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 :امللخص
وقد تم استخدام أساليب  الخارجية،التعرف على أثر ودور القطاع املصرفي السعودي في دعم وتمويل عمليات التجارة  إلىتسعى الدراسة 

ولقد أدى التطور  الفرضيات.اإلجابة على األسئلة والتحقق من  بغرض  (spss)اإلحصائيةلقياس الفرضيات باالعتماد على الرزمة  ائياإلحصالتحليل 

ات تماشيا مع املتغير  لها،وعليه تطورت القوانين املنظمة  نشاطها،وامتداد  العاملية،إلى انفتاح األسواق  الدولي،الذي شمل كل املجاالت على املستوى 

 أجله،وتحقيق الهدف الذي أقيمت من  ،الوجه املطلوبيتمكن املتعاملون االقتصاديون من إتمام صفقاتهم الدولية على  الجديدة. وحتىاالقتصادية 

الناتجة عن  املخاطر،أن عمليات التجارة الخارجية ال تخلو من  فيها. غيرعليهم معرفة كيفية تسيير هذه الصفقات والتقنيات املساعدة على التحكم 

حدوث مثل هذه  ولتفادي بلد.وكذلك اختالف التنظيمات والقوانين املعمول بها في كل  التعامل،وانعدام الثقة في  واملستورد،البعد الجغرافي بين املصدر 

هو تزويد  نتائج الدراسةأهم  العقد. مناملشاكل وضعت الضمانات البنكية لضمان قيام كل من املستورد واملصدر بأداء واجباته املنصوص عليها في 

 الهام.والقوانين واللوائح التي تنظم العمل في هذا النشاط الحيوي  املصرفية،األطراف املتعاملة في التجارة الخارجية باملعلومات املطلوبة واإلجراءات 

%، ووجود عالقة ذات 5رجة املعنوية أكبر من وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ضعيفة وعكسية بين التمويل ومعدل النمو حيث كانت الد

%، أما فيما يتعلق بمعدالت التضخم فقد بينت النتائج عدم وجود عالقة بين 5دالله احصائية بين التمويل ومعدل النمو عند مستوى دالله أقل من 

%، كما توجد 5درجة املعنوية أصغر من الكانت وجود عالقة ذات دالله احصائية بين الواردات ومعدل النمو حيث بينما التضخم ومعدل النمو، 

%، وعالقة ضعيفة وعكسية بين قيم الصادرات 5عالقة ذات دالله احصائية بين الصادرات ومعدل النمو حيث كانت درجة املعنوية أصغر من 

 .%5ث كانت درجة املعنوية أكبر من والواردات حي

 بوليصة الشحن، البنك فاتح االعتماد ،املستندياالعتماد  ،ملصدرا  ،املستورد ،التجارة الدولية الكلمات املفتاحية:

املبحث األول: التجارة الخارجية، التعريف، املفهوم، األهداف       
 املطلب األول: تعريف التجارة الخارجية

االقتصادية الدولية ممثلة في رؤوس األموال بين  تعريف التجارة الخارجية بأنها" أحد الفروع لعلم االقتصاد التي تهتم بدراسة املعامالت             

 عن سياسات التجارة التي تطبقها دول العالم للتأثير في حركات السلع والخدمات ورؤوس األموال بين الدول املختلف
ً
. من 1ة"الدول املختلفة فضال

رجية هي االستخدام األمثل ملوارد العالم. ويختلف مفهوم الواضح من التعريف أن هناك بلدان مستوردة وأخرى مصدرة حيث تعد حكمة التجارة الخا

األنظمة من دولة التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية بحيث تتباين التجارة الخارجية بين األطراف الدولية التي تفصلها الحدود السياسية والقوانين و 

لتي تعنى بكميات التدفقات )الواردات والصادرات( من السلع، والتي تشمل إجمالي إنتاج إلى أخرى. ُينظر إلى التجارة الخارجية على أنها نوع من التجارة ا

خرى والتي السلع املادية وامللموسة في التجارة الخارجية بين األطراف املتداولة من جهة وكتلة التدفقات )الصادرات والواردات( الخدمية من جهة أ

رة الخارجية، والسفر الدولي والسياحة، والخدمات املصرفية واملالية الدولية، وحقوق امللكية الفكرية، تتألف من خدمات النقل الدولي، وخدمات التجا

احدة ونقل التكنولوجيا. والذي نتج عن توسع مجال سوق التبادل االقتصادي الجغرافي، بحيث لم تعد السوق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافية و 

 للسلع والخدمات بين املناطق والبلدان ذات املكونات االجتماعية والسياسية أنماط مختلفة. تضم مجتمًعا وتكويًنا سياسًيا، 
ً

بل توسعت لتصبح تبادال
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التجارة  ولذلك، فإن التجارة الدولية لها طابع خاص، وهو يختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في بلد واحد. ويترتب على ذلك أن نقاط االختالف بين

رة الداخلية هي تقسيم العالم إلى وحدات سياسية مستقلة، واملعتقدات والنظم االقتصادية املختلفة من بلد إلى آخر، والدرجات الخارجية والتجا

 املختلفة للنمو االقتصادي بين البلدان وكذلك طبيعة مختلفة من األسواق الدولية من نظرائهم املحليين.

نها عملية نقل البضائع والخدمات بين الدول، والتي يتم تنظيمها من خالل مجموعة من السياسات كما يمكن تعريف التجارة الخارجية بأ          

س التجارة والقوانين واألنظمة واألعراف التي تعقد بين الدول. التجارة الخارجية تهتم بالوحدات الجزئية مثل التصدير واالستيراد. كما أصبح مقيا

مكن من خاللها وضع تصور عن تقدم أو تأخر دولة ما ، وتوصف الدولة التي تزيد صادراتها عن وارداتها بأن لديها الخارجية من املقاييس املهمة التي ي

في ميزانها التجاري، مما يعني أن  "Deficit"في ميزانها التجاري، في حين توصف الدولة التي تزيد وارداتها عن صادراتها بأن لديها عجز "Surplus"فائض 

 إلى ضعف الزيادة في ال
ً
صادرات تدل على نمو الدولة وازدهارها واستعادة أعمالها، وكلما اعتمدت الدولة بشكل كبير على الواردات كان ذلك مؤشرا

 .1اقتصادها وزيادة االقتراض واألعباء املالية التي تؤدي إلى التدهور االقتصادي واالجتماعي في الدولة

 املطلب الثاني: أهمية التجارة الخارجية

 :2تمثل أهمية التجارة الخارجية في مجموعة من النقاط أهما  ت

 فلو ن .
ً
ظرنا إلى التجارة الخارجية تعتبر من أهم األنشطة التي تعتمد عليها كل دول العالم: فال توجد دولة واحدة تستطيع أن تعيش مكتفية ذاتيا

 لوج 320دول غرب أوروبا التي يزيد عدد سكانها عن 
ً
 من األرض ذات املوارد الطبيعية مليون نسمة تقريبا

ً
دناها تعيش على مساحة محدودة نسبيا

. وملا كانت دول غرب أوربا ال يمكنها العيش بدون تجارة خارجي
ً
 وعطاءا

ً
ة، فمن املحدودة، مما جعلها في حاجة إلي التعاون مع دول العالم أخذا

، كما أن املساحة األرضية الشاسعة دولة كالواليات املتحدة األمريكية ذات املوارد الطبيعي أن الدول النامية كذلك أكثر حاجة إلى التجارة الدولية

 املتعددة واملنتجات املتنوعة من االعتماد بشكل أساس ي على التجارة الخارجية.

 أو تل ،
ً
ك التي تحصل عليها من الخارج توفير السلع والخدمات للمجتمعات املختلفة: تعمل على توفير السلع والخدمات التي ال يمكن إنتاجها محليا

. لذا فإن التجارة الخارجية تتيح لدول العالم إمكانية الحصول على املزيد من السلع والخد
ً
 من تكلفة إنتاجها محليا

ً
مات،  ومن بتكلفة أقل نسبيا

صول على سلع وخدمات من الدول األخرى ثم تسهم في زيادة مستوى رفاهية دول العالم ، وتنشأ أهمية التجارة الخارجية من حاجة دول لعالم للح

 بسبب ع
ً
دم ويرجع ذلك ،لعدم قدرة أي دولة في العالم مهما بلغت قوتها االقتصادية أن تقوم بإنتاج كل السلع والخدمات التي تحتاجها محليا

 
ً
، واختالف تكاليف إنتاج نفس السلعة بين دول  توافر املواد األولية أو عدم توافر الظروف الطبيعية والجغرافية املالئمة إلنتاج هذه السلع محليا

 باملقارنة  بالدول األخرى. لذا يكون من األفضل له
ً
 لكن بتكاليف مرتفعة نسبيا

ً
ا عدم العالم ، حيث تستطيع دولة ما إنتاج سلع معينة داخليا

 واستيرادها من الخارج.
ً
 إنتاجها محليا

 نتاج السلع والخدمات التي تنتجها بتكلفة أقل من غيرها من دول العالم، ثم تقوم بمبادلتها التخصص في اإلنتاج: يفضل أن تتخصص كل دولة في إ

 من  بالسلع والخدمات األخرى التي ترتفع فيها تكاليف إنتاجها، وما يؤكد على ذلك أنه ال يوجد في العالم املعاصر اليوم دولة واحدة مكتفية
ً
ذاتيا

س أهمية التجارة الخارجية لدولة ما بنسبة تجارتها الخارجية ) صادرات + واردات ( إلي الناتج املحلي كافة السلع والخدمات، وعليه يمكن قيا

 -% 45اإلجمالي، حيث تزداد هذه النسبة في بلجيكيا، هولندا، الدنمارك، السويد كدول متقدمة صغيرة الحجم حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 

سبة في الدول املتقدمة كبيرة الحجم )أملانيا، اليابان، فرنسا، كوريا الجنوبية ( حيث تتراوح النسبة ما بين %. وعلى العكس من ذلك تقل هذه الن70

