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 مة :املقدمة العا

مور ال�ي تواجهها ا�جتمعات حتل م�ان الصدارة �أهم و أصعب األ أخذت عملية التطور اإلقتصادي ت                 

املعاصرة ، و لهذا أخذت الدول تتسابق عن أفضل السبل القادرة ع�� تطو�ر ا�حياة اإلقتصادية و مواكبة التطور 

، إذ ان  قتصاديةات اإلالعوامل ا�حققة للعوائد و الوافر تبارها أهم التكنولو�� ، فإتجهت بذلك إ�� اإلستثمارات بإع

ية أو للتوسع �� املشاريع القائمة ال�ي يتطلب �ل ز�ادة �� اإلستثمار تمثل طاقة إنتاجية جديدة إلقامة مشاريع فت

 تمو�لها وجود مؤسسات مصرفية و مالية ممثلة ف��ا �عرف بالبنوك .

هم املنشآت املالية ا�حيو�ة �� أسواق النقد النظام املصر�� ألي إقتصاد قومي ، حيث البنوك من أ �عد                   

للدولة �عناصرها اإلئتمانية و النقدية ، و  هداف و م�ونات السياسة املاليةر�اديا  و إس��اتيجيا �� تنفيذ أ تلعب دورا

بإعتبارها الوسيط اإلقتصادي تصادية و اإلجتماعية �ش�ل جوهري �� تصعيد ر�ائز التنمية اإلق بذلك ف�ي �ساهم

الوحيد الذي يتو�� عملية تجميع املوارد املالية عن طر�ق اإلدخار إلعادة توج��ها �� عملية تمو�ل النشاط اإلستغال�� 

قول و عليھ يمكننا ال ،  للمؤسسات اإلقتصادية �� إطار ما �س�ى بالقروض البنكية ال�ي تمنح لها من طرف البنوك

بأن القروض البنكية أداة مصرفية فعالة لتحقيق تنمية وطنية مستديمة خاصة فيما يتعلق بتلك ال�ي تقوم بتمو�ل 

و قامت بر�ط        التجارة ا�خارجية حيث أن التجارة ا�خارجية تحتل م�انة مرموقة �� إقتصاد �ل دولة ، 

�ن مختلف دول تصادي نظرا إ�� الوساطة ال�ي تلعبھ بإقتصاديات العالم �و��ا �عت�� من أهم أوجھ النشاط اإلق

رتبطت تار�خيا بميالد الرأسمالية ، ذلك ما أدى با�جزائر �� إطار النظام اإلقتصادي ا�جديد العالم ، حيث أ��ا إ

ع�� أحسن وجھ ، حيث يتطلب هذا �ل ا�حرص ع�� إستغالل املوارد املالية املتمثل �� إقتصاد السوق أن تحرص 

ا��ا ضمن إطار البيئة ي��ا ، برامجها و غااس��اتيجي�ش�ل يضمن لها تحقيق أهدافها ، إ �شغيل هذه املنشآت مراأل 

س��اتيجيا متم�� من خالل إعتماد اس��اتيجيات مالية و تنافسية سيعا م��ا البناء مركزا إاملالية و املصرفية ال

ادي �ل النشاط اإلقتصادي لتف � عملية تمو�ل مصرفية ترتكز ع�� أحدث تقنيات و طرق التحكم املستعملة �

اء عالقة جديدة ب�ن املؤسسات و إلعطاء دفعة قو�ة ا�خاطر ال�ي قد تنجر ع��ا خاصة �� ظل األوضاع الراهنة لبن

 إلقتصاد الوط�ي ضمن مفهوم اإلستقاللية املالية .ل
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ا�جزائر إهتماما كب��ا لهذه املنشآت املالية من  تو نظرا لألهمية البالغة لدور البنوك �� تمو�ل مختلف املشاريع أول

ؤسسات املصرفية ، و بالتا�� حدث خالل اإلصالحات ال�ي أحدث��ا ع�� النظام املصر�� و املتعلقة بإستقاللية امل

وك نالبنك املركزي يتو�� وظيفة خلق و إصدار النقود بينما تتو�� البف ،  ستقالل البنك املركزي عن البنوك التجار�ةإ

و الدخول ��  التجار�ة وظيفة تقديم القروض لالعوان اإلقتصادي�ن �وظيفة رئيسية ، و عليھ فإن التعرف عل��ا

تفاصيل أعمالها أصبح من املستلزمات حيث أ��ا �لما تطورت  ا�جتمعات زاد إعتمادها ع�� البنوك سواءا �حفظ 

 لتقديم االموال و الدعم لطالبيھ . واألموال و املوجودات ( إدخار) و رعاي��ا و إستثمارها أ

 اإلش�الية : -1

ن ا�جزائر و أ ��ي يحتوي إش�الية أساسية خاصة من خالل ما تقدم يمكننا بلورة سؤال جوهري و رئي                 

ملة اإلصالحات ال�ي أحدث��ا ع�� النظام ، و قد تج�� ذلك أساسا �� ج �س�� للتوجھ نحو إقتصاد السوق ا�حر

و عليھ فاملوضوع الذي سنتطرق إليھ يبحث �� الش�ل و  90/10ر�� و بصفة خاصة قانون النقد و القرض صامل

 التجارة ا�خارجية ، يؤدي بنا إ�� طرح اإلش�الية التالية :املضمون الذي توجد عليھ قروض 

ارجية �� ظل القيود خن يقوم بدوره من خالل تمو�ل التجارة ا�جهاز حساس مثل النظام املصر�� أ " كيف �ستطيع

 و العراقيل ال�ي يواجهها " .

و ح�ى يتس�ى لنا اإلملام بجوانب املوضوع �ان ال بد من تجزئة اإلش�الية إ�� األسئلة الفرعية التالية : 

  نواعها ا�ختلفة �� ا�جزائر ؟ .بالبنوك ، خاصة م��ا التجار�ة و أماذا نقصد 

  ��عتھ ؟ .يطب �و ما � ى ا�جزائر  �شأة النظام املصر 

  . ما �� املراحل ال�ي مر ��ا النظام املصر�� �� ظل اإلصالحات ؟ 

 . ما هو واقع ا�جزائر مع التجارة ا�خارجية ؟ 

  خطار ال�ي يتعرض إل��ا البنوك ؟ ، و ما �� الضمانات املمنوحة ؟ .ما �� األ 

 . ما هو قرض املورد ، و ما �� مراحل تنفيذه ؟ 

 فرضيات املوضوع : -2

تحدد فرضيات املوضوع ع�� أساس أن ا�جهاز املصر�� �عد �إحدى املنشآت املالية ا�حيو�ة ضمن هي�ل   

 اإلقتصاد الوط�ي ، لھ وظائف  متعددة و ع�� ضوء اإلش�الية املطروحة يمكن صياغ��ا �اآل�ي :
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  طاع ا�حروقات .قهتمام بتمو�ل التجارة ا�خارجية عنصر هام لتنمية الصادرات خارج �عت�� اإل 

  هناك  مي�ان��مات دولية لتمو�ل التجارة ا�خارجية ال يمكن اإلستغناء ع��ا �� البنوك ا�جزائر�ة حيث

 إهتمامها يؤثر سلبا ع�� النظام املصر�� �� ظروف �سود ف��ا املنافسة ا�جديدة .

  إقتصادية دولية .ح الفع�� للنظام املصر�� حتمية الت�جيل باإلصال 

 إختيار املوضوع : أسباب -3

 توجد عدة أسباب دفعتنا للبحث �� هذا املوضوع دون غ��ه من أهمها ما ي�� :               

 صر�� بصفة عامة و تمو�ل التجارة ا�خارجية بصفة خاصة �� التنمية األهمية ال�ي يكتس��ا القطاع امل

 اإلقتصادية .

  املتطورة .ن الدولية من قبل البلدا هتمام بالشق ا�خدمي �� التجارةك��ة اإل 

 . إم�انية البحث �� املوضوع بإستعمال أدوات التحليل اإلقتصادي 

 . العمل ع�� إستمرار�ة �شاط البنوك و إجتناب إفالسها من خالل إ�عادها عن التمو�ل ا�خاسر 

 أهمية البحث : -4

ظم ل�حالة ال�ي وصل إل��ا القطاع املصر�� و مدى م ��خيص منهمية هذا البحث �� محاولة تقديتكمن أ              

 الداء نصف الدواء " .هم وظائفھ و �� تمو�ل التجارة ا�خارجية ��ذا الوضع ، إنطالقا من قول : " ��خيص تأثرأ

 أهداف البحث : -5

 ن�خص االهداف ال�ي يطلع هذا البحث للوصول إل��ا  فيما ي�� :

 نظام املصر�� و جهازه امل�لف بتمو�ل التجارة ا�خارجية .املساهمة �� إعطاء  صورة حية عن ال 

 . تقديم أهم التقنيات و الطرق املستعملة �� تمو�ل التجارة ا�خارجية و معرفة مدى تطبيقها �� ا�جزائر 

 . ��معرفة التغ��ات ا�حاصلة �� ا�جهاز املصر 

 املن�ج املستخدم : 6- 

أجل اإلجابة عن إش�الية هذا البحث و إثبات �حة الفرضيات املتبناة  إن املن�ج املستخدم من                    

 استخدمت املن�ج التحلي�� الوصفي مع إستعمال أسلوب اإلستقراء .

