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، والتصدير االستيراد عمليتيخاصة  السالميةالبنوك  في غير املباشر يلو أدوات التم أحدك  املستندي  االعتمادية أهمالتعريف ب إلىتسعى الدراسة 

م، وتوصلت الدراسة 2017-2000بالرياض في اململكة العربية السعودية، باستخدام االنحدار الخطى البسيط خالل الفترة  الراجحيكدراسة حالة بنك 

خاصة في  السالميباالهتمام بالعمل املصرفي  أوصتضبطها وفق الضوابط الشرعية، و  تم  إذا تالئم البنوك السالمية  املستندي ن تقنية االعتماد أ  إلى

 تمويل قطاع التجارة الخارجية ملا يحققه من ضمان للسلعة وخفض ملخاطر التمويل.

 .االقتصاديةالتنمية  ؛التصدير ؛االستيراد ؛البسيط االنحدارمعادلة  ؛السالميالتمويل  ؛املستندي  االعتماد الكلمات املفتاحية:

  املقدمة:

 
 
املختلفة مهما اختلفت األنظمة السياسية  االقتصادية لألنشطةلالقتصاد من خالل توفير التمويل الالزم  الرئيس يعتبر التجارة الخارجية املحرك ت

 مهما اكتفت  الخارجيعزلة عن العالم  فيدولة أن تعيش  ألي ذ ال يمكن إ  للدولة،
 
تستطيع انتاج كل ما تحتاج اليه من سلع  األفرادك فالدول  ،ذاتيا

 
 
  لمكانياتها وخدمات وفقا

 
 السالمية ويل املتاح من البنوكمعلى مواردها الذاتية والتخصص املتوفر والت املتاحة من تقنيات وأساليب وسياسات اعتمادا

 للقطاعات املختلفة. والبنوك االخرى 

 Barterابتداء من املقايضة ) االن،عليه  هيما  إلىعدد من املراحل قبل الوصول لقد مرت التجارة الخارجية ب
 
  ( مرورا

 
  باالقتصاد املوجه وصوال

بين الدول املختلفة وفق تبادلها  يتم  التينها تتشكل من التدفقات املالية للسلع والخدمات واملعلومات أوتعرف التجارة الخارجية ب السوق،القتصاد 

 جراءات معتمدة.إ استراتيجيات وسياسات و 

 الذى عرف منذ ن الدولي التجاري دل هذا التبا
 
  هاية الحرب العاملية الثانية شهد تطورا

 
من خالل اللجوء لتقنيات تمويل متطورة من طرف   سريعا

  أحدتعتبر  والتيوتقنيات الدفع املستندية  ،التجارية راقو لأل تقنيات الدفع املباشر  فيوتتمثل هذه الوسائل  ،تسهيل املبادالت التجارية أجلالبنوك من 

تم  والتيوسائل الدفع الحديثة  أهم تعتبر من  والتي ،(L/C=Letter of Credit) املستندي التسهيالت االئتمانية غير املباشرة واملتمثلة باالعتماد  أنواع

تنفيذ  فيفاملصدر يتردد  ،وجود البنك كوسيط في( واملصدر )البائع( وتعزز درجة الثقة بينهم املشتري الية واداة تحمى املستورد ) ألنه تطويرها بشكل كبير 

 لم يكن  إذا طلب املستورد 
 
 لم يكن  إذا تحويل قيمة الصفقة  فينفس الوقت يتردد املستورد  فيو ،من سداد قيمة البضاعة له بعد شحنها متأكدا

 
 متأكدا

 إ ن عملية أ من 
 
 املستندياالعتماد  إلىلهذا يلجأ املتعاملين وأصحاب الصفقات التجارية العاملية  ،رسال البضاعة تتم وفق الشروط املتفق عليها مسبقا

 الطرفين. أهدافقق كوسيلة دفع تح

  مشكلة البحث:

 الدولي الذى عرف منذ ن التجاري هذا التبادل 
 
  هاية الحرب العاملية الثانية شهد تطورا

 
من خالل اللجوء لتقنيات تمويل متطورة من طرف   سريعا

 أحدتعتبر  والتيوتقنيات الدفع املستندية ، التجارية راقو لأل تقنيات الدفع املباشر  فيهذه الوسائل  التجارية وتتمثلتسهيل املبادالت  أجلالبنوك من 

وسائل  أهم من  املستندي تعتبر تقنيات الدفع  والتي ،(L/C=Letter of Credit) املستندي التسهيالت االئتمانية غير املباشرة واملتمثلة باالعتماد  أنواع
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كأداة من ادوات  املستندي  االعتماد السالميةهل تستخدم البنوك املستورد واملصدر وتعزز درجة الثقة بينهم الية واداة تحمى كونها الدفع الحديثة 

 ؟السالميالتمويل 

 البحث:  أهداف

 .السالمي ادوات التمويل أحدك  املستندي  االعتمادمع تقنية  السالميةتعامل البنوك  إمكانيةثراء املعرفة عن مدى إ  .1

 توفرت الشروط الشرعية للتعامل به. إذا البنوك االسالمية  فيترقية التجارة الخارجية  في املستندي  االعتماد مساهمةبراز مدى إ  .2

 تحقيق الثقة واألمان وتسهيل العالقة بين املستورد واملصدر. فيومدى فعاليتها  املستندي  االعتمادية تقنية أهمدراسة  .3

  البحث:ية أهم

 املستنديعن طريق االعتماد  السالميةالبنوك  فيدراسة معرفة كيف يمكن االستفادة من تقنية تمويل التجارة الخارجية  فيية البحث أهمتكمن 

 املتعارف عليها.  السالميدون التعامل بالفائدة بل استخدام صيغ التمويل 

  البحث:فروض 

 ما توفرت فيها الضوابط الشرعية. إذا تقنية تالئم البنوك االسالمية  املستندي االعتماد  .1

 البنوك االسالمية تختلف عن البنوك التقليدية بسبب اختالف طبيعة العمل بينهما. في املستندي  ان التعامل مع تقنية االعتماد .2

  البحث:حدود 

 م2017-2000الحدود الزمانية: 

 الرياض -العربية السعودية  اململكة - الراجحي املكانية: بنكالحدود 

 .الراجحيبنك  في املستندي ة الخارجية عن طريق االعتماد موضوع تمويل البنوك االسالمية للتجار  إلىالحدود املوضوعية: سوف تتطرق الدراسة 

  السابقة:الدراسات 

ليها املصارف من عدم تطبيق القواعد واالعراف الدولية إ تتعرض  التيهدفت الدراسة لتوضيح املخاطر  م(:2007ابوالقاسم ) ،سيد احمددراسة   •

ن املصارف السودانية ال تقوم بتطبيق تلك القواعد أ (. وافترضت UCP=Uniform Customs and practiceاملنظمة لالعتمادات املستندية ) 

 .املركزي شراف البنك إ للمخاطر تحت  إدارات نشاءإب أوصتواالعراف و 

 املستنديبيان عالقة االعتمادات املستندية بالتجارة الخارجية واملحافظة على االعتماد  إلىهدفت الدراسة  م(:2009نزار ) العابدين،دراسة زين  •

التجارة الخارجية. افترضت الدراسة زيادة معدالت فتح االعتمادات املستندية تزيد من معدالت التجارة الخارجية  فيطرق الدفع  أفضلباعتباره 

باعتماد العمل باالعتمادات املستندية وزيادة املرونة لدفع  صتأو ات املستندية وحجم الصادرات و وجود عالقة قوية بين حجم االعتماد إلىوتوصلت 

 عجلة التجارة الخارجية.

 إلى. وهدفت املستندياملصدر على تنفيذ االعتماد  أوالغش من املستفيد  تأثيرشكالية الدراسة حول مدى إ تمحورت  م(:2014ليلى ) ،دراسة بعتاش  •

تنفيذ االعتمادات املستندية هو مبدأ استقالل  فين املبدأ املسلم به أ إلىالسلبية على املعامالت الدولية وتوصلت التوعية بالغش وانعكاساته 

 فمتى ثبت غش املستفيد جاز وقف تنفيذ االعتماد. املستندي االعتماد 

 مناقشة الدراسات السابقة: 

لقطاعات االستيراد  املصرفيالتمويل  في إسالميمن منظور  املستندي لت دور االعتماد و اانها تن فيتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

سوف تتعرض  التياهتمت باملخاطر  سيد احمدما دراسة أ حين ان دراسة نزار ركزت على العالقة بين حجم االعتمادات وحجم الصادرات.  فيوالتصدير 

 .املركزي البنك  بإشراقمتخصصة للمخاطر  إداراتنشاء إ بالرقابة من خالل  أوصتلعدم تطبيقها للقواعد واالعراف الدولية و لها املصارف 

 ماهية البنوك االسالمية ل:و األ  بحثامل

 تعريف البنوك االسالمية  .1

 معامالتها املختلفة بقواعد الشريعة االسالمية. فيعطاء وتلتزم  أوخذ أ مؤسسات مصرفية ال تتعامل بالفائدة )الربا(  هيل: و التعريف األ 

 وجذب املوا مؤسسات مالية تقوم بالخدمات واالعمال املالية واملصرفية  هي: الثانيالتعريف 
 
  رد النقدية وتوظيفها توظيفا

 
نموها وتحقيق   في هم ايس فعاال

 .(92ص  ،2007الشريعة االسالمية )فليح.  أحكام إطار فيالتنمية االقتصادية واالجتماعية  أهدافعائد بهدف تحقيق  أقص ى
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 خصائص البنوك االسالمية: .2

 استبعاد التعامل بالفائدة: •

يميز البنوك االسالمية عن البنوك التقليدية الربوية حيث تعتمد على االستثمار وفق صيغ التمويل  الذي  الرئيس يتعتبر هذه الخاصية الضابط 

حين تعتمد البنوك التقليدية على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة واملدينة كمصدر  في األرباحلتحقيق  املضاربة ...وغيرها( املشاركة، املرابحة،) السالمي

 (. 10. ص 2008. عروة لديها ) األرباحمن مصادر تحقيق  أساس ي

 املشاريع الحالل:  فياستثمار  •

تمويل املشروعات بين البنك والعميل وفق صيغ  فيتحقق النفع للمجتمع من خالل املشاركة  التياملشروعات  فيتسعى البنوك االسالمية لالستثمار 

 .(306م. ص 2010. وعبد الحميدالربح والخسارة )سليمان  فياملتعارف عليها واملشاركة  السالميالتمويل 

 ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية:  •

جه أو مختلف  فيواملؤسسات واالستثمار  األفرادنه يقوم بتعبئة املدخرات من إمصرفية اجتماعية ف باعتباره مؤسسة السالمييقوم البنك 

من وراء توظيفه   السالميوخدمة ملصالح املجتمع ومن هنا يكون ارتباط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية بمعنى ان البنك  االقتصادي النشاط 

 .(10م. ص2002. )الطاهر والبشير االجتماعياهتمامه بالعائد  إلىنما يتعدى ذلك إ ال يهتم فقط بالحصول على العوائد و  ألمواله

 إسالميمن منظور  املستندياالعتماد : الثاني بحثامل

 أو 
ا
 : املستندي: تعريف االعتماد ال

قبول كمبياالت مسحوبة  أوبدفع  املستورد، أو باألمرهو عقد يلتزم به البنك مباشرة امام الغير بناء على طلب العميل الذى يسمى ل: و التعريف األ 

البضائع   فيعلى املستندات املتمثلة  حيازي هذا التعهد ومضمونة برهن  فيوذلك بشروط معينة واردة  املصدر، أوعليه من الغير ويسمى باملستفيد 

 :املستندي االعتماد  فياملستندات  أهم ومن  البحرية،البيوع  فيالتجارة الخارجية وخاصة  فين هذا النوع من االعتمادات يستخدم عادة املصدرة ل 

 امليعاد املتفق عليه وحسب املواصفات املطلوبة فيمستندات شحن البضاعة  •

 االعتماد فيتغطى جميع االخطار املنصوص عليها  التيوثيقة التامين  •

 التعميم أواالعتماد مطابقة تامة دون االختصار  فيالقائمة )الفاتورة( وال بد ان تطابق الوارد  •

 توضح منشأ البضاعة والتيشهادة املنشأ  •

 (.11-10م. ص 2005سليمان. وثائق اخرى يطلبها املستورد ) إلى بالضافةوهذا 

االمر(  أو)مقدم الطلب  املشتري : هو تعهد مكتوب من البنك يسمى )مصدر االعتماد( يسلم للبائع )املستفيد( بناء على طلب الثانيالتعريف 

حدود املبلغ املتفق عليه خالل   فيخصمها(  أوبقبول كمبيالة  أو نقدي،عن نفسه يهدف للقيام بالوفاء )وفاء  باألصالة يصدر البنك  أو لتعليماته،مطابق 

 (.134م. ص 2013)سعيد. فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات 

 
ا
 :املستندي: االطراف املكونة لالعتماد ثانيا

  أحد إلىيتقدم  الذي نه يمثل الطرف إاملستورد وبغض النظر عن املسميات ف أوبطالب االعتماد  ويسمى Importer: ي املشتر  •
 
 البنوك املحلية طالبا

 .(22م. ص 2003تمت بينه وبين البائع )سعيد.  التيالصفقة التجارية  لتمامفتح االعتماد 

ويتولى اصدار  املستندي ويسمى البنك مصدر االعتماد  املستندي االطراف الرئيسية لالعتماد  أحدويمثل  Applicant Bankالبنك فاتح االعتماد:  •

)نفس   املشتري وفق الشروط الواردة عند فتح االعتماد نيابة عن  املشتري االعتماد لصالح املستفيد متعهد بدفع قيمة الصفقة املبرمة بين البائع و 

 (.17املرجع السابق. ص 

  Beneficiaryاملستفيد:  •
 
سم إجميع الحاالت فان االعتماد قد يصدر ب فيو الخ،شركة ... أوشخاص أ مجموعة  أو وقد يكون املستفيد شخصا

 (.20ص  السابق،بلده )نفس املرجع  فيالبنوك العاملة  أحدباسم  أواملستفيد مباشرة 

االعتماد  إلىتعزيزه وقد يضيف  املستندي املستفيد بنص خطاب االعتماد  بإبالغيقوم  الذي هو البنك  Correspondence Bankالبنك املراسل:  •

 
 
 (.10م. ص 2006بالبنك املعزز )كوش. ى سميالتزم به البنك فاتح االعتماد وهنا  الذي لتزام بال فيصبح ملتزما
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ا
 (اإلسالمي)صيغ التمويل  البنوك االسالمية في االعتمادات املستندية املطبقة  أنواع: ثالثا

  في: اعتماد الوكالة •
 
ال   أي  جر،إبهذه الحالة هو الوكالة  في السالميمغطى بالكامل كان دور البنك  أي من قبل املستورد  حالة ان االعتماد ممول ذاتيا

البنك املراسل قبل  إلى نقدي يدفعه كتامين  الذي يتقاض ى سوى عمولة فتح االعتماد واملصاريف الفعلية االخرى وال يتقاض ى عائد عن املبلغ 

 
 
ادة من العميل انتظار سداد تلك الزي فيكما ال يتقاض ى فوائد عن الزيادة الطارئة على املبلغ و التقليدي،للبنك  استالمه املبلغ من العميل ذلك خالفا

 (.14م. ص 2011. وفتحيوهى تعتبر قرض حسن )رشيد 

  فياعتماد املرابحة:  •
 
ن املصرف يقوم  أ  أي ،هذه الحالة تكون العملية بالنسبة للمستورد مرابحة, ففيمن قبل البنك  بالكامل حالة ان االعتماد مموال

البنوك  فين ملكية البضاعة تكون ملكية ضمان وليست ملكية ارتهان كما هو الحال إف وبالتاليسمه ثم يعيد بيعها للعميل إباستيراد السلعة ب

 (. 15التقليدية )نفس املرجع السابق. ص 

  فياعتماد املشاركة:  •
 
 %50بواسطة العميل ) حالة ان االعتماد ممول جزئيا

 
 %50ن البنك يدفع )إف ( مثال

 
هذه العملية  فيمع العميل  ( ويدخل شريكا

 :التاليوط املشاركة على النحو ساس شر أ على 

 س املال بينما البنك شريك باملال فقط.أ وبجزء من ر  العميل شريك بالعمل أ. 

 حسب االتفاق. أوس املال أ يوزع بين الطرفين حسب حصص ر  والباقييحصل العميل على اجره من الربح مقابل العمل  ب. 

 (. 14س املال. )سليمان. مرجع سابق. ص أ ر  فيكل حسب حصته يتحمل الطرفان الخسارة ان وجدت  ج. 

  فياعتماد املضاربة:  •
 
حالة  فيويسمى رب املال والعميل رب العمل ويتم توزيع العائد حسب االتفاق و هذه الحالة يدفع البنك مبلغ االعتماد كامال

 يالتعويض )مح فيتقصير العميل يلجأ البنك للمحكمة واثبات تقصير العميل حتى تحكم لصالحه  أوال همإحالة  فيال إالخسارة يتحملها البنك 

 (.108م. ص 1997الدين. 

 تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك املصدر:  .1

 لإللغاءنوعين هما االعتماد القابل  إلىنوك بها( تتخذ االعتمادات املستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد )أي مدى التزام الب

  .لإللغاء(واالعتماد القطعي )غير القابل 

إلغاؤه من البنك املصدر له في أي  أوالنقض هو الذي يجوز تعديله  أو لإللغاءالقابل  العتماداCL/ Révocable : لإللغاءاالعتماد املستندي القابل  •

 إ لحظة دون 
 
في التطبيق العملي من قبل املصّدرين ملا يسببه لهم من   شعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر االستعمال حيث لم يجد قبوال

إدخال   أوتغيير الشروط  أوزامه، يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من االنسحاب من الت لإللغاء أضرار ومخاطرة، ذلك أن االعتماد القابل 

  أوعالم املستفيد، غير أن التعديل إ  إلىشروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة 
 
إال بعد أن يتلقى املراسل االشعار الذى  النقض ال يصبح نافذا

 
 
تجاه املستفيد بدفع قيمة املستندات في حال أن هذا  يوجهه إليه البنك فاتح االعتماد لهذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح االعتماد يكون مرتبطا

 االلغاء. أو الدفع قد تم من قبل البنك املراسل قبل استالم علم التعديل

  أوال يمكن الغاؤه  الذي هو  لإللغاءغير القابل  أواالعتماد القطعي  Irrevocable L/C ( القطعي )االعتماد املستندي غير القابل لإللغاء االعتماد  •

  إذا تعديله إال 
 
 تم االتفاق والتراض ي على ذلك من قبل جميع األطراف ذات العالقة، وال سيما موافقة املستفيد، فيبقى البنك فاتح االعتماد ملتزما

 
 
أكبر  بتنفيذ الشروط املنصوص عنها في عقد فتح االعتماد. وهذا النوع من االعتمادات املستندية هو الغالب في االستعمال ألنه يوفر ضمانا

  لقبض قيمة املستندات عند مطابقتها لشروط وبنود االعتماد. للمصدر

 االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك املراسل: تصنيف  .2
 قسمين اعتماد معّزز واعتماد غير معّزز. إلىيمكن تقسيم االعتماد القطعي 

بموجب االعتماد املستندي غير املعّزز، يقع االلتزام بالسداد للمصّدر على عاتق البنك فاتح االعتماد، ويكون دور  االعتماد املستندي غير املعّزز:  •

الطرفين بأي من الشروط   أحدأخل  إذا عليه  إلزامالبنك املراسل في بلد املصّدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ االعتماد نظير عمولة، فال 

 ماد.الواردة في االعت

تعهد البنك الذي قام بفتح االعتماد، فيلتزم  إلىاالعتماد القطعي املعّزز: في االعتماد القطعي املعّزز، يضيف البنك املراسل في بلد املستفيد تعهده  •

من بنكين )البنك  بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت املستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من االعتمادات بوجود تعهدين 

  ،قبض قيمة املستندات إمكانيةبفر أو فاتح االعتماد والبنك املراسل في بلد املستفيد( فيتمتع املصدر املستفيد بمزيد من االطمئنان وبضمانات 

 
 
ر على التاجر   وبطبيعة الحال ال يطلب البنك فاتح االعتماد تعزيز االعتماد من البنك املراسل إال عندما يكون ذلك جزءا من شروط املصّدِّ

راسلة ال البنوك العاملية املشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك امل أحدكان البنك فاتح االعتماد هو  إذا املستورد، فقد ال توجد حاجة لذلك 

 توافرت عندها الثقة بالبنك املحلي فاتح االعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها. إذا تقوم بتعزيز االعتمادات إال 
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 االعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع املستفيد:  تصنيف .3

، واعتماد جلأل  أواعتماد اطالع، واعتماد قبول  إلى االعتماد( )تنفيذيمكن تقسيم االعتماد املستندي من حيث طريقة الدفع للبائع املستفيد 

 الدفعات املقدمة.

في اعتماد االطالع، يدفع البنك فاتح االعتماد بموجبه كامل قيمة املستندات املقدمـة فور االطالع عليها والتحقـق من   Sight  At: اعتماد االطالع •

ه طالب فتح  مطابقتها لالعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد املرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بإبالغ عميل

م  أووصول املستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العموالت املضافة ) االعتماد ب
ّ
ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سل

  أودفعة مقدمة عند فتح االعتماد ( 
 
  يقيد ذلك فورا

 
  .على حسابه. وهذا النوع هو أكثر االعتمادات شيوعا

اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبياالت يسحبها البائع املستفيد ويقدمها ضمن مستندات  في Acceptance اعتماد القبول:  •

ن على املشتري فاتح االعتماد، وفي هذه الحالة ال تسلم  الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت الحق معلوم. واملسحوبات املشار إليها أما أن تكو 

يتولى  الذي د املستندات إال بعد توقيع املشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ املحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح االعتما

 أويسحبها على املشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها  أولدفعها. املحدد  جل نيابة عن املشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في األ 

 .عن اعتماد القبول في أن املستفيد ال يقدم كمبيالة مع املستندات جلالتصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع األ 

االعتمادات ذات الشرط األحمر هي اعتمادات قطعية يسمح   أوالدفعات املقدمة  اعتمادات Down payment/Red Clause الدفعات:اعتماد  •

 
 
بمجرد اخطاره باالعتماد، أي قبل تقديم املستندات. وتخصم هذه املبالغ من قيمة الفاتورة النهائية  فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما

يكتب عادة بالحبر األحمر للفت   الذي ي على هذا الشرط الخاص عند االستعمال النهائي لالعتماد، وسميت هذه االعتمادات بهذا االسم ألنها تحتو 

  أولم تشحن البضاعة  إذا جانب تعهد منه بردها  إلىالنظر إليه. ويقوم البنك املراسل بتسليم الدفعة املقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه 

لم ينفذ االعتماد وعجز املستفيد  إذا ل طلب منه. فأو ملراسل عند يستعمل االعتماد خالل فترة صالحيته، ويلتزم البنك املصدر بتعويض البنك ا 

لة  و عن رد الدفعة املقدمة فإن اآلمر مسؤول عن التعويض للبنك املصدر. وقد يتم تسليم الدفعة املقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعم

التعاقدات  أو، املبانييز املصانع باآلالت واملعدات وإنشاء الدفعة املقدمة. ويستخدم هذا النوع من االعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجه

 تصنيعها. أجلكونها تحتاج ملبالغ كبيرة من  أوالخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة ال تالئم إال مستوردها وحده، 

 تصنيف االعتمادات من حيث طريقة سداد املشتري اآلمر بفتح االعتماد: .4

 يمكن تقسيم 
 
  االعتمادات املستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويال

 
  أومن قبل العميل طالب فتح االعتماد،  ذاتيا

 
 ممولة تمويال

 
 
  أو كامال

 
 من طرف البنك فاتح االعتماد. جزئيا

•  
ا
  :االعتماد املغطى كليا

 
يقوم طالب االعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة   الذي هو  االعتماد املغطى كليا

النقود  للبائع لدى وصول املستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة ال يتحمل أي عبء مالي ألن العميل اآلمر يكون قد زوده بكامل

 يكون في بعض الحاال  أوالالزمة لفتحه وتنفيذه، 
 
من املبلغ عند فتح االعتماد ويسدد الباقي عند ورود املستندات، فهذه الحالة  ت قد دفع جزءا

  تأخذ حكم التغطية الكاملة.

 
 
  ولكن يظل البنك في االعتماد املغطى كليا

 
لم تكن شروط االعتماد قد  إذا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد  مسؤوال

 تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ منهي يرتكبه البنك املراسل في مهمته. إذا  أوتوافرت 

•  
ا
  :االعتماد املغطى جزئيا

 
يقوم فيه العميل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص،  الذي هو  االعتماد املغطى جزئيا

االتفاق على  أوميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول املستندات، وهناك حاالت مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم الع

 حين وصول السلعة. إلىأن يتأخر الدفع  أواملستندات، أن تكون التغطية عند وصول 

البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ االعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على األجزاء غير املغطاة، وهي  هم اويس

 فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك االسالمية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد املشاركة.

 االعتماد غير املغطى هو االعت االعتماد غير املغطى: •
 
  ماد الذي يمنح فيه البنك تمويال

 
للعميل في حدود مبلغ االعتماد حيث يقوم البنك بدفع  كامال

ن املبالغ  املبلغ للمستفيد عند تسلم املستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عمالئها لسداد املبالغ املستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد ع

مية في كيفية تمويل عمالئها بهذا النوع من االعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد  غير املسددة. وتختلف البنوك االسال 

 املرابحة.

 االعتمادات من حيث الشكل: تصنيف .5

 
 
املتجدد و االعتماد الظهير  أواالعتماد الدائري  للتحويل،: االعتماد القابل أنواعثالثة  إلىتقسيم االعتمادات من حيث الصورة والشكل  يمكن أيضا

.  
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القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق املستفيد في الطلب من   االعتماد Transferrable L/C :للتحويل االعتماد القابل  •

 
 
ض بالدفع أن يضع هذا االعتماد كليا   أو البنك املفوَّ

 
  جزئيا

 
  أول وسيط و كان املستفيد األ  إذا  تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا

االستفادة من فروق  أواملصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة  إلىوكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل االعتماد بدوره 

املستفيدين التالين، وال يعني التحويل تظهير خطاب   أول و أكثر لصالح املستفيد األ  أواعتماد جديد  بإصداراألسعار. وتتم عملية التحويل 

 ل. و تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لمكان التحويل موافقة اآلمر والبنك املصدر لالعتماد األصلي واملستفيد األ  أونفسه عتماد األصلي اال 

للمشتري/ تسليم البضاعة  في حال االتفاق على االعتماد هذا النوع من خطابات  ويستخدم Revolving L/C املتجدد: أو االعتماد الدائري  •

 من املرونة في التعامالت التجارية بين املستوردين املستورد على دفعات على فترات زمنية منتظمة. ويتيح هذا 
 
 النوع من االعتمادات نوعا

 
 
ع منتظمة في املستقبل. ويمكن تجديد هذا النو  كان هناك احتمال لشحن كميات أخرى من نفس البضاعة على شحنات إذا واملصدرين، وخصوصا

 للفترات الزمنية
 
 .قيمة البضاعة أو من االعتمادات استنادا

 التييشبه االعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحاالت  آخر( اعتماداالعتماد مقابل  أو)الظهير  االعتماد Back to back الظهير:االعتماد  •

 
 
  يكون فيها املستفيد من االعتماد األصلي وسيطا

 
للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم املستفيد بفتح اعتماد  وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثال وكيال

 و جديد لصالح املنتج بضمانة االعتماد األ 
 
في حالة  أورفض املستورد فتح اعتماد قابل للتحويل  إذا  ل املبلغ له. ويستخدم هذا األسلوب خصوصا

 
 
ل، وعادة ما تكون شروط االعتماد الثاني مشابهة لالعتماد األصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن  و ال تتوفر في االعتماد األ  طلب املنتج شروطا

 . ل اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهماو تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيّسر للمستفيد األ  التيوتقديم املستندات 

 تصنيف االعتمادات من حيث طبيعتها:  .6

  اعتماد تصدير واعتماد استيراد. إلىيمكن تقسيم االعتمادات املستندية باعتبار طبيعة االعتماد 

 هو االعتماد الذي يفتحه املشتري األجنبي لصالح املصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية. Export L/C: التصديراعتماد  •

 أجنبية.يفتحه املستورد لصالح املصدر بالخارج لشراء سلعة  االعتماد الذي  هو   Import L/C: االستيراداعتماد  •

 النتائج ومناقشتها: 
 االيرادات( واملتغير املستقل )االعتمادات(  - األرباحاالنحدار الخطي البسيط بين املتغيرات التابعة ) (: 1)جدول 

 
            

 
ا
 spssعلى الرزمة اإلحصائية  املصدر: من اعداد الباحث استنادا

 يؤدي ل و تغير املتغير األ  أي بين متغيرات الدراسة  عكس يوجود ارتباط  إلىن معامل االرتباط اشارته سالبة فهذا يشير أ ( يالحظ 1من الجدول رقم )

 يرادات كمتغير تابع واالعتمادات كمتغير مستقل عالقة عكسية.وال  األرباحن العالقة بين أ بعكس االتجاه، لذا نجد  الثانيتغير املتغير  إلى

يرادات( إ  -رباح أ -إحصاء وصفي لكافة املتغيرات )اعتمادات (: 2)جدول   

 البيان املتوسط  أكبر قيمة  أصغر قيمة اإلجمالي 

 االعتمادات   3396012.2308 5435781.00 1042924.00 44148159.00

 االيرادات        12263480.6932 15904854.00 7651442.00 159425249.00

 األرباح  7181633.0769 9120726.00 5633327.00 93361230.00

                
ا
 spssعلى الرزمة اإلحصائية  املصدر: من اعداد الباحث استنادا

 

 نتيجة اختبار

 العالقة 

 (R- square ) مالحظات 

 معامل التحديد   
R  

 معامل االرتباط  
 البيان

% 32التأثير ضعيف بنسبة  العالقة ذات داللة   0.318 -0.564 االعتمادات  -األرباح    

% 22التأثير ضعيف بنسبة  العالقة ذات داللة   0.217 -0.466 االعتمادات     -االيرادات       
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 املصدر: من اعداد الباحث استناد                                     

ا
 spssعلى الرزمة اإلحصائية  ا

 
                                           

ا
 spssعلى الرزمة اإلحصائية  املصدر: من اعداد الباحث استنادا

 (Coefficients)معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة   :(3جدول )
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8322901.397 544895.326  15.274 .000 

 045. -2.266- -564.- 148. -336.-  اعتمادات

                                 
ا
   spssعلى الرزمة االحصائية  املصدر: اعداد الباحث اعتمادا

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

 1461392.12043 3396012.2308 44148159.00 5435781.00 1042924.00 13 مستندية  اعتمادات 

االعتمادات االيرادات من   13 7651442.00 15904854.0
0 

159425249.00 12263480.692
3 

2488088.91022 

 870464.66058 7181633.0769 93361230.00 9120726.00 5633327.00 13 األرباح 

Valid N (listwise) 13      

                        
ا
   spssعلى الرزمة االحصائية  املصدر: اعداد الباحث اعتمادا

Correlations 
 األرباح االيرادات مستندية اعتمادات 

 -Pearson Correlation 1 -.466- -.564 مستندية اعتمادات

Sig. (2-tailed)  .109 .045 

N 13 13 13 

االيرادات من 

 االعتمادات 

Pearson Correlation -.466- 1 .836 

Sig. (2-tailed) .109  .000 

N 13 13 13 

 Pearson Correlation -.564- .836 1 األرباح

Sig. (2-tailed) .045 .000  

N 13 13 13 

   spssاملصدر: اعداد الباحث اعتمادا على الرزمة االحصائية                                            
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 نسب تغير متغيرات الدراسة  (:4)جدول 

 100سنة األساس( / سنة االساس * –باستخدام املعادلة التالية: )سنة املقارنة 

االعتمادات   السنة 

 )بالريال(

 نسبة التغير +/_%  األرباح )بالريال( نسبة التغير +/_% 

2006 2738673 - 633327 - 

2007 2743492 17 7301891 30 

2008 4375781 98 6449457 12  

2009 4684082 (14) 6767228 5 

2010 4633730 (1) 6770829 1 

2011 3797759 (18) 7378268 9 

2012 3991400 5 7884706 7 

2013 3532345 12 7437987 6 

2014 4379984 24 6836172 8 

2015 1391999 (68) 7130075 4 

2016 1042924 (25) 812960 14 

2017 1178248 13 9120726 12 

 الرياض   الراجحي املصدر: بنك                                         

م بالرقم من أن 2008، أما في العام %30بنسبة  األرباحوزادت  %17م زادت االعتمادات بنسبة 2007( االتي: في العام 4نالحظ من الجدول رقم )

 احاألربوزادت  %13م زادت االعتمادات بنسبة 2017االنخفاض حتى العام  إلىوتو  %12انخفضت بنسبة  األرباحاال أن  %98االعتمادات زادت بنسبة 

 خالل فترة الدراسة. الراجحيبنسب مقدرة في أرباح بنك  أهم .  ونستنتج مما سبق أن االعتماد املستندى قد س%12بنسبة 

تم تكييفها وفق الضوابط الشرعية، هذا ما يثبت صحة  إذا من خالل ما تم التوصل اليه نجد ان تقنية االعتماد املستندى تالئم البنوك السالمية 

 ى.لو الفرضية األ 

 البسيط: االنحدارالدراسة معادلة  استخدمتلقد 

Y=a+bx 

 التالي:تكون معادلته على النحو  األرباحاملستندية و  االعتماداتالبسيط بين  االنحدار( أن 3وقد تبين من الجدول رقم )

y=8322901.397-.336x 

( 4يتضح من الجدول رقم ) .األرباحاملستندية و  االعتماداتبين  أخصائيةوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  0.05من  أقل sig أو  P-valueقيمة

 .%12االعتمادات املستندية في ارباح البنك بنسبة  مساهمة

 الخالصة:  

من صيغة  بأكثر استخدامهان هذه التقنية يمكن أ كما  الشرعية،تم ضبطها وفق الضوابط  إذا تالئم البنوك االسالمية  املستندي تقنية االعتماد  .1

 (.... الخ وكالة، مشاركة، مرابحة،سالمية )إ 

 أ  إلىبين البنوك االسالمية والتقليدية ويعود ذلك  املستندي يختلف التعامل مع تقنية االعتماد  .2
 
 ن البنوك االسالمية ال تتعامل بالفائدة أخذا

 وعط
 
  فيال تقدم القروض بالفائدة  وبالتالي اءا

 
 لنظيرتها البنوك التقليدية. تمويل التجارة الخارجية خالفا

 تمويل التجارة الخارجية. في السالميمحل الدراسة يستخدم عدد من صيغ التمويل  السالميالبنك  .3

أما البنوك التقليدية ال تتحمل ضمان   السالمي،التمويل  فيوعيوبها بحكمه هو البائع للعميل مخاطر تملك السلعة  السالمييتحمل البنك  .4

 .السالميميزات التمويل  ى أحدالسلعة وهذه 

  التوصيات:

 تمويل قطاع التجارة الخارجية ملا يحققه من ضمان للسلعة وخفض ملخاطر التمويل. فيخاصة  السالمي املصرفياالهتمام بالعمل  .1

مجال تمويل التجارة الخارجية من خالل االعتمادات  فياململكة العربية السعودية حتى تتوفر املنافسة  فيفتح فروع للبنوك االسالمية العاملية  .2

 املستندية.

 االسالمية للمجتمع املسلم عبر الدورات التدريبية. رفع الثقافة املصرفية .3

  السالمي املصرفيتدريب الكوادر املصرفية على العمل  .4
 
  داخليا

 
 لضمان تنفيذ العمل بعيدا عن العقلية التقليدية. وخارجيا
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تمويل التجارة الخارجية من خالل االعتمادات  فيالثقة بين البنوك االسالمية املحلية وتلك العاملية لالستفادة من التجربة العاملية توطيد العالقة و  .5

 املستندية.

 باريس. فين غرفة التجارة الدولية ( الصادرة مUSP600االلتزام بالقواعد واالجراءات املنظمة لالعتمادات املستندية ) .6

 ث الطرق واألساليب.أحدالنماذج املالية واملصرفية وضبطها لتنسجم مع الضوابط الشرعية السالمية باستخدام  نشاء وتطويرإ  .7

 ن مع البنوك واملؤسسات املالية السالمية في مختلف املجاالت مع التركيز في مجال تبادل املعلومات.و اشكال التعأ تطوير  .8

 فاق االستثمار وتقديم التمويل الالزم للمشروعات املتفق على جدواها االقتصادية واالجتماعية وفق صيغ التمويل السالمي. آ تطوير  .9

  املراجع:

 :
ا
: الكتب باللغة العربية  أوال  

 .  ، السكندرية، الدار الجامعية1ط.  االعتمادات املستندية(. 2003سعيد. ) .1

 دار وائل للنشر والتوزيع.   ، عمان ،1ط.  السالميةالبنوك (. 2007) ،فليح .2

 بدون دار نشر.  ،1ط  .االعتمادات املستندية(. 1997) ،الدين يمح .3

 :
ا
:والرسائل الجامعية املجالت واملنشورات والدوريات ثانيا  

. مجلة الواحات للبحوث  "االزمة املاليةولة للتقييم في ظل االتعهدات االئتمانية نظرة مقارنة ومح"(. 2011. )، بن لدغم وفتحي ، موالي رشيد .1

 357-345(: 2)4 :والدراسات

 . 5: . مجلة الباحث املدنية العاملية"الحكم الفقهي لالعتمادات املستندية في املعامالت املصرفية"(. 2013) .سعيد، ف .2

. امللتقى الوطني حول املنظومة  "واالعتماد املستندي التمويل قصير األجل وتطبيقاته في البنوك االسالمية نموذج الخصم "(. 2005سليمان، ) .3

 املصرفية في االلفية الثالثة. جامعة حيحل.

 314-305(: 7)7: . مجلة الباحث"متطلبات تطوير الصيرفة االسالمية في الجزائر"م(. 2010) .، بوشرمةوعبد الحميد ، ناصر سليمان .4

 جامعة الجزائر. ،رسالة ماجستير غير منشورة  ".ميةالسال البنوك  فياليات توظيف االموال "(. 2008) .عروة  .5

 السالميل حول االقتصاد و األ  الدوليامللتقى  ،"املأمول عموميات حول املصارف االسالمية بين الواقع "(. 2002) جعيد.والبشير، ري ادالطاهر، ق .6

 . الواقع ورهانات املستقبل. جامعة الجلفة

جامعة السودان   .رسالة ماجستير غير منشورة  ".تقويم تجربة البنوك االسالمية في الدفع عن طريق االعتمادات املستندية"(. 2007ابوالقاسم، ) .7

 للعلوم والتكنلوجيا، الخرطوم، السودان. 

التمويل واثرها على االقتصاديات واملؤسسات   حول سياسات  الدولي. امللتقى "تمويل التجارة الخارجية في املستندي دور االعتماد "(. 2006كوش، ) .8

 النامية. جامعة بسكرة.

 كلية الحقوق جامعة باتنة الجزائر. .رسالة دكتوراه غير منشورة  ".أثر الغش في عقد تنفيذ االعتماد املستندي " (. 2014ليلى، ) .9

 ،الخرطوم ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا .رسالة ماجستير غير منشورة  ".تطوير التجارة الخارجية فيدور االعتمادات "(. 2009) ،نزار .10

 .السودان

:
ا
واقع االلكترونية ثالثا :امل  

 األكاديمية االسبانية للتجارة الخارجية و إدارة األعمال، دراسات في التجارة الخارجية، االعتماد املستندي، موقع إلكتروني:  .1
http://www.reingexeeni.edu.es/pdfar/ar67.pdf   Clé 21/08/2006. 

 إلكتروني:بات االعتماد املستندي،موقع بنك الرياض، خطا .2
http://www.riyadbank.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4o39LQESZnFO8YbWgToR6KIGcQ7IkR8PfJzU
_WDEov0vfUD9AtyQyPKHR0VAaIhkOQ!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0JfMUk5  

 Clé   http://www.cibafi.org/arabic/foundation/Productions.asp 17/08/2006. املنتجات املالية، موقع إلكتروني :   االستثمارالبنوك و شركات  .3

 لكتروني:  إ الخارجية، موقعدور البنوك في تمويل التجارة  االقتصاد،منتدى السرنبيت  .4
 http://www.sarambite.info/site/electrobib/lis/lis74.zip  Clé 11/06/2006. 
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Abstract: The study seeks to define the importance of documentary credit as one of the indirect financing tools in 
Islamic banks, especially the import and export, as a case study of Al-Rajhi Bank in Riyadh in the Kingdom of Saudi 
Arabia, using simple linear regression during the period 2000-2017, the study found that documentary 
accreditation technology is suitable for Islamic banks if they are adjusted according to Shariah controls, it 
recommended to pay attention to Islamic banking work, especially in financing the foreign trade sector, because of 
the guarantees it achieves for the commodity and the reduction of financing risks.   
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