% ،أما 10% بينما تصل هذه النسبة الى أدناها في أكبر دولة في العالم وهي الواليات املتحدة األمريكية حيث تصل النسبة إلي حوالي 35 -% 20

 وتعتمد بدرجة أكبر على العالم  صر، الهند ( وغيرها البالنسبة للدول النامية )م
ً
تستطيع إنتاج سوى عدد قليل من السلع والخدمات محليا

 مثل اآلالت واملعدات والسيارات والطائرات وغير 
ً
ها . لذا الخارجي في معظم احتياجاتها وخاصة من السلع اإلنتاجية والتي ال يمكن إنتاجها محليا

 ارج مقابل تصدير مواد خام أولية.يتم استيرادها من الخ

 املطلب الثالث: أسباب ظهور التجارة الخارجية

 التجارة الخارجية هي املؤشر الرئيس ي للقدرة اإلنتاجية والتنافسية للدولة. يعود سبب التجارة الخارجية في أدبيات االقتصاد إلى مشكلة

فة إلى الحاجة الستخدام هذه املوارد االستخدام األمثل، ويعود ذلك الى التوزيع غير املتكافئ الندرة النسبية، بسبب محدودية املوارد االقتصادية، باإلضا

 .1ملكونات اإلنتاج )األرض، العمل، رأس املال، والتنظيم( بين مختلف دول العالم، مما يجعل من الصعب على أي دولة تحقيق االكتفاء الذاتي

                                                
 10 -9م، ص ص2015الزبون، عطا هللا، التجارة الخارجية، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،1
م، ص ص 2012يع، اإلسكندرية، ، السيد محمد أحمد، غزالن، محمد عزت محمد، التجارة الدولية واملؤسسات املالية الدولية، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوز السريتى2
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نتاج في تكاليف وأسعار املنتجات املحلية لكل دولة. وهذا يعني أن تكاليف سلعة معينة في بلد وينعكس التباين الكبير في أسعار عوامل اإل 

و للموارد معين واالرتفاع في بلد آخر مختلفة. كما أن مستوى التكنولوجيا املستخدمة في اإلنتاج من بلد إلى آخر، مما يؤدي إلى استخدام غير متسا

لكفاءة الدولية، مع التكنولوجيا املتقدمة. انخفاض مستوى التكنولوجيا يؤدي إلى ضعف كفاءة اإلنتاج واستغالل االقتصادية. تتميز عملية اإلنتاج با

على السلع  املوارد املتاحة. ومن أسباب ظهور التجارة الخارجية أنه يتم تفريغ فائض اإلنتاج املحلي عن طريق إنشاء أسواق دولية، أي الطلب الدولي

 .2ستهلكين في العالم، حيث يبحث املستهلكون عن سلع ذات جودة، ومعايير ومقاييس دوليةوالخدمات وأذواق امل

 أولين  -املطلب الرابع: نموذج هكشر 
إلثبات أن اختالف النسب التي تتوافر بها عناصر اإلنتاج يؤدي إلى اختالف النفقات واألسعار النسبية للسلعة 3أولين  -يسعى نموذج هكشر 

، وإلثبات صحة هذه القاعدة فقدالواحدة بين ال
ً
 دول، األمر الذي يمكن الدولة من استيراد السلعة من الخارج بنفقة إنتاج أقل مما لو تم إنتاجها محليا

السلعة على  بدأ النموذج بالبحث عن العوامل املحددة لألسعار في اقتصاد ما. وفي هذا الصدد يرى أولين أن األسعار تتحدد في النهاية بالعرض والطلب

 Production"جاملعينة وقد حدد أولين أربعة عوامل متمثلة في مدى توافر الكميات املختلفة من عناصر اإلنتاج ،الشروط الفنية لإلنتاج او دالة اإلنتا

Function" "املستهلكينمستوى الدخل والتركيز على هيكل توزيع هذا الدخل ، تفضيالت واذواق ،  " وهذان العامالن يكونان جانب العرض"Customer 

Tastes" لثاني ( " وهذان العامالن يكونان جانب الطلب " ،وبمقارنة هذه العوامل األربعة بالفروض األساسية للنظرية ، يتضح أن دوال اإلنتاج ) العامل ا

ضيالت املستهلكين )العامل الرابع ( بين الدول هي للسلعة متشابهة في دول العالم املختلفة ،وأن هيكل توزيع الدخل ) العامل الثالث ( ثابت، وأن دوال تف

تاج كمصدر األخرى بدورها متماثلة لذلك لم يتبقى من هذه العوامل األربعة سوى العامل األول الذي يتعلق بمعدل الوفرة النسبية لكميات عناصر اإلن

 أن نموذج هكشر الختالف املزايا النسبية باعتباره العامل املفسر لقيام التجارة الخارجية بين 
ً
أولين لنسب عناصر اإلنتاج  -الدول، وهو ما يعني أيضا

 يعتمد في تفسيره ألسباب قيام التجارة الدولية على العوامل املتعلقة بجانب العرض دون العوامل املتعلقة بجانب الطلب، لهذا يمكن القو 
ً
ل أنه طبقا

ولبيان كيف يحدد عامل "Dependent Variable“والطلب هو املتغير التابع  ”Independent Variable"لهذا النموذج فإن العرض هو املتغير املستقل 

 أولين لنسب عناصر اإلنتاج يعتمد على الفرضيتين التاليتين: -الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج نمط التبادل الدولي، فإن نموذج هكشر 

  :الفرضية األولى

سب عناصر اإلنتاج اختالفات مناظرة في هيكل النفقات واالسعار النسبية للسلع، حيث تسهل بدورها قيام تؤثر االختالفات الدولية في ن

 The Relative"التجارة الخارجية، فكل دولة تقوم بإنتاج وتصدير تلك السلعة التي تحتاج إلى ذلك العنصر من اإلنتاج الذي تتمتع فيه بوفرة نسبية

Abundance”عنصر رأس املال فإن الدولة في هذه الحالة تقوم بإنتاج وتصدير تلك السلع كثيفة رأس املال، وتقوم في الوقت ذاته  ، فإذا توافر لديها

 لنسب عناصر اإلنتاج. -وليس املطلق  -باستيراد تلك السلع كثيفة العمل، ومن األهمية بمكان في هذه الحالة هو االختالف النسبي 

 :الفرضية الثانية

جارة الخارجية مع معنى الزمن إلى التعادل الجزئي على األقل ألسعار السلع والخدمات، والتي تؤدي بدورها إلى التعادل الجزئي يؤدي قيام الت

 .4ألسعار خدمات عناصر اإلنتاج. )األجور في حالة عنصر العمل، وسعر الفائدة في حالة عنصر رأس املال(

رية الفرض الكالسيكي الخاص بتجانس العمل، وتحل محله فرض انقسام هذا العنصر إلي وتعرف بنظرية رأس املال البشري وتسقط هذه النظ

 عن العمل غير املاهر و 
ً
 مستقال

ً
تعتبره مجموعات غير متجانسة من حيث املهارة، حيث تفرق بين العمل املاهر أو رأس املال البشري وتجعله عنصرا

 بحد ذاته ، وعليه فإن
ً
 آخر مستقال

ً
 إنتاجيا

ً
 للتحليل يتكون من ثالث عناصر إنتاجية هي العمل املاهر، العمل غير  عنصرا

ً
هذه النظرية تقترح نموذجا

 Economic of Scaleتشتمل نظرية نسب عوامل اإلنتاج الجديدة عدد من النماذج متمثلة في نموذج اقتصاديات الحجم  و املاهر، ورأس املال املادي،

Modelداخليةورات اإلنتاج الكبير، وهي املزايا التي يتمتع بها نظام أو أسلوب اإلنتاج الكبير حيث تنقسم إلي وفورات ، املقصود باقتصاديات الحجم وف 

Internal Savings ويقصد بها التركيز على الزيادة في العوامل الداخلية لرفع اإلنتاج في املشروع لالستفادة من مزايا اإلنتاج الكبيرThe Advantages 

of Mass Production  وذلك من خالل الوفورات الفنيةTechnical Savings   ويقصد بها الزيادة في العوامل الفنية لإلنتاج، ويتم تحقيقها من خالل

 مل، واألخذالرفع في الطاقة اإلنتاجية عن طريق الزيادة في توظيف عوامل اإلنتاج، خاصة منها العمل ورأس املال وزيادة كفاءتها عن طريق تقسيم الع

ة من بأحدث املبتكرات التكنلوجية. كما يتحقق هذا النوع من الوفورات من خالل التقليل من املخلفات واملنتجات الثانوية، وإمكانية االستفاد

 وهذا ما تعجز عنه املشروعات الصغيرة، وإمكانية إجراء البحوث والتطوير. "Craps"الفضالت 

                                                                                                                                                              
1
 22- 21م، ص ص2012، ،1الرفيق، يحي أحمد، التجارة الدولية، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، ط 
 125-123، ص ص 5، املجلد: 17م(، "النظرية الحديثة في الّتجارة الخارجية"، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، العدد: 2013رائد جويد )حزيران  2
       www.tradeandeconomy.com الرابط -التجارة واالقتصاد  -الدولية أولين للتجارة -نموذج هكشر 3
4

       www.tradeandeconomy.com الرابط -التجارة واالقتصاد  -أولين للتجارة الدولية -نموذج هكشر 
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تتمثل في الزيادة في العوامل اإلدارية للمشروع من خل الزيادة الوحدة اإلنتاجية وجمع عدد من  Administrative Savings الوفورات اإلدارية : 

 عند اندماج بعض 
ً
الشركات الوحدات اإلنتاجية تحت إدارة واحدة بحيث ال يترتب عليه زيادة مماثلة في تكاليف اإلدارة، هذا ما يشار إليه أحيانا

قدرة على اكتساب أفضل املهارات والخبرات الفنية واإلدارية والتنظيمية لحزمته ، مما يزيد في الكفاءة اإلنتاجية املستقلة لتصبح شركة كبيرة لها ال