 و سنحاول اإلجابة عن ا�حاور الرئيسية لهذه اإلش�الية من خالل التسلسل التا�� :



4 
 

 ل مبحث�ن هما:تناولنا فيھ النظام املصر�� ا�جزائري من خال الفصل األول :

من خالل مرحل�ي اإلقتصاد املوحد و اإلقتصاد  أنواعھالنظام املصر�� ا�جزائري و  �شأةتطرقنا إ��  املبحث األول :

 ا�حر .

محطات اإلصالح ال�ي مر ��ا ا�جهاز املصر�� منذ اإلستقالل إ�� غاية قانون النقد و  أهم�عرضنا إ��  املبحث الثا�ي :

) حيث ن��ز التغ��ات ال�ي حدثت فيھ ل�ي �ستطيع جمع 01/01) و القانون املعدل (90/10القرض و القانون (

 لإلصالح . األو��السلبيات منذ املراحل 

 و املتمثلة �� :         و�حنا فيھ ما هو واقع التجارة ا�خارجية �� ا�جزائر من خالل ثالث مباحث  الفصل الثا�ي :

 التجارة ا�خارجية و دراسة مختلف خصوصيا��ا . إعطاء �حة عامة عن املبحث األول :

 الرقابة ع�� التجارة ا�خارجية �� ا�جزائر و التطرق إ�� أهم سياس��ا . املبحث الثا�ي :

 . L’OMCا�جزائر إ��  انضماممراحل تطور التجارة ا�خارجية و آفاق  املبحث الثالث :

 درات و ذلك من خالل .تطرقنا إ�� البنوك و مدى ترقي��ا للصا الفصل الثالث :

 تبيان أنواع التسهيالت البنكية . املبحث األول :

 و كذلك أهم  الوسائل و التقنيات الدفع . املبحث الثا�ي :

 و الضمانات البنكية . األخطارالتطرق إ��  املبحث الثالث :

و ذلك من خالل    BADRر�فية خصصنا لهذا الفصل إ�� دراسة ميدانية �� بنك الفالحة و التنمية ال الفصل الرا�ع :

 ثالث مباحث .

 و ذلك من خالل إعطاء �حة عنھ و كيفية �شأتھ . BADRدراسة حالة املبحث األول : 

 من خالل التعر�ف بھ و مختلف مراحل تنفيذه . BADR��تم بدراسة تطبيقية لقرض املورد ��  املبحث الثا�ي :

و مؤسسة مصغرة خاصة من خالل تقديم نموذج لألسئلة و  BADRإعطاء مقارنة تطبيقية ب�ن  املبحث الثالث :

 التعليق عل��ا .

ا�خاتمة العامة ال�ي حاولنا أن نجمع جميع اإلستنتاجات املتوصل إل��ا من خالل هذه الدراسة ثم  أخ��او                 

 ختلف أوجھ النشاط اإلقتصادي .تقديم مجموعة من التوصيات مفادها إعطاء امل�انة الالزمة للبنوك التجار�ة �� م
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، قائم ع�� أساس األجن�يت ا�جزائر عند إستقاللها نظاما مصرفيا واسعا لكنھ �ان تا�عا للنظام املصر�� رثو             

ج عن خروج  فر�سا من ا�جزائر جملة من التغ��ات �� النظام املصر�� الذي تركتھ قتصاد ا�حر اللي��ا�� ، و قد نتاإل

 ا�جزائر " و من اهمها : ا " ف��

  " غ��ات قضائية�juridique   " تتمثل �� �غي�� مقرات املصارف "sièges " . و توقفها ��ائيا عن العمل 

  اإلطارات املؤهلة لتسي�� البنوك.�غ��ات إجرائية و إدار�ة تمثلت خصوصا �� �جرة 

 هاجر من ا�حتل�ن.من  �غ��ات مالية تمثلت �� �حب الودائع و �جرة رؤوس األموال مع 

  غ��ات سياسية و إقتصادية تمثلت �� التوج��ات ا�جديدة ل�جزائر املستقلة كما نتج عن مجموع تلك�

 التغ��ات .

 . تقلص شبكة الفروع و ال�ي �انت سابقا شبكة واسعة 

 . زوال شبھ �امل للمصار�ف ا�حلية و الصغ��ة 

 ا .ع البنوك ا�ختصة و ال سيما الزراعية م��تصد 

 ستجابة للتخطيط و هو مبدأ إختارتھ ا�جزائر املستقلة وسط فو��ى املوارد املالية .ا 

ع العمومي " إن ا�جهاز املصر�� ا�جزائري ا�حديث العهد و املوروث �� غالبيتھ عن اإلستعمار " خاصة القطا               

�ان يت�ون من شبكة من  الل مباشرةستقن وصل إ�� ما هو عليھ حاليا حيث أنھ �عد اإل عرف عدة تطورات إ�� أ

جنبية و ال�ي أثبتت فورا ترددها �� متا�عة تمو�ل إقتصاد ذو ميول إ�� اإلش��اكية يختلف عن النموذج البنوك األ 

 الرأسما�� .

 اد وما بالنسبة للبنوك ف�ي تلعب دورا أساسيا �� التقدم اإلقتصادي لألمم ، فالبنوك تحفظ املالي�ن من ودائع األفر أ

�ش�ل مباشر أو شراء أسهم و  سواءعمال ، �ستثمر باملالي�ن �� مشروعات األ  الشر�ات و ا�ح�ومات و تمنح و

 سندات .
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موال املتاحة ع�� ن املمكن اإلستفادة القصوى من األ ما البنوك �� إقراضها و إستثمارها لألموال تجعل مأ               

إال أنھ بإقراضها و ، و بالرغم من أن البنوك ال تخلق ثروة جديدة ،  م عامستوى الدولة ك�ل أو ع�� املستوى ال

موال املتاحة لد��ا و قيامها با�خدمات األخرى �سهل العمليات اإلقتصادية من إنتاج و �سو�ق و إستثمارها لأل 

تصادية ال�ي �انت قإس��الك ، لذا فالتمو�ل املصر�� يلعب دورا هاما �� إشباع اإلحتياجات التمو�لية للمنشآت اإل

�عتمد منذ اإلستقالل ع�� البنوك التجار�ة �� تمو�لها ، نظرا لنموذج التنمية الذي الذي �انت تنت�جھ ا�جزائر " 

 قتصاد ا�خطط" .اإل
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 :  هيدتم

عمال سواء �انت مؤسسة فردية أو ة من الوحدات العاملة �� قطاع األ مما  ال شك فيھ أن أي وحدة إنتاجي               

 الية تفوق إم�انيا��ا و قدرا��ا الذاتيةاج إ�� موارد مو عامة ف�ي تحتؤسسة خاصة أأ�خاص أو مساهمة أو م شركة

النشاطات و  �� حاجة إ�� وسيلة لتمو�ل هذه العمليات تفوق مواردها الذاتية وت�ون بذلك ال�ياجع للعمليات و ذلك ر 

 ل هذه املؤسسات .عتبار  البنوك بأنواعها ا�ختلفة املصدر األسا��ي لتمو�و بناء ع�� ذلك يمكن إ

و تمو�ل     عنصر األسا��ي إلقتصاد البالد و ا�حياة اإلقتصادية ف�ي أداة لتنفيذ السياسة النقدية البنك الو �عت�� 

 املؤسسات اإلقتصادية .

ظهور البنوك و �عود الفضل ا�حقيقي ل خصومھ ، ينتج للبنك حقوق تمثل أصلھ و ي��تب عليھ إل��امات تمثل 

وا يقبلون إيداع النقود لد��م مقابل إيصاالت إيداع أخرى و ال�ي ن  �انة الذييث للصاغة و الصيارفباملفهوم ا�حد

 تطورت فيما �عد إ�� شب�ات .

