المستندية:

يسبق فتح ا�عتمادات المستندية عادة اتصا�ت بين المشتري(المستورد) والبائع(المصدر) وينتج عن ھDذه ا�تصDا�ت 

خة مDن ھDذا المتعلقة بھا وكيفية الشحن وتاريخه ويتسDلم المشDتري نسD واسعاراتفاق مبدئي يذكر فيه نوعية البضاعة 

ا�تفDDاق المبDDدئي ويDDأتي بDDه إلDDى البنDDك لفDDتح اعتمDDاد مسDDتندي بعDDد أن يكDDون قDDد حصDDل علDDى رخصDDة اسDDتيراد لبضDDاعة 

 ( بنك القاھرة عمان) -ا�عتماد المستندي ويتم اتخاذ الخطوات التالية !كمال فتح ا�عتماد المستندي:

ويDتم  ،ة نمDوذج خDاص معDد لھDذه الغايDةوذلDك بتعبئDيتقدم المستورد بطلب إلى بنكه لفDتح ا�عتمDاد المسDتندي  .1

تحديد الشDروط الخاصDة بفDتح ا�عتمDاد علDى أن تكDون متوافقDة مDع اعDراف والقواعDد الدوليDة ل9عتمDادات 

المستندية فيتم تحديد قيمة ا�عتمDاد والمسDتندات المطلوبDة وتDاريخ الشDحن وتDاريخ انتھDاء ا�عتمDاد ومDا إلDى 

رد بDDالتوقيع علDDى الشDDروط العامDDة لفDDتح ا�عتمDDادات المسDDتندية ويفDDوض البنDDك بقيDDد ذلDDك. كمDDا يقDDوم المسDDتو

  المصاريف والمدفوعات المتعلقة با�عتماد على حسابه لدى البنك.

يقوم البنك بدراسة طلب فتح ا�عتماد المستندي للتأكد من استيفائه جميع الشروط العامة والبيانDات المطلوبDة  .2

ية واعراف الدولية ل9عتمادات المسDتندية. ثDم يقDوم البنDك بتفريDغ معلومDات طلDب وموافقته ل�نظمة المرع

فتح ا�عتماد على كتاب ا�عتماد المستندي المعتمد من البنك ويتم التوقيع عليه من قبل المفوضين من البنDك 

مينDات النقديDة ويتم إرساله إلى البنك المراسل في بلد المصدر بعDد التأكDد مDن وجDود رصDيد كDاف يغطDي التأ

  والعمولة والمصاريف اخرى بحساب العميل المستورد.

يتم اقتطاع التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف البريدية المتعلقة با�عتمDاد المسDتندي مDن حسDاب العميDل  .3

كDزه لمر تبعDاً مولة قد تختلDف مDن عميDل gخDر المستورد، ومن الجدير بالذكر أن نسب التأمينات النقدية والع

المالي وخبرة البنك مع ھذا العميل ونوع البضاعة المستوردة ووسيلة الشحن، وتحدد ھDذه النسDب عDادة عنDد 

  إعطاء العميل تسھي9ت في ا�عتمادات المستندية.

المتعلقDDة با�عتمDDاد المسDDتندية فDDي سDDجل خDDاص يسDDمى سDDجل ا�عتمDDادات المسDDتندية  يDDتم تسDDجيل المعلومDDات .4

لبيانات المتعلقة با�عتماد المسDتندي ومنھDا رقDم ا�عتمDاد المسDتندي ومبلغDه بالعملDة والذي يحتوي على أھم ا

  �المحلية واجنبية واسم العميل فاتح ا�عتماد واسم المستفيد وتاريخ فتح ا�عتماد وغيرھا

بعDد اسDت9م البنDك المراسDل كتDاب ا�عتمDاد فإنDه يقDDوم بتبليDغ المسDتفيد بDذلك والDذي بDدوره يقDوم بدراسDة ھDDذا  .5

ا�عتماد للتأكد من موافقته مع الشDروط المتفDق عليھDا مDع المسDتورد وإمكانيDة تحضDير المسDتندات المطلوبDة 
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تندات المطلوبة با�عتمDاد ويDتم تسDليمھا با�عتماد. وبعد ذلك يقوم المستفيد بتجھيز البضاعة واستصدار المس

  للبنك المراسل أو البنك المشتري الذي يرسلھا بدوره إلى البنك فاتح ا�عتماد.

عند است9م البنك فاتح ا�عتماد المستندات فإنDه يقDوم بتDدقيقھا جيDداً للتأكDد مDن موافقتھDا مDع شDروط ا�عتمDاد  .6

. كما يجب التأكد من مطابقة مضDمون المسDتندات مDع بعضDھا عتماد�ة وتتعلق جميعھا باالصادر وأنھا حديث

ومDن الجDدير  يخ الشDحن ومDا شDابه.رالبعض وعDدم وجDود تعDارض بينھDا مDن حيDث الوصDف والكميDات وتDا

البنك بدفع قيمة المستندات أو عدم دفع قيمتھا يعتبر مDن اھميDة لكDل مDن البنDك  رار الذي يتخذبالذكر أن الق

فالبنك يعرض نفسه للخسارة في حالة دفع قيمة المستندات مع عدم مطابقتھDا لشDروط والمصدر والمستورد؛ 

ا�عتماد المفتوح ن المستورد يستطيع أن يرفض دفع قيمة مستندات ا�عتماد فDي حالDة عDدم مطابقتھDا مDع 

  الشروط الموجودة با�عتماد والمتفق عليھا مسبقاً.

  محتملة ومنھا:بعد تبليغ ا�عتماد ممكن ان تحدث تطورات 

التنفيذ التام من جميDع اطDراف لشDروط ا�عتمDاد وبالتDالي اتمDام عمليDة ا�سDتيراد وھDذا مDا يحDدث فDي أغلDب  .1

 ا�حيان.

تعديل ا�عتماد المسDتندي قبDل شDحن البضDاعة وھDذا يDتم با�تفDاق مDع المصDدر أن يطلDب العميDل (المسDتورد)  .2

ضDاعة أو أسDعارھا ممDا يDؤدي الDى زيDادة أو نقصDان فDي قيمDة تغيير اسم المستفيد أو تغييDر فDي مواصDفات الب

كDان المعDدل ھDو فDاتح ، حيث ان البنDوك � تمDانع بDذلك سDواء وغالباً ما تكون ھذه المصاريف عالية  ا�عتماد

 ا�عتماد أو المراسل أو المبلغ.

ع تنفيDذ جميDع التزاماتDه تمديد ص9حية ا�عتماد المستندي وتاريخ الشDحن يحDدث أحيانDاً أن المصDدر � يسDتطي .3

ففDDي ھDDذه الحالDDة يبلDDغ خ9DDل مDDدة ص9DDحية ا�عتمDDاد سDDباب كثيDDرة منھDDا: عDDدم جاھزيDDة البضDDاعة المطلوبDDة، 

المسDتورد يقDوم  المصدر المستورد فاتح ا�عتماد بأنه يحتاج الى مدة زمنية اضافية لتنفيذ التزاماته، فإذا وافDق

ذي يكتDDب الDDى المصDDرف المبلDDغ بأنDDه � مDDانع مDDن تعDDديل شDDرط شDDحن ك فDDاتح ا�عتمDDاد والDDالبنDD بDDإع9مبDDدوره 

 البضاعة الى تاريخ آخر بد�ً من التاريخ الموجود في ا�عتماد.

 الغاء ا�عتماد المستندي في بعض ا�مور منھا :  .4

 اذا تبين للمستورد أن البضاعة لن يتم تصريفھا ، كأن تكون البضاعة موسمية . �

عتماد أن طالب فتح ا�عتماد قد ظھرت عليه ظروف مالية صعبة قد تجعلDه غيDر قDادر اذا تبين للبنك فاتح ا� �

 على تسديد قيمة ا�عتماد.

 اذا تبين للمصدر أنه � يستطيع تنفيذ شروط ا�عتماد أو انھا غير م9ئمة له. �
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  عمو�ت المصارف :

 عمولة تبليغ ا�عتماد للمصدر. .1

 إن وجدت. تغطية،عمولة تعزيز وعمولة  .2

 مولة الدفع.المستندات ع عمولة ا�لغاء أو التعديل .3

  استSم البضاعة قبل وصول المستندات :

قبل وصDول المسDتندات للبنDك فDاتح تعتبر ھذه من أكثر المشاكل التي تواجه التجار حيث أن البضائع تصل الى الميناء 

  نك فاتح ا�عتماد بما يلي : ا�عتماد في ھذه الحالة ومع توفر الثقة بين المصدر والمستورد يقوم الب

: يوقDDع العميل(المسDDتورد) علDDى طلDDب كفالDDة يقDDدمھا البنDDك الDDى شDDركة البDDواخر متضDDمنة اسDDم البDDاخرة وأوصDDاف  أو�

  البضاعة.

: يصDDدر البنDDك ھDDذه الكفالDDة والتDDي تسDDمى (كفالDDة البDDواخر) وذلDDك بھDDدف تمكDDين المسDDتورد مDDن تخلDDيص البضDDاعة ثانيDDاً 

  المستندات ا�صلية عند ورودھا. ويتعھد المصرف بتسليم

يتم ھذا في حالة كان المستورد بحاجة ماسة للبضاعة كأن تكون البضائع موسDمية مثDل اعيDاد ويمكDن بيعھDا بسDرعة 

  )2014(الياس،وربحية عالية في الموسم، وليس ھناك احتمال �نتظار اجراءات ا�عتماد المستندي.

  : (بنك فلسطين) المستنديةالمستندات المطلوبة في ا�عتمادات 

  الفاتورة التجارية يصدرھا البائع بناء على طلب المشتري ( طالب ا�عتماد ). .1

  شھادة المنشأ تصدر من الغرفة التجارية في بلد البائع ( المستفيد ). .2

  بوليصة الشحن ( جوية أو برية أو بحرية ) . .3

  شھادة الوزن في ( بضاعة المعتمد تقديرھا على الوزن ). .4

  يان التعبئة في البضاعة غير المتجانسة لمعرفة محتوى كل طرد على حدا.ب .5

  بيان المواصفات في البضاعة التي تعتمد على احجام والمقاييس. .6

  شھادة معاينة تصدر بعد خروج البضاعة من المخازن وقبل الشحن .7

  شھادة صحية في المواد الغذائية وتصدرھا الجھات الصحية في بلد البائع. .8
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  القانون الذي يحكم ا�عتمادات المستندية : .6

عملّية بنكية تنشأ عن عقد بيع دولي وإنه يتمّيز بخصائص ونظام قانوني خاص، حيث أنه يخضDع لقواعDد  ا�عتمادإّن 

تشDريع محلDّي ل انعDداميوجDد  المسDتندي وھDي عالمّيDة التطبيDق با�عتمDادعرفية ھي القواعد والعادات الموّحدة المتعلقة 

م ھذه العمليُين ف�ي  ھمّيDة العلمّيDة لھDذه العملّيDة نظDراً للمزايDا الكثيDرة التDي تقDدمھاافي العمل و انتشارھاة بالرغم من ظ�

كما أنه وفي العديد من الحا,ت يجھل موظّفو البنوك المحلية التطبيق الصحيح وآثار ھ�ذه الوس�يلة  .حقل التجارة الدولية

المس��تنديّة والمتمث��ل ف��ي  ا,عتم��اداتل��نقص المعرف��ة بأحكامھ��ا ومبادئھ��ا، أض��ف إل��ى ذل��ك النظ��ام الق��انوني ال��ذي ي��نظم 

المستندي وھي عبارة ع�ن  ا,عتمادبالمتعلقة   600 والتعديل عليھا بنشرة 500الدولية نشرة  القواعد والعادات الموحدة

ھذه القواعد التي تمتاز بكونھا عالميّ�ة التطبي�ق متخطّي�ة ب�ذلك الح�دود ھا ت غرفة التجارة الدوليّة بعراف مصرفيّة تكفلّ أ

ن�ى عنھ�ا ، و أص�بحت ھ�ذه القواع�د , غالمف�اھيم والتفس�يرات ي ف� اخ�تWفع ما يترتب على ذل�ك م�ن اTقليميّة للدول م

حيث ان التجارة الدولية تتطلب با,ستمرار استخدام ا,عتمادات المستندية وبالتالي فھي تحتاج الى قواعد دولي�ة موح�دة  

  )2007(قانون ا^عراف الموحدة الدولية،  لتطبق دولياً.

م�ن  2007لWعتمادات المستندية نس�خة  (Uniform Customs And Practice)تعتبر القواعد وا^عراف الموحدة 

ال�ى  باTض�افة، ھ�ي قواع�د تنطب�ق عل�ى أي اعتم�اد مس�تندي 600نش�رة رق�م    (ICC)اص�دار غرف�ة التج�ارة الدولي�ة 

راف ملزمة لجميع ا^طراف بالعالم ، وھي وسيلة عم�ل , ا,عتماد المستندي المساند أو الضامن، حيث تعتبر ھذه ا^ع

ك المشتغلة بعمليات التجارة الدولية، وتعتبر رئيس�ية ف�ي عملي�ات النق�ل وتخل�يص الش�حن والض�مان، تستغني عنھا البنو

  :  600حيث أن من أھم ا,عراف الموضوعة في نشرة 

: "يلتزم المصرف الذي فتح ا,عتماد بتنفيذ شروط الوف�اء والقب�ول والخص�م المتف�ق عليھ�ا ف�ي عق�د  273مادة  .1

 ت مطابقة لما ورد فيه من بيانات وشروط".ا,عتماد ما دامت المستندا

: " على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات فتح ا,عتم�اد واذا رف�ض المص�رف  279المادة  .2

 المستندات فعليه أن يخطر ا�مر بذلك فوراً مبيناً له سبب الرفض".

 فتح ا,عتماد بسببھا".: " , يتحمل المصرف اي التزام يتعلق بالبضاعة التي  279المادة  .3

: " اذا لم يدفع ا�م�ر بف�تح ا,عتم�اد قيم�ة مس�تندات الش�حن المطابق�ة لش�روط ف�تح ا,عتم�اد خ�Wل  280المادة  .4

ستة أشھر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة في المزاد العلني بعد تبلي�غ ا�م�ر 

  بموعد البيع ومحله".

  جارة الدولية في صياغة أعراف موحدة ا,عتمادات المستندية في :يلخص ھدف غرفة الت

 تشجيع وتسھيل عملية التجارة الدولية. .1
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 تجنب اختWف ا^نظمة والقوانين بين الدول وحدوث المشاكل في التعامل مع ا,عتماد. .2

 اعطاء تفسير موحد للقواعد الدولية السائدة في نطاق التجارة الدولية. .3

 لكتروني.مواكبة التطور ا, .4

 ًWم�ن الناحي�ة ا,قتص�ادية وذل�ك ^ن�ه ولكن بالرغم من ھذه الجھود ا, أن نظام ا,عتماد المستندي , يعتبر نظام�اً مس�تق 

مرتبط بالنظام القانوني للبيوع البحري�ة، والنق�ل البح�ري للبض�اعة المبيع�ة، ويعتب�ران ھ�ذين العق�دين غي�ر موح�دين ف�ي 

كافة دول العالم ، حيث أن ا,عتماد المستندي يقوم على الروابط التعاقدية التي تخضع لنظام التعاق�د ف�ي ك�ل دول�ة وھ�و 

  نظام غير موحد دولياً.
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  التحليللرابع: الفصل ا

تحليRRل المقRRابSت الشخصRRية مRRع رؤسRRاء قسRRم ا�عتمRRادات المسRRتندية فRRي بنRRك فلسRRطين وبنRRك 

  القاھرة عمان 

  سؤال على رؤساء أقسام ا,عتمادات المستندية وتم ا,جابة عليھا وھي:  12قمت بعرض 

 ما ھي درجة وعي التجار �ھمية ا�عتمادات المستندية؟ .1

% م��ن مجم��ل 40-%35م��ن  تت��راوحتب��ين أن نس��بة وع��ي التج��ار ^ھمي��ة ا,عتم��ادات المس��تندية قليل��ة ج��داً حي��ث 

التجار في فلسطين ، حيث أن عدد التج�ار ال�ذين يس�تخدمون ا,عتم�ادات المس�تندية قلي�ل ج�داً و, يوج�د اقب�ال م�ن 

ب فتح ا,عتماد و يتطلب ذلك تفسير كام�ل التجار عليه والى جانب ذلك فإن التجار يواجھون صعوبة في تعبئة طل

من البنك على كل بند م�ن بن�ود طل�ب ا,عتم�اد، حي�ث أن بع�ض الش�ركات تخص�ص م�وظفين للقي�ام بھ�ذه المھم�ة 

  فقط.

 ما ھو نوع ا�عتمادات المستندية المطلوبة ھل ھي اعتمادات استيراد أم اعتمادات تصدير؟ .2

ج�ع ال�ى أن فلس�طين دول�ة مس�تھلكة وتعتم�د ف�ي ك�ل نش�اطاتھا عل�ى يكثر طلب فتح اعتم�ادات ا,س�تيراد وذل�ك ير

  العالم الخارجي ، ولكن حديثاً كثر طلب فتح اعتمادات التصدير في قطاع الحجارة والصابون النابلسي والتمور.

  طلب ا�عتماد؟ كثرتفي أي القطاعات  .3

وا^رز، قط��اع الس��جاد، الش��ركات  اعتم��ادات ا,س��تيراد تكث��ر ف��ي : قط��اع الس��يارات، اس��تيراد الحب��وب والس��كر

  الصناعية الكبيرة.

  اما اعتمادات التصدير فتكون ل : قطاع الحجارة، والصابون النابلسي و زيت الزيتون ، والتمور.

  ما ھي أكثر الوثائق التي يطلبھا البنك لفتح ا�عتماد؟ .4

 بوليصة نقل �

 فواتير �

 شھادات التعبئة التي تبين كيفية تعبئة البضاعة. �

: الت��ي ي��تم اس��تعمالھا لتخف��يض الجم��ارك وتك��ون عب��ارة ع��ن اتفاقي��ات م��ع اس��رائيل Euro Oneش��ھادة  �

 وأوروبا.

 : يتم استعمالھا اذا كانت البضاعة المستوردة من امريكا.FATشھادة  �
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 كم تبلغ عمو�ت التعديل على المستندات في البنك؟ .5

$، وتعتم�د قيم�ة العم�و,ت عل�ى ن�وع 60-$50ين ال تختلف عمو,ت التعديل م�ن بن�ك ال�ى آخ�ر ا, أنھ�ا تك�ون ب�

-%1التعديل الذي يريد العميل القيام به، وم�ن أھ�م ھ�ذه العم�و,ت عمول�ة اص�دار ا,عتم�اد وتت�راوح نس�بتھا م�ن 

  % وتختلف من مستورد الى آخر.3

  كم يبلغ حجم التأمين على ا�عتماد؟ .6

% بينما عند زبون آخ�ر 100ون الى نسبة تصل عند زبنه ممكن أن تختلف ھذه النسبة من زبون الى آخر، حيث أ

  زبون ودرجة تعامله بالبنك وسمعته.%، وذلك يعتمد على التاريخ ا,ئتماني لل0

 ما ھو مقدار تأثير تذبذب العملة على التاجر؟ .7

ة ال�دو,ر يؤثر عليه بشكل كبير حيث أنه اذا تم ا,تفاق على دفع ا,عتماد للمصدر بعملة الدو,ر وتم انخفاض قيم

معامل�ة  بإصدارعند موعد الدفع ھذا الشيء يجعل العميل يتأثر بشكل كبير، ولحل ھذه المشكلة تقوم بعض البنوك 

سعر السوق الحالي ويتم تثبيت ھذا الس�عر وعن�دما  يس�تحق موع�د ال�دفع  ي�دفع بيع وشراء العمWت ا,جنبية على 

  د به خسارة.على السعر الذي تم ا,تفاق عليه حتى لو كان يوج

 كم تبلغ تكاليف استخدام شبكة سويفت، وھل يوجد تذمر من التجار على التكلفة؟ .8

$ وتختلف م�ن بن�ك �خ�ر، حي�ث ان التج�ار , يت�ذمرون م�ن تكاليفھ�ا أي أنھ�م 30-$10تكون تكاليف سويفت من 

تس�ھل س�ير عملي�ة ا,عتم�اد، حي�ث تع�رف ش�بكة س�ويفت عل�ى أنھ�ا: نظ�ام م�الي دول�ي  ^نھ�ايفضلون اس�تخدامھا 

واس�تقبال الرس�ائل والمع�امWت المالي�ة فق�ط م�ن خ�Wل اتص�ال المص�ارف م�ع مراس�ليھا  ^رس�الومحلي يستخدم 

ات والمصارف والمؤسسات المالية ا^خرى عن طريق استخدام نظام شبكة اتصا,ت الكتروني�ة متقدم�ة م�ن شاش�

أجھزة الحاسب ا�لي الخاصة بالمصارف ا^عضاء والمشتركين جميعھم في منظمة سويفت العالمي�ة حي�ث يك�ون 

ف�ي اس�تخدام لغ�ة وتعبي�رات  textلكل مشترك فيھ�ا ك�ود خ�اص ب�ه، حي�ث أن النظ�ام يعتم�د عل�ى ص�يغة الرس�ائل 

ي�ات ا,عتم�ادات المس�تندية س�واء مالية واجراءات نمطية موحدة بين المصارف ويعد ج�زء أساس�ي ف�ي تنفي�ذ عمل

  )2007في ارسال صيغة ا,عتماد أو تسوية المدفوعات بين المصارف. (ھWلي، 

 كم تبلغ مخاطر تحصيل قيمة ا�عتماد؟ .9

ان مخاطر تحصيل قيمة ا,عتماد تكون على ا,عتمادات المؤجلة ال�دفع ^ن البن�ك ف�ي ھ�ذا ا,عتم�اد يتعھ�د بال�دفع 

ك بتسليم المستندات للمستورد قبل استWم البض�اعة وعن�د اس�تWمه للبض�اعة ممك�ن أن يتخل�ف للمستفيد، ويقوم البن

أن�ه عن الدفع  ^ن أغلب التجار يفضلون الدفع بعد بيع البضاعة، أما اعتم�اد ا,ط�Wع , يوج�د ب�ه مخ�اطرة حي�ث 

م البض��اعة ا, بوج��ود بض��اعة تك��ون باس��م البن��ك والت��اجر , يح��ق ل��ه اس��تWيك��ون مض��مون أكث��ر للبن��ك ^ن ال

إن اخي��ار ن��وع ا,عتم��اد يعتم��د عل��ى ا,تف��اق ب��ين المس��تندات و, يح��ق ل��ه أخ��ذھا م��ن البن��ك ا, بع��د القي��ام بال��دفع، 

  المصدر والمستورد ا, أن التجار يفضلون ا,عتماد المؤجل الدفع.
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 كم تبلغ نسبة تحصيل اعتمادات مزورة؟ .10

واذا كان يوجد مس�تند م�زور ف�إن ا^ع�راف الدولي�ة الموح�دة ھ�ي الت�ي تحك�م تبين أنھا ليست عالية، أي نادرة جداً 

  فيه وتحمي البنك.

 ما ھو القانون الذي يحكم ا�عتماد المستندي في فلسطين؟ .11

, يوجد قانون يحكم ا,عتماد المستندي في فلسطين، وإنما يوجد أعراف دولية موحدة صادرة ع�ن غرف�ة التج�ارة 

، ويجب أن تلتزم جميع البنوك في ھذه ا^ع�راف  UCP500و   UCP600الدولية لجميع دول العالم وتعرف ب 

بم�ا يتواف�ق م�ع ا^ع�راف الدولي�ة  حيث أنه عن�د اص�دار ا,عتم�اد يج�ب أن يوض�ح البن�ك عل�ى أن ا,عتم�اد ص�در

 .UCP500أو   UCP600الموحدة سواء 

 اصدار ا�عتماد المستندي؟ يستغرقكم من الوقت  .12

  أيام اذا كان يوجد عائق في البيانات. 5يستغرق يوم واحد اذا كانت جميع البيانات مكتملة وصحيحة، وأكثر من 
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  : أداة الدراسة تحليل

 كتاجر، ھل تستخدم ا�عتماد المستندي في تعامSتك التجارية مع الخارج؟انت : 1س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 

 62.5 62.5 62.5 25 نعم

� 15 37.5 37.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

  

  

رام R والبيرة يقومون باستخدام ا�عتمDاد المسDتندي  % من التجار في محافظة62أن نسبة يتضح من الرسم البياني، 

  % منھم يستخدمون الوسائل البديلة.37.5في تعام9تھم التجارية مع الخارج، وأن نسبة 

  وتبين من خ9ل ھذا السؤال بأنه يوجد وعي عند التجار بموضوع ا�عتمادات المستندية.
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 ؟: ما ھو نوع ا�عتماد المستندي الذي تستخدمه2س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 72.0 72.0 45.0 18 اعتماد استيراد

 100.0 28.0 17.5 7 اعتماد استيراد وتصدير

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total  40 100.0   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

% فقDط مDن 17.5التجDار يقومDون بفDتح اعتمDادات اسDتيراد، وأن نسDبة % مDن 45تبين من خ9ل الرسDم البيDاني بDأن 

يقومون بفتح اعتمادات استيراد وتصدير، وھذا يفسDر أن فلسDطين دولDة مسDتھلكة وأغلDب نشDاطاتھا تعتمDد علDى العDالم 

  الخارجي، وإذ كانت تصدر فإنھا تصدر فقط (زيت الزيتون، الحجارة، والصابون النابلسي).
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 ؟اجابتك �، ماذا تستخدم في تعامSتك التجارية مع الخارج : اذا كانت3س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 33.3 33.3 12.5 5 تحويل مالي داخلي بين ا�فراد

 80.0 46.7 17.5 7 تحوي9ت بنكية من حساب الى آخر

تحوي9ت مالية مباشرة ليس عن طريق 

 البنك
3 7.5 20.0 100.0 

Total 15 37.5 100.0  

Missing System 25 62.5   

Total 40 100.0   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

% 17.5تبين من الرسم البياني، أن التحوي9ت البنكية المباشرة من حساب الى آخDر حصDلت علDى أعلDى نسDبة وھDي 

المDالي الDداخلي بDين افDراد دون أن يكDون من بين بدائل اسDتخدام ا�عتمDاد المسDتندي اخDرى، بينمDا حصDل التمويDل 

حصDل  Western Union، أمDا التحويDل عDن طريDق اسDتخدام ال %12.5سDيط كالبنDك وغيDره علDى نسDبة بينھم و

  % فقط.7.5على نسبة 
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 برأيكم، ھل ا�عتماد المستندي ضروري للتعامSت التجارية مع الدول الخارجية؟: 4س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 92.0 92.0 57.5 23 نعم

 100.0 8.0 5.0 2 احياناً 

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التجاريDة مDع ا�جابة على ھذا السؤال على التجDار الDذين يقومDون باسDتخدام ا�عتمDاد المسDتندي فDي تعDام9تھم  تقتصر

% من التجار يDروا أن اسDتخدام ا�عتمDاد المسDتندي ضDروري للتعDام9ت التجاريDة مDع 57.5الخارج، حيث أن نسبة 

% منھم فقط يروا بأنه احياناً ليس بالضرورة أن تكDون جميDع ع9قDات التجDارة الخارجيDة قائمDة علDى 5الخارج، وأن 

  استخدام ا�عتماد المستندي.
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 ات تستخدمون ا�عتماد المستندي؟ : في أي القطاع5س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent  

Valid 

 24.0 24.0 15.0 6 تجاري

 44.0 20.0 12.5 5 )تجاري مثل (تجارة السيارات

 56.0  12.0 7.5 3 )تجاري مثل ( السجاد

 76.0 20.0 12.5 5 صناعي

 100.0 24.0 15.0 6 اخرى

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

%، وحصل قطاع تجارة السيارات علDى 15يتبين من خ9ل الرسم التوضيحي بأن القطاع التجاري حصل على نسبة 

%، 12.5%، أما القطاع الصDناعي حصDل علDى نسDبة 7.5%، و حصل قطاع تجارة السجاد على نسبة 12.5نسبة 

  %.15المتعددة فحصلت على نسبة  أما القطاعات اخرى
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  : ھل تواجھون صعوبة في التعامل مع نموذج ا�عتماد المستندي المستخدم في البنوك؟6س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent  

Valid 

 24.0 24.0 15.0 6 نعم

� 15 37.5 60.0 84.0 

 100.0 16.0 10.0 4 احياناً 

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

% مDن التجDار فقDط يواجھDون صDعوبة فDي التعامDل مDع 15تبين من خ9ل ھذا السDؤال ومDن الرسDم البيDاني بDأن نسDبة 

تDاجر gخDر.(تم توضDيحھا فDي السDؤال نموذج ا�عتماد المستندي المستخدم في البنDوك، وتختلDف ھDذه الصDعوبات مDن 

  التالي)
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20% 

30% 
25% 

25% 

اكثر الصعوبات التي تواجه التجار في التعامل مع نموذج ا�عتماد المستندي المستخدم 
 في البنوك

 عدم وجود كفيل

عدم ثقة البنوك الخارجية في 
 البنوك الفلسطينية

عدم وجود بنوك وسيطة للتعامل 
 مع البنوك الفلسطينية

 نسبة الفائدة العالية

: ما أكثر الصعوبات التي تواجRه التجRار فRي عمليRة فRتح ا�عتمRاد المسRتندي، وكRذلك فRي عمليRة تعبئRة نمRوذج 7س

  ا�عتماد ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نDوك مشكلة في عدم ثقة البنوك الخارجيDة فDي الب تواجھھم% من التجار 30تبين من خ9ل الرسم التوضيحي أن نسبة 

الفلسطينية وذلك كون فلسطين دولة محتلة وأغلب الدول يوجد عنDدھا تخDوف مDن عDدم سDداد البنDوك الفلسDطينية لقيمDة 

%، اما نسبة الفائدة العالية التDي تفرضDھا البنDوك 20ا�عتماد، وان مشكلة عدم وجود كفيل للتاجر حصلت على نسبة 

وجود بنوك وسيطة للتعامل مع البنوك الفلسطينية فحصDلت كلتDا على فتح طلب ا�عتماد المستندي وكذلك مشكلة عدم 

  %.25المشكلتين على نفس النسبة 
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 ھل تواجھون معيقات في عملية استSم البضاعة؟: 8س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 76.0 76.0 47.5 19 نعم

� 6 15.0 24.0 100.0 

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

% مDن التجDار يواجھDون صDعوبة فDي عمليDة اسDت9م البضDاعة ن المينDاء 47.5تبين من خ9ل ھذا السؤال، أن نسبة 

المعيقDات اسرائيلي مما يؤدي لتعرض بضاعتھم للحجز لفترات طويلة وكذلك عمليDات الفحDص المتتاليDة وغيرھDا مDن 

  % فقط من التجار � يواجھون صعوبة في است9م بضاعتھم.15(تم توضيحھا في السؤال التالي)، ا� أن نسبة 

  وھذا يفسر أن المشك9ت التي تواجه المستورد الفلسطيني في عملية است9م البضاعة عالية جداً.
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  : ما ھي المعيقات التي تواجھكم في عملية استSم البضاعة؟9س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح الرسم البياني أكثر المعيقات التي تواجه المستورد الفلسDطيني فDي اسDت9م البضDاعة ويبDين أنDه لكDل واحDد منھDا 

نسبة معينة، حيDث أن أعلDى نسDبة مDن المشDك9ت، ھDي مشDكلة عDدم وجDود مينDاء فلسDطيني حيDث حصDلت علDى نسDبة 

وجDود معيقDات مDن قبDل وزارة التجDارة ا�سDرائيلية  %، وتليھا مشكلة الفحص امني والجمركDي، و تليھDا مشDكلة31

تفرضھا على التجار الفلسطيني حيث أنه يجب أن تكون البضاعة التي يسDتوردھا التDاجر مناسDبة للمعDايير ا�سDرائيلية 

، وحصDلت المعوقDات ا�سDرائيلية مثDل ارتفDاع رسDوم التخلDيص وارتفDاع اجDور والنقDل الفلسDطينيينالمفروضة على 

  %.18ل نسبة من بين المعيقات حيث حصلت على نسبة على أق

  

  

  

  

  

29% 

18% 31% 

22% 

 المعيقات التي تواجه التجار في عملية استSم البضاعة

الفحص امني والفحص 
 الجمركي

(  المعوقات ا�سرائيلية مثل 
ارتفاع رسوم التخليص وارتفاع 

 )اجور والنقل

 عدم وجود ميناء فلسطيني 

وجود معيقات من قبل وزارة 
 التجارة ا�سرائيلية
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 ھل ھناك معيقات �ستSم البضاعة من الحكومة؟: 10س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 32.0 32.0 20.0 8 نعم

� 17 42.5 68.0 100.0 

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

% 20يتبين من خ9ل الرسم التوضيحي، أن نسبة المعيقات من الحكومة الفلسطينية قليلDة جDداً حيDث تصDل الDى نسDبة 

امDا الجانDب الفلسDطيني فقDط يفDرض علDى التجDار دفDع  فقط وھذا يبين أن أكثر المعيقات تكون من الجانب ا�سDرائيلي،

  % من التجار يروا أن الحكومة � تفرض معيقات عليھم في است9م بضاعتھم.42.5الضريبة حيث أن نسبة 
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 ما ھي المعيقات التي تواجھكم من قبل الحكومة عند استSم البضاعة؟: 11س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 25.0 25.0 5.0 2 اضرابات الميناء

  100.0 75.0 15.0 6 كل ما ذكر

Total 8 20.0 100.0  

Missing System 32 80.0   

Total 40 100.0   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

% من المعيقات تكون من الجھات المسؤولة بسبب ( الفحص امني ، اضDرابات 15يبين الرسم التوضيحي أن نسبة 

يوضDح أن الحكومDة الفلسDطينية � تDتحكم % فقط تكون بسبب اضDرابات المينDاء، وھDذا 5الميناء، اعياد)، وأن نسبة 

  بعملية سير البضاعة ن أكثر المعيقات ناتجة عن الجانب ا�سرائيلي، كونه يتحكم بجميع امور.
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التعديل عليRه ھل تناسبكم العمو�ت التي تفرضھا البنوك على عملية طلب فتح ا�عتماد أو : 12س

 وكذلك حجم التأمين؟

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent  

Valid 

 56.0 56.0 35.0 14 نعم

� 11 27.5 44.0 100.0 

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



41 
 

البنDوك، بينمDا % من التجار تناسبھم عمو�ت التعديل على ا�عتماد وكDذلك حجDم التDأمين المفDروض مDن 35ان نسبة 

% منھم � تناسبھم العمو�ت، حيث أن حجم التأمين يختلف من تاجر gخر وكذلك نسبة العمو�ت تختلف تبعDاً 25.5

  لقيمة ا�عتماد المراد فتحه، وكذلك عمو�ت التعديل على ا�عتماد تختلف حسب نوع التعديل المراد القيام به.

 ؟داتكم تبلغ عمو�ت التعديل على المستن: 13س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

10$-30$ 6 15.0 24.0 24.0 

50$-70$ 9 22.5 36.0 60.0 

80$-100$ 5 12.5 20.0 80.0 

 100.0 20.0  12.5 5 اكثر من ذلك

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   
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$، 70-$50% يقومDون بDدفع 22.5$ علDى التعDديل، وأن نسDبة 30-$10% مDن التجDار يDدفعون 15نسبة  تبين أن

% يقومون بDدفع أكثDر مDن ھDذه المبDالغ، وھDذا يبDين أن 12.5$، وأن نسبة 100-$80% يقومون بدفع 12.5ونسبة 

ويتبDDين أيضDDاَ أن ھDDذه $، 70$ وال 50عمDDو�ت التعDDديل علDDى المسDDتندات فDDي البنDDوك متوسDDطة حيDDث أنھDDا مDDا بDDين ال

  غلب التجار.العمو�ت تناسب أ

 كم تبلغ تكاليف استخدام شبكة سويفت؟: 14س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  

50$-70$ 4 10.0 16.0 16.0 

80$-100$ 6 15.0 24.0 40.0 

120$-140$ 9 22.5 36.0 76.0 

 100.0 24.0 15.0 6 اكثر من ذلك

Total  25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total  40 100.0   
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يتبين من خ9ل الرسم التوضيحي أن تكDاليف اسDتخدام شDبكة سDويفت عاليDة بالنسDبة للتجDار حيDث حصDلت علDى أعلDى 

  التجار.$، وھذا يشكل تكلفة عالية على 140$ الى 120% حيث ان تكلفتھا تكون من 22.5نسبة وھي

انت كتاجر، ھل تRرى ان اسRتخدام شRبكة سRويفت يسRھل عليRك التعامRل مRع الطRرف اuخRر : 15س

 لSعتماد؟

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent  

Valid 

 92.0 92.0  57.5 23 نعم

� 2 5.0 8.0 100.0 

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

% 5% من التجار يروا أن شبكة سويفت مھمة جداَ للتعامل مع الطDرف اgخDر ل9عتمDاد، بينمDا نسDبة 57.5ان نسبة 

  فقط من التجار يروا بأنھا � تحقق لھم الراحة.
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 ھل يوفر ا�عتماد المستندي الحماية لكم بجميع ا*حوال؟: 16س

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 72.0 72.0 45.0 18 نعم

� 7 17.5 28.0 100.0 

Total 25 62.5 100.0  

Missing System 15 37.5   

Total 40 100.0   

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

في استخدام ا�عتماد المستندي وحمايته للطرفين مما يؤدي الDى زيDادة الثقDة فيDه  امانمن خ9ل ھذا السؤال تم قياس 

% مDDن التجDDار يثقDDون با�عتمDDاد المسDDتندي ويDDروا بأنDDه يحقDDق لھDDم الحمايDDة بجميDDع احDDوال، بينمDDا 45حيDDث أن نسDDبة 

  % منھم يروا بأنه � يحميھم دائماَ.17.5
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 : ة الخارجية بين فلسطين ودول العالمتحليل بيانات ا�عتمادات المستندية والتجار

  

 الصادرات

 الصادرات  السنة
 اتاعتماد

 التصدير
 الفروقات

2006 630 686 (56) 

2007 904 832 72 

2008 975 1,075 (100) 

2009 929 1,255 (325) 

2010 1,110 1,407 (297) 

2011 1,493 1,526 (34) 

2012 1,548 1,516 32 

2013 1,756 1,726 30 

2014 1,858 2,033 (175) 

2015 2,019 2,002 17 
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  نسب النمو في كل من الصادرات السلعية وا�عتمادات المستندية الصادرة حولھا

 نسبة الصادرات السنة
نسبة اعتمادات 

 التصدير

2006  -  -  

2007 43% 21% 

2008 8% 29% 

2009 -5% 17%  

2010 19% 12%  

2011 34% 8% 

2012 4% -1% 

2013 13% 14% 

2014 6% 18% 

2015 9% -2% 

  

  2015-�2006تجاه العام لكل من الصادرات وا�عتمادات المستندية خ9ل الفترة ا
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ھناك ع9قة مباشرة ما بين الصادرات وا�عتمادات المستندية التي صدرت حولھا، ويتبDين مDن خ9Dل الرسDم 

ارتباط وثيق ما بDين الصDادرات السDلعية مDع اوضDاع السياسDية وا�قتصDادية، بأنھا بارتفاع، كما وأنه يوجد 

%، بينمDDا 5بنسDDبة  2009حيDDث تDDأثرت الصDDادرات باوضDDاع السياسDDية بحيDDث شDDھدت تراجDDع خ9DDل العDDام 

امر الذي انعكس على اصدار ا�عتمادات المسDتندية بحيDث  2011وصلت الصادرات لذروتھا خ9ل العام 

% إ� أن ا�عتمDDادات 9نمDDت الصDDادرات بنسDDبة  2015% مDDن نفDDس العDDام، وخ9DDل العDDام 8نمDDت بنسDDبة 

% امDر الDذي يشDير إلDى وجDود معيقDات واجھDت التجDار فDي تحصDيل 2المسDتندية قDد سDجلت تراجDع بنسDبة 

  ا�عتماد المستندي من خ9ل تقيد اسرائيل لتحويل اموال مقابل الصادرات.

  

  الوارداتبيانات 

 الواردات السنة
ات اعتماد

 استيراد
 الفروقات

2006 3,329 2,517 811 

2007 3,803 2,476 1,327 

2008 4,145 2,757 1,389 

2009 4,366 3,547 818 

2010 4,613 4,448 165 

2011 5,101 4,592 508 

2012 5,575 4,704 870 

2013 6,053 5,403 650 

2014 6,497 5,494 1,003 

2015 6,860 5,884 976 
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  سب النمو في كل من الواردات السلعية وا�عتمادات المستندية الصادرة حولھان

  

 نسبة الواردات السنة
عتمادات نسبة ا

 ا�ستيراد

2006 - - 

2007 14% -2% 

2008 9% 11% 

2009 5% 29% 

2010 6% 25% 

2011 11% 3% 

2012 9% 2% 

2013 9% 15% 

2014 7% 2% 

2015 6% 7% 
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  2015-2006ا�تجاه العام لكل من الواردات وا�عتمادات المستندية خ9ل الفترة 

  

  

أما بالنسبة للواردات السلعية وع9قتھا مع ا�عتمادات المستندية فتشير البيانات إلى وجDود ع9قDة طرديDة مDا 

قة المباشDرة فDي تحصDيل قيمDة بين الواردات وا�عتمادات المستندية الخاصة بھا، وھو يدلل على طبيعة الع9

ا�عتمادات الخاصة بالواردات وانتظامھا مع العالم الخارجي، وتبين أعلى نسDبة نمDو للDواردات كانDت خ9Dل 

فإنDه يتبDين أن اجمDالي  2010%، أمDا بالنسDبة للبيانDات الخاصDة بالعDام 11حيث كانDت نسDيتھا  2011العام 

نجDد أن  2015عتمادات المستندية بشكل كامل، أما خ9ل العDام الواردات السلعية تمت من خ9ل استخدام ا�

المشDDكلة ذاتھDDا المتعلقDDة بالصDDادرات والتDDي تخDDص المعوقDDات ا�سDDرائيلية فDDي تسDDھيل حركDDة امDDوال، مقابDDل 

، قDDد شDDھدت أدنDDى معDDد�ت باسDDتخدام 2008و  2007ا�سDDتيراد المباشDDر، با!ضDDافة إلDDى ذلDDك فDDإن اعDDوام 

دية ويعود ذلك أيضاُ الى اوضاع السياسية التي كانت سDائدة فDي تلDك الفتDرة ، حيDث كDان ا�عتمادات المستن

  يوجد ھناك تحوي9ت مباشرة من الدول المانحة كانت تتم عن طريق البريد و� يوجد للبنوك ع9قة بھا.
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 لنتائج والتوصياتامس: االفصل الخ

  : النتائج

المسDDتندية و تحليDDل ادوات الدراسDDة (ا�سDDتبيان والمقDDاب9ت الشخصDDية) تDDم مDDن خ9DDل تحليDDل بيانDDات ا�عتمDDادات 

  الوصول الى النتائج التالية:

 يوجد معيقات ومشك9ت عديدة تواجه المستورد الفلسطيني في است9م البضاعة حيث اتى ترتيبھا بھذا الشكل :  .1

  عدم وجود ميناء فلسطيني. �

 الفحص امني والفحص الجمركي. �

 ت من قبل وارة التجارة ا�سرائيلية.وجود معيقا �

 النقل واجور. فاع تكاليفالمعيقات ا�سرائيلية التي تتمثل في ارتفاع رسوم التخليص وارت �

 بأھمية ا�عتمادات المستندية. الفلسطينيينيوجد وعي عند التجار  .2

 ي وھي: يوجد مشك9ت تواجه البنوك الفلسطينية في التعامل مع مستخدمين ا�عتماد المستند .3

  .عدم معرفة العميل باعراف الدولية الموحدة ل9عتمادات المستندية .1

 صعوبة تحضير المستندات المطلوبة من قبل العم9ء. .2

 عدم ا!لمام التام عند العم9ء باللغة ا�نجليزية وھي اللغة الرئيسية ل9عتمادات المستندية. .3

ا�عتمDاد المسDتندي المسDتخدم فDي البنDوك ومشDDك9ت كمDا أن ھنDاك مشDك9ت تواجDه العم9Dء فDي تعبئDDة نمDوذج  .4

أخرى تتمثل في نسبة الفائدة العاليDة، وكDذلك عDدم وجDود كفيDل لDدى نسDبة قليلDة مDن التجDار، وعDدم ثقDة البنDوك 

 الخارجية بالنوك الفلسطينية.

مDن قبDل � يوجد قانون يحكDم ا�عتمDادات المسDتندية لكDل دولDة علDى حDدة وانمDا يوجDد أعDراف دوليDة وضDعت  .5

 وزارة التجارة الدولية تحكم المنازعات والمشاكل في استخدام ا�عتمادات المستندية.

ان ع9قة ا�عتمDادات المسDتندية بالتجDارة الخارجيDة تبDين أنھDا ع9قDة طرديDة حيDث إن أغلDب عمليDات التجDارة  .6

ون با�عتمDDادات المسDDتندية الخارجيDDة تDDتم باسDDتخدام ا�عتمDDادات المسDDتندية وبلغDDت نسDDبة التجDDار الDDذين يتعDDامل

% 15% مDDوزعين علDDى قطاعDDات مختلفDDة حيDDث ان اسDDتخدام ا�عتمDDاد المسDDتندي بقطDDاع التجDDارة بلDDغ 62.5
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% أمDDا 7.5% واسDDتخدامه فDي تجDDارة السDجاد بلغDDت نسDبته 12.5واسDتخدامه فDي قطDDاع تجDارة السDDيارات بلDغ 

 %.15طاعات ا�خرى فبلغت نسته % أما الق12.5بالنسبة للقطاع الصناعي فبلغت نسبة استخدامه 

تبين أن اكثر اشDكال ا�عتمDادات المسDتندية المسDتخدمة ھDي اعتمDادات اسDتيراد ولDيس اعتمDادات تصDدير وھDذا  .7

 يدل على أن دولة فلسطين دولة مستھلكة.

 ان عمو�ت التعديل على المستندات لدى البنوك متوسطة وتناسب أغلب التجار. .8

 ى التاجر الذي يقوم بفتح ا�عتماد يعتمد على التاريخ ا�ئتماني له.ان حجم التأمين المفروض عل .9

 % من التجار يروا أن ا�عتمادات المستندية توفر لھم الحماية.45ان  .10

 ان للظروف السياسية تؤثر بشكل سلبي على مجال استخدام ا�عتمادات المستندية. .11
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   : التوصيات

القيام بعمل نشرة مترجمة لقواعد وأعراف اسDتخدام ا�عتمDادات المسDتندية وتقDوم يجب على البنوك الفلسطينية  .1

بتوزيعھDDا علDDى التجDDار الDDذين يقومDDون بفDDتح اعتمDDادات مسDDتندية لDDديھم ، حتDDى يصDDبح عنDDدھم وعDDي فDDي قواعDDد 

  ا�عتمادات المستندية الدولة.

، وخاصDة تجاريDة مDع الجانDب ا�سDرائيلييجب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بمتابعة ومراجعDة ا�تفاقيDات ال .2

لفتDرات طويلDة، كمDا  المDوانئالمعيقات وا�جراءات امنية التي تؤدي الى تأخير وصول البضاعة وبقائھا فDي 

يجب عليھم تحديث ھذه ا�تفاقيات بما يخدم المستورد الفلسطيني حتى يتم معاملته في نقDاط العبDور كمDا يعامDل 

 المستورد ا�سرائيلي.

ى تتمكن البنوك الفلسطينية من تعزيز الثقة لدى المستورد الفلسDطيني با�عتمDادات المسDتندية يجDب أن تقDوم حت .3

 بتكوين بنوك مراسلة خاصة بھا.

خطDأ فDDي يجDب أن يكDون مDDوظفين قسDم ا�عتمDادات المسDDتندية فDي البنDوك ذو خبDDرة عاليDة حتDى يDDتم تجنDب أي  .4

 نموذج طلب فتح ا�عتمادات.

وفير معلومات خاصة با�عتمادات المستندية بشكل مفصل، حيث ان المعلومات التي تتوافر ھDي يجب أن يتم ت .5

 فقط عن حجم ا�عتمادات المستندية.

عDن الDدول المصDدرة والتجDار فDي تلDك الDدول مثDل عمDل صDحف  الفلسطينيينتوفير المعلومات ال9زمة للتجار  .6

 ومج9ت متخصصة بتوفير المعلومات عن التجار.

  

  

  

  

 

  



53 
 

  الخاتمة

مDادات المسDتندية تعتبDر أداة ائتمانيDة مھمDة فDي عمليDات التجDارة الخارجيDة، ت فDي نھايDة دراسDتي، الDى أن ا�عتتوصل

في منطقة رام R والبيرة تبDين أن التجDار يسDتخدمون ا�عتمDادات  الفلسطينيينوبما أن دراستي اقتصرت على التجار 

المسDDتندية فDDي تعDDام9تھم التجاريDDة مDDع العDDالم الخDDارجي بشDDكل كبيDDر وذلDDك بسDDبب امDDان والثقDDة الDDذي يقدمDDه ا�عتمDDاد 

ثمنھDا ا� بعDد  فإنه يحقق للمشتري ميزة است9م البضDاعة بDالزمن والمكDان المحDدد  و� يكDون ملزمDاً بوضDعالمستندي 

، ا� أن كDDون فلسDDطين دولDDة محتلDDة فDDإن التجDDار يواجھDDون اسDDت9م مسDDتنداتھا والتأكDDد مDDن مطابقتھDDا لشDDروط ا�عتمDDاد

معيقDDات مختلفDDة مDDن الجانDDب ا�سDDرائيلي، كمDDا أن الظDDروف السياسDDية الصDDعبة تDDؤثر بشDDكل كبيDDر علDDى مجDDال عمDDل 

وكDDذلك يوجDDد صDDعوبة عنDDد التجDDار فDDي عمليDDة تعبئDDة طلDDب فDDتح  ا�عتمDDادات المسDDتندية كمDDا تبDDين مDDن خ9DDل الدراسDDة،

فDي توعيDة التجDار علDى كبر من مدراء قسDم ا�عتمDاد المسDتندي فDي البنDوك ا�عتماد المستندي مما يتطلب ا�ھتمام ا

اسDتيراد  كيفية تعبئة النموذج، وبما أن دولة فلسطين دولة مستھلكة فإن ا�عتمادات المطلوبة من البنوك ھي اعتمادات

  .وليس اعتمادات تصدير وان اعتمادات التصدير تستخدم فقط من قبل الشركات الصناعية الكبيرة 

وأجابDت علDى جميDع اسDئلة المفروضDة للدراسDة وكDذلك تDم جمDع البيانDات مDن خلDل  وكانت نتائج الدراسDة مرضDية  

فصDيلية عDن ا�عتمDادات المسDتندية فDي سDلطة النقDد ا� أن عدم توافر المعلومDات التا�ستبيان بدقة عالية وبمصداقية ، 

  ا�عتمادات المستندية بالتجارة الخارجية فقط. ع9قةوفي جمعية البنوك جعل الدراسة محدودة في قياس 

  يھتم بموضوع ا�عتمادات المستندية.وفي النھاية أتمنى أن يكون ھذا البحث مفيد لكل من 
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  والمSحق المراجع

 : المراجع

، دار النھضDDة التDDزام البنDDك بفحDDص المسDDتندات بالنسDDبة ل9عتمDDادات المسDDتندية، 2004بDDراھيم، علDDي اميDDر، ا .1

  العربية، القاھرة.

، دار النھضDDة العربيDDDة، البنDDك والمصDDالح المتعارضDDة فDDي ا�عتمDDاد المسDDتندي، 1993أبDDو الخيDDر، نجDDوى،  .2

  القاھرة.

التDي تواجDه -اعتمDادات ا�سDتيرادات-ا�عتمادات المستندية الصادرة). مشك9ت 2001أبو الرب، نور الدين. ( .3

  .15المستورد الفلسطيني، مجلة جامعة النجاح ل�بحاث، المجلد

 كليDة الدراسDات،  ا�عتمادات المستندية (ماھيتھا، التزامDات أطرافھDا، انقضDاؤھا))، 2001أبو زينة، أحمد ، ( .4

  العليا، معھد الحقوق، جامعة بيرزيت.

 ا�ردن.-)، ا�عتمادات المستندية، المعيار الدولي ل�عراف المصرفية، عمان2004لبن، محمد،( أبو .5

%، مجلة المال والتجارة ، 100)، الغاء تغطية ا�عتمادات المستندية 2009أحمد، عبد الرحمن، ( .6

 .479عدد

، المعرفة القانونية)، 2012، (ا�عتماد المستندي .7

)http://anibrass.blogspot.com/2015/06/blog-post_78.html ، (27/4/2016. 

)، 2002، (ا�عتمادات المستندية ووسائل الدفع الدولية .8

https://sites.google.com/site/egyptexportergroup/Home/letter-of-credit  .

24/4/2016. 

مجلDDDة المDDDال والتجDDDارة،  المصDDDطلحات التجاريDDDة فDDDي ا�عتمDDDادات المسDDDتندية،)، 1995امDDDام، أمDDDين ھاشDDDم، ( .9

 .309، عدد26مجلد
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، مجلDDة المDDال والتجDDارة، )، تمويDDل التجDDارة الخارجيDDة وا�عتمDDادات المسDDتندية 1995امDDام، أمDDين ھاشDDم، ( .10

 .310، العدد26مجلد

، مجلDDة ا�قتصDDاد القDDومي ، اھميDDة ا�عتمDDادات المسDDتندية فDDي التجDDارة الخارجيDDة)، 2015بخيDDت، محمDDد، ( .11

 .557العدد
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 : المSحق

 

  

 السيد/ة المحترم/ة :

  الس9م عليكم ورحمة R وبركاته ,

  تحية طيبة وبعد :

اسDتكما�ً  "ا�عتمادات المستندية وتأثيرھا علRى التجRارة الخارجيRة فRي فلسRطين"رجي حول مشروع تخ أقوم بإعداد

وم9حظDاتكم   آرائكDم, وإيمانDاً منDي بأھميDة  جامعة بيرزيDت منلنيل درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية 

ھDذا المجDال والتDي سDوف تسDاعدني فDي ا!جابDة  ولديكم الخبDرة فDيتجار ,كونكم في فلسطين  التجارةلتحسين مستوى 

 على أسئلة البحث .

، مع العلم أن البيانـات الواردة فيھا غراض البحث العلمDي ولDن يDتم نشDرھا ا�ستبانةفالرجاء منكم التكرم بتعبئة ھذه 

  أو إع9نھا لغير ھذا الغرض .

  مع قبول خالص تقديري واحترامي .

 حليمة خصيب الباحثة:
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  ) في المكان المناسب . x الرجاء وضع إشارة (

 انت كتاجر، ھل تستخدم ا�عتمادات المستندية في تعامSتك التجارية بالخارج ؟ .1

  نعم  ☐

☐ �  

  اذا كانت اجابتك نعم، ما ھو نوع ا�عتماد الذي تستخدمه ؟ .2

  اعتماد استيراد  ☐

  اعتماد تصدير  ☐

 تستخدم في تعامSتك التجارية بالخارج؟اما اذا كانت اجابتك �، ماذا  .3

1(   

2(   

3(   

4(   

  برأيكم، ھل ا�عتماد المستندي ضروري للتعامSت التجارية مع الدول الخارجية ؟ .4

  نعم   ☐

☐  �  

 في أي القطاعات تستخدمون ا�عتمادات المستندية ؟ .5

 تجارة السيارات  ☐تجاري : 

  السجاد  ☐          

  صناعي  ☐          
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  ھل تواجھون صعوبة في التعامل مع نموذج ا�عتماد المستندي المستخدم بالبنوك ؟   .6

  نعم  ☐

☐  �  

  اذا كانت اجابتكم نعم ما ھي أكثر الصعوبات التي تواجھكم ؟ .7

1(  

2(   

3(   

4(    

  ھل تواجھكم معيقات في عملية استSم البضاعة؟ .8

  نعم ☐

☐  �  

  اذا كانت اجابتكم نعم ما ھي المعيقات؟  .9

1(  

2(   

3(   

4(    

 ھل ھناك معيقات �ستSم البضاعة من الحكومة؟ .10

  نعم  ☐

☐  �  
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  اذا كان يوجد معيقات من الحكومة اذكرھا ؟  .11

1(  

2(   

3(   

4(   

  حجم التأمين ؟ وھل تناسبكم العمو�ت البنوك على عملية طلب فتح ا�عتماد او التعديل عليه  .12

  نعم ☐

☐  �  

  كم تبلغ عمو�ت التعديل على المستندات ؟ .13

☐ 10 $- 30  $  

☐ 50 $- 70$  

☐ 80 $- 100  $  

  كم تبلغ تكاليف استخدام شبكة سويفت؟ .14

☐ 50 $- 70  $  

☐ 80 $- 100$  

☐ 120 $- 140$  

  انت كتاجر، ھل ترى ان استخدام شبكة سويفت يسھل عليك التعامل مع الطرف اuخر با�عتماد؟ .15

  نعم  ☐

☐ �  
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  الحماية لكم بجميع ا*حوال؟ھل يوفر ا�عتماد المستندي  .16

  نعم ☐

☐  �  

  حليمة خصيب

1120137  
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يھدف البحث الى ا�جابة عن بعض التساؤ�ت التي تتعلق با�عتماد المستندي، حيث سيتم عمDل مقDاب9ت مDع رؤسDاء 

  حيث سيتم طرح اسئلة التالية :قسم ا�عتماد المستندي في البنوك والتجار الذين يتعاملون با�عتمادات المستندية، 

 ما ھي درجة وعي التجار ھمية ا�عتماد المستندي؟ .1

 ھل ھناك اقبال من التجار على ا�عتمادات المستندية؟ .2

 كم تبلغ عمو�ت التعديل على المستندات في البنك وكم حجم التأمين؟ .3

 ما ھو مقدار تأثير تذبذب العملة على ا�ستيراد؟ .4

 ل قيمة ا�عتمادات المستندية الواردة؟كم تبلغ مخاطر تحصي .5

 في أي القطاعات يكثر طلب فتح ا�عتماد ؟ .6

 ما ھي أكثر الوثائق التي يطلبھا البنك لمنح ا�عتماد ؟ .7

مDDا ھDDي اجDDراءات البنDDك للموافقDDة علDDى مDDنح ا�عتمDDاد المسDDتندي ومDDا ھDDي أھDDم الشDDروط الواجDDب توافرھDDا  .8

 بالمستورد ؟

 دم قدرته على سداد قيمة ا�عتماد؟كم تبلغ نسبة اعسار البنك وع .9

 على عملية سير المستندات وتسليم البضاعة للمستورد؟ ا�سرائيليةكيف تؤثر المعيقات  .10

 ما ھو القانون الذي يحكم ا�عتماد المستندي في فلسطين؟ .11

 ما ھي أكثر انواع ا�عتمادات المستندية طلباً من قبل المستوردين؟ .12

 التي يضعھا فاتح ا�عتماد؟ كم تبلغ عدم صحة بعض المدخ9ت .13

 كم تبلغ  نسبة است9م اعتمادات بريدية مزورة ؟ .14

 ما ھي الية عمل ا�عتماد المستندي وما ھي أھم المراحل وا�جراءات التي يمر بھا ا�عتماد المستندي؟ .15

 ما ھي العمو�ت المفروض دفعھا من قبل طالب فتح ا�عتماد للبنك؟ .16

 عتماد المستندي؟كم من الوقت يستغرق اصدار ا� .17

 من ھي ا�عتمادات اكثر طلباً، اعتمادات ا�ستيراد ام اعتمادات التصدير؟ .18

ليDة فDDتح ا�عتمDادات المسDDتندية المتبعDة حاليDDاً لDدى البنDDك، ھDل ھDDي ا�ط9Dع او جDDل أو التسDDھي9ت امDا ھDDي  .19

 ا�ئتمانية؟

 شبكة سويفت �عتمادات التصدير؟ھل ھناك تذمر من قبل العم9ء من التكاليف العالية عند استعمال  .20