 على التكلفة وبالتالي أسعار السلعة.
ً
 للمشروع وخفض اإلنفاق مما يؤثر إيجابا

 الوفورات التجارية  
ً
تجارية للمشروع من خالل رفع الكفاءة في شراء املواد الخام ، وبيع تتمثل في زيادة املقومات ال والتيCommercial Savings وأيضا

 Financialاملنتجات النهائية وخفض تكاليف النقل والدعاية واإلعالن ، واستغالل سمعته لترويج انواع اخرى من املنتجات ، الوفورات املالية :

Savings الحصول على االئتمان في الوقت املناسب ،سواء بإصدار السندات وبيعها في  وتتمثل في إمكانية رفع املقومات املالية للمشروع من خالل

البنوك األسواق املالية ، أو بزيادة رؤوس أموال املشروعات عن طريق االكتتاب، وإما باالقتراض مباشرة من املؤسسات االئتمانية املختلفة مثل 

ويقصد بها التركيز على زيادة توفر العوامل الخارجية التي تؤدي إلي الرفع من   Foreign Savingsومؤسسات التمويل األخرى ، أما الوفورات الخارجية 

من خالل توظيف بعض الصناعات في املناطق املناسبة، مما يؤدي إلي تحسين وتنمية  وذلكConcentration إنتاجية املشروع من خالل التركز 

في الكفاءة اإلنتاجية للمشروع، وظهور أسواق للمواد الخام قريبة ، بما يؤدي لخفض تكاليف  املواصالت، واجتذاب العمال املهرة املدربين مما يزيد

 Inter Linked Projects to Participate in Scientific and Technicalالنقل ، اشتراك املشروعات املترابطة من القيام باألبحاث العلمية والفنية 

Research ن التجارب وتبادل املعلومات ، مما يؤدي إلي الرفع من الكفاءة اإلنتاجية، وكذلك إيجاد طرق جديدة لإلنتاج مما ويقصد بها القيام بما يلزم م

 The use of economies of Scale Model inيساعد على خفض تكاليف اإلنتاج ، استخدام نموذج اقتصاديات الحجم في تفسير التجارة الخارجية

Interpretation of Foreign Trade   لنموذج هكشر 
ً
أولين لنسب عناصر اإلنتاج ،  -تعتبر نظرية اقتصاديات الحجم في التجارة الخارجية تطويرا

 بإدخالها وفورات اإلنتاج الكبير كأحد املصادر الرئيسية للمزايا النسبية املكتسبة ، وتعتمد هذه النظرية على توفر سوق داخلية ضخمة ي
ً
عتبر شرطا

 لتصدير ال
ً
 سلع التي يتم إنتاجها في ظل اقتصاديات الحجم واملتمثلة في زيادة العائد مع زيادة اإلنتاج )نتيجة انخفاض النفقات (.ضروريا

 املطلب الخامس: املتغيرات االقتصادية املالية واملصرفية

 :1البحث يستخدم العديد من املتغيرات االقتصادية واملالية واملصرفية وهي على سبيل املثال ال الحصر

 التجارة الدوليةInternational Trade)   وتعرف بأنها عملية تبادل السلع والخدمات بين الدول ، ويطلق عليها أحيانا التجارة العاملية أو التجارة )

 الخارجية.

  االعتماد املستندي(L/C=Letter of Credit)( من مشروع القانون التجاري املصري بأنه "عقد ي359وقد عرفته املادة ) تعهد البنك بمقتضاه

بفتح اعتماد بناء على طلب املستورد لصالح املصدر بضمان مستندات، تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، ويعتبر عقد االعتماد املستندي 

 مستقال عن العقد الذي فتح االعتماد بسببه".

  ( البنك مبلغ االعتمادAdvising Bankوهو الذي يقوم بتبليغ االعتماد للمص ) در ، بعد استالمه رسالة مشفرة من البنك فاتح االعتماد ، وغالبا

 ما يكون في بلد املصدر .

 ( البنك فاتح االعتمادApplicant Bank.وهو الذي يقوم بفتح االعتماد في بلد املستورد ) 

  ( البنك معزز االعتمادReimbursement Bankوهو الذي يضيف تعزيزه لالعتماد بناء على طلب البن )ك 

 مستندات مطابقة لشروط االعتماد.  فاتح االعتماد مقابل عمولة، وهو يمثل ضمان إضافي للمصدر في استالم قيمة البضاعة بعد شحنها وتقديم 

  ( االئتمان املصرفيBank Credit بأن ،
ً
 او معنويا

ً
يمنحه (  ويعرف االئتمان املصرفي بأنه "الثقة التي يعطيها املصرف لشخص ما سواء كان طبيعيا

 من املال الستخدامه في غرض محدد، خالل فترة زمنية متفق عليها بشروط محدده مقابل عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكن املصرف 
ً
مبلغا

 من استرداد القرض في حال توقف العميل عن السداد.

  ( االنفتاح االقتصاديEconomic Openness و هو عملية تحرير الطاقات اإلنتاجية من ) كل املعوقات وتحرير القطاع الخاص من كل املخاوف

أو العقبات وفتح الباب لالستثمارات األجنبية لكل القطاعات واستخدام أحدث تكنولوجيا إنتاجية ممكنة ، كما يعنى االنفتاح االقتصادي 

 وتحويل األرباح ورؤوس األموال للمستثمر األجنبي. تخفيف القيود التي يعمل في ظلها االقتصاد القومي مثل القيود على االستيراد والصرف األجنبي

  الناتج املحلي اإلجماليGDP=Gross Domestic Product) وهو عباره عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها االقتصاد خالل )

 فترة زمنية معينة.

                                                
1
 .م1993يونس، محمود، أساسيات التجارة الدولية، اإلسكندرية، الدار الجامعية،  
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 املبحث الثاني: أهمية البحث وأهدافه وفرضياته

 لبحثاأهمية املطلب األول: 

إن البحث الحالي يلقي الضوء على البنوك السعودية التي تعمل بقطاع االستيراد والتصدير وهو من النشاطات الرئيسية التي توفر األدوات  

ت الباحثون أن استخدام نتائج هذا البحث سوف تساعد قطاعا للمواطنين، ويعتقدواملعدات الضرورية ملشروعات التنمية وكذلك السلع والخدمات 

 UCP=Uniform Customs)املستنديكبيرة من املستوردين واملصدرين السعوديين واملصرفيين على التعرف على القواعد واألعراف املوحدة لالعتماد 

and Practice  الصادرة من غرفة التجارة الدولية في باريس  العالم،التي تنظم العمل في نشاط االستيراد والتصدير في(ICC=International 

Chamber of Commerce). 

الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة بأنها تسلط الضوء على أثر التمويل املصرفي على التجارة الخارجية، بينما ركزت اغلب  حيث تتميز

 الدراسات السابقة على أثر التمويل املصرفي على النمو االقتصادي.

 بحثال مشكلةاملطلب الثاني: 

دعم التجارة الخارجية من خالل  العربية السعودية فيراسة اإلجابة على السؤال التالي ما مدى مساهمة املصارف في اململكة تحاول هذه الد

 .من املصارف املدرجة في السوق املالية تداول ختيار خمسة مصارف لهذا الغرض وقد تم ا؟ والتصدير االستيرادعمليات 

 بحثال أهدافاملطلب الثالث: 

من خالل دراسة العالقات بين التمويل قياس أثر التمويل املصرفي على التجارة الخارجية في اململكة العربية السعودية  إلىسة تسعي الدرا

 الصادرات( الواردات، النمو،معدل  التضخم،واملؤشرات االقتصادية التالية )
ً
قلة الدراسات التي تناولت التمويل املصرفي وعالقته بالتجارة  إلى، نظرا

 لخارجية.ا

                                                البحث فرضياتاملطلب الرابع: 

 التالية:قام الباحثون بصياغة الفروض  الدراسة،ألهداف 

 أثر املصارف السعودية في تمويل عمليات االستيراد والتصدير ايجابي.  .1

 .نمو التجارة الخارجية إلىاملصرفي يؤدي  االئتمانزيادة  .2

 املصرفي يؤدي إلي نمو الناتج املحلي اإلجمالي. االئتمانيادة ز  .3

 لدراسة ومنهجية البحث ومصادرهالزمانية واملكانية لحدود ال: الخامساملطلب 

 الحدود الزمانية واملكانية للدراسة

عتماد على التقارير الصادرة من وتم اال  تداول السعودية خمسة مصارف من املصارف املدرجة في السوق املالية يشتمل على مجتمع الدراسة 

م(، والتقارير الصادرة من البنوك محل الدراسة للحصول على كافة البيانات واملعلومات 2015-2005ربي السعودي للفترة )البنوك ومؤسسة النقد الع

 ذات العالقة بالدراسة.

 منهجية البحث

ة موضوع البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها من املصارف ومؤسسة يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي القياس ي لوصف الظاهر 

 النقد العربي السعودي.

 بأن )  y  =  f(x1,x2,x3) وقد تم توصيف نموذج متغيرات الدراسة بالصيغة التالية : )   
ً
( تعني  التجارة الخارجية وهي املتغير التابع في   y( ، علما

( ويعني االنفتاح االقتصادي x3 ( ويعني  اجمالي الناتج املحلي، ) x2 ويعني االئتمان املصرفي، ) (x1 )املستقلة التالية :  الدراسة والذي يتأثر باملتغيرات

الذي يساوي متوسط مجموع الصادرات و مجموع الواردات خالل فترة زمنية محدده ، وسوف يتم وصف كل متغير بصورة مبسطة على النحو اآلتي : 

 إليها الواردات، وهذه البيانات تم الحصول عليها من املصارف ومؤسسة النقد العربي التجارة الخارج
ً
ية ويتم قياسها بمؤشر اجمالي الصادرات مضافا

قيمة السعودي، االئتمان املصرفي ويقاس بمؤشر اجمالي التمويل املصرفي املمنوح من البنوك ،اجمالي الناتج املحلي وهو مؤشر اقتصادي يقيس ال

ية إلجمالي السلع والخدمات التي انتجت خالل فترة زمنية محدده، سوف يتم االعتماد على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ،االنفتاح النقد

 االقتصادي وهو مؤشر يقيس متوسط مجموع الواردات والصادرات خالل فترة زمنية محدده، سوف يتم االعتماد على التقارير الصادرة من البنوك

 م(.2015-2005ة النقد العربي السعودي للفترة )ومؤسس
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 ordinary Leastةوتستخدم الدراسة طريقة املربعات الصغرى العادي،  Y = B0+B1X1+B2X2+B3X3ونستنتج من النموذج املعادلة التالية: 

Squares Method(OLS)   هذه الدراسة.. وتم معالجة البيانات الخاصة بالدراسة بما يتفق مع النموذج املختار في 

 مصادر البيانات

 تعتمد الدراسة على أسلوبين من مصادر جمع البيانات واملعلومات وهما:

 املصادر الثانوية للبيانات:األول 

ريات وتشمل: املصادر العربية واألجنبية من كتب ودوريات وبحوث ورسائل ذات ارتباط بالدراسة، وكذلك االطالع على السجالت واإلحصائيات والدو 

 الخاصة بالقطاع محل الدراسة.

 املصادر األولية للبيانات:الثاني 

ة تم االعتماد على التقارير الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقارير بعض املصارف التي قدمت التمويل للتجارة الخارجي

 ومصادر أخرى في اململكة العربية السعودية. 

 سابقةالالدراسات : السادساملطلب 

يعتمد اإلطار النظري على التحليل الكمي واختبار الفرضيات ويشمل النظريات املفسرة لقيام التجارة الخارجية وأهمها نظرية التكاليف 

لتي تترتب ا املطلقة للعالم االقتصادي البريطاني أدم سميث ، حيث اهتم االقتصاديون الكالسيك بالتجارة الخارجية وقرروا أن أسباب قيامها والنتائج

 عما يحدث في التجارة الداخلية، وقرروا أن تكاليف انتاج السلع تحددها قيمة العمل املبذول في انتاجها ف
ً
 كبيرا

ً
إذا زادت قيمة عليها تختلف اختالفا

عن قيمة العمل املبذول فيها، وهذا السلع عن قيمة العمل املبذول في انتاجها تحولت عوامل اإلنتاج إلي إنتاج تلك السلع وتركت السلع التي تقل قيمتها 

ي إلي وضع  مبني على قابلية عوامل اإلنتاج  للتحرك من صناعة إلي أخرى إلي أن تتساوى عوامل اإلنتاج في الصناعات كلها وبهذا يصل االقتصاد القوم

 نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو الذي وا1التوازن العام
ً
فق أدم سميث على أن قاعدة النفقات املطلقة تعطي ميزة . ومن النظريات الهامة أيضا

، أما التجارة الخارجية فإن قاعدة النفقات املطلقة ال 2مطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة، ولكنه يعدد تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الداخلية

  3النفقات النسبية.تفسر كيفية قيام التجارة بين الدول املختلفة وهنا يبدأ تحليل ريكاردو في 

 إلي قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها 
ً
يعتمد اإلطار النظري للدراسة على أسس منح االئتمان املصرفي الذي يجب أن يتم منحه استنادا

اد القروض وتشمل توفر األمان ألموال املصرف والذي يقصد به اطمئنان املصرف إلي أن املنشأة التي تحصل على االئتمان سوف تتمكن من سد

يث تمكنه من املمنوحة لها مع فوائدها في املواعيد املحددة ، وتحقيق األرباح ويقصد بها حصول املصرف على فوائد من القروض التي يمنحها لعمالئه بح

 السيولة ويقصد بها دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه املختلفة، وتحقيق عائد على رأس املال املستثمر على شكل أرباح صافية ، وأ
ً
يضا

املصرف احتفاظ املصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كاٍف من األموال السائلة لدى املصرف ملواجهة سحوبات العمالء وسداد التزامات 

اهتمام كبير وواسع النطاق ، في حين أن وحظيت مسألة التمويل الخارجي للتجارة الدولية وأثارها على اقتصاديات الدول النامية ب في املواعيد املحددة

مادات املستندية هذا االهتمام لم يحظى به التمويل املصرفي ، الذى يقوم بدور كبير وهام جدا في دعم وتطوير التجارة الخارجية ، واملتمثل في فتح االعت

 . 4وخطابات الضمان والتحصيالت املستندية

وتنوعت أساليب التحليل التي استخدمت حول مسألة التمويل الخارجي بكافة مكوناته من أجل بقة السانشير هنا الى أنه قد تعددت الدراسات 

ي األساليب تحقيق التنمية االقتصادية لتلك الدول، ولقد تباينت األفكار والنتائج والتوصيات التي خلصت إليها تلك الدراسات السابقة، كما تنوعت ف

 بعض منها وأهم النتائج التي توصلت إليها على النحو االتي: التي استخدمت في التحليل، ونشير إلى

 م:2001دراسة الصادق بوشنافة، .1

( واملوسومة بتحرير التجارة الخارجية وآفاق االنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة حالة الجزائر أن تحرير 2001دراسة )الصادق بوشنافة،

 . 5بحيث يحدث توسع في الناتج الصناعيالتجارة يلعب دورا كبيرا لصالح قطاع الصناعة 

 

                                                
 م.1993يات التجارة الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، يونس، محمود، أساس  1
2
 م. 1998، 1عوض هللا، زینب حسين، االقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضايا، الدار الجامعية، بيروت، ط  
 م.2002، 1داود، حسام علي وآخرون، اقتصاديات التجارة الخارجية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط 3
 م.2018، 1عطاي، هاني أحمد عبد الفتاح، التحكيم في الضمانات املصرفية: دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط 4
5

 ة الجزائر كلية االقتصاد والتسيير.رسالة ماجستير، جامع–تحرير التجارة الخارجية وآفاق االنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة حالة الجزائر  2001بوشنافة، الصادق، 
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 م:2003دراسة العتوم، .2

م ( ، والتي هدفت  إلى قياس دور 2000-1985( بعنوان قياس دور االئتمان املصرفي املمنوح في النمو االقتصادي في األردن )2003دراسة )العتوم، 

خالل تقدير نموذج أنى يتكون من معادلتين األولى دالة اإلنتاج متغيراتها املستقلة االئتمان املمنوح من القطاع املصرفي األردني في النمو االقتصادي ، من 

والتي توضح أن االئتمان  ، العمل ورأس املال والتسهيالت االئتمانية ، واملتغير التابع هو الناتج املحلى اإلجمالي ، أما املعادلة الثانية فهي دالة االئتمان

، وحجم الودائع اإلجمالية لدى الجهاز املصرفي ، باإلضافة إلى سعر الفائدة ، وبعد التقدير ، أظهرت النتائج وجود املصرفي يعتمد على حجم السكان 

تلك  عالقة ايجابية ومعنوية بين حجم التسهيالت االئتمانية والناتج املحلى على مستوى االقتصاد وعلى مستوى القطاعات ، أظهرت النتائج وجود

ين الناتج من كل قطاع وبين التسهيالت لكنها كانت معنوية فقط في قطاع الزراعة فيما لم تكن في باقي القطاعات، أما بالنسبة لدالة العالقة االيجابية ب

ت أما االئتمان بينت النتائج وجود عالقة ايجابية بين االئتمان املصرفي وحجم السكان على مستوى االقتصاد وعلى مستوى القطاعات عدا اإلنشاءا

عات ، دائع فقد ارتبط ايجابيا مع حجم التسهيالت االئتمانية لكن لم تكن معلمتها معنية إحصائيا ال على مستوى االقتصاد وال على مستوى القطاالو 

   1وأخيرا معدل سعر الفائدة فقد ارتبط عكسيا مع االئتمان املصرفي وثبتت معنويتها على مستوى االقتصاد وعلى مستوى القطاعات.

 م2003بد الرشيد بن ويب،دراسة ع .3

( واملوسومة بتنظيم وتطور التجارة الخارجية، حالة الجزائر .يرى أن هناك إجماعا على أهمية دور التجارة  2003عبد الرشيد بن ويب،(دراسة 

د لألداء الصناعي ، ويتوقع الخارجية في تمويل قطاعات التنمية املختلفة خاصة قطاع الصناعة، وكذلك أهمية دور سياسات التجارة الخارجية كمحد

 .2من إصالح سياسات التجارة الخارجية أن تنتج فوائد استراتيجية وأخرى ديناميكية 

 م:2012دراسة وليد عابي ، .4

 بعنوان آ ثار سياسات التحرير التجاري على البيئة والتنمية املستدامة في الدول النامية، دراسة مقارنة بين مصر ( 2012دراسة )وليد عابي، 

تتمثل في أن تخفيض مستويات الحماية يجعل املنتجات املحلية في مواجهة  استراتيجيةأن هناك فوائد الذي توصل في دراسته  والجزائر وتونس واملغرب

حيث أن تحسين منافسة متزايدة من قبل الواردات ، وهذا له دور أثر في تحفيز املنتجين املحليين لتخفيض تكاليف وأسعار منتجاتهم وتحسن جودتها ، 

 استراتيجية تلك الجودة ال يتطلب استثمارا جديدا، ويمكن أن يتمثل ذلك بيانيا بالتحرك على نفس منحنى إمكانيات اإلنتاج، كما انه توجد منفعة أخرى 

للميزة التنافسية ، ويمكن أن  تكمن في مكاسب امليزة التنافسية ، فإزالة الحواجز الحمائية يسمح بإعادة تخصيص املوارد بين وداخل القطاعات وفقا

رتفاعا واستيعابا تمثل هذه املكاسب بيانيا بالتحرك على نفس إمكانيات اإلنتاج ، أما الفوائد الديناميكية ، فتتمثل في نمو اإلنتاجية بمعدل نمو أكثر ا

 .3ا باالنتقال خارج منحنى إمكانيات اإلنتاج يمينا ويمكن تمثيل تلك املكاسب بياني أكثر تحقيقا ملستويات جودة عالية،لفنون إنتاجية جديدة ، و 

 م:2016دراسة الغباش ي  .5

( واملوسومة بمدخل مقترح للتغلب على معوقات تفعيل دور التسويق اإللكتروني في الشركات متوسطة الحجم: دراسة  2016الغباش ي،(دراسة 

يجاد مقترح للتغلب على معوقات تفعيل دور التسويق اإللكتروني في الشركات تطبيقية على الشركات الناشطة في التجارة الدولية في مصر هدفت الى إ

ي )كفاءة متوسطة الحجم وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كافة معوقات تفعيل دور التسويق االلكتروني التي تتمثل ف

روني، الدعم الحكومي الستخدام التسويق اإللكتروني، الثقة في استخدام املوقع اإللكتروني، القائمين بالتسويق اإللكتروني، جودة تصميم املقع اإللكت

الدراسة سهولة استخدام املوقع اإللكتروني( وبين تفعيل دور التسويق اإللكتروني لذلك فقد تم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة. كما أن 

%( وتبين ان كفاءة وفعالية القائمين على التسويق اإللكتروني وجودة تصميم  93.4موذج االنحدار املتعدد )توصلت الى أن االرتباط الكلى ملتغيرات ن

 .4%( 85املوقع اإللكتروني هما أكثر املتغيرات أثرا في تنشيط وتفعيل دور التسويق اإللكتروني بنسبة تزيد عن )

 م:2016دراسة املغير  .6

هدفت الى معرفة أهم املشاكل املصرفي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر: الواقع واملستقبل  التمويلبعنوان  (2016دراسة )املغير،

ل املصرفي التي تواجه التمويل املصرفي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وتوصلت الدراسة الى أن هناك ثالثة أسباب رئيسية تواجه التموي

( غالبيه 1صغر في مصر السبب األول يتمثل بجانب الطلب ويندرج تحته مجموعة من املشاكل الفرعية أهمها: )للصناعات الصغيرة ومتناهية ال

( افتقار تلك 3( افتقار أصحاب الصناعات الصغيرة إلى الخبرات الالزمة لنشاطهم، )2الصناعات الصغيرة تعمل في إطار االقتصاد غير الرسمي، )

                                                
 م( رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية التجارة، عمان، األردن.2000-1985قياس دور االئتمان املصرفي املمنوح في النمو االقتصادي في األردن في ) 2003العتوم، عامر، 1
 جزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر.، تنظيم وتطور التجارة الخارجية، حالة ال2003بن ديب، عبد الرشيد،  2
3

رسالة ماجستير كلية العلوم  -، آ ثار سياسات التحرير التجاري على البيئة والتنمية املستدامة في الدول النامية، دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وتونس واملغرب 2012عابي، وليد 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف.
مدخل مقترح للتغلب على معوقات تفعيل دور التسويق اإللكتروني في الشركات متوسطة الحجم: دراسة تطبيقية على الشركات الناشطة في  2016لغباش ى، طارق عبد الكريم، ا 4

 . قسم ادارة االعمال.جامعة حلوان. الكلية العسكرية لعلوم االدارة لضباط القوات املسلحة -التجارة الدولية في مصر، اطروحة )ماجستير( 
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املقومات التي تؤهل أصحابها للحصول على التمويل املصرفي. والسبب الثاني يتمثل بجانب العرض )املصارف( ويندرج  الصناعات الصغيرة إلى الكثير من

( ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عالي، 2( حاجة النظام املصرفي املصري إلى القدرات املؤسسية الفعالة، )1تحته مجموعة من املشاكل الفرعية أهمها: )

ومخاطر اإلقراض للصناعات الصغيرة. السبب الثالث يتمثل ببيئة األعمال في مصر ويندرج تحته مجموعة من املشاكل الفرعية أهمها:  ( ارتفاع تكلفة3)

( 3( عدم وجود معلومات حول فرص التمويل املتاحة، )2( عدم التأكد بشأن سياسات الحكومة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة املعالم، )1)

 . 1ار التشريعي والتنظيمي للقطاع املالي املصري قصور اإلط

 م:2018دراسة مهدي  .7

إلى التعرف على واقع  هدفتتونس  -املغرب -األردن -( واملوسومة أثر اتفاقية أغادير على التجارة الخارجية ألعضائها: مصر 2018مهدي،(دراسة 

دول استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري اإلقليمي بين ال بهدف وضعالتبادل التجاري بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير وبين االتحاد األوربي، 

 وذلك عن طريق فتحن االتحاد األوربي ، جلب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير وبيمحاولة ، األعضاء

بعض الدول األعضاء في اتفاقية أغادير  شملت عينة الدراسةاتفاقية أغادير وأفق استغالل فرص تراكم املنشأ،  فيمجاالت للتعاون بين الدول األعضاء 

بدراسة أهم املؤشرات االقتصادية للتبادل التجاري مع  -:)املنهج الوصفي(األول :  اسلوبين واستخدم في الدراسةوهى )مصر، االردن، املغرب، تونس(، 

)املنهج  األسلوب الثاني ،هذه االتفاقية بموجهاتتنمية التبادل التجاري لزيادة االستثمارات األجنبية واالستفادة  وأسلوبدول اتفاقية أغادير 

التي توصلت اليها النتائج وكانت أهم دول اتفاقية أغادير للتبادل الحر، التبادل التجاري ل محصلةبدراسة االسباب التي تؤدى إلى زيادة  -التحليلي(:

، التي يقدمها الجانب األوروبي لتأهيل الصناعات والتجاربعلى املنح واملعونات  النيل: إن اتفاقية أغادير تتيح للدول األعضاء في اتفاقية فرصة الدراسة

 واسعة من مواطني أوروبا، وإن االاألعضاء في تتيح للدول تفاقيات املحلية لرفع قدرتها التنافسية، إضافة إلى أن اال
ً
 تمنحتفاقية االتفاقية سوقا

كما أن الدراسة توصلت الى تنافسية عالية،  إمكاناتالصادرات األوروبية للسوق العربية مزايا واعفاءات جمركية تضاف إلى ما تملكه بالفعل من 

حصة مناسبة من السوق األوربية يتطلب منها العمل على توجيه سياستها  في االتفاقية علىدول األعضاء أهمها: اكتساب ال مجموعة من التوصيات

الالزم لهذه الصناعة  علي االنتاج الذهني، فلديها رأس املال تعول اإلنتاجية نحو منتجات تحتوى على قيمة مضافة أعلى كالسلع املصنعة أو السلع التي 

 .2وهم شبابها

 الخارجيةاملصارف في تمويل التجارة  ث: دور الثالاملبحث 

 رف في المملكة العربية السعوديةامصالتجربة  األول:المطلب 
يس وسوف نستعرض على سبيل املثال ولويل التجارة الخارجية في اململكة العربية السعودية ودورها في تمرف اصاملتجربة سوف نتناول 

 وهي:ك في التجارة الخارجية و نتخدمها البالحصر األدوات املصرفية التي تس

 لالستيراد املستندية االعتمادات Import Letters of Credit 

تعهدات غير قابل لإللغاء يصدرها املصرف عادة بناء على طلب العميل )املستورد  االعتمادات املستندية لالستيراد يمكن تعريفها بأنها                        

Importer للمصدر  ( الستخدامها في( تسهيل عمليات الدفع في التجارة الخارجية، ويتعهد املصرف بالدفعExporter  عند تقديم املستندات املطلوبة )

،  فاستخدام االعتماداتاملستندي ،  االعتمادخالل فترة زمنية محددة. كما هو محدد في شروط 
ً
املستندية يقلل من مخاطر دفع ثمن البضائع مقدما

 في ت اشتراطبواسطة 
ً
املستندي ، وتكمن فوائدها بالنسبة للعميل  االعتمادطابق املستندات املقدمة من املصدر مطابقة تامة للشروط املطلوبة مسبقا

للمصدر وهذا يبدد قلق املوردين ، الفحص  االعتمادعلى أسعار أفضل مع املوردين، ألن املصرف يضمن سداد قيمة  حالة التفاوضاملستورد في 

في حينها، مما يتيح للمستورد  "Discrepancies"التجاوزات أو املخالفات االعتماد واكتشافشروط  استيفاءستندات املقدمة مما يضمن الفوري للم

بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي أو أي عملة أخرى، إيفاء املستحقات للموردين بمجرد تقديمهم  االعتمادإصدار  تخليص البضاعة بسرعة،

 مطابقة للشروط دون تأخير. ملستندات

البضاعة حسب املواصفات  استخدامضمان  العالم،الواسعة واملنتشرة في جميع أنحاء  "Correspondence"من شبكة البنوك املراسلة االستفادة

 املطلوبة وفي الوقت املحدد.
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 البحوث البيئية. قسم العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية.
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 باملشاركة  لالستيراد املستندية االعتماداتMusharaka Letter of Credits 

الرصيد الكافي، يقدم املصرف للعميل هذا  امتالكالوسائل الكافية للتمويل ودون  امتالكتاج العميل الستيراد سلع أو معدات دون عندما يح

 االعتمادحيث يدفع العميل نسبة محددة من الغطاء املطلوب ويقوم املصرف بتوفير الرصيد املتبقي وإصدار  املشاركة،النوع من التمويل بصيغة 

  البضائع املطلوبة الستيرادالالزم املستندي 

 بأن فائدة هذه الخدمة للعميل 
ً
إخطار فوري  ،املصرفتحسين موقف املستورد التفاوض ي، بما أن الدفع الفوري يتم بواسطة  في، تندرجعلما

  بتأجيلإمكانية قيام املستورد  املستندات، استالمللمستورد بمجرد 
ً
تأكد املستورد من أن  مسبق، التفاقالدفع للمصرف عند وصول البضائع وفقا

  "Terms and Conditions of the Letter of Credit"املستندي االعتمادأحكام وشروط خطاب  استيفاءالدفع للمورد يتم فقط عند 

 باملرابحة    لالستيراد املستندية االعتماداتMurabaha Letter of Credit 

ى طلب العميل بشراء سلعة محددة ويسمى في هذه الحالة اآلمر بالشراء، ويقوم البنك بناء على هذا تقوم املرابحة بين البنك والعميل بناء عل

، وتكمن فائدة "Deferred Payment"ثم بيعها للعميل بسعر وربح محدد وعلى أساس الدفع املؤجل  وامتالكهاالطلب بشراء السلعة من املورد مباشرة 

املستندي باملرابحة ، السداد باألقساط  االعتمادجوب أي نسبة تمويل مقدمة من املستورد عند فتح هذه الخدمة بالنسبة للعميل في عدم و 

"Installments"  على أساس الدفع املؤجل"Deferred Payment"  أو على أساس دفعات متفاوتة ، تحسين موقف املستورد التفاوض ي ، حيث أن

 .1لدفع الفوري يتم من قبل املصرفا

  التحصيالت املستنديةني: الثااملطلب 

 في حالة املعامالت التجارية، يقوم البائع بتسليم ملكية البضاعة إلى املصرف، والذي بدوره يرسلها إلى أحد فروعه أو مراسليه عند نقطة

يصبح مالكا  ابموجبه التي الشحن( بوليصةوصول البضاعة. يطلب ممثل الفرع أو املراسل من املشتري دفع قيمة البضاعة مقابل تسليم املستندات )

 .2للبضاعة بضمان البائع )املودع(

 من بنك املشتري للمصدر بدفع قيمة الصادرات عند تقديم مستندات شحن البضاعة خالل فترة زمنية 
ً
توفر االعتمادات املستندية تعهدا

لتحقق من تفاصيل االعتماد مقابل العقد املتعلق بالعملية معينة و يتم إبالغ خطاب اعتماد الصادر للعميل من قبل املصرف املحلي على نحو يتيح ا

مسئول التجارية وعندما يقتنع العميل بأن كل العمليات قد تمت حسب االتفاق املسبق، يستطيع العميل إيداع املستندات املطلوبة ذات الصلة لدى 

والذي يقوم بدوره بإجراء فحص وإبالغ عميله )املشتري( لالستالم،  االستالم باملصرف املحلي، حيث يتم فحص املستندات قبل تحويلها لبنك املشتري 

ي، ومتى تم بعد إبالغ املشتري وقبوله للمستندات، يتم اإلفراج عنها مقابل دفع أو وعد بالدفع في موعد الحق متفق عليه حسب شروط االعتماد املستند

ل حسب التعليمات الصادرة من العمي بحيث تتمثل فائدة هذه الخدمة بالنسبة له في استالم حصيلة االعتماد بواسطة املصرف املحلي يتم دفعها للعمي

ن بنك عدم مقدرة املشتري من إلغاء أو تعديل أي شروط في االعتماد املستندي دون موافقة املصدر ، دفع مضمون بشرط إصدار االعتماد املستندي م

 .3صرف املحلي بإضافة تعزيزه لالعتماد ، إتاحة تمويل الصادرات للعميلذي سمعة طيبة مع استيفاء الشروط واألحكام ، ضمان امل

 والصادرات الواردات الثالث: تمويلاملطلب 

 الواردات:تمويل  أوال:

املستندية أو املستندية، التحصيالت  االعتماداتتحت  "Due Bills"يقدم املصرف خدمة تمويل الواردات مقابل الكمبياالت املستحقة 

الفورية واجبة الدفع  االلتزامات)املشتري( ملقابلة  للمستورد العامل، يقدمائنة )الحسابات املفتوحة(، هو تمويل قصير األجل لرأس املال الذمم الد

 .استيرادهاللمصدر عن السلع التي تم 

تحقيق عائدات بيع هذه السلع املستوردة. ويغطي ، حتى تاريخ استيرادقد يحتاج املستورد للدعم املالي ملقابلة مدفوعات مستحقة لكمبياالت أو فواتير 

(، الحسابات املفتوحةالدائنة )التحصيالت املستندية أو الذمم  املستندية، االعتماداتالدعم املالي املقدم للمستورد ملقابلة املدفوعات املستحقة تحت 

املدفوعات  انتظامسين التدفقات النقدية ، تعزيز سمعة املستورد مع الفرص التجارية مع تح اغتنامفائدة هذه الخدمة بالنسبة للعميل في ،  وتتمثل،

( ، الحصول على تكلف
ً
ة تمويل في الوقت املناسب للموردين ، تقوية موقف املستورد التفاوض ي مع البائع على شروط أفضل لألسعار )بسبب الدفع نقدا

 4وفترات سداد أكثر تنافسية. ائتمانيةرونة في تقديم شروط أقل من تلك املقدمة من املوردين واملؤسسات املالية األخرى ، امل

                                                
1

 .، السيد محمد أحمد، مرجع سبق ذكرهالسريتى
 116م. ص 1999، اإلسكندرية: منشأة املعارف ،هندي، منير إبراهيم، إدارة األسواق واملنشآت املالية 2
 .33ص  2006بنباصر، يوسف، سلسلة متكاملة للدراسات القانونية واألبحاث القضائية، دار املعتزة، املغرب، 3
4

 .2001صادق، مدحت أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،
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: تمويل الصادرات:
ً
 ثانيا

 تمويل قبل الشحن: .1

دعم مالي لتنفيذ  إلىعندما يريد البائع دفع قيمة البضاعة قبل شحنها. قد يحتاج املصدر املحلي صرف امليتم منح تمويل ما قبل الشحن من                   

تاريخ تحقيق عائدات التصدير وتكمن فائدة هذه الخدمة بالنسبة للعميل في شراء املواد  وحتىأي مرحلة من تاريخ استالم هذا األمر أمر التصدير في 

شحن "Process and Pack the Goods"عملية تعبئة وتغليف البضائع الخام،توفير مستودع آمن للبضائع واملواد  التصنيع،الخام، إجراء عملية 

 "Meet the other Financial costs of the Business"مقابلة التكاليف املالية األخرى للنشاط مشترين،للالبضائع 

 تمويل ما بعد الشحن: .2

إلي املصدر أو البائع مقابل شحنة قد تمت بالفعل .ويمنح هذا النوع من تمويل الصادرات من املحلي صرف املتمويل ما بعد الشحن يقدم من  

ان بعد شحن البضائع إلي تاريخ تحقيق التصدير ، حيث ال ينتظر املصدرون املوردون ال يداع الحصيلة ، وتكمن فوائد هذه الخدمة تاريخ منح االئتم

 ، تمويل متطلبات  بالنسبة للعميل في سداد قروض ما قبل الشحن التي حصل عليها العميل إلنتاج السلع ، الدفع للموردين إذا كان العميل ال
ً
وسيطا

 .1ملال العاملرأس ا

 املالحي  الرابع: الضماناملطلب 

وهو تعهد يلتزم به املصرف  " Bill of Lading"(B/L)البضائع قبل وصول بوليصة الشحن  استالمالضمان املالحي يمكن العميل من 

 أو بالتضامن مع العميل لصالح شركة النقل البحري. 
ً
بوليصة  "Endorse"تظهير أو تجييرللشحن الجوي فيتطلب من املصرف  أما بالنسبةمنفردا

 االئتمانيةالبضائع ويتم إصدار الضمان البحري أو تظهير بوليصة الشحن الجوي مقابل التسهيالت  استالمالشحن الجوي ألمر العميل حتي يتمكن من 

هير )تجيير( إذن التسليم حيث تكون ، املتاحة للعميل، لذلك عندما تصل البضائع قبل وصول املستندات يقوم البنك بإصدار ضمان مالحي أو بتظ

مقابل  فائدة هذه الخدمة بالنسبة للعميل ، تجنب غرامات التأخير والخسائر املحتملة  بسبب فساد السلع ، تسوية فورية ملستندات الشحن األصلية

 2الضمان املالحي بمجرد االطالع ، تنبيهات مجدولة ومتابعة مستمرة مع األطراف املعنية.

 الضمان   الخامس: خطاباتاملطلب 

خطابات الضمان هي تعهدات مكتوبة من املصرف بناء على طلب العميل وتعتبر من أهم أدوات الضمانات املصرفية لحماية الشركات ضد 

 أو غير استيفاء التزاماتهعدم الوفاء بالعقود األساسية أو لضمان قدرة الطرف اآلخر على 
ً
 املالية، سواء كان الضمان مشروطا

  ، فالضمانات ال"Conditional/Unconditional"مشروط
ً
 إلي البنك مصدر خطاب الضمان جنبا

ً
 كتابيا

ً
يمكن املطالبة بها مالم يقدم املستفيد طلبا

 هي، أنواع الضماناتإلي جنب مع إفادة باإلهمال وأي مستندات قد تم طلبها من صيغة الضمان حيث نجد في الوقت الحاضر ، أن أكثر 
ً
الضمان  شيوعا

، Advance Payment Guarantee"، ضمان الدفعة املقدمة"Performance Guarantee"، ضمان حسن التنفيذ"Bid Guarantee"االبتدائي

، ويقدم املصرف املشورة والنصح للعميل لبناء النص املناسب للضمانات التي "Payment/Financial Guarantee"ضمان الدفع/الضمان املالي

 من شبكة املراسلون  يحتاج إليها
ً
أو قبول ضمانات نيابة عن العميل  لإلصدارفي جميع أنحاء العالم  للمصرفلتلبية متطلباته ،ويمكن االستفادة أيضا

 Reinforcement of the Contractual"، حيث تكمن فائدة هذه الخدمة للعميل في تعزيز العالقة التعاقدية االحترافيةبسرعة وبمنتهى 

Relationship"الوقاية ضد تقديم العطاءات املكتملة ،"Safeguards against submission of Inadequate Tenders" تفادي األخطاء وتأمين ،

 .3التعاقدية في الوقت املناسب ، غطاء مميز آمن للتعامالت التجارية املتكررة بين األطراف املعنية االلتزاماتآمن للدفعات املقدمة ،التأكد من مقابلة 

 نتائج الدراسة املبحث الرابع: 
بالدراسة التطبيقية واستخدام األساليب اإلحصائية وقد تم استخدام معدل ارتباط بيرسون لتحليل متغيرات الدراسة  املبحثيختص هذا 

 التالية:لة نموذج قياس ي للتجارة الخارجية وهي املتغير التابع للدراسة والذي يتأثر باملتغيرات املستق إلىوذلك بغرض الوصول 

 منهجية الدراسة من حيث طريقة اختيار العينة  الصادرات،املحلي اإلجمالي، مجموع  الناتجاملصرفي،  االئتمان
ً
مجموع الواردات، وسيعرض البحث أوال

 يتم تحليل نتائج 
ً
اإلحصائية للوقوف  االختباراتوجمع البيانات ثم مناقشة األساليب اإلحصائية املختلفة املستخدمة في اختبار فروض الدراسة وأخيرا

 على مدى صحة فرضيات الدراسة.

                                                
 .املرجع السابق1
 م.2018، 1ح، التحكيم يف الضماانت املصرفية: دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، طعطاي، هاين أمحد عبد الفتا 2
 املرجع السابق. 3
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 الدراسةفترة املطلب األول: 

 ألن جودة 2015- 2005الدراسة )تم اختيار فترة  لقد
ً
م( وهذه الفترة يعتبرها الباحثون كافية للتأكد من استقرار العالقة املقدرة نظرا

 على جودة البيانات وكفاية 
ً
 .املعنوية درجة الحرية املستخدمة في اختباراتالتقديرات تتوفق أساسا

باإلضافة الى البيانات 1وقد اعتمد البحث في جميع بيانات الدراسة على البيانات واإلحصاءات املنشورة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي 

 والتقارير الصادرة من البنوك محل الدراسة.

  الدراسةتوصيف متغيرات املطلب الثاني: 

تم استخدامها في الدراسات االقتصادية التي تناولت تحديد العالقة بين متغير التجارة الخارجية واملتغيرات  نماذج قدهنالك عدة 

ذج و دام نماالقتصادية األخرى كما ورد في الدراسات التطبيقية والنظرية واالقتصادية املقترحة في ادبيات االقتصاد وفي هذه الدراسة سوف يتم استخ

 هي:سته متغيرات  من

 .املتغير التابع ويمثله التجارة الخارجية وهي عباره عن تبادل السلع والخدمات بين الدول.1

 اآلتي:.املتغيرات املستقلة وتشمل 2

 )أ( الناتج املحلي االجمالي وهو مجموع قيم السلع والخدمات النهائية التي ينتجها االقتصاد خالل فترة زمنية معينة.

العام واملستمر في االسعار وال يعني ذلك أن االرتفاع يكون في كل االسعار اذ ان بعضها قد ينخفض ولكن االتجاه العام يجب  االرتفاعوهو )ب(التضخم 

.
ً
 أن يكون تصاعديا

 )ج(الواردات وهي مجموع السلع املستوردة من الخارج.

 )د(الصادرات وهي مجموع السلع املصدرة للخارج.

 ملة في فروع االنتاج املختلفة.اكافة وحدات اإلنتاج الع إلىحد أهم املؤشرات االقتصادية ويعرف بأنه مجموع القيم املضافة أ (معدل النمو وهوـ)ه

 وكانت نتائج التحليل كما يلي: 

 م2015-2005أثر التمويل على معدل النمو خالل الفترة من  .1

 م2015-2005من  بين نسب التمويل ومعدل النمو خالل الفترة : العالقة(1)جدول 
 P-value    املعنويةى مستو  نسبة التمويل% معدل النمو% السنوات

 0.134-=    معامل ارتباط بيرسون بين معدل النمو ونسبة التمويل 3.7 3.1 2005

 0.694=  البالغة P-value   وقيمة

 

2006 5.6 4.2 

2007 6.0 6.9 

2008 8.4 7.8 

2009 1.8 7.9 

2010 4.8 13.0 

2011 10.0 9.4 

2012 5.4 10.3 

2013 2.7 11.8 

2014 3.5 12.6 

2015 3.4 12.4 

 إعداد الباحثون 

كانت  الفترة حيثاعاله لوحظ انه توجد عالقة ارتباط ولكنها ضعيفة وعكسية بين التمويل ومعدل النمو خالل تلك  (1)من خالل نتائج الجدول رقم 

معدالت النمو ولكنها  فيم شهدت تزايدا ملحوظا 2008-2005وكما يالحظ أن الفترة من .  0.05( وهي أكبر من p-value = 0.694)الدرجة املعنوية 

التزايد الى أن  فيتركت أثرا سلبيا على اململكة. وبدأـ معدالت النمو  التياالقتصادية العاملية  إلى األزمةم ويعزى ذلك 2009عام  فيتراجعت بقدر كبير 

 االقتصادي العالميتلتها ويعود ذلك الى تباطؤ النمو  واألعوام التيم 2012عام  فيالتراجع مرة أخرى  فيلكنها بدأت  م،2011عام  في% 10وصلت الى 

 العاملية وانخفاضها الى معدالت غير مسبوقة. ألسواق افيوتذبذب أسعار النفط 

 م2015-2005هل توجد عالقة بين قيم الصادرات والواردات خالل الفترة من  .2

 

 

                                                
1
 .sahttp://www.sama.govاملوقع الرسمي ملؤسسة النقد العربي السعودي  

http://www.sama.gov.sa/
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 م(2015-2005: العالقة بين الصادرات والواردات خالل الفترة )(2)جدول 
 P-value مستوي املعنوية الواردات الصادرات  السنوات

 0.428-=    معامل ارتباط بيرسون بين معدل النمو ونسبة التمويل 54.0 180.0 2005

 0.189=   البالغة P-value  وقيمة 

 

2006 211.0 63.0 

2007 233.0 81.0 

2008 313.0 101.0 

2009 192.0 86.0 

2010 251.0 97.0 

2011 159.0 12.0 

2012 165.0 142.0 

2013 134.0 153.0 

2014 120.0 163.0 

2015 100.0 175.0 

 إعداد الباحثون 

 من وهي اكبر(P-value = 0.189)  الصادرات والواردات( اعاله لوحظ انه توجد عالقة ضعيفة وعكسية بين قيم 2من خالل نتائج الجدول رقم )

م حيث شهدت هذه الفترة 2005-2011م ثم بدأ التراجع منذ العام 2010-2005ونالحظ أن حجم الصادرات في تزايد مستمر من العام . 0.05

ى اعتماد صادرات اململكة على سلعة واحدة انخفاضا شديدا في حجم الصادرات وشهدت نفس الفترة ارتفاع شديد في حجم الواردات ويعزى ذلك إل

 هيكل التجارة الخارجية. وهى النفط ومشتقاته وتعرض هذه السلعة لالنخفاض الحاد في أسعارها خالل السنوات األخيرة مما أحدث تشوها في

 م2015-2005النمو خالل الفترة من  التضخم ومعدلهل توجد فروق معنوية بين  .3

 م(2015-2005خالل الفترة ) الت النمو والتضخمالعالقة بين معد: (3)جدول 
 P-value مستوي املعنوية التضخم معدل النمو السنوات

2005 3.1 0.60 P-value =0.655 >0.05 

2006 5.6 2.20 

2007 6.0 6.00 

2008 8.4 8.40 

2009 1.8 1.80 

2010 4.8 4.80 

2011 10.0 10.00 

2012 5.4 5.40 

2013 2.7 2.70 

2014 3.5 3.60 

2015 3.4 3.50 

 إعداد الباحثون 

 املعنويةكانت درجة  الفترة حيثفروق معنوية بين التضخم ومعدل النمو خالل تلك  ال توجدلوحظ انه أعاله(3من خالل نتائج الجدول رقم )

 ((P-value = 0.655  0.05وهي اكبر من . 

 م2015 -  2005لنمو خالل الفترة من هل توجد فروق معنوية بين نسب الواردات ومعدل ا .4

 م(2015-2005خالل الفترة ) : العالقة بين معدالت النمو ونسب الواردات(4)جدول 

 P-value  مستوي املعنوية نسب الواردات معدل النمو السنوات

2005 3.10 4.79 0.015<0.05 

2006 5.60 5.59 

2007 6.00 7.19 

2008 8.40 8.96 

2009 1.80 7.63 

2010 4.80 8.61 

2011 10.00 1.06 

2012 5.40 12.60 

2013 2.70 13.58 

2014 3.50 14.46 

2015 3.40 15.53 

 إعداد الباحثون 
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  املعنوية كانت درجة  الفترة حيثاعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين نسب الواردات ومعدل النمو خالل تلك  (4من خالل نتائج الجدول رقم )

(P-value =0.015)  0.05وهي اصغر من  . 

 م2015 - 2005هل توجد فروق معنوية بين نسب الصادرات ومعدل النمو خالل الفترة من  .5

 م(2015-2005خالل الفترة ) : العالقة بين معدالت النمو ونسب الصادرات(5)جدول 
 P-value  مستوي املعنوية نسب الصادرات معدل النمو السنوات

2005 3.10 8.75 0.002<0.05 

2006 5.60 10.25 

2007 6.00 11.32 

2008 8.40 15.21 

2009 1.80 9.33 

2010 4.80 12.20 

2011 10.00 7.73 

2012 5.40 8.02 

2013 2.70 6.51 

2014 3.50 5.83 

2015 3.40 4.86 

 إعداد الباحثون 

     روق معنوية بين نسب الصادرات ومعدل النمو خالل تلك الفترة  حيث كانت درجة املعنوية( اعاله لوحظ انه توجد ف 5من خالل نتائج الجدول رقم )

 ( (P-value =0.002 0.05وهي اصغر من  . 

 
  2015-2005قيمة الصادرات والواردات خالل الفترة  (1شكل )

 
 إعداد الباحثون 

( مليار دوالر أمريكي ، في حين أن الواردات لنفس العام لم تتجاوز 300من ) م بلغت أكثر2008( نالحظ جملة الصادرات في العام 1من خالل الشكل)

 على معدل النمو الذي بلغ 100)
ً
 %، وهذا يعزز االنفتاح االقتصادي للملكة العربية السعودية.8.4( مليار دوالر أمريكي مما انعكس ايجابا

 2015-2005اجمالي التمويل خالل الفترة ( 2شكل )

 
 ثون إعداد الباح
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م 2014م ثم تاله العام 2010( مليار ريال سعودي في العام 12( نالحظ أن اجمالي التمويل للتجارة الخارجية قد تجاوز مبلغ )2من خالل الشكل رقم )

 ( مليار ريال سعودي وهذا مؤشر ايجابي يعكس اهتمام املصارف السعودية بتمويل التجارة الخارجية.12) التمويل مبلغوبلغ اجمالي 

 النتائج والتوصياتالخامس: املبحث 

 األول: النتائجاملطلب 

 من خالل الدراسة الحالية يمكن استخالص النتائج التالية:

 الدراسة.وهذا ما أكدته هذه  .دلت العديد من الدراسات السابقة على أنه كلما زاد توجه االقتصاد نحو الخارج زاد معدل نموه.1

، بينما أشارت بعض %5من  أكبرة ارتباط ضعيفة وعكسية بين التمويل ومعدل النمو حيث كانت الدرجة املعنوية وجود عالق إلى.توصلت الدراسة 2

 السوق املحلية. فيمما يسمح بانخفاض أسعار املنتجات  اإلنتاج،خفض تكاليف  إلىالدراسات السابقة بأن تحرير التجارة الخارجية يؤدى 

 %.5من أقل له تمويل ومعدل النمو عند مستوى دالال .وجود عالقة ذات دالله احصائية بين3

 .أما فيما يتعلق بمعدالت التضخم فقد بينت النتائج عدم وجود عالقة بين التضخم ومعدل النمو.4

 %.5.توجد عالقة ذات دالله احصائية بين الواردات ومعدل النمو حيث كانت درجة املعنوية أصغر من 5

 %.5ة بين الصادرات ومعدل النمو حيث كانت درجة املعنوية أصغر من .توجد عالقة ذات دالله احصائي6

 %.5.توجد عالقة ضعيفة وعكسية بين قيم الصادرات والواردات حيث كانت درجة املعنوية أكبر من 7

 التوصيات الثاني:املطلب 

 على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل 
ً
 :يلييمكن التوصية بما  لبيانات الدراسة اإلحصائياعتمادا

 .النمو االقتصاديمعدالت  علىاستمرار املصارف السعودية في دعم التجارة الخارجية ملا لها من آثار ايجابية  .1

 استمرار اململكة العربية السعودية في االتجاه نحو االنفتاح االقتصادي والعمل على االستفادة من فرص املنافسة الدولية. .2

 املواد البترولية.من صادرات الل الصادرات دون االعتماد على العمل على تنويع هيك .3

 دعم الصناعات التحويلية بهدف زيادة معدالت الناتج املحلي االجمالي. .4

التوسع في دعم القطاع الخاص بمختلف قطاعاته مما يضمن مزيدا من حرية القطاع الخاص في عمليات االستيراد والتصدير وزيادة قدرته  .5

 تنمية االقتصادية ومواكبة ظاهرة العوملة.لإلسهام في ال

 م.2030في التجارة الخارجية بهدف تحقيق أهداف الرؤية  لالستثمارخريطة استثمارية وكذلك قاعدة بيانات  إنشاء .6

شة على مزيد من التحليل واملناق إلضفاءالدراسات املقبلة وذلك  فياستخدام تحليل االنحدار املركب على بيانات مقطعية  إلىالحاجة  .7

 موضوع الدراسة.

 اململكة العربية السعودية. املصرفي فياقتراح املزيد من الدراسات حول التجارة الخارجية وعالقتها بالتمويل  .8

 قائمة املراجع الثالث:املطلب 

:
ً
 الكتب  أوال

 القرآن الكريم .1

 .ر املعتزة، املغربسلسلة متكاملة للدراسات القانونية واألبحاث القضائية، دا( 2006)بنباصر، يوسف،  .2

 .1اقتصاديات التجارة الخارجية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط (2002)داود، حسام علي وآخرون، .3

 .1التجارة الدولية، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، ط( 2012)يحي أحمد،  الرفيق، .4

 .مية للنشر والتوزيع، عماندار اليازوري العل التجارة الخارجية،( 2015)عطا هللا،  الزبون، .5

 .1التجارة الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط (2010)السريتى، السيد محمد أحمد،  .6

يم الجامعي للطباعة دار التعل التجارة الدولية واملؤسسات املالية الدولية،( 2012)محمد عزت محمد،  السريتى، السيد محمد أحمد، غزالن، .7

 .والنشر والتوزيع، اإلسكندرية 

 .أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة (2001)صادق، مدحت، .8

 .1التحكيم في الضمانات املصرفية: دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط (2018)عطاي، هاني أحمد عبد الفتاح، .9

 .1االقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضايا، الدار الجامعية، بيروت، ط (1998)نب حسين،عوض هللا، زی .10

  .إدارة األسواق واملنشآت املالية، اإلسكندرية: منشأة املعارف( 1999)هندي، منير إبراهيم، .11
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 .أساسيات التجارة الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية (1993)يونس، محمود، .12

 ات والرسائل واملجالت العلميةوريثانيا: الد

م( رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 2000-1985قياس دور االئتمان املصرفي املمنوح في النمو االقتصادي في األردن في ) (2003)عامر العتوم،  .1

 كلية التجارة، عمان، األردن.

 أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر. تنظيم وتطور التجارة الخارجية، حالة الجزائر، (2003)عبد الرشيد، بن ديب،  .2

آ ثار سياسات التحرير التجاري على البيئة والتنمية املستدامة في الدول النامية، دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وتونس  (2012 ، )وليدعابي،  .3

 رسالة ماجستير كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف. -واملغرب 

 137-121، ص5، املجلد: 17النظرية الحديثة في الّتجارة الخارجية، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، العدد:  (2013)ائد، جويد، ر  .4

مدخل مقترح للتغلب على معوقات تفعيل دور التسويق اإللكتروني في الشركات متوسطة الحجم: دراسة  (2016)الغباش ى، طارق عبد الكريم،  .5

جامعة حلوان. الكلية العسكرية لعلوم االدارة لضباط القوات  -ت الناشطة في التجارة الدولية في مصر، اطروحة )ماجستير( تطبيقية على الشركا

 املسلحة. قسم ادارة االعمال.

حة التمويل املصرفي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر: الواقع واملستقبل، أطرو ( 2016)املغير، محمد شفيع إبراهيم محمد، .6

 جامعة املنصورة. كلية التجارة. قسم االقتصاد. -)دكتوراه( 

 -تونس، أطروحة )ماجستير( -املغرب -األردن -أثر اتفاقية أغادير على التجارة الخارجية ألعضائها: مصر (2018)مهدى، يوسف عصام محمد،  .7

 ية واإلدارية البيئية.جامعة عين شمس. معهد الدراسات البحوث البيئية. قسم العلوم االقتصادية والقانون

رسالة ماجستير، جامعة –تحرير التجارة الخارجية وآفاق االنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة حالة الجزائر  (2001)بوشنافة، الصادق،  .8

 الجزائر كلية االقتصاد والتسيير.

 ثالثا: املواقع االلكترونية

 /www.trad and economy.comالرابط: -صاد التجارة واالقت -أولين للتجارة الدولية  -نموذج هكشر  .1

 http://www.sama.gov.sa املوقع الرسمي ملؤسسة النقد العربي السعودي .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sama.gov.sa/
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Abstract:         The study seeks to identify the impact and the role of the Saudi banking sector in supporting 
and financing of foreign trade operations, delegation was used statistical analysis methods to measure the 

hypotheses based on the statistical packages (spss), in order to answer questions and verify hypotheses. This 

has led development, which included all areas at the international level, openness to global markets, and the 
extension of its activity and therefore the laws has evolved, in line with the new economic variables, even help 

trader’s economists to complete their international transactions in the required manner, and to achieve the goal 

for which they were erected, they learn how to conduct such transactions and techniques to help control. 

However, foreign trade operations are not without risk which arises according to the geographical distance 
between the exporter and the importer, and the lack of confidence, as well as the different regulations and laws 

in force in each country, to avoid such problems and put bank guarantees to ensure that all the parties are dealt 

with the duties stipulated in the contract. The most important results expected from the study is to provide the 
client parties in foreign trade, and the required procedures, and banking regulations governing the work of the 

information in this vital activity is important. The study found that there was a weak and inverse correlation 

between funding and growth rate where the degree of significance was greater than 5%, and the existence of a 
relationship of statistical significance between funding and growth rate at a level of significance less than 5% 

As for the inflation rates, the results showed that there is no relationship between inflation and growth rate, 

The existence of a relationship of statistical significance between imports and growth rate where the degree of 

morale is less than 5%, there is also a statistically significant correlation between exports and growth rate, 
where the morale is less than 5%, and the relation between the values of exports and imports is weak and 

inverse where the degree of morale is greater than 5%.  
Keywords: International Trade, Importer, Exporter, Documentary Letter of Credit, Applicant Bank, Bill of 
Lading 
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