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Abstract: 

The world is witnessing regional and international changes and economic and social 
transformations resulting in a new world order. With these developments, many countries, 
including Algeria, realized that they must undertake a series of measures to adapt to 
developments in order to achieve stability and planned objectives by The financial sector is more 
flexible and effective depending on the principles of the policy of financial liberalization, which 
is part of the policy of economic liberalization, which in turn aims at achieving economic 
development. 

In view of the obstacles facing financing operations, the financing problem has been 
considered one of the most difficult and complex problems facing development in all countries 
in light of the current international transformations through: globalization, liberalizing its foreign 
trade, financial liberalization, reform programs and economic recovery. 

Algeria has implemented the financial liberalization policy in Algeria since 1990, after the 
enactment of the Supplementary Finance Act of 2009, which expressed its desire to maintain and 
control the banking sector and not to expand the course of financial liberalization by canceling 
consumer loans and obliging banks to finance foreign trade For cancellation and confirmed only, 
which has adversely affected the competition in the interbank. The implementation of the fiscal 
liberalization policy in Algeria did not achieve the desired objectives and did not have a positive 
impact on the rates of economic growth achieved, nor did it succeed in improving the capacity of 
the financial system. 
key words:  Foreign trade finance techniques - Financial liberalization - Documentary credit - 
Globalization. 

 :مقدمة
حنو اقتصاد السوق، تقليص دور الدولة، تنامي  يشهد العامل تغريات إقليمية ودولية وحتوالت اقتصادية جتلت مظاهرها يف االجتاه

دور الشركات املتعددة اجلنسيات واملؤسسات املالية، توجه الدول النامية للقيام بإصالحات هيكلية واقتصادية ومالية، وهذا ما يؤدي 
  .صاديةإىل تعزيز القدرة تنافسية للدولة ويساهم يف زيادة معدالت النمو االقتصادي و حيقق التنمية االقت

إن االقتصاد العاملي أصبح يتميز خباصيتني أساسيتني، األوىل هي إعادة توحيد النظام االقتصادي العاملي على أساس ما تفرضه 
لى العوملة االقتصادية ومؤسسا�ا، والثانية هي اجتاه دول العامل إىل إقامة تكتالت اقتصادية فيما بينها خدمًة ملصاحلها وهو ما ينطبق ع

التحرير املايل؛ حترير جتار�ا اخلارجية؛االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة و توقيع : ر اليت تسعى يف بداية األلفية اجلديدة إىلاجلزائ
  .اتفاق الشراكة

وسيلة ك يف ظل هذه املتغريات الدولية الراهنة تسعى اجلزائر إىل تبين إسرتاتيجية التحرير االقتصادي عامة والتحرير املايل خاصة
  .لتمويل جتار�ا اخلارجية يف ظل التحوالت اجلديدة وحتقيق النمو االقتصادي، و االنفتاح االندماج يف االقتصاد العاملي

  : ملعاجلة هذا املوضوع سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية التالية     
  ارجية في الجزائر؟فيما تتمثل انعكاسات تطبيق سياسة التحرير المالي على تقنيات تمويل التجارة الخ

  :العولمة المالية -أوال
ىل تعترب العوملة املالية أحد أوجه التحرير املايل وكذلك أحد العوامل الدافعة له، فهي تعرب عن ما يسمى باالنفتاح املايل، الذي يؤدي إ

  .   املصرفية أكثر ارتباطا وتكامال تكامل وارتباط األسواق املالية احمللية بالعامل اخلارجي حبيث تصبح أسواق رأس املال وألسواق
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، 1"زيادة يف التجارة الدولية والروابط املالية اليت دعمها التحرير االقتصادي والتغريات التكنولوجية:" وميكن تعريف العوملة املالية بأ�ا 
  .2واجزالالوساطة  إزالة القيود التنظيمية ورفع احل: وتركز العوملة املالية على ثالثة أسس رئيسية هي

وهذا يعين اعتماد أساليب التمويل املباشر إلجراء عمليات التوظيف واالقرتاض واليت توفرها األسواق املالية وما : الالوساطة - 1
صاحبها من تطورات يف آليات التمويل اليت تطرحها األسواق خاصة بعد تفاقم أزمة املديونية دوليا، حىت أن األدوات املالية مل تعد 

  .السندات ما قبل التجديد املايل إمنا مشتقات مالية متتد إىل أجيال من التحديث الذي تسنده التجديدات التكنولوجيةو هم تلك األس
فلوال العوملة املالية وعمق وسيولة السوق املايل الدويل ملا تقدمت الالوساطة يف التمويل وأصبحت مؤشرا على تغلغل األسواق 

للبنوك، ومل تعد عالقة اجلمهور العام واملدخرين باملستثمرين جمرد حسابات بنكية وودائع حتول إىل  املالية داخل االقتصاد كمنافس
 .قروض إمنا عالقة إصدار واكتتاب مباشر يف األوراق املالية

ة خالل الثمانينات تزامن مبدأ القيود التنظيمية مع السياسة النقدية اجلديدة للواليات املتحدة األمريكي: إزالة القيود التنظيمية - 2
اعتمدت هذه السياسة نظام تعومي  أخرىواليت ألغت الكثري من القيود التنظيمية خاصة يف جمال تسيري احلسابات املالية، ومن جهة 

معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت، دون أن يعين ذلك احلرية املطلقة أو الفوضى العارمة إمنا التخفيف من الرقابة على هذه 
 .لياتالعم
إن الشرط الضروري للعوملة املالية ليس فقط يف انفتاح أسواق املال القطرية أمام تدفق رؤوس األموال وإمنا أيضا يف : رفع الحواجز - 3

 :انفتاح األقسام املوجودة يف هذه األسواق على بعضها البعض، أي أن تطبيق هذا املبدأ يتم على املستويني
انية االنتقال من السوق املايل قصري األجل إىل السوق املايل طويل األجل، من البنوك التجارية إىل ويعين إمك :المستوى الداخلي- أ

 .إخل...بنوك األعمال، من خدمات التأمني إىل اخلدمات البنكية، ومن أسواق الصرف إىل األسواق املالية،
 األجانب حبيث يتسىن هلم شراء جزء من األصول املالية ويعين فتح األسواق املالية الوطنية أمام املتعاملني: المستوى الخارجي-ب

  . لكربى الشركات الوطنية، باإلضافة لألصول املالية احلكومية
  :3مبؤشرين مها املالية  وميكن االستدالل عن العوملة

يث تشري البيانات إىل هو تطور حجم املعامالت عرب احلدود يف األسهم والسندات يف الدول الصناعية املتقدمة ح: المؤشر األول -
بينما  1980من الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه الدول يف عام  %10أن املعامالت اخلارجية يف األسهم والسندات كانت متثل أقل من 

يا يف فرنسا وإيطال %200وإىل ما يزيد عن  1996يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا عام  % 100وصلت إىل ما يزيد عن 
  .وكندا يف نفس العام

هو تطور تداول النقد األجنيب على الصعيد العاملي، فإن اإلحصاءات تشري إىل أن متوسط حجم التعامل اليومي : يالمؤشر الثان -
  .1995 ترليون دوالر عام 1.2مليار دوالر أمريكي يف منتصف الثمانينات إىل حوايل  200يف أسواق الصرف األجنيب قد ارتفعت عن 

جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من تزايد درجة تكامل األسواق املالية فإ�ا مل تصل بعد إىل درجة التكامل يف األسواق السلعية أي و 
  .أن العوملة املالية ال زالت يف درجة أقل من العوملة اإلنتاجية أو عوملة اإلنتاج

رأس املال ويقصد بذلك إلغاء احلضر على املعامالت يف  رير حسابمن ناحية أخرى نالحظ أن جوهر عوملة األسواق املالية هو حت
حساب رأس املال واحلسابات املالية مليزان املدفوعات واليت تشمل املعامالت املتعلقة مبختلف أشكال رأس املال مثل الديون وأسهم 

  .املالاحملافظ املالية واالستثمار املباشر والعقاري والثروات الشخصية وحترير حساب رأس 
  :وتتضمن العوملة املالية حترير املعامالت التالية

  ؛املعامالت املتعلقة باالستثمار يف سوق األوراق املالية مثل األسهم والسندات -
 املعامالت املتعلقة بأصول الثروة العقارية أي املعامالت اخلاصة بشراء أو بيع العقارات اليت تتم حمليا بواسطة غري املقيمني أو شراء - 

   ؛العقارات يف اخلارج بواسطة املقيمني
وقروض املعامالت اخلاصة باإلئتمان التجاري واملايل والضمانات والكفاالت والتسهيالت املالية اليت تشمل التدفقات للداخل  - 

  ؛التدفقات يف اخلارجوالودائع اليت متثل 
خلاصة بالودائع أو القروض أو املنح أو املرياث أو تسوية املعامالت املتعلقة بتحركات رؤوس األموال الشخصية وتشمل املعامالت ا - 

 ؛الديون



             تحرير املايل وانعكاسه على تقنيات متويل التجارة اخلارجية يف اجلزائريةال
 سحنون مجال الدين. د+  نبيلة بلغنامي .د ط                            

 330 - 317 ص، 2017ي الثاين السداس، 17 لعددا                 ISSN  6132-1112                            جملة اقتصاديات مشال إفريقيا           
319 

املباشر الوارد للداخل أو  االستثماراألجنيب املباشر وهي تشمل التحرر من القيود املفروضة على  باالستثماراملعامالت املتعلقة  - 
  .أو حتويالت األرباح عرب احلدود اتاالستثمار املتجه للخارج أو على تصفية 

 :آليات تكييف الجهاز المصرفي الجزائري مع متطلبات العولمة - ياثان
حيتاج اجلهاز املصريف اجلزائري إىل آليات خاصة لالندماج يف النظام املايل العاملي ومواجهة عمليات حترير جتارة اخلدمات املصرفية 

للعوملة املالية إىل أقل درجة ممكنة، وزيادة القدرة التنافسية والعوملة املالية، وذلك �دف تعظيم اآلثار اإلجيابية وتقليل اآلثار السلبية 
 :للبنوك اجلزائرية وذلك من خالل مجلة من اإلجراءات منها

  ؛اإلسالميةتوسيع و تنويع قائمة املنتجات واخلدمات املالية قصد تلبية متطلبات املواطنني مبا فيه خدمات الصريفة  - 
 قاء باألداء املصريف؛تنمية مهارات العاملني بالبنوك لالرت - 
 تبين سياسة التسويق املصريف احلديث؛ - 
تفعيل الدور التوجيهي والرقايب للبنك املركزي، حتديث نظم اإلدارة والسياسات املصرفية، وضع (التكيف مع املعايري املصرفية الدولية  - 

 ؛)آلية للتنبؤ املبكر باألزمات املصرفية، تدعيم رؤوس أموال البنوك
 اهرة البريوقراطية والعالقات اخلاصة مع الزبائن، واستخدام األساليب احلديثة يف اإلدارة والتنظيم؛التقليل من ظ - 
تكثيف البيئة املصرفية مبضاعفة عدد املصارف اخلاصة والعمومية، احمللية واألجنبية، لتشجيع اقتصاد السوق القائم على املنافسة  - 

 والتنافسية؛
 املعلومات واملعطيات بشكل أسرع وأوثق سواء حمليا أو عامليا واستخدام تقنيات اإلعالم اآليل؛ تطوير دعامة املواصالت لكي تنتقل - 
 التحول إىل البنوك الشاملة من خالل تنويع البنوك خلدما�ا كخطوة أوىل حنو مواجهة املنافسة املصرفية العاملية؛ - 
ريف بني البنوك الوطنية أو األجنبية ملواجهة البنوك العمالقة يف تقوية قاعدة رأمسال البنوك الوطنية وزيادة عمليات االندماج املص - 

 السوق املصرفية؛ 
االهتمام باالستثمار يف العنصر البشري من خالل نظم تدريبية متطورة وتطوير أدائهم يف جمال استيعاب املستجدات املصرفية،  - 

  واالستعانة باخلربات احمللية واألجنبية يف هذا ا�ال؛
االبتكارات املصرفية احلديثة املتمثلة يف املشتقات والعقود املستقبلية وعقود االستثمار مثل عقود االختيار ومقايضة  التعامل مع - 

 األوراق املالية واملبادالت؛
إعادة هيكلة القطاع املصريف عن طريق تشجيع االندماج بني املصارف احمللية وخاصة الصغرية منها إلنشاء وحدات مصرفية كبرية  - 
 كنها تقدمي خدمات مصرفية متنوعة ومتكاملة وبتكلفة تنافسية؛مي
  توسيع قاعدة ملكية املصارف جلعل إدار�ا مسؤولة أمام شرائح أوسع من املسامهني وتقليل ملكية القطاع العام فيها؛ - 
ملستقبلية يف عامل تتسم فيه حركة رفع احلد األقصى لرأس املال املدفوع واملصرح به حىت تستطيع املصارف تلبية التزاما�ا احلاضرة وا - 

 رؤوس األموال بسرعة فائقة؛
 التوجه حنو االندماجات اإلقليمية كخطوة أوىل حنو االندماج يف النظام املايل واملصريف العاملي؛  - 
 رفع مستوى أداء وإدارة املخاطر واختيار أفضل الوسائل وانسبها لعالج األزمات املصرفية واملالية؛ - 
 ات جلنة بازل لإلشراف املصريف من أجل مواجهة املخاطر املصرفية وإدار�ا؛االلتزام مبقرر  - 
فية الرقابة الوقائية، وتعين استخدام طرق أفضل من جمرد مراقبة وتتبع أعمال البنوك التجارية، وزيادة املقدرة على التنبؤ باألزمات املصر  - 

 صريف؛قبل حدوثها، وبالتايل احلد من آثارها السلبية على اجلهاز امل
عقلنة تسيري البنوك، وذلك من خالل فصل وظيفة املدير العام عن وظيفة رئيس جملس اإلدارة، �دف تقوية الرقابة الداخلية للبنوك،  - 

إىل جانب  تكوين مدراء حمرتفني خمصصني هلذه الوظيفة، مع األخذ بعني االعتبار مهارا�م وخرب�م وليس على أساس اعتبارات 
 سياسية وشخصية؛

إجراء إصالحات عميقة لنظام احلوافز واملكافئات اخلاصة مبسريي ومديري القطاع، بطريقة جتعلهم يستفيدون من حوافز مالية، لكن  - 
 باملقابل جيب عليهم أن يتحملوا املسؤولية يف حالة عدم االنضباط يف التسيري واملراقبة؛

 لنظم واملعايري العاملية؛حتسني الشفافية واإلفصاح وتطوير نظم احملاسبة لتتناسق مع ا - 
 .تفعيل عملية خوصصة القطاع املصريف من أجل ضمان أداء وفعالية أكرب - 
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ركة وعموما ميكن القول أن من متطلبات العوملة املالية والتطورات االقتصادية احلديثة إصالح األنظمة املالية واملصرفية إلتاحة الفرصة حل
حسن استغالل، وهو ما جيعل اجلهاز املصريف اجلزائري أمام حتد كبري ال يقتصر على تطوير البنية رؤوس األموال حمليا ودوليا واستغالهلا أ

التكنولوجية فقط بل اإلدارية أيضا وتعزيز املوارد البشرية ألن الصناعة املصرفية احلديثة أصبحت على مستوى عال من التطور 
 . واالحرتاف

  :ها في عملية التحرير الماليالتطورات االقتصادية العالمية ودور  - ثالثا
عرف العامل يف العقود األخرية وحىت منذ بدايات القرن الواحد والعشرين حتوالت اقتصادية متسارعة ومتالحقة، اتسمت بإطالق   

هذه التحوالت وحماولة الستيعاب . التنظيميةو قوى السوق وحترير املبادالت التجارية وحركة رأس املال وإزالة وختفيض القيود التشريعية 
 ،اليت يعيشها العامل حاليا واليت تدفع اقتصاديات العامل حنو تبين آليات التحرير االقتصادي بشكل عام والتحرير املايل بشكل خاص

  :ومن أبرز هذه املتغريات
  .االحتاد السوفييت و حتول األنظمة االشرتاكية حنو اقتصاد السوق ا�يار - 
 .قتصادية اإلقليميةتزايد االجتاه حنو التكتالت اال - 
 .جتارة اخلدمات املالية *)OMC(إنشاء املنظمة العاملية للتجارة و حترير  - 
 .تزايد دور املؤسسات الدولية يف إدارة الشؤون االقتصادية - 
 :السوق اقتصاداالتحاد السوفيتي وتحول األنظمة االشتراكية نحو تبني آليات  انهيار -1

ن املاضي، فبا�يار جدار برلني الذي كان نتيجة لظهور فكر ر احلدث األبرز واملهم يف �اية الق 1991م االحتاد السوفييت عا ا�ياريعترب 
عن حتول العالقات  اإلعالنا�ار معه االقتصاد االشرتاكي كقوة اقتصادية وسياسية، وكان ذلك مبثابة  *"اجلالسنوست والبريوسرتويكا"

سباق حنو التسلح، و فتح هذا اختفاء املعسكر االشرتاكي، و منه زوال احلرب الباردة وال االقتصادية الدولية، األمر الذي يساهم يف
  .4ا�ال واسعا لسيادة إيديولوجية السوق للتمكن والتعميم الوضع

ير السوق وتطبيق اخلوصصة والتحر  اقتصادياتونتيجة ا�يار االشرتاكية أضحت املنظمات الدولية توصي بإتباع سياسة التحول إىل 
  .االقتصادي باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق النمو االقتصادي

تعترب التحوالت االقتصادية من الظواهر االقتصادية العاملية املعاصرة، فقد : تزايد التوجه نحو التكتالت االقتصادية اإلقليمية -2
وقد أثبتت جتارب التكامل  ،ملنافسة يف ظل العوملةأصبحت العديد من الدول تتجه حنو التكتل واالندماج يف كيانات أكرب ملواجهة ا

قدر�ا على توفري مكاسب ومزايا تعجز  -والذي لقب بعصر التكتالت االقتصادية –يف النصف الثاين من القرن املاضي  اإلقليمي
   5:الدول املنفردة عن حتقيقها، ومن أهم هذه املزايا

الذي يستند إىل مزايا النسبية اليت تتمتع �ا الدول األعضاء، مما يعزز القدرة التمتع بوفورات احلجم الكبري، التخصص اإلنتاجي 
 . التنافسية ملنتجات هذه الدول ويسهم يف زيادة معدالت النمو االقتصادي

العاملي هو تزايد دور  لالقتصادمن أهم اخلصائص املميزة  :تزايد دور المؤسسات الدولية في إدارة الشؤون االقتصادية - 3
ؤسسات االقتصادية الدولية، حيث تقوم هذه املؤسسات واملتمثلة يف صندوق النقد الدويل، البنك العاملي واملنظمة العاملية للتجارة امل

بإدارة النظام االقتصادي العاملي يف ضوء جمموعة من السياسات والنظم النقدية، املالية، والتجارية التحريرية واملؤثرة يف السياسات 
 .للغالبية العظمى من دول العامل، خاصة الدول النامية االقتصادية

االقتصادي القائمة على االنفتاح والتحرير االقتصادي  اإلصالحفإىل جانب تشخيص املشكالت االقتصادية وتصميم اسرتاتيجيات 
واخلدمية، باإلضافة إىل تقدمي واملايل تسعى هذه املؤسسات إىل دفع دول العامل وخاصة الدول النامية حنو حترير أسواقها السلعية 

  : 6املساعدات واملشورة الفنية من أجل تدعيم عملية التحرير املايل واملصريف، ومن أهم هذه املساعدات
  .إجراء حتسينات وحول التشريعات األساسية للمصارف املركزية وبقية اجلهاز املصريف - 
 .رة النقد األجنيب، وسوق النقدإجراء حتسينات وإصالحات يف اإلدارة النقدية واملالية وإدا - 
 .حتسني أوضاع الديون احلكومية، واإلحصائيات النقدية - 
تصميم نظم املدفوعات وإقامة ترتيبات نظام التأمني على الودائع، وإعداد أنظمة احليطة املالية، وتعزيز القدرة الرقابية على اجلهاز  - 

 .نهااملصريف، ال سيما دخول املصارف  إىل األسواق وخروجها م
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و ميكن القول أن هذه املؤسسات الدولية املتمثلة يف صندوق النقد الدويل والبنك العاملي واملنظمة العاملية للتجارة، هلا دور مهم يف 
ترسيخ مبادئ التحرير االقتصادي والتحرير املايل من خالل مسامهتهم يف التعجيل بعملية التحرير املايل من خالل برامج اليت املقرتحة 

االقتصادي والتعديل اهليكلي، أو عن طريق اإلعانات واملساعدات املالية أو عن طريق حترير اخلدمات املالية و  اإلصالحن برامج ضم
 .الذي يعترب أهم عناصر التحرير املايل

نظومة االقتصاد االشرتاكي، ويف النهاية ميكن القول أن التحول اهلائل الذي انتشر تأثريه يف كافة أرجاء املعمورة واملتمثل يف ا�يار م
الذي تولد عنه ظهور ما يعرف بالنظام العاملي اجلديد أحادي القطبية من جهة، وبروز االقتصاديات املتحولة أو االنتقالية وتنامي 

لعاملية للتجارة من ظاهرة التكتالت االقتصادية واجتاه العامل إىل املزيد من حترير التجارة يف خمتلف ا�االت خاصة بعد إنشاء املنظمة ا
البارزة يف الدفع حنو املزيد من االنفتاح والتحرير االقتصادي واملايل، وهذا ما ألزم  إسهاما�اجهة أخرى، كلها متغريات وعوامل هلا 

  .لعاملي اجلديدتطوير و إنتاج النظم املعرفية والسياسة واالقتصادية، إىل جانب الفلسفات واآلليات اليت تربز وتعزز وتفعل هذا النظام ا
 :متطلبات نجاح التحرير المالي - رابعا

، يشرتط جناح سياسة التحرير املايل توفر جمموعة من املتطلبات قبل الشروع يف إجراءات إزالة القيود واالنفتاح املايل حيث جيب مراعا�ا
، باإلضـافة إىل فشـل تطبيـق سياسـة التحريـر بعد مجلة االنتقادات اليت تعرضـت هلـا نظريـة التحريـر املـايل MCKINNONوذالك ما أقره 

، والـــذي ركـــز فيـــه علـــى )1991(ببنـــاء منـــوذج جديـــد عــام   MCKINNONاملــايل عنـــد بعـــض الـــدول مثلمــا وقـــع للشـــيلي، حيـــث قــام 
نيهمـا فهـو عنصرين مهمني اعتربمها كشرط أساسي لتطبيق وجناح سياسة التحرير املايل، يتمثل أوهلما يف استقرار االقتصـاد الكلـي أمـا ثا

  .7التدرج يف تطبيق سياسة التحرير املايل دون إمهال الرقابة على األنظمة املصرفية
املزيد من الدقة والتحليل حول شروط جناح سياسة التحرير املـايل، ولعـل  MCKINNON وتوالت الدراسات واألحباث لتضيف لتحليل

  :من أمهها ما يلي
ــة االقتصــادية يعــد اســتق: تــوفر بيئــة اقتصــادية مســتقرة -1 رار االقتصــاد الكلــي ركيــزة أساســية قبــل تبــين سياســة التحريــر املــايل، فالبيئ

وعجــز املوازنــة وغريهــا مــن املخــاطر الــيت تــؤثر علــى االنفتــاح علــى النظــام املــايل العــاملي ومــن مث  8املســتقرة تغيــب عنهــا خمــاطر التضــخم
  :9العناصر التالية إىلوتوىل األمهية . االندماج فيه

 ياسة نقدية موجهة حنو االستقرار،س -
 املايل، االستقرارسياسة مالية فعالة وأسعار الصرف تدعم  -
 .توافر قطاع مايل كفئ ومستقر -
 : 10وذلك من خالل :توفر نظام قانوني و إشرافي مناسب -2
 توافر بنية مؤسسية وقانونية مالئمة، -
 .التنظيم واإلشراف املناسب على املؤسسات املالية -
 :مراعاة التدرج والسرعة في تطبيق برنامج التحرير المالي - 3
 كافة وتتم واحد، آن يف اخلارجي املايل والقطاع الداخلي املايل القطاع حترير يتم وفيه مباشر أحدمها املايل للتحرير منهجان مثة

  .وحذر حبيطة وتطبيقه إجراءاته يف ومتأين متسلسل شكل يف يتم الذي التحرير وهو تدرجيي واآلخر واحد، وقت يف التحرير إجراءات
  :الجزائر في المالي التحرير -خامسا

 القيود من والتقليل البنوك دور تفعيل أجل ومن واملصريف، املايل قطاعها وحترير بإصالح كبريا اهتماما اجلزائرية السلطات أولت
 قانون مبوجب والقرض النقد قانون أصدرت الثمانينات، اية� بدأته الذي السوق اقتصاد إىل التحول مسار وتعميق عليها املفروضة

 كل على القانون هذا وسياق التحرير املايل، وأشتمل واملصرفية املالية اإلصالحات سياق ضمن 1990 أفريل 14 يف الصادر 90-10
 متعلقة جديدة مبادئ إىل باإلضافة ،1988اإلصالح تكييف وقانون 1986 لسنة والبنك القرض قانون يف جاءت اليت املبادئ
 املصريف ا�ال وفتح البنكي، النظام ولدور النقدية للسياسة االعتبار وإعادة الفائدة، ملعدالت التدرجيي كالتحرير املايل التحرير بسياسة

املتعلق   R. Mc KINNON et E. SHAW املال بالتحرير املتعلق وفقا ملنهج املال رأس حساب وحترير األجنبية املنافسة أمام احمللي
 جهة، من املصرفية املنظومة مكونات بني جديدة عالقة إحداث هو والقرض النقد قانون تضمنها اليت النقاط أهم بالتحرير املايل ومن

 يف تضطلع بدور مهم 10-90 القانون مبوجب البنوك أصبحت حيث أخرى، جهة من العمومية االقتصادية املؤسسات وبني وبينها
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 جاء و�ذا. االستثمارات خمتلف متويل إىل وتوجيهها القروض منح جمال يف أو وتعبئتها الودائع مجع خالل من سواء ةاملالي الوساطة
 :أمهها التدابري من مبجموعة والقرض النقد قانون

 يتوىل املالية، السلطات عن مستقلة حقيقية، نقدية سلطةواعتباره اجلزائر  ببنك يسمى أصبح الذي املركزي للبنك االستقاللية منح - 
 .ومراقبته وإدارته تسيريه تتوىل جديدة هيئات بظهور وذلك تنظيمه إعادة جانب إىل البالد، يف النقدية السياسة وتوجيه إدارة

 إىل ،املصرفية أنشطتها ملزاولة واألجنبية احمللية اخلاصة لبنوك أمام وفتحه الوطين االقتصاد ومتويل التنمية يف النقدي السوق دور تفعيل -
 .اجلزائر بورصةمسيت  املنقولة للقيم سوق بإنشاء اإلقرار جانب

 بإلغاء وذلك مايل، كوسيط الوطين االقتصاد متويل يف دورها ويف املصريف النشاط يف فعاليتها لزيادة العمومية البنوك مهام تعديل -
 يف باالستثمار هلا والسماح ومتنوعة، جديدة يةومصرف مالية وخدمات منتجات تقدمي على وتشجيعها املصريف النشاط يف التخصص

أجنيب وإنشاء سوق للقيم م البنوك اخلاصة برأس مال حملي و جمال األسواق املالية ومواجهة املنافسة الناجتة عن انفتاح السوق النقدي أما
 .املنقولة
 لسنة التكميلي املالية قانون صدور وبعد اجلزائرية السلطات أن إال 1990 سنة منذ اجلزائر يف املايل التحرير سياسة تطبيق جهود ورغم

 قروض إلغاء مت حيث املايل، التحرير مسار يف التوسع وعدم املصريف القطاع على سيطر�ا على احلفاظ يف رغبتها أبدت 2009
 وراء كان ما وهذا ،طفق والمؤكد لإللغاء القابل غير المستندي بالقرض الخارجية التجارة بتمويل البنوك إلزام ومت االستهالك

 أن ومبا، البنوك بني فيما املنافسة على سلبا الزيادة هذه أثرت حيث اجلزائرية، البنوك لدى  10%حبوايل السيولة فائض يف الزيادة
 قانون صدور بعد املايل التحرير مسار يف التوسع وعدم املصريف القطاع على سيطر�ا على احلفاظ يف رغبتها أبدت اجلزائرية السلطات

  .2009  لسنة التكميلي املالية
أما فيما خيص هيكلة النظام البنكي واملايل اجلزائري يف ظل التحرير املايل، فلقد مهد قانون النقد والقرض ألول خطوات حترير 

واملؤسسات املالية النظام البنكي اجلزائري على البنوك  انفتاحالقطاع البنكي، وقد جتسد هذا التحرير مع بداية التسعينات من خالل 
ورغم وجود بنوك خاصة إال . اخلاصة الوطنية واجلنبية، واليت أصبح بإمكا�ا أن تفتح فروعها باجلزائر شرط أن ختضع للتشريع اجلزائري

ود شبكة بنوك عمومية اليت تتميز بوج الستةأن القطاع العام البنكي ال يزال يهيمن على النشاط املايل واملصريف يف اجلزائر من خالل 
من املوارد املالية  %90وكالة تغطي مجيع الرتاب الوطين، كما أن هذه البنوك  العمومية جتمع حوايل  1050 تتجاوزمن الوكاالت 

من القروض لكل من القطاع االقتصادي العام واخلاص، وهذا مقارنة بالقطاع البنكي اخلاص الذي  %93املتاحة و توزع أكثر من 
وهناك جمموعة من العوامل اليت . وكالة يقتصر تواجدها على املدن الكربى 37فروع والوكاالت تصل إىل حوايل يضم عدد قليل من ال

  11:أثرت سلبا على دور القطاع البنكي اخلاص سواء يف تعبئة االدخار أو يف منح القروض، لذكر منها
  .1998ك اخلاصة ظهرت بعد يعترب القطاع البنكي اخلاص يف اجلزائر حديث النشأة، حيث أن معظم البنو  - 
 .اعتماد البنوك اخلاصة على متويل التجارة اخلارجية على حساب متويل املؤسسات املنتجة - 

، 2003لتجاري اجلزائري يف تصفية البنك الصناعي وا، و "بنك  اخلليفة"فقدان الثقة يف القطاع البنكي اخلاص الوطين بعد فضيحة 
والرقابة على  اإلشرافقدية إىل تقوية نظام نوهذا ما دفع بالسلطات ال. البنكي اجلزائري ككل واليت كان هلا آثار سلبية على النظام

 .واملتعلق بقانون النقد والقرض 2003الصادر يف أوت  03-11النظام البنكي اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم 
   :اليةالمنظمة العالمية للتجارة وتحرير التجارة  في الخدمات الم - سادسا

ة يتزايد االجتاه الدويل حنو حترير أسواق السلع واخلدمات من كافة القيود اجلمركية وغري اجلمركية مبعىن التحول من سياسة محاية التجار 
  .لتجارةالدولية إىل سياسة حرية التجارة الدولية وذلك حتت إدارة املنظمة العاملية للتجارة، اليت حلت حمل االتفاقية العامة للتعريفات وا

  :12ومن أبرز ما جاءت به آخر جولة من جوالت األرغواي
  .املفاوضات حول السلع  لتحقيق املزيد من حترير وتنمية التجارة الدولية-
  : املفاوضات حول املوضوعات اجلديدة اليت مل يسبق التفاوض عليها يف اجلات و هي -
    .جتارة اخلدمات*   
  .قوق امللكية الفكريةاجلوانب التجارية املرتبطة  حب*   
  .إجراء االستثمارات املتعلقة بالتجارة*   

  :13و�دف هذه املنظمة باعتبارها أحد أضلع النظام االقتصادي العاملي إىل تقوية هذا النظام من خالل
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والتعمري الذي أو  التنسيق مع صندوق النقد الدويل الذي أوكلت إلية مهمة حترير النظام النقدي الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء  - 
  .كلت إليه مهمة حترير النظام املايل ودعم مشروعات االستثمار وتوجيه عملية التنمية

 على جهاز فصل النزاعات وتسوية اخلالفات التجارية اإلشراف - 
 مراقبة السياسات التجارية ومتابعتها - 
 : 14تعتمد على عدد من الدعائم أمهها حترير أسواق السلع واخلدمات اليت - 
 .فيض التدرجيي للرسوم اجلمركية و ختفيض احلواجز والقيود التعريفيةالتخ ·
 .إزالة القيود الكمية املباشرة من نظم احلصص وحظر االسترياد وغريها ·
مشول حترير التجارة الدولية ليس يف جمال السلع الصناعية فقط، بل أيضا السلع الزراعية، وكذا حترير قوانني االستثمار من القيود  ·

 .ثر على التجارة الدوليةذات األ
 اقتصادياتوقد أدرج قطاع اخلدمات ضمن املفاوضات متعددة األطراف نظرا ملا أصبح ميثله هذا القطاع من أمهية متزايدة يف 

وقطاع اخلدمات املالية خاصة ميثل أهم القطاعات اليت  اخلدمات عامةو�ذا أصبح قطاع . اإلمجايلالدول و مدى مسامهته يف الناتج 
حيث توصلت املنظمة العاملية للتجارة يف هذا اإلطار إىل إبرام اتفاقية . ترتكز عليها تنمية القطاعات األخرى يف العديد من دول العامل

حترير اخلدمات اجلات، واليت تعترب االتفاقية الوحيدة اليت تغطي التجارة الدولية يف اخلدمات، حيث ظهرت الوثيقة اخلتامية اليت تشمل 
ى جدول أعمال جولة ل، وكان ذلك بعد إدراج التجارة يف هذا القطاع ع1999، على أن يبدأ سريا�ا إبتداءا من 1997يف  اجلات

 20/09/1986.15باألورغواي وذلك يف " بونتاديإليسيت"فيما مسي بإعالن  ورغواياأل
 :ا عند تطبيق االتفاقية، وهي على النحو التايلوتضمنت اتفاقية حترير اخلدمات جمموعة من االلتزامات والضوابط اليت جيب مراعا�

ينطوي هذا املبدأ على عدم التمييز بني موردي اخلدمات األجانب من حيث الدخول إىل األسواق : مبدأ الدولة  األولى بالرعاية -1
األطراف األعضاء، كما مسحت  وشروط التشغيل، وأن أية ميزة تفضيلية متنحها دولة عضو يف االتفاقية لعضو آخر متتد تلقائيا إىل كافة

  االتفاقية للدول بتحديد ما تراه من استثناءات لبعض 
اخلدمات، على أن يتم مراجعة االستثناءات املمنوحة بعد مرور مخس سنوات من سريا�ا بواسطة جملس التجارة يف اخلدمات، و أال  -2

 .تتعدى فرتة سريا�ا عشر سنوات يف أي حال من األحوال
الدولة العضو يف املنظمة بأن متنح املنتج الوارد هلا من دولة عضو أخرى سلعة كانت  التزاميعين هذا املبدأ : لة الوطنيةمبدأ المعام  -3

أو خدمة أو منتج فكري معاملة املنتج الوطين من حيث التدابري احلكومية من تشريعات، أو لوائح أو ضرائب أو رسوم، أو أية تدابري 
 .ويستثىن من ذلك التعريفة اجلمركية املقررة عليها فقط ال غري. جارةحكومية أخرى تؤثر يف الت

حيث يتم حتقيق هذا املبدأ من خالل تعهد كل دول بنشر كل القوانني و القرارات واإلجراءات الوطنية ذات الصلة : مبدأ الشفافية -4
مات التابع للمنظمة العاملية للتجارة بأية قوانني جديدة باتفاقية جتارة اخلدمات، و كذا تلزم االتفاقية كل عضو بإخطار جملس جتارة اخلد

 األضرارعنها  اإلفصاحكما تتيح االتفاقية للعضو عدم تقدمي معلومات سرية يرتب على . أو تعديالت يف القوانني السارية املفعول
 .مبصاحله التجارية ملشروعاته العامة  واخلاصة أو يف غري صاحل املصاحل العامة

تنص االتفاقية على أن التحرير يف هذا ا�ال يتم بشكل تدرجيي وذلك �دف تشجيع النمو االقتصادي : مبدأ التحرير التدريجي -5
بني كل الشركاء التجاريني، حيث يتم ذلك من خالل إزالة أو ختفيض أي آثار من شأ�ا اعرتاض التجارة يف اخلدمات، بالشكل الذي  

 .شاركة يف املفاوضاتحيقق مصاحل مجيع الدول امل
 :تدعو االتفاقية إىل تسهيل زيادة مشاركة الدول النامية ألعضاء من خالل: مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية -6
 .قدر�ا التنافسية ملواجهة قطاعات اخلدمات املتمثلة يف الدول املتقدمةو تعزيز  قدرات اخلدمات احمللية هلذه البلدان وزيادة كفاء�ا  - 
 .احلصول على التكنولوجيا على أسس جتاريةإمكانية  - 
 .إمكانية وصوهلا إىل قنوات  التوزيع وشبكات املعلومات - 
 .تسهيل النفاذ إىل األسواق يف القطاعات اخلدمية ذات األمهية التصديرية هلا - 
اخلدمات اليت  باستثناءصرفية، تغطي اتفاقية اجلات مجع أشكال جتارة اخلدمات ومنها اخلدمات املالية وامل: مبدأ التغطية والشمولية -7

  .تقدمها احلكومات أو ما يعرف باخلدمات السيادية كخدمات البنوك املركزية، وخدمات هيئات الضمان االجتماعي
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تعاجل  االتفاقية من خال هذا املبدأ من خالل مشكلة تضرر : مبدأ عدم السماح باالحتكارات و الممارسة التجارية المقيدة -8
املمارسات غري الشرعية اليت قد يتبعها مقدموا اخلدمات الوطنيني واليت من شأ�ا إعاقة حترير جتارة اخلدمات من  الدول األعضاء من

حيث أعطت االتفاقية احلق �لس اخلدمات بناءا على طلب الدولة املتضررة من تلك  ،جهة وتقييد منافسة األجانب من جهة أخرى
 .يت ختص هذه العمليات من العضو املمارس لتلك االحتكاراتاملمارسات، يف املطالبة باملعلومات ال

املالية واشتملت اتفاقية اجلات كل اخلدمات املالية املتعلقة بالبنوك واألسواق املالية والتأمني، باستثناء أنشطة البنوك املركزية واخلدمات 
 16:الخدمات المالية التي اشتملت عليها االتفاقيةة، ومن أهم اخلاصة مبختلف أنواع التأمني واخلدمات املالية املتعلقة باألسواق املالي

  .قبول الودائع واألموال بني األفراد واملؤسسات - 
 .بكافة أشكاله مبا فيها القروض االستهالكية واالئتمان العقاري ومتويل العمليات التجارية اإلقراض - 
 .التأجري التمويلي - 
 .خمتلف بطاقات االئتمان واخلصم على احلسابات والشيكات السياحية واملصرفيةخدمات املدفوعات والتحويالت، مبا فيها إصدار  - 
 .خطاب الضمان واالعتمادات املستندية - 
 .عمليات النقد األجنيب - 
 .املشتقات املالية  واملصرفية مبختلف أنواعها - 
 .أعمال السمسرة والنقد - 
 .ها من األدواتالتجارة حلساب املؤسسات املالية أو للغري يف السوق األولية أو غري  - 
 .إدارة األموال مثل إدارة النقد وحمافظ األوراق - 
 .خدمات املقاصة والتسوية لألصول املالية - 
 .تقدمي خدمات االستشارة والوساطة املالية وكافة اخلدمات املصرفية واملالية املساعدة - 

لقائمة على االنفتاح والتحرير االقتصادي ا اإلصالحوإىل جانب تشخيص املشكالت االقتصادية وتصميم اسرتاتيجيات 
االقتصادي والتجاري واملايل اليت يطلب هلا كل من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، تعمل منظمة التجارة العاملية كأحدث منظمة 

ملؤسسات الدولية كما أصبحت هذه ا  ،اقتصادية دولية على دفع دول العامل وخاصة الدول النامية حنو حترير أسواقها السلعية واخلدمية
  :17ورات الفنية من أجل تدعيم عملية التحرير املايل واملصريف أمههااتساهم يف تقدمي املساعدات واملش

  .إجراء التحسينات حول التشريعات األساسية للمصارف املركزية وبقية اجلهاز املصريف - 
 .نيب، وسوق النقدإجراء حتسينات وإصالحات يف اإلدارة النقدية واملالية وإدارة النقد األج - 
 .النقدية اإلحصاءاتحتسني أوضاع الديون احلكومية، و  - 
تصميم نظم املدفوعات وإقامة ترتيبات نظام التأمني على الودائع، وإعداد أنظمة احليطة املالية، وتعزيز القدرات الرقابية على اجلهاز  - 

 .املصريف، ال سيما دخول املصارف إىل األسواق وخروجها منها
ية ميكن القول أنه وقد وجهت هذه اجلهود إىل العديد من الدول خاصة الدول اليت عرفت باالقتصاديات االنتقالية، لتمكينها ويف النها

وميكن القول أن املثلث املتكون من  . من حتقيق االنتقال إىل اقتصاد السوق وتطبيق املزيد من التحرير االقتصادي واملايل يف اقتصاديا�ا
ويل والبنك العاملي واملنظمة التجارة العاملية له دور مهم يف ترسيخ مبادئ التحرير االقتصادي والتجاري واملايل، وهذا صندوق النقد الد

من خالل مسامهة صندوق النقد الدويل والبنك العاملي بالتعجيل يف عملية التحرير املايل من خالل الربامج اليت يقرتحها على الدول 
واملساعدات فيما بني الدول، أو من خالل منظمة التجارة  اإلعاناتصادي والتعديل اهليكلي أو عن طريق االقت اإلصالحضمن برامج 

 .العاملية عن طريق حترير اخلدمات املالية اليت تعترب من أهم عناصر التحرير املايل
 الجزائرية التحرير المالي على تقنيات التمويل التجارة الخارجية إستراتيجيةانعكاسات تطبيق  - سابعا

 -املنظومة القانونية   إصالحاتالتحرير على تقنيات متويل التجارة اخلارجية اجلزائرية من خالل  اسرتاجتياتلقد جتسد انعكاس 
    .وفرض االعتماد املستندي كتقنية وحيدة لتمويل جتار�ا اخلارجية   -قانون املالية التكميلي

  تمويل التجارة الخارجية الجزائريةتبني االعتماد المستندي كوسيلة وحيدة ل -1
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تعد االعتمادات املستندية من أهم اخلدمات املصرفية اليت تقدمها املصارف بصفة عامة، حيث تعد أساس متويل احلركة التجارية 
متام الصفقات وذلك بقيام البنوك بدور الوسيط املايل، حيث تتوىل هذه البنوك عملية إ. يف كافة أحناء العامل) التصدير-االسترياد(

    .التجارية بني املصدر واملستورد
االعتماد املستندي هو إجراء وضعته احلكومة ضمن تدابري قانون املالية التكميلي لسنة  :أسباب فرض االعتماد المستندي - 1-1

دامة يف أغلب ، كوسيلة وحيدة لدفع الواردات وهذا نظرا لعدة أسباب أمهها أن اجلزائر كانت تسعى لتحقيق تنمية مست2009
  :18وميكن إيضاح ذلك من خالل النقاط واألسباب التالية ). اجتماعية، بيئية، اقتصادية( املستويات

إن االقتصاد اجلزائري كان يتجه حنو اهلاوية، ففرض لوضع حد �ائي لنزيف الثروة الوطنية واالدخار الوطين حنو اخلارج لدعم  -
  .ى حساب النسيج الصناعي الوطيناقتصاديات الدول األوروبية واألسيوية عل

 .لتوقيف حالة النزيف اليت تعرضت هلا العملة الصعبة منذ سنوات طويلة من جراء عمليات جتارية مشبوهة مع اخلارج -
بارتفاع كبري يف فواتري الواردات من  2008النمو الكبري والسريع حلجم الواردات، فوفقا للتقرير السنوي لبنك اجلزائر اتسمت سنة  -
منوا قويا للغاية مقارنة مع  2008 ، لكنها شهدت خالل سنة2004 مليار دوالر فقط سنة 18سلع واخلدمات بعد أن كانت ال

 . مليار دوالر 39، مما رفع قيمة الواردات إىل %44حيث بلغت الزيادة بنسبة ، 2007
 .االعتماد املستنديسنوات األخرية قبل فرض  5وفيما يلي تطور واردات اجلزائر بصورة إمجالية خالل 

  تطور الواردات الجزائرية لخمس سنوات قبل فرض االعتماد المستندي باالعتماد على معطيات ) :1(الشكل رقم 
  مليون دوالر أمريكي: الوحدة          

  
 CNISاملركز الوطين لإلعالم و إحصائيات اجلمارك،  :المصدر           

حملاكم األجنبية نتيجة التالعب بالسجالت التجارية اخلاصة بعمليات االسترياد ونتيجة ألف شكوى ضد اجلزائر، لدى ا 40وجود  -
فاالعتماد املستندي وسيلة حلماية . استعمال التحويل احلر الذي يسهل السرقة والغش يف القيمة والنوعية بتواطؤ أو جهل من اجلمارك

  .اجلزائر من املنازعات الدولية
 .على املكاسب احملققة اإلبقاءائر جراء تضخيم الفواتري، وتقييد أكثر لكافة عمليات التحويل لضمان اخلسائر اليت تتكبدها اجلز  -
ألف منها  25ألف مؤسسة للتصدير واالسترياد،  28أن التسهيالت اليت كانت متنحها القوانني السابقة، أدت إىل نشوء أزيد من  -

 .وحة على كل ما هو آت من اخلارج بغض النظر عن مصدره ونوعيتهمتارس االسترياد فحسب، مما جعل السوق اجلزائرية مفت
احلد من استرياد املواد املغشوشة واملقلدة ذات النوعية السيئة، فقد لوحظ يف السنوات األخرية دخول إىل السوق اجلزائرية و املراقبة  -

 . تعامل �امواد ومنتجات غري صاحلة لالستهالك، وعتاد مستخدم وقدمي، وبعيد من املقاييس امل
ج .مليار د 300اخلسارة اليت تتكبدها اخلزينة العمومية  بسبب التهرب الضرييب الناجم عن انتشار السوق املوازية مبا ال يقل من  -

مليار دينار جزائري، إىل جانب  30من السلع املقلدة مستوردة من اخلارج، وهي تسبب خسارة ال تقل عن  %90سنويا، يف حني أن 
 .طرية النامجة عن طبيعة تلك املنتجاتاألمراض اخل

 .محاية نشاط التصدير واالسترياد من املتحايلني على اقتصاد الدولة وبصفة قانونية -
يا مفتوح و يعتمد الوطين، وضمان توفري منتوج ذي نوعية ألن السوق حال اإلنتاججديدة وفعالة يف جمال  إسرتاتيجيةضرورة اعتماد  -

 .القادر على البقاءألجدر هو على التنافس، وا
 .إلضفاء أكرب قدر ممكن من الشفافية على تسيري القطاع االقتصادي وترقية االستثمار املوفر ملناصب الشغل و الثروة -
  :انعكاسات فرض االعتماد المستندي - 1-2
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ارة اخلارجية يف اجلزائر لقد ظهرت بعد حوايل سنة من فرض االعتماد املستندي انعكاسات فرضه كوسيلة وحيدة لتمويل عمليات التج
  :على املستوردين وعلى االقتصاد اجلزائري، وسيتم عرضها فيما يلي

  :االنعكاسات على المستوردين- أ
  ارتفاع األعباء و التكاليف املتعلقة بالواردات، وباألخص املدفوعة للبنوك األجنبية؛ : زيادة أعباء االستيراد -
االعتماد املستندي يفرض آجال زمنية أكرب، من بداية إمضاء العقد إىل غاية استالم السلع  ):مدة العملية(تمديد الفترة الزمنية -

  ؛)معقدة و أطول إجراءات(املستوردة 
هذا األمر يتطلب تعبئة املوارد املالية للشركات وخلق التوترات على التدفق النقدي مما يضطر أصحا�ا  :أهمية التكاليف المصرفية -

لسيولة يف أقصر اآلجال مهما كانت التكلفة، للسماح للبنوك احمللية بتكوين املخصصات الضرورية لتغطية خماطر إىل احلصول على ا
  االسترياد، وهذا من شأنه احلد من السيولة يف األجل القصري؛

ة، املمولني اخلارجيني، اجلمارك، املؤسسات املصرفية احمللي: إدارات منها 5يكون املستوردون جمربون على التعامل مع ال يقل من  -
  .لكن املستوردون يستفيدون منه يف أنه أكرب ضمان للشفافية يف جمال التعامالت التجارية الدولية. املؤسسات املصرفية اخلارجية

  :انعكاسات على االقتصاد الجزائري  - ب
ية بتخبط املؤسسات اإلنتاجية الوطنية يف مجلة من توحي املالحظة امليدانية بعد إقرار فرض إجراء االعتماد املستندي يف التجارة اخلارج

املتاعب قد تدفع �ا إىل الغلق، فمن حيث وترية اإلنتاج أثر االعتماد املستندي بشكل سليب، إذ حد من تدفق املواد األولية األساسية 
كان العتماد .  ني يف خمتلف ا�االتلتموين عملية اإلنتاج، وهو ما يهدد بتوقف العجلة االقتصادية، باعرتاف العديد من املتعامل

منها، وجتلت هذه املتاعب  القرض املستندي حىت و لو كان عن حسن نية، كانت له تبعات سلبية على اآللة اإلنتاجية وحىت اخلدماتية
سترياد بسبب عدم على عدة أصعدة منها بطء تدفق املواد األولية من األسواق اخلارجية، مرورا بصعوبة متويل املؤسسات لعمليات اال

  .بالتعقيدات البريوقراطية وانتهاءقدر�ا على الوفاء بااللتزامات املالية املرتتبة عن العملية، 
سجلت ارتفاعا للواردات بلغت أكثر  2010و لقد لوحظ أن فرض االعتماد املستندي كان يهدف إىل تقليص الواردات، لكن سنة 

فيما يلي . مليون دوالر 700للمؤسسات و اجلباية، حبوايل  اإلضافيةامجة من األعباء املالية مليون دوالر، و قدرت اخلسائر الن 40من 
  :2010-2008خالل الفرتة   جدول يبني تطور واردات اجلزائر

  2010-2008تطور واردات الجزائر بصورة إجمالية خالل الفترة الممتدة بين ): 4(جدول رقم 
 2010 2009 2008 السنوات

 40473 39294 39479 داتقيمة الوار 

 CNISاملركز الوطين لإلعالم و إحصائيات اجلمارك، : المصدر     
فالتطبيق . لقد واجهت الشركات صعوبات يف فتح االعتمادات املستندية وساهم ذلك يف إحالة  عدد من التقنيني إىل البطالة -

ختفاء العديد من املؤسسات الصغرية و املتوسطة بسبب حمدودية الصارم لالعتماد املستندي يف اجلزائر أدي إىل تداعيات سلبية وا
 .قدر�ا املالية

عدة عقود بني املمونني و املعاملني اجلزائرية مل تتم بسبب فرض االعتماد املستندي الذي يساهم يف بطء التعامالت التجارية و  -
  .تعقيدها وارتفاع كلفتها

دي، سيحسن من مسعة املؤسسات اجلزائرية و حيسن من نوعية املنتجات اليت تدخل يف تسوية العمليات عن طريق االعتماد املستن -
باإلضافة إىل أنه حيد من ظاهرة تبييض األموال و متكني الدولة من مراقبة حركية سيول األموال، و هذه التقنية �دف . السوق اجلزائرية

، وعدد املستوردين قد اخنفض نتيجة هلذه احلقيقينيوطنية املتعاملني الطفيليني، ويبقى يف السوق ال إىل تطهري القطاع التجاري من
  .اإلجراءات

  : 2010التعديالت التي جاء بها قانون المالية التكميلي  - 2
رغم كون االعتماد املستندي التقنية اليت توفر أكرب محاية لكل من املصدر واملستورد بتحديد واجبات وحقوق كل طرف وتدخل  

فإن فرضه كتقنية . التحويل احلر والتحصيل املستندي: ة للعملية، وهذا ما جيعل تكلفته أكرب مقارنة التقنيات األخرىالبنوك كضامن
نظرا  اإلنتاجوحيدة لدفع قيمة الواردات اجلزائرية، وجدت املؤسسات املنتجة نفسها عاجزة عن توفري املواد واللوازم الضرورية لعملية 
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من اخلارج، فكان من الضروري إعادة النظر يف القوانني املطبقة مبا يتماشى واحتياجات القطاعات تكلفة استريادها  الرتفاع
  :حلل هذه املشكلة بتنويع تقنيات التمويل وجاء فيه 2010االقتصادية، لذا صدر قانون املالية التكميلي 

واملتضمن قانون املالية  2009جويلية سنة  22 املؤرخ يف 01-09من القانون رقم  69تعدل وتتمم أحكام  املادة : 44املادة -"
  :وحترر كما يلي 2009التكميلي لسنة 

  . يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة التحصيل املستندي: 69املادة 
املؤسسات املنتجة غري أنه تعفى من اللجوء إىل التحصيل املستندي الواردات من املواد الداخلة يف الصنع وقطاع الغيار اليت تقوم �ا 

  :شريطة أن
  .اإلنتاجتستجيب هذه الواردات بصورة حصرية ملتطلبات عملية  -
 .دج بالنسبة لنفس املؤسسة2.000.000مبلغ مليوين دينار  اإلطارال تتجاوز الطلبيات ا�معة السنوية احملققة يف هذا  -
 .تكلف السلطة النقدية بالسهر على االحرتام الصارم هلذا التحديد -
 .يعفى هذا االستثناء املؤسسات املعنية من التزام توطني العملية مهما كانت طريقة الدفعال  -
 .التحصيل املستندي التزامتستثىن الواردات املتعلقة باخلدمات من  -
 19....... ".حتدد السلطة النقدية و الوزير املكلف باملالية -

 إمكانية، من خالل اإلنتاجيةقطاع  الغيار و املواد الداخلة يف العملية  اداستري لقد مسح هذا القانون املؤسسات املنتجة بتخفيف أعباء 
ج كمبلغ سنوي �موع الطلبيات وهو .د 2.000.000استعمال التحويل احلر أو التحصيل املستندي، لكنه يف املقابل حدد ما قيمته 

احلاالت يتطلب أضعاف املبلغ السترياد قطاع الغيار  مبلغ غري كايف خاصة بالنسبة للمؤسسات الكربى، باعتبار أن نشاطها يف أغلب
  . و كميات املواد األولية الالزمة لإلنتاج

  :2011التعديالت التي جاء بها قانون المالية التكميلي  - 3
لعات هذه كمحاولة لتشجيع املؤسسات املنتجة، غري أ�ا مل ترقى إىل تط 2010رغم التعديالت اليت جاء �ا قانون املالية التكميلي 

واليت تتماشى  2011األخرية بسبب كو�ا غري كافية، مما استوجب فتح القيام بتعديالت جديدة و اليت جاء �ا قانون املالية التكميلي 
  :ومتطلبات التنمية االقتصادية، وقد نص القانون على ما يلي

، 2009جويلية سنة  22املوافق لـ  1430رجب عام  29املؤرخ يف  01-09من األمر رقم  69تعدل وتتمم أحكام املادة : 23املادة" 
  :وحترر كما يلي 2009واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

  .املستندي فقط  االئتمانيتم دفع مقابل الواردات املوجهة للبيع على حاهلا إجباريا بواسطة : 69املادة
يز واملواد الداخلة يف الصنع واملواد األخرى املستعملة لإلنتاج وكذا السلع و اخلدمات دفع مقابل واردات التجه إنتاجميكن مؤسسات 

  .املستندي االئتماناملواد اإلسرتاتيجية ذات الطابع االستعجايل بواسطة التسليم املستندي أو 
اجلديدة املساعدة على ميكن أن تلجأ املؤسسات املنتجة إىل التحويل احلر لواردات املواد الداخلة يف الصنع وقطع الغيار والتجهيزات 

وأن ال تتجاوز  اإلنتاجاليت تقوم �ا املؤسسات املنتجة، شريطة أن تستجيب هذه الواردات بصورة حصرية ملتطلبات  اإلنتاجيةرفع 
  .ماليني دينار بالنسبة لنفس املؤسسة) 4(الطلبيات السنوية ا�معة احملققة يف هذا اإلطار مبلغ أربعة 

  .بالسهر على االحرتام الصارم هلذا التحديدتكلف السلطة النقدية 
  .توطني العملية مهما كانت طريقة الدفع التزامال يعفى هذا االستثناء املؤسسات املعنية من 

  .املستندي االئتمانتستثىن الواردات املتعلقة باخلدمات من إلزامية 
  20."بيق هذه املادةحتدد السلطة النقدية و الوزير املكلف باملالية عند احلاجة كيفيات تط

  .االعتماد املستندي الوسيلة الوحيدة للتمويل اعتبارلقد جاء هذا القانون بتعديالت جديدة منها التنويع يف تقنيات التمويل وعدم 
 كما منح هذا القانون ملؤسسات إنتاج السلع واخلدمات إمكانية االختيار بني تقنية التحصيل املستندي أو االعتماد املستندي عند

، اإلنتاجواملتمثلة يف كل املواد الداخلة يف الصنع واملواد األخرى املستعملة يف  23استريادها للمواد اليت مت اإلشارة إليها يف املادة 
مل توضح بدقة جمموعة املواد الداخلة حتت هذه  أ�اباإلضافة إىل تلك املواد اليت اعترب�ا إسرتاتيجية ذات الطابع االستعجايل غري 

  .سميةالت
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بالنسبة للمؤسسات  اإلنتاجيةقطاع الغيار واملواد الداخلة يف العملية  الستريادكما رفعت هذه املادة من سقف استعمال التحويل احلر 
  .ج سنويا.د 4.000.000ج سنويا إىل .د 2.000.000املنتجة من 

، ولكن بتطبيق قانون 2009بالسنة املاضية  مقارنة %48نالحظ أن فتح االعتمادات املستندية زادت بنسبة  2010خالل سنة     
اخنفضت نسبة االعتماد الكلى على ) التحصيل املستندي والتحويل احلر( والذي نص على تنويع تقنيات التمويل  2011املالية  

  . %-5.45االعتماد املستندي بـ
سن (، القانونية )أذواق املستهلكني(االجتماعية وتظل االعتمادات املستندية احملققة تعرف اخنفاض وارتفاع نظرا لتدبدب األوضاع 

  ).القوانني لضبط عمليات التجارة اخلارجية ومحاية االقتصاد الوطين واملتعاملني االقتصاديني
 :الخاتمة

ري ومع يف توفري أفضل تقنيات التمويل للتجارة اخلارجية وحتقيق التنمية االقتصادية وتكييف النظام التجا التحرير املايليساهم    
ملتعاملني االقتصاديني مما يؤدي إىل إجياد موارد للعملة الصعبة عن ي إىل تنوع املبادالت التجارية وااملعطيات االقتصادية الدولية كما يؤد

  .طريق الدخول يف األسواق اخلارجية
الواردات فهي تعطي ديناميكية للتجارة لرتقية الصادرات ومتويل  وإسرتاتيجيةكما أصبحت البنوك اجلهاز التمويلي ووسيلة فعالة      

  .لتمويل التجارة اخلارجية واألساساخلارجية فهي القلب النابض 
لدا وجب ضرورة  تأهيل اجلهاز املصريف وإدماج ميكانيزمات جديدة لتمويل التجارة اخلارجية تتعدى تلك الوسائل و التقنيات املعروفة 

  .والسياسة االقتصادية اجلديدة وتتأقلم مع املعطيات الدولية اجلديدةباالعتماد على اسرتاتيجيات جديدة تتماشى 
االعتماد املستندي تقنية دفع ومتويل للتجارة اخلارجية، وأغلب الدول تعتربه وسيلة دفع وضمان ومتويل يف معامال�ا التجارية لدى 

  .   ارجيةاعتربته اجلزائر الوسيلة األكثر استعماال لتمويل معامال�ا التبادلية اخل
و أخريا ميكن القول أن  االقتصاد ال ميكن محايته عن طريق إجراءات إدارية إمنا عن طريق التقييس واحلصول على االعتمادات اليت   

  .      تضمن تنافسية املنتجات
  :نتائج الدراسة

ك الوسائل ملواجهة هذه التحديات، إن إدراك طبيعة التحديات اليت تفرضها العوملة مبختلف مظاهرها وهياكلها، ميكن من إدرا -
  .الدويل وفق املستجدات االقتصاداجلزائري باالندماج يف  االقتصادوذلك بصياغة اسرتاتيجيات فعالة ووضع بدائل من شأ�ا تؤهل 

يف اآلونة إن التنمية عملية معقدة تنطوي على تطور شامل جلميع أجزاء النظام االقتصادي، وقد تزايد االهتمام مبحددا�ا خاصة  ·
حيث أصبحت حتتل مكانا بارزا يف الفروع اليت يبحثها الفكر االقتصادي العاملي، وتزايد معها االهتمام بدراسة وحتليل أمهية  ،األخرية

ة القطاع املايل وأثره على املكونات الكلية يف االقتصاد، خاصة فيما يتعلق بدوره احملوري يف متويل التجارة اخلارجية ومتويل التنمي
  .االقتصادية وغريها

نظرا لألمهية البالغة اليت يكتسبها موضوع التجارة اخلارجية فإ�ا جيب أن تبقى يف تطور مستمر لتواكب متطلبات العوملة االقتصادية  -
  .اليت مل ترتك أي بلد من العامل مبعزل عن التطورات اليت حتدث يف العامل

لرتقية الصادرات  وإسرتاتيجيةحيث أصبح اجلهاز التمويلي وسيلة فعالة ، ارة اخلارجيةالدور األساسي للبنوك التجارية يف متويل التج -
  ومتويل الواردات كما أن البنوك تعطي ديناميكية للتجارة اخلارجية حيث تعترب البنوك القلب النابض واألساسي لتمويل التجارة اخلارجية

خاصة فيما يتعلق  –وم مبراجعة شاملة للتشريعات والقوانني املعمول �ا رغبة اجلزائر اجلدية يف حتقيق تنمية اقتصادية جعلها تق -
وتعديلها وتطويرها بالشكل الذي يتماشى مع مرحلة االنفتاح والتحرر االقتصادي، ومن أهم التشريعات قانون النقد  -بالنظام املصريف

  .10-90و القرض 
الذي فرض استعمال االعتماد املستندي كوسيلة وحيدة لتسوية  2009، حسب قانون املالية التكميلي 2009اعتمدت اجلزائر منذ  -

الواردات من أجل إعطاء أكثر شفافية ملعامالتنا الدولية والتمكن من مراقبة وتوجيه جتارتنا اخلارجية خلدمة االقتصاد، لكن فرض 
بية وأخرى سلبية على االقتصاد الوطين، من أمهها االعتماد املستندي كوسيلة وحيدة لتمويل عمليات التجارة اخلارجية كان له آثار إجيا

 أنه حيد من املعامالت التجارية ومن تنافسية املؤسسات اجلزائرية، مما أدى بالسلطات اجلزائرية إىل إعادة النظر يف هذا األمر و إعادة
  .2011ترخيص استعمال التقنيات األخرى حسب قانون املالية التكميلي 
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دي من أهم التقنيات البنكية اليت تستعمل لتمويل التجارة اخلارجية ملا يوفره من محاية لكل من املصدر يعترب االعتماد املستن ·
واملستورد، حيث أن غرفة التجارة الدولية حددت جمموعة قواعد وقوانني حتكم سري عمليات التجارة الدولية بصفة عامة واالعتماد 

  .من أجل تكييفه مع املتطلبات العملية الدولية 600 عدلتها بنشرة رقم مث 500املستندي بصفة خاصة، فأصدرت النشرة رقم 
االعتماد املستندي تقنية دفع ومتويل يف التجارة اخلارجية من اجل إمتام الصفقات التجارية يف أحسن الظروف، األمر الذي أدى  ·

كما يتطلب احلصول على وثائق فهي ضمان حلقوق دولة العتماده كوسيلة دفع وضمان ومتويل يف معامال�ا التجارية   160بأكثر من 
حيث يبقى .  املتعامل االقتصادي من عدة خماطر وهذا بالنسبة جلميع األطراف املتدخلة سواء كانت البنوك املمولة أو املورد أو استرياد

 .االعتماد املستندي األداة األكثر ضمانا وأمانا
  :  هوامش ال

                                                 
 .5، ص2001، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر،  1
ها على االقتصاديات ، امللتقى الوطين حول سياسات التمويل وأثر بدائل تمويلية أم فقعات؟: العولمة المالية ملياء عماين،& شهرزاد زغيب،  2

  .07-06ص ، ص2006نوفمرب  22و 21دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، جامعة بسكرة، اجلزائر، يومي  -واملؤسسات
، 2007، مصر، الدار اجلامعية، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية"أمحد شعبان حممد علي،  3

  .44ص
* Organisation Mondiale du Commerce. 

عهده ) 1985(الشفافية والتغيري، فقد بدأ الرئيس السابق لالحتاد السوفييت  ميخائيل جورباتشوف "  اجلالسنوست والبريوسرتويكاويقصد ب **
، وأ�ى بذلك حقبة اإلصالحة الذي بدأ من خالله تنفيذ سياس"اجلالسنوست والبريوسرتويكا"بشعار جتديد الشرتاكية ، وضع عنوان هلذا الشعار 

 .االقتصاد املركزي و التخطيط
  .07-06ص ، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية عبد ا�يد قدي،4
  .14، ص2001، مصر، الفنية اإلشعاع، مطبعة 1، طفي إطار العولمة اإلقليميةالتكتالت االقتصادية مسري حممد عبد العزيز،  5
، أطروحة لنيل شهادة التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةبريش عبد القادر،  6

  13، ص2006العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة اجلزائر،  الدكتوراه يف
، ملتقى املنظومة البنكية يف ظل )دراسة حالة الجزائر(لي وأثره على النمو االقتصادي التحرير المابوزيان حممد، شكوري سيدي أمحد، 7

  .7، بشار ، ص2005التحوالت االقتصادية والقانونية،أفريل 
، ص 1996. ، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، مصر، الطبعة العربية األوىل،االقتصادالنهج األمثل لتحرير  رونالد ماكينون،8

116.  
  .88، ص2005، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة السياسة المالية وأسواق األوراق الماليةعاطف اندوراس، 9

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف دراسة حالة الجزائر –آثار التحرير المالي على اقتصاديات الدول العربية  الغين، عبد حريري10
 .64-63ص ، ص2007اجلزائر،  -شلفالرع  نقود  ومالية، العلوم االقتصادية، ف

  .11بوزيان حممد، شكوري سيدي أمحد، مرجع سابق، ص11
-347ص ، ص2000مصر،  -،اإلسكندرية، الدار اجلامعية اجلديدة، "االقتصاد الدولي" جمدي حممود شهاب، & عادل أمحد حشيش  12

348.  



             تحرير املايل وانعكاسه على تقنيات متويل التجارة اخلارجية يف اجلزائريةال
 سحنون مجال الدين. د+  نبيلة بلغنامي .د ط                            

 330 - 317 ص، 2017ي الثاين السداس، 17 لعددا                 ISSN  6132-1112                            جملة اقتصاديات مشال إفريقيا           
330 

                                                                                                                                                             
القطاع  ىإل اإلشارةلعولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع تحديات ابلعور سليمان،  &مصطفى عبد اللطيف  13

اجلزائر، يومي  -واقع و حتديات، جامعة الشلف -، امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصاديةالمصرفي الجزائري
  .02، ص 2004ديسمرب  15و 14

، الدار اجلامعية للنشر، مصر، المصرفي ودور البنوك المركزية القطاعكاسات المتغيرات المعاصرة على انع أمحد شعبان حممد علي، 14
  .37، ص2007

  .109، ص2005مصر،  -اإلسكندريةالدار اجلامعية للطباعة للنشر،  ،البنوك اقتصادياتالعولمة و عبد املطلب عبد احلميد،  15
، مذكرة لنيل شهادة الجزائردراسة حالة  –مات المالية وانعكاساتها على أعمال البنوك اتفاقية تحرير تجارة الخدبن خالدي نوال،  16

  . 127-126ص ، ص2005اجلزائر،  -ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان
  .13بريش عبد القادر، مرجع سابق، ص  17
، رسالة المالية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية تغطية أخطار تمويل التجارة الخارجية عن طريق الوساطةبوسليماين صليحة، 18

  .86-81،ص  2013-2012، سنة 3 ماجستري، جامعة اجلزائر
  14-13ص ، ص2010غشت سنة  29املوافق لــ 1431رمضان عام  19السنة السابعة و األربعون الصادرة يف  49اجلريدة الرمسية العدد 19
  9، ص2011جويلية  20املوافق لــ  1432شعبان عام  18نة الثامنة و األربعون، الصادرة يف ، الس40اجلريدة الرمسية، العدد  20