 املبحث االول : مفاهيم حول البنوك 

رت لقد عرفت البنوك بصفة عامة تطورا هاما ع�� التار�خ و لقد مس هذا التطور �ل ا�جوانب، فأثرت و ت             
ُ
أ

اإلجتما�� و الثقا�� ، �ل ذلك أدى إ�� بروز وظائف جديدة  قتصادي ، املا�� و النقدي ، وح�ىبمحيطها السيا��ي ، اإل

 ملتطلبات العصر.هذه التطورات و مواكبة  بالنسبة للبنوك تماشيا مع

خاصة القطاع العمومي ،  أما بالنسبة للقطاع املصر�� ا�جزائري ا�حديث العهد و املوروث �� غالبتھ عن اإلستعمار

 إ�� أن وصل إ�� ما هو عليھ حاليا. د عرف هو اآلخر عدة تطوراتلق

    البنوك و تطور  املطلب االول : �شأة

انبثق ا�جهاز املصر�� و املا�� ا�جزائري ا�حا�� عن الهيا�ل ال�ي أقيمت مباشرة �عد اإلستقالل ، هذه االخ��ة               

" لم  1962ا�جزائر �� تلك الف��ة " جو�لية فاالوضاع ال�ي �انت �سود  ملصر�� و املا�� الفر���ي ،موروثة عن ا�جهاز ا

 تكن �سمح بإ�شاء مؤسسات مصرفية و مالية مستقلة �� نظام س��ها عن تلك ما �انت موجودة أثناء اإلستعمار .
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��ا مع ألجانب رغم مناقض� الهيا�ل ال�ي تركها اع� عتمادلقد إظطرت السلطات ا�جزائر�ة آنذاك إ�� اإل                  

�شاء البنوك الوطنية ما عدا إ�شاء بنك و إ   توجهات اإلقتصاد ا�جزائري ا�جديد إلشتقاق هي�ل جهاز التمو�ل 

و  1985و الذي إنبثق عن البنك الوط�ي ا�جزائري و بنك التنمية ا�حلية سنة  1982الفالحة و التنمية الر�فية سنة 

 رض الشع�ي ا�جزائري ، إنبثق هو بدوره عن الق لذيا

 

�شاء البنوك التجار�ة ، أي مع إ 1967ينات يرجع إ�� عام فإن مخطط ا�جهاز املصر�� و املا�� ح�ى ��اية عشر�ة الثمان

ئري �� جزاجزائر�ة املنبثقة عن التأميمات ال�ي مست البنوك األجنبية " خاصة م��ا الفر�سية " و �� البنك الوط�ي ا�ا�

إستلزم برنامج  1988و �عد سنة  1967ا�خار�� ا�جزائري �� عام شع�ي ا�جزائري و البنك و القرض ال 1966

اإلقتصاد ا�حر ، و نص اإلصالحات اإلقتصادية وضع هندسة جديدة ل�جهاز املصر�� و املا�� يتما��ى و مبادئ 

 01-01مر رقم ملتمم باأل نقد و القرض املعدل و ابالم و املتعلق  1990أفر�ل  14الصادر بتار�خ  10/90القانون 

عادة النظر إو كذا قوان�ن أخرى سارت �� نفس اإلتجاه ع�� ضرورة �عديل هذا ا�جهاز و  2001فيفري  11املؤرخ �� 

�� نظام مؤسساتھ ، ��دف إقامة قطاع مصر�� و ما�� متنوع و متطور ، يقوم ع�� أساس عالقات جديدة مع مختلف 

السوق و �� هذا اإلطار تم إ�شاء العديد من البنوك  رحلة التحول نحو إقتصاداإلقتصادية ال�ي �عيش مات القطاع

 .   BANQUE KHALIFA , BARAKA , BCIAا�خاصة و ا�ختلفة 

 املطلب الثا�ي : �عر�ف البنك 

ال�ي يجلس عل��ا  طبة" و �� املص   BANCأصلها إيطا�� و معناها مصطبة "   BANCOو بن�و إن �لمة " بنك" أ

و هو املوضع الذي يتم فيھ عملية   "  Comption"    تطور املع�ى ليصبح املنضدة  فون لتحو�ل العملة ، ثمالصرا

 ) 1(جرة بالنقود . املتا

" و مستعمل��ا "  و البنك باملفهوم التقليدي هو عبارة عن وسيط ما�� ب�ن أ�حاب الودائع " عارضو رؤوس االموال

األمان و �سبة من الفائدة الدائنة ، مقابل إستعمال مدخرا��م و تقديمها لألوائل  موال " بحيث يقدموس األ رؤ  طالبوا

 فراد ، �� ش�ل قروض ، مقابل ا�حصول ع�� �سبة من الفائدة املدينة ، ال�ي �حتاج�ن إل��ا ، من مستثمر�ن و أإ�� ا
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�سبة الفائدة الدائنة ، و ة املدينة أك�� من و ت�ون �سبة الفائد     ة ��ضدفعها املق��ضون باإلضافة إ�� األموال املقي

 املالية . ر وساطتھو الصافية للبنك ، نظ�� دو   ية الفرق بي��ما بمثل الفائدة ا�حقيق

لنقود ما من جانب املفهوم اإلقتصادي فإن البنك هو منشأة تنصب عمليا��ا الرئيسية ع�� تجميع اأ               

أو إستثمارها عمال أو الدولة لغرض إقراضها لآلخر�ن وفق أسس معينة منشآت األ ضة ع�� حاجة ا�جمهور أو ائلفا

  )2(دة . �� أوراق مالية محد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  54، ص  1988) شاكر القرو�ي ، محاضرات �� إقتصاد البنوك ، الدار ا�جامعية ، 1

  54، ص  1988ا�جامعية ، نوك ، الدار )  شاكر القرو�ي ، محاضرات �� إقتصاد الب2
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 نواع البنوك املطلب الثالث : أ

لم تكن البنوك ع�� الشا�لة ال�ي عل��ا اليوم و إنما مرت �عدة مراحل و �غ��ات ، ح�ى إستقرت ع�� ما �� عليھ           

 دمها لز�ائنھ ،ل�ي يقمال ااألع بنك ، و اليوم و تقسم البنوك حسب إختصاصها أي حسب الوظيفة ال�ي يقوم ��ا �ل

و مع إزدياد عدد البنوك و إ�ساع نطاقها و �عدد عمليا��ا          لبنوك من حيث رأس املال امل�ون لها ، و تختلف هذه ا

، صاحبھ إزدياد تدخل الدولة �� تنظيم أعمالها ، و إختصت  �� إصدار األوراق النقدية بنوك معينة عرفت بالبنوك 

�ل العمليات التجار�ة و خاصة خلق النقود و الودائع ، ملتخصصة �� تمو نوك التجار�ة اح�ن ظلت الباملركز�ة ، �� 

ففي ظل النظام املس�� الذي �ان مرتبطا مباشرة بالسياسة اإلقتصادية و املالية للدولة تحولت البنوك إ�� حلقة من 

ة بتغذية حيث أصبحت ملزمة مركز�ا ، حلقات ا�جهاز اإلقتصادي ا�خطط ، مهم��ا تمو�ل املشاريع ا�خطط

سات العمومية باملوارد النقدية حسب إحتياطا��ا و مصدر هذه النقود غالبا ما �ان إصدار للنقود من طرف املؤس

 البنك املركزي ، هذا ما أدى با�جزائر إ�� وقوع �� خلل �� إقتصادها الك��.

رفية ، املنظومة املص ت إلعادة هي�لةتخاذ إجراءاو هنا برزت ضرورة م�حة �ستد�� من السلطات ا�ح�ومية إ

فبحيث تجعل م��ا أك�� فعالية �� تدعيم و تنشيط قدرات املؤسسات العمومية ع�� القيام بوظائفها اإلنتاجية إ�� 

درجة الوصول إ�� طرح منتجات قادرة ع�� ا�خروج و املنافسة �� األسواق العاملية ، و هذا حسب ما جاء �� قانون 

) من أجل تدعيم القطاعات ال�ي  BADR , BDL ، بذلك ظهر بن�ان جديدان (  )1( 1974جانفي  30 الصادر �� 74/11

 تري أ��ا ذات مردودية ع�� مستوى التجارة ا�خارجية " الصادرات" �� املرحلة ا�حالية .

 بنك الفالحة و التنمية الر�فية : -1

ينفرد  13/03/1982بتار�خ  82/4 )2(سوم لك بناء ع�� مر ) ، و ذ BNAنتج عن إعادة هي�لة البنك الوط�ي ا�جزائري ( 

 ع�� با�� البنوك التجار�ة بتخصصھ �� :

 شطة املتعلقة ��ذا القطاع .نتاج الفال�� ، و �ل األ�شطة اإل تمو�ل هيا�ل و أ� 

 فالحية .األ�شطة الفالحية و هيا�ل الصناعة ال 

  ف الر�فية .هيا�ل و أ�شطة الصناعات التقليدية و ا�حر 

 

1) Michel Mathier  , Op , cit , p 260 . 

 . 82، سنة  11) ا�جر�دة الرسمية رقم 2

 



 عمومیات حول البنوك                    الفصل األول                                         

12 
 

 

 بنك التنمية ا�حلية : -2

، و قد تخصص  1985أفر�ل  30بتار�خ  85/85" بموجب املرسوم  CPAنفصل هو اآلخر عن بنك القرض الشع�ي " إ

 �� العمليات التالية :

  عات ا�حلية .ط من طرف ا�جمانتا�� ا�خطعمليات اإلستثمار اإل 

 .عمليات الرهن 

 .تمو�ل القطاع ا�خاص 

من جهة أخرى فإن التغ��ات ال�ي طرأت ع�� اإلقتصاد الوط�ي من خالل اإلصالحات ال�ي وضعت خاصة قانون 

 93/01الذي سمح بتوسيع املؤسسات املصرفية ، و قد حدد هذا التوسع من خالل إصدار الئحة رقم  90/10

ن تم أي 03/1/1993إلستثمار ا�حر ا�ح�� و األجن�ي �� ا�جزائر ، املؤرخة بتار�خ مارات لتعي�ن اب��قية اإلستث املتعلقة

 بنوك خاصة و مؤسسات مالية أجنبية �� ا�جزائر .تحديد شروط و مبادئ إ�شاء 

 

 البنوك ا�خاصة �� ا�جزائر : -3

ك ا�خاصة التسر�ح بالعمل �� أصبح للبنو  1990أفر�ل  14� � صادق عليھو القرض املمنذ ظهور قانون النقد          

يحدد مبادئ تأسيس هذا النوع من البنوك و املؤسسات املالية و  1993جانفي  03املؤرخ ��  93/10ا�جزائر و قانون 

 االجنبية .

  LA B.M.I.C OF SHOREالبنك ا�ختلط :  -3-1

و بنوك تجار�ة عمومية بــ    من رأس مال  %50الي�ي بــ �خار�� ا ب�ن البنك ام 1988جانفي  20أ�شأ البنك ��                  

و بنك الفالحة و التنمية الر�فية  CPAالقرض الشع�ي الوط�ي  BNAمن رأس مال و �� البنك الوط�ي ا�جزائري  % 50

BADR . 

ترقية اإلشهار إ�� دوره ��  حو�ل باإلضافةالقابلة للت يقوم هذا البنك ب�ل العمليات املالية و التجار�ة بالعملة الصعبة

 و تنمية التجارة �� بلدان املغرب العر�ي .
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 البنك التجاري ال��كة : -2-

ده باململكة العر�ية السعودية و كذا بمساهمة البنك الدو�� الذي مقره ج 1991ماي  20أ�شأ بنك ال��كة ��                

منھ و بنك الفالحة و  % 49دج ، ساهم البنك الدو�� بـــ مليون  500ــ در رأسمالھ بـالر�فية و يقبنك الفالحة و التنمية 

 . %51التنمية الر�فية بــ 

قيق�ن هذا من جهة و من د العالقات ال�ي تر�ط البلدين الش�شاء هذا البنك ا�جزائري اإلسالمي ضمن توطيإو قد تم 

 هذا البنك هو بنك ال��كة.بالفائدة و �ان  ول بنك ال يتعامل� إ�شاء أجهة أخرى �ان ع�� ا�جزائر أن �عمل ع�

لبنك ال��كة  مهمة رئيسية تتمثل �� تحقيق �ل العمليات البنكية املتماسكة مع الشريعة اإلسالمية و قد �انت هذه 

عة �ام الشريالتجر�ة ناجحة �� ا�جزائر حيث وجدت صدى كب�� و تالءمت مع الز�ائن ل�ون قانو��ا موافق ألح

�ختلف التقنيات �� تمو�ل مشاريعها كما أ��ا إستطاعت أن تحقق الر�ح من خالل أيضا إستعمالها  اإلسالمية ، و

 إستقطا��ا ملوارد �شر�ة بطرق إسالمية �حيحة .
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  UNION BANK : البنك املتحد -3-3

خاص جزائري و رأس مال أجن�ي و ال س م�عت�� بنك مش��ك ذو رأ و هو 1995ماي  07أ�شأ هذا البنك ��                    

الهامة املتاحة و ��  و تمو�ل املشاريع الصناعية �� الفرصاملهمة الرئيسية لهذا البنك هو تحصيل اإلدخار ، 

 العمليات املوجودة ، و كذا تطو�ر العالقات اإلقتصادية الدولية .

و املوجهة إ�� القطاع  ولية أ ، نت داخلية�ا واءزمة لإلستثمارات سالال  موالكما أن البنك يلعب دوره كمصدر لأل 

 ا�خاص الذي هو �� مرحلة التطور و كذا إ�� خوصصة للشر�ات ال�ي تنت�ي حاليا إ�� القطاع العام .

أجانب  ن يحقق نجاحا كب��ا و نتائج مرضية و أن يكتسب ثقة املتعامل�ن معھ سواءا �انوالقد إستطاع هذا البنك أ و

  )1(.جديدةاملشاركة �� إعادة إقامة جزائر  طمح اليوم إ��جزائر�ون و هو يأو 

 : BCIAالبنك التجاري و الصنا��  -4-

ع�� إ�شاء بنك خاص جديد يد�� البنك التجاري و  1997جوان  28صادق مجلس النقد و القرض ��             

 ) 2(لمتعامل�ن اإلقتصادي�ن . ل ببنك ودائع موجهةذا البنك مليون دج �عت�� ه 500 الصنا�� ا�جزائري برأس مال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) www.u.b-Alger.com 

2) Quotidien Liberté du 26/06/97 , p 4  

 

 

http://www.u.b-alger.com/
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 الشركة العامة ل�جزائر : -3-5

زائر و هذا و �عهدها �� ا�ج  ��امها رت ز�ادة إلقر  1987ر سنة ئ�عد أن أقامت الشركة العامة مكتب �� ا�جزا                

 société général d’Algérieو هذا البنك هو   بنك يباشر مهامھ بصورة �املة  2000ول من سنة بإ�شاء �� الثال�ي األ 

مة ن مساهأو �ساهم ف��ا ع�� أطراف و بنسب متفاوتة فنجد       مليون دج،  500و يبلغ رأس مال هذه الشركة 

رقابة من طرف مستثمر�ن خواص هولدينغ املساهمة و الشركة ال�ي �� تحت "  FIBAأما  %61نسبة الشركة العامة ب

مجموعة البنك العال�ي، و من هذا  – LASFIمن طرف  %10و بنسبة  % 29و أمركي�ن " فبنسبة    جزائر��ن  أور�ي�ن

 . ا�� دو طبعة عامليةبالتا�� ف�ي بنك قطو  SG .FRANCEت�ون عل��ا و �س��ها  SG Algérieنجد أن 

إن السبب الرئي��ي لتواجد هذه الشركة هو عرض منتجات و خدمات أك�� بنك عال�ي ع�� املؤسسات الك��ى 

 ا�جزائر�ة سواءا �انت عامة أو خاصة و ع�� فروع أك�� ا�جموعات الدولية ، و ع�� املؤسسات املتوسطة و الصغ��ة

 ستشارات مالية ....دخار ، التمو�ل ،وسائل الدفع ، إاإل مر هنا بيتعلق األ  فراد و، و كذا ع�� األ 

 بنك آل خليفة : -3-6

موال ا�خاصة ا�حلية املقدرة بـــ ؤوس األ بمساهمة مجموعة من ر  1998جو�لية  07أ�شأ بنك آل خليفة ��                   

إلستغالل ، ا � تمو�ل دورةذا البنك �لرئيسية لهو املهمة ا ،  ي مليون دج ، فيعت�� أول بنك تجاري خاص جزائر  508

سياسة هذا البنك ��  و من أهدافھ تقديم خدمات ع�� مستوى القطر ا�جزائري ، و ح�ى ع�� الصعيد الدو�� .

 إعطاء �عد نظر من جانب التنمية ا�حلية و أيضا فيما يخص جانب العالقات الدولية.

 :ا�خاصة  خصائص البنوك -4

 صة فيما ي�� :تتمثل خصائص البنوك ا�خا

 �� عبارة عن مؤسسات مالية ذات أسهم ملك لألفراد . •

 طبيعة رأس مالها خاص . •

 إلغاء ا�حواجز الب��وقراطية . •

 .  تقديم أحسن ا�خدمات مع حسن اإلستقبال  •

 واقع املالية العاملية .ك�� املتح��ى �شبكة إتصاالت �عطي أ •
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 ساليب .أل لطرق و اإستخدام أحسن ا •

 

 ك ا�خاصة :أهداف البنو  -5

 و يمكن حصرها فيما ي�� :

 . اإلنفتاح ع�� إقتصاد السوق الدو�� الذي ولد ا�حاجة الضرور�ة لرأسمال خاص 

 . ال��ك�� ع�� مجهودات ت�و�ن و تطو�ر و تحف�� هيئة املوظف�ن 

 . مسايرة اإلقتصادية املتبعة 

 ار�� خ�� أو ا�توسيع النشاط التجاري سواء ا�ح 

  ضل الطرق ��دف املساهمة �� التنمية اإلقتصادية .�شغيلها بأفإستقطاب املوارد و 

 . تطو�ر العمليات املصرفية بإستخدام أحدث الطرق و الوسائل 

 ضل لعمال��ا .أجل تقديم خدمات أف تطو�ر الهيا�ل الضرور�ة من 

 م .م �� بلدههمستقبل لو من أجل التصرف بحسب توقعا��م و مساعد��م ع�� إعداد 

 جاري ا�خاص :ط البنك التأوجھ �شا -6

�� البنوك ال�ي تقوم بقبول الودائع و تزاول عمليات التمو�ل الداخ�� و ا�خار�� البنوك التجار�ة ا�خاصة                     

الداخل  املا�� �� اإلشهار دخار وخطة التنمية و دعم اإلقتصاد القومي و تباشر عمليات تنمية اإل و خدمتھ بما يحقق 

ساهمة �� إ�شاء املشروعات و ما �ستلزمھ من عمليات مصرفية و تجار�ة و مالية وفقا ج بما �� ذلك املو ا�خار 

 لألوضاع ال�ي يقررها البنك املركزي .

أيا  عل الودائو من هذا التعر�ف يت�ح أن دور البنوك التجار�ة ا�خاصة ينحصر بصفة أساسية �� قبو                   

....." ثم توظيف هذه الودائع �� عمليات اإلقراض و اإلستثمار �خدمة  لب ، ألجل توف��ش�لها " تحت الط�ان 

 ) .I -1مشروعات ا�خطة اإلقتصادية و اإلجتماعية ، كما يو�حھ ا�خطط التا�� ش�ل رقم ( 
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 ي ا�خاص :أوجھ النشاط األسا��ي للبنك التجار  –) I -1الش�ل رقم ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Ammour Ben Halima , Le système bancaire , année 1998 , p 60 . 

 أوجھ النشاط األساسي للبنك التجاري الخاص 

خلق 
 ودائع 

 قبول الودائع اإلستثمارات لمحفظة أوراق مالیة منح القروض 

سندات 
القروض 
 الحكومات

أدونات 
 الخزینة 

سندات 
الشركات و 

 أسھم 

ائع ود
حث ت

بالطل  

ودائع 
بإخطار 
 سابق 

ودائع 
 لألجل 

إ عتمادات 
شخصیة 

 بدون

إ عتمادات 
بضمانات 
 البضائع 

إ عتمادات 
 خصم 

أرصدة 
البنوك 

التجاریة 
 األخرى

ودائع 
صندوق 
 التوفیر 

 
تأمینات مقابل 

خطابات ضمان أو 
إعتمادات 
 مستندیة

اعتمادات 
ضمان 
أوراق 
 مالیة

اعتمادات 
 یة مستند

ت اعتمادا
 المقاولین 

اعتمادات 
 خصم 

ة ـــــالربحی  یةــــمدمة التنــــخ 
 السیولة 
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 املبحث الثا�ي : ا�جهاز املصر�� ا�جزائري 

 املطلب االول : �عر�ف ا�جهاز املصر��           

لية بحيث �عمل ع�� تزو�د املؤسسات بالسيولة ؤسسات املابنوك و املهو مجموعة من الا�جهاز املصر��                  

يحتاجو��ا  و لھ دور فعال �� ترقية اإلقتصاد و ذلك ألنھ محرك السياسات النقدية لهذه الدول و قد عملت ال�ي 

دوث �عض التغ��ات �عد حعن طر�ق ا�خز�نة و  البنوك ا�جزائر�ة �عد اإلستقالل ع�� تمو�ل املؤسسات العمومية

ن تو�� إهتماما أك�� ل�جهاز املصر�� بحكم الدخول إلقتصاد السوق الذي أصبح ذروة م�حة و أول ت بالدولة بأدفع

م و  1848مؤسسة مصرفية �� ال�ي نادت إل��ا ا�ح�ومة الفر�سية و قد بدأ هذا النوع بإصدار النقود مع بداية سنة 

إصدار النقود و ثالث مؤسسة عام يكن لها ا�حق ��  �� ا�جزائر حيث لمي تأسست و �� ال�  ة مصرفية ثا�ي مؤسس

 م، تحت إسم بنك ا�جزائر و ال�ي رحب ��ا ا�جمهور الفر���ي الذي �ان يقطن با�جزائر آنذاك . 1861

 املطلب الثا�ي : ا�جهاز املصر�� قبل اإلصالحات 

زائري مما أج�� البنك املركزي اد ا�جاإلقتصر�� األجن�ي لتمو�ل ��ة رفض النظام املصشهدت هذه الف                 

و ا�خز�نة ا�جزائر�ة إ�� أن يقوما بدور البنوك لغرض تمو�ل الزراعة  1962ا�جزائري الذي تأسس �� ��اية د�سم�� 

 املس��ة و الصناعة املس��ة .

فاهية و �ق الر �� طر  �� مجتمع جديد �س�� ، ل�ي تحقق تطلعا��او �عبارة أخرى ، لم يكن أمام ا�جزائر املستقلة 

ارات التأميم اتخذت م ، و لكن قبل قر  1966العدالة اإلجتماعية ، سوى تأميم املنشآت املصرفية و هذا ما تقدر عام 

 همها :عدة إجراءات أ

 �جزائر�ة ." كبنك إصدار و تأسيس ا�خز�نة ا1962تأسيس البنك املركزي ا�جزائري " د�سم��  .1

 ."  1964ئري عام " �� الدينار ا�جزا لة وطنيةإصدار عم .2

 إصدار مستقل ذاتيا و اإلئتمان املستقل داخل منطقة الفرنك . .3

، الصندوق الوط�ي  1963تأسيس صندوق ا�جزائر للتنمية " البنك ا�جزائري للتنمية فيما �عد " عام  .4

  )1(.  1964لإلدخار و اإلحتياط عام 

 

 . 58 ، ص 1988جامعية نوك ،  الدار ا�إقتصاد البالقزو�ي ،محاضرات ��  ) شاكر1
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نظمة نقدية و مالية تجيب إ�� املتطلبات اإلقتصادية و حفاظ ع�� سياد��ا دعيت ا�جزائر �خلق أو من أجل ا�            

 لتالية : هذا تم إ�شاء البنوك الو  املالية �جزائر مستقلة و ال�ي ت�ون لها مسؤولية تطبيق سياسة مالية و نقدية 

 . 13/12/1962بتار�خ �جزائري ، أ���ئ البنك املركزي ا .1

 البنوك التجار�ة  .2

  1963الصندوق ا�جزائري للتنمية أ���ئ سنة . 

  " الصندوق الوط�ي لإلدخار و اإلحتياطCNEP  1964" أ���ئ سنة . 

  " القرض الشع�ي ا�جزائريCPA  29/12/1966" أ���ئ بـــ . 

  ا�جزائر ا�خار�� " بنكBEA  12/10/1967" أ���ئ بتار�خ. 

  " بنك الفالحة و التنمية الر�فيةBADR  مارس  13املؤرخ ��  82/206" أ���ئ بموجب املرسوم

1982 . 

  " بنك التنمية ا�حليةBDL  و هو إنبثق من القرض الشع�ي ا�جزائري نتيجة إعادة الهي�لة ، و هذا "

 م . 1985فر�ل أ 30��  25 -85بموجب مرسوم 

 جزائر�ة للتأم�ن تتمثل �� الشركة اتأم�ن و شر�ات ال� "SAA  �� م . 1963جوان  08" و تأسست 

تخصص البنك بالقروض طو�لة األجل " عدا ما يتعلق بالزراعة و اإلس�ان "  1971القانون املا�� لسنة  ذو من              

أعطيت للبنوك التجار�ة ال�ي �عتمد  –قروض متوسطة األجل  –معتمدا ع�� موارد تأتيھ �ش�ل قروض من ا�خز�نة 

عادة خصم أوراق تلك القروض التنمو�ة �عد موافقة بنك التنمية إم�انية إمن خالل الودائع مع ع�� مواردها و هذا 

 و بذلك �ستعيد البنوك التجار�ة السيولة ال�ي فقد��ا لهذا النوع من اإلقراض " ."  –لدى البنك املركزي 

 نتاجية املقررة �� ا�خطة اإلقتصادية .عن إعداد خطط تمو�ل املشاريع اإل  لبنك مسؤوالأصبح ا 1972و �� عام 

بدأ البنك باملساهمة الفعالة �� الفعاليات التنمو�ة ع�� مستوى النطاق ا�جهوي الذي  1975و �� عام                    

أو التنفيذ أو السياحة إضافة إ�� مساهمة  نبثاق املنشآت البلديةو ساهم �� ا 1977 -1974تقرر با�خطط الر�ا�� 

 �� التسي�� اإلش��ا�ي للمنشآت .
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تم��ت مرحلة الثمانينات بإعادة هي�لة النظام املصر�� و الذي ��دف إ�� تقو�ة تخصصات البنوك عن طر�ق إ�شاء 

 بنك�ن جديدين هما : 

 

  " بنك الفالحة و التنمية الر�فيةBADR ." 

 ك التنمية ا�حلية " بنBDL ." 

 ا�جهاز املصر�� �عد اإلصالحات املطلب الثالث : 

  1990- 1986اوال : الف��ة املمتدة ما ب�ن 

و القروض ، القانون     تأسس ا�خطط الوط�ي للقرض بتدخل القانون املصر�� ا�خاص بأح�ام املصارف                  

ال تحت إحت�ار مبادئ نظام يتم�� بالتخطيط �ان فيھ اإلقتصاد ماز  وقت 19/08/1986الصادر ��  02-86رقم 

لنفس القانون ع��  25املركزي ، الذي نص ع�� أن ا�ح�ومة تحدد أيضا سياسة تمو�ل اإلقتصاد ، كما تنص املادة 

و�ات و و التعليمات و األول هداف الواجب بلوغها فيما يخص تجميع املوارد" ا�خطط الوط�ي للقرض يحدد األ  أن

 جب مراعا��ا �� توزيع القروض " و لهذا فإن ا�خطط الوط�ي للقرض يحدد با�خصوص ما ي�� :القواعد ال�ي ي

  حجم و طبيعة املوارد الداخلة ال�ي يجب جمعها و القروض ال�ي يجب منحها من طرف �ل مؤسسة

. 

 . حجم القروض ا�خارجية ال�ي يمكن رصدها 

 مو�ل اإلستثمارات .مستوى تدخل البنك املركزي �� ت 

 يونية الدولة و طرق تمو�لها .مد 

بأن مؤسسات القروض ��  86/12و املعدل لقانون  12/01/1988الصادر بتار�خ  88/06يذكر القانون               

مؤسسات عمومية إقتصادية ، و هو ما يدرج البنوك بالتأكيد ضمن دائرة املتاجرة لتحض��ها قصد النظر �� عالق��ا 

قتصادية املستقلة ال�ي تحددها القواعد التقليدية ال�ي تقود البنوك إ�� إقتصاد السوق املؤسسات العمومية اإل مع

 ا�حر .
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  1988ا�جزائري إ�� غاية إصالحات النظام املصر�� و املا��  ): I - 02 ( الش�ل رقم

  

 وزارة املالية        

 

 

 

 

 

 

 قروض طو�لة األجل                           

 �ات يو الش   إعادة ا�خصم         " م�خرة لتمو�ل اإلستثمارات                                         

 ا�خططة للمؤسسات العمومية "                            

 

 

 

 " قروض طو�لة األجل             

 عن طر�ق املسار البن�ي "             

 

 

 

 

 اإلدخار املؤس��ي

 

- Ammour Ben Halima, texte et réalité, les système bancaire, année 1998, p 120.  

 زینة العمومیة الجبائیةالخ
 تعبئة القروض

 السندات المكفولة
 إكتتاب أدونات الخزینة

 النفقات العمومیة
 اإلعانات المالیة

 تمویل قروض طویلة

 البنك المركزي الجزائري 
 إصدار العملة  -
 تنظیم التداول النقدي  -
 مراقبة توزیع القروض لإلقتصاد  -
 صرفتسییر احتیاطات ال -
 اللجوء للخزینة العمومیة   -
 السوق النقدیة  -
 سوق الصرف  -
 لمقاصة سوق ا -

 البنوك األولیة  بنك الجزائر للتنمیة
 البنك الوطني الجزائري  -
 القرض الجزائري  -
 البنك الخارجي الجزائري  -
بنك الفالحة و التنمیة  -

 الریفیة 
  نمیة المحلیةبنك الت -

 صندوق التأمینات
 صندوق المعاشات
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  1990ثانيا : الف��ة املمتدة إ�� ما �عد سنة 

قة إعادة عملية تنظيم اإلقتصاد الذي شرع �� تنفيذها �� منتصف الثمانينات أدت إ�� قيام إصالحات عمي               

و  14/04/1990املؤرخ ��  90/10ض ا�خاص بالقانون آخرها قانون النقد و القر  ، �ان جديدة ع�� النظام املصر��

النظام املصر�� ، بما ف��ا البنك املركزي و البنوك التجار�ة و الذي يتضمن عدة مواد قانونية مست هي�لة 

 الصالحيات ا�جديدة لهذه االخ��ة .

 ملركزي :إصالح و تنظيم البنك ا -1

ا القانون بتنظيم و إعطاء البنك املركزي إستقاللية تضمن شروط �ع�ن مس��تھ و ممارسة لقد سمح هذ              

عطاء صالحيات أك�� للبنك املركزي محددا مختلف عملياتھ ، مساهمة قانون النقد و القرض �� إ وظائفھ  إ�� جانب

 قد مست صالحي��ن مهامھ و دوره .النقد و القرض ع�� البنك املركزي  و بالتا�� فإن اإلصالحات ال�ي أحد��ا قانون 

من قانون النقد و القرض ، فإن البنك املركزي �عد تاجر ��  )1( 13ففيما يخص مهامھ إستنادا ملا جاءت بھ املادة 

راقب�ن ، و مجلس النقد و و م عالقتھ مع الغ�� ، يقوم بتسي�� البنك إدارة و مراقبة ، محافظ �ساعد ثالث نواب 

من قانون  19املادة  )2(و مصرفية و هذا حسب  كسلطة و إدارة تصدر تنظيمات نقدية و مالية ، القرض الذي �عت�� 

 النقد و القرض .

 تحقيق االهداف فيما يخص السياسة النقدية و القرضية :

  ض .إصدار النقود ع�� النحو املنصوص عليھ �� قانون النقد و القر 

 . غرفة املقاصة 

 ات املالية، خاصة فيما يخص شروط العمليات املعمول ��ا.حماية ز�ائن البنوك و املؤسس 

 . تحقيق النظام و القواعد ال�ي تطبق ع�� البنوك و املؤسسات املالية 

  ��و املا�� .      وضع الشروط التقنية ملمارسة املهن اإلستثمار�ة و الوساطة �� ا�جال املصر 

 ؤسسات املالية :قيق النظام و القواعد ال�ي تطبق ع�� البنوك و املتح 

  تحديد �سب و أسس تطبق ع�� البنوك و املؤسسات املالية 

 . مراقبة الصرف و تنظيم سوقها 
 

 .16، العدد  14/04/1990املؤرخ ��  90/10ص ا�جر�دة الرسمية ، قانون  13) املادة 1

 . 16، العدد  14/04/1990املؤرخ ��  90/10قانون من ا�جر�دة الرسمية  19) املادة 2
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و متا�عة مخططات      داد و �� هذا السياق ، �عت�� البنك املركزي كبنك يتمتع بصالحيات واسعة متعلقة بإع              

ا القروض كما يجب أن تؤخذ �ع�ن اإلعتبار �ل الوسائل ال�ي تحدد من خطر عدم التسديد معتمدا �� ذلك ع�� م

 .من قانون البنوك و القروض  11نصت عليھ املادة 

ستعمال القروض املمنوحة من طرفھ ، و عليھ أن يتخذ جميع التداب�� لنظام املصر�� أن يتكفل بمتا�عة إ" ع�� ا

هداف النقدية ا�حددة من ا�خطط الوط�ي ال التسديد " . و من البدي�ي أن األ  الضرور�ة للتقليل من مخاطر عدم

ت املتفق عل��ا ، و ذلك عكس ما جرت زنامة اإلستحقاقاموال حسب ر قيقها إال إذا تمت رس�لة رؤوس األ ا تحيمك��

 بالنسبة لنسب الفوائد فإن ضعفها �جع وفرة السيولة حيث أن فائدة اإلدخار لم يكن جذابا .عليھ العادة ، ف

�� القروض ة الت�خم �سب الفوائد املدفوعة عستدركت إ�� حد �عيد بواسطكما أن املؤسسات قد إ                 

 ن املؤسسات قد إحتفظت بإمتياز �س�ي �� اإلستدانة ، لكن، فإ م 1986النسبة �� أكتو�ر  لية و رغم رفع هذهالعائ

أما فيما يخص سوق رؤوس ن مستوى كشوفها سيخفف عن طر�ق التطه�� املا�� ، هذا التأث�� ي�ون محدودا لدرجة أ

ثل �� " تقليص ال�جوء إ�� البنك املركزي سواءا هداف النقدية و تتما�خطط الوط�ي للقرض يحدد األ االموال فإن 

السوق  هميةموارد فور�ة " ، و هذا يدل ع�� أ ن �عطي حركة تجمعل�ي عل��ا أخز�نة الدولة ا وفيما يخص املصار�ف أ

��ا تحديد سقف �سبيقات ضع قواعد من شأستو  ن يحقق سيولة ممكنة لوسائل الدفع املتداولة ، والذي عليھ أ

 كزي ل�خز�نة ، و هذه االخ��ة ستحدد ع�� املوارد الثقيلة �� السوق .البنك املر 

 1988و عندئد لن تظل ا�خز�نة قادرة ع�� منح القروض بنسب خارج السوق ، شرعت ا�جزائر منذ سنة                    

رخ �� املؤ  88/01القطاعات اإلقتصادية حيث منح القانون �� تطبيق برنامج إصال�� واسع من مجموعة 

ة املؤسسات العمومية اإلقتصادية يو املتضمن توجيھ املؤسسات العمومية إستقاللية قرار حقيق 12/10/1988

 كما إضطر �ش�ل ج�� تحديد مفهوم الفائدة و املردودية.

" بنك ال��كة" القطاع العمومي و حالية بإستثناء بالنسبة للبنوك ا� 88/04و  88/01�ش�ل املصادقة ع�� القانون 

نتقالها إ�� إستقاللية بمنحها بالفعل القدرة ع�� اإلل��ام بالتدخل �� السوق حسب قواعد املتاجرة و عليھ أصبح إ

 املندرج �� إطار اإلقتصاد ا�خطط غ�� مالئم. 1986القانون املصر�� لسنة 
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صدار النقود و العمليات ع�� املركزي فيلعب دور فعال خاصة فيما يخص عملية إ ما فيما يخص دور البنكأ              

 ةالذهب، عمليات إعادة ا�خصم، و التسليف للبنوك و املؤسسات املالي

العمليات مع املؤسسات املالية و الدول ، العمليات ضمن السوق النقدية و تلك املتعلقة بأموال خاصة للبنك  

 ) 1(املركزي . 

و يمكن للبنك أيضا    املركزي يمكنھ اإلق��اض بالعملة الصعبة ،  و �� إطار �سديد إحتياطات القرض البنك              

و هذه القروض يجب أن ت�ون      ك�� ملدة عام أو أ أو املؤسسات املالية �حساب جاري  خرى أن يقدم للبنوك األ 

 اءا للذهب أو العملة الصعبة .مضمونة بإل��ام ع�� إذن من ا�خز�نة ا�جزائر�ة سو 

" ال�ي نصت  95- 9- 78- 76لبنك املركزي باألطراف األخرى من خالل املواد " او القرض عالقة  كما وضع قانون النقد

ع�� أنھ يمكن للبنك املركزي ضمن ا�حدود ، و وفق الشروط ال�ي يحددها ا�جلس أن يتدخل �� سوق النقد ، و أن 

اصة يمكن قبولها ل�خصم أو خحق �� أقل من ستة أشهر و سندات ست�صوص سندات عامة ي و يبيع ع�� ا�خ�ش�� 

حوال أن تتم هذه العمليات لصا�ح ا�خز�نة كشوفات با�حساب أقصاها و ال يجوز �� أي حال من األ ملنح القروض، 

من  %10و �� حد أقصاه يوم متتالية أو غ�� متتالية خالل السنة الواحدة ع�� أن يتم ذلك ع�� أساس التعاقد  240

 بتة خالل السنة املالية ، و يجب �سديد هذه التسبيقات قبل ��اية �ل سنة مالية .ثاإليرادات العامة للدولة امل

كما أن البنك املركزي يحدد الشروط العامة ال�ي يرخص ضما��ا تأسيس البنوك و املؤسسات املالية �� ا�جزائر و 

 خيص.� الشروط ال�ي يمكن �� ضم��ا �عديل أو إلغاء هذا ال��سمح لها بالعمل �� م�ان يحدد 

 

 

 

 

 

 

 

1) Benissad , Hocine , La réforme économique en Algérie ,( 2ème édition 1991) , p 80-81. 
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II –  : 1(إصالح املنظومة و املؤسسات املالية( 

املؤسسات املصرفية األخرى غ�� البنك املركزي حيث نص قانون النقد و القرض  1990لقد م�ح إصالح              

 ا�خصوص ع��:ذا له

 التنظيم البن�ي  .1

 رض�ن حماية املودع�ن و املق .2

 مراقبة البنوك و املؤسسات املالية  .3

 تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس االموال . .4

 

لم يكن مجرد صدفة  1990سنة و من هذا أو من خالل ما سبق يمكن القول أن إ�شاء القانون املا��                     

تمام لقوان�ن إ�ان  90/10ري بل �ان ضروري و حت�ي ، من هذا املنطق فإن بن�ي اإلصالح زائشاهدها النظام ا�ج

�ل  و بالتجارة الداخلية و ا�خارجية ، و يمكن بلورة      اإلصالح اإلقتصادي ، لقانون ا�خاص باملؤسسات العمومية 

 فيما ي�� : ثل هداف ال�ي سطرت لتحقيقها من خاللھ و تتم� األ ما يتعلق ��ذا القانون �

 تنظيم املي�ان��مات ال�ي تخص اإلصدار النقدي و الدفاع عن العملة الوطنية . •

 إستقاللية جهاز اإلصدار .

 �عبئة فعالية اإلدخار . •

 ��جيع اإلستثمارات ا�خارجية الضرور�ة . •

 إن��اج مي�ان��مات مالية جديدة  •

 لة البنك املركزي و تنظيم مهامھ .عادة هي�إ •

�ن املتعامل�ن اإلقتصادي�ن ب�ن ا�خواص و العمومي�ن و هذا بتحقيق التوازن فيما يخص ة بعدم التفرق •
 القرض و النقد . 

 توف�� ا�حماية للمودع�ن و ودائعهم . •

 

 

 

 .36، ص  1997) رحما�ي عادل ، أك�� مراد ، دور ا�جهاز املصر��  �� التنمية اإلقتصادية ، الصبعة 1



 عمومیات حول البنوك                    الفصل األول                                         

26 
 

 

 

دد إستقرار القطاع املا�� أو نھ نظرا للمخاطرة ال�ي ��عن التبادل اإلقتصادي ، حيث أ جمةاالتقليل من ا�خاطر الن

بمراقبة املرتبطة بالنشاط املصر�� ، حيث نص قانون النقد و القرض ع�� تأسيس ال�جنة املصرفية ال�ي �لفت 

 ة ا�خالفات .عاقبنظمة ال�ي تخضع لها البنوك و املؤسسات املالية و بمحسن تطبيق القوان�ن و األ 

 ذلك بواسطة البنوك .��جيع مي�ان��مات إصالح ديون املؤسسات و 

و من هنا فإن التغ��ات ال�ي طرأت منذ املصادقة ع�� قانون النقد و القرض فتحت إهتمامات جديدة               

ن �سهر ع�� إح��ام البنوك أ خ��ةحذرة ، إذ �ان ع�� هذه األ للسلطات النقدية و خاصة املصرفية �� مجال املراقبة ا�

نافسة املصرفية ، و حركة ظهر قانون املنافسة ا�جديدة الذي عزز امل 1993يناير  3خ ل�حد من األخطار ،و �� تار�

 و قد نص ع�� ما ي�� :  موال من ا�خارجرؤوس األ 

 

 

 

ية بما �� ذلك شروط إقامة ملالوط املتعلقة بتأسيس البنوك و املؤسسات اتم تحديد الشر  93/01" بموجب املرسوم 

 فروع البنوك و مؤسسات مالية أجنبية ".

تحديد شروط إصدار عقود لضمان من قبل الوسطاء املعتمدين لفائدة فقد هدف إ��  93/02" أما املرسوم 

 ".املقيم�ن بموجب إل��امات مأخوذة با�جزائر من قبل الغ�� مقيم�ن 
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 19/08/1998املصر�� و املا�� إ�� غاية وضع  قانون للبنوك ��  جهاز : منظومة ا�)  I- 3( ش�ل رقم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ammour Ben Halima , Le système bancaire, année , 1998 , p 99 . 

 

 

 

 وزارة المالیة

مصرفیة ھیئات مالیة  ھیئات مالیة عمومیة  الخزینة  

 الصكوك البنك المركزي 
 قطاع 
 التأمینات 
SAA  
CAAR 

CNP 
BADR البنوك التجاریة 

BNA – CPA 
BEA – BADR 

BDL 
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 ظام النقدي و املا�� ا�جزائري حالياالن :)I - 4 (ش�ل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعاشاة ، صندوق التأمينات  ندوق إدخار مؤس��ي ص

 بنك ا�جزائر للتنمية 

 �سي�� القروض ا�ح�ومية 

 �شارك �� التطه�� املا�� املؤسسات 

 البنوك التجار�ة ( األولية ) 

BNA , CPA , BEA , BADR , BDL  

 

 

 

 

 

 سبيقات إعادة ا�خصم و �

 

 

 

 

 

 

 

- Ammour Ben Halima , Le système bancaire, année , 1998 , p 100 . 

 

 
 الجبائیة الخزینة العمومیة 

 بئة القروض الخارجیة تع
 تعبئة موارد اإلدخار 

 اإلدخار الخاص و الرئیسي 
 السندات المكفولة 

 السوق النقدي 
 اإلعانات المالیة 

 البنك المركزي الجزائري :
" منشأة مستقلة حسب قانون النقد و 

" مدیریة تترأسھا 1990لقرض أفریل ا
سیرة محافظ سیادتھ ثالثة نواب اإلدارة ، م

مجلس النقد و القرض و لھ من طرف 
 دورین .

مجلس إدارة البنك المركزي  -
الجزائري و سیادة نقدیة تضع 
أحكاما بنكیة و مالیة تضمن تطبیق 
المراقبة تكون من طرف المراقبین 

 المصالح : 
 إصدار العملة  -
 التداول النقدي  تنظیم -
 مراقبة توزیع قروض اإلقتصاد  -
 تسییر إحتیاجات الصرف  -
 النقدي .تسییر السوق  -
 تسییر غرفة المقاصة . -
 تسییر سوق الصرف  -
 مراقبة العملیات البنكیة  -
 منح قروض الخزینة  -
قبول فتح مكاتب ممثلي بنوك  -

المؤسسات المالیة األجنبیة في 
 الجزائر .

 جنبیة .إعتماد اإلستثمارات األ -
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 ة :ــــالصـــــــخ

 ما يمكن إستخالصھ من خالل استعراض هذا الفصل ما ي�� :

 �عد دراستنا ملراحل تطور ا�جهاز املصر�� �� ا�جزائر إستنتجنا ما ي�� : -1

 . 1986إ�� سنة  1962من سنة  :�� املرحلة األو��  –أ       

 .1962سنة سية فصل ا�خز�نة ا�جزائر�ة عن ا�خز�نة الفر�تم •

 .1962إ�شاء البنك املركزي ا�جزائري �� د�سم��  •

 " .  CPA –BEA – CNEP – CAP – BADRإقامة بنوك وطنية "  •

  1990إ�� سنة  1986من سنة  �� املرحلة الثانية : -ب      

 للقرض . تأسيس ا�خطط الوط�ي •

 . 1990�عد سنة �� املرحلة الثالثة :  -ج     

ت�حيح ا�جهاز املصر�� من خالل قانون النقد و القرض الذي �عت�� فعال بمثابة التحول ا�جذري تم                  

 للمؤسسات املصرفية ، و قد تم�� هذا القانون بما ي�� : 

 نقدية .إستقاللية البنك املركزي �� تنفيذ السياسات ال •

و ا�خصم و        يث اإلصدار من حإ�شاء مجلس النقد و القرض الذي لھ �ل الصالحيات �� �سي�� النقد  •

 إعطاء الرخص لفتح بنوك أجنبية �� ا�جزائر و الو�االت البنكية .

املؤسسات  و               إ�شاء ال�جنة املصرفية ملراقبة العمليات املصرفية ال�ي تقوم ��ا البنوك التجار�ة  •

 املالية .

ة و �� اإلنتقال إ�� اإلقتصاد تمر بمرحلة جديد زائرخاصة و ا�ج ذو أهمية ك��ى  ، البنك �عد مؤسسة مالية  -2

 ا�حر .

o  ��يقوم البنك املركزي بدور أسا��ي �� ا�حفاظ ع�� توازن ا�جهاز املصر�� و تأم�ن إستمرار�ة كما �سهر ع

 مراقبة و متا�عة �شاطھ .
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o  التجار�ة  بنوكفإن عالقة البنك املركزي بالبنوك التجار�ة عالقة وطيدة ، ال يمكن لل من جهة أخرى

اإلستغناء ع��ا ، و كذلك بالنسبة للمؤسسات العمومية ال�ي �عتمد ع�� ا�جهاز املصر�� ك�ل من أجل 

 تمو�ل عمليا��ا املصرفية .

 

 لد .�عد البنوك التجار�ة أحد أهم م�ونات ا�جهاز املصر�� ألي ب -3

� لتحقيق وظيفة لصا�ح املؤسسات و الدولة و�س�ال  �عت�� البنوك التجار�ة مؤسسات إئتمانية ، تقوم ��ذه               

 ر�حية معت��ة من خالل األموال ال�ي تقدمها لها مختلف األعوان اإلقتصادي�ن �� البالد .

�شاطھ سواء �علق األمر بموارده الذاتية أو ا�خاصة من �عتمد البنك التجاري ع�� مصادر �غذية ملباشرة              

و موارد إعادة التمو�ل و إعادة          لز�ائن ات و م�ونات أو موارد خارجية من موارد اتياطحإرأس مال مدفوع و 

 وظيف هذه املوارد توظيفا رشيدا منك التجاري أن �عمل جاهدا من أجل تنھ ع�� البنجهة أخرى فإو من ا�خصم ، 

دات ا�خز�نة العامة أو شراء � سن� إكتتاب �ي تأخذ �ش�ل قروض مصرفية  أو خالل استخدماتھ ا�ختلفة ، و ال

اد  دحتياطات الالزمة لضمان إس�� بار اإل عتعمالت أجنبية و �� �ل مرة يجب ع�� البنك التجاري أن يأخذ �ع�ن اإل 

 . أموالھ و عدم ضياعها محافظة منھ ع�� سالمة مركزه املا��

 



لجزائر ا يل الثاني    واقع التجارة الخارجیة فصالف

  الفصل الثاني

 "واقع التجارة الخارجیة في الجزائر "

المبحث األول : مفاھیم عامة حول التجارة الخارجیة  

نظرة عامة حول التجارة الخارجیة المطلب األول :  

 التجارة الخارجیة و التخصص  المطلب الثاني :  

اإلختالفات بین التجارة الخارجیة و التجارة الداخلیة  المطلب الثالث : 

دور التجارة الخارجیة في تنمیة الدول المختلفة  المطلب الرابع : 

المبحث الثاني : الرقابة على التجارة الخارجیة و أھم سیاستھا    

على التجارة الخارجیة الرقابة  المطلب األول :  

سیاسات التجارة الخارجیة  المطلب الثاني : 

المبحث الثالث : تطور التجارة الخارجیة الجزائریة     

 التجارة الخارجیة الجزائریة قبل اإلصالحات  المطلب األول :  

 ئریة بعد اإلصالحات التجارة الخارجیة الجزا المطلب الثاني :  

آفاق إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة  المطلب الثالث :  
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 :  تمهيد

 

ن العالم ا�خار�� ذلك ن تنعزل بنفسها عدولة سواء �انت نامية أو متقدمة ألقد بات من املستحيل ع�� أي            

ائض ع�� مستوى �شاطها نتاج ال تتوفر عل��ا ، أو لوجود فمن املواد الضرور�ة لإل  لدولةجات اإحتياراجع إ�� 

و ب�ن دول أخرى والذي يتم �� ظل ما �س�ى بالتجارة    ما يتحتم عل��ا ل�جوء إ�� التبادل التجاري بي��ا اإلقتصادي م

رب ا�� �شوء نوع من الت�امل و التقابعض و بالتا�خارجية ال�ي �عت�� الشر�ان الرئي��ي الذي ير�ط الدول ببعضها ال

جل توضيح الفكرة عمدنا إ�� تخصيص مبحث خاص بدراسة التجارة ا�خارجية و من أ اإلقتصادي فيما بي��ا ،

ا�جزائر�ة بصفة عامة و مبحث ثا�ي تطرقنا إ�� دراسة التجارة ا�خارجية ا�جزائر�ة الذي سنحاول فيھ تحديد 

�ي قامت ��ا الدولة ا�جزائر�ة لل��وض ��ا �غية الوصول إ�� محاولة اإلنظمام إ�� صالحات الوضعي��ا قبل و �عد اإل 

 املنظمة العاملية للتجارة .
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و لهذه األخ��ة   ة، إن ا�حديث عن أي تطور إقتصادي �ع�ي بالضرورة ا�حديث عن تطور التجارة ا�خارجي            

أ إقتصاد التبادل لفرض وجوده ع�� مختلف إلقتصادية �ختلف الشعوب ، فمنذ القدم بدم�انة مرموقة �� ا�حياة ا

مر �ان آثر املبادالت التجار�ة جد مختلف شؤون ا�حياة ، ففي بادئ األ ا�جتمعات مما ترتب عليھ أ�عد اآلثار �� 

اجيات لتفاقم خاصة مع ظهور حو شيئا فشيئا أخذ �� ا     املدينة ، ثم  لسوق محدود �ونھ لم يكن يتجاوز حدود ا

 جديدة لإل�سان لم يكن يدركها من قبل .

و للتجارة ا�خارجية أهمية كب��ة �ختلف بلدان العالم و ا�جزائر واحدة من هذه البلدان ، حيث سعت منذ                   

و تجه��ات و تكنولوجيا عالية ز ع�� قطاع التصنيع الذي يتطلب معدات رت�اباإل إستقاللها إ�� بناء إقتصادها و ذلك 

ب عل��ا ز�ادة الرصيد من العمالت الصعبة املتأتية من تصدير ا�حروقات ،  و بالتا�� فإن تطور التجارة ، لذا وج

 )1(. ا�خارجية �ساعد ع�� الرفع من مستوى اإلقتصاد الوط�ي 

 التجارة ا�خارجية حول امة املبحث األول : مفاهيم ع

قات اإلقتصادية الدولية تتناول بصفة عامة دراسة جميع أوجھ النشاط اإلقتصادي الذي يقوم ب�ن لعالإن ا              

�ات دول تختلف ف��ا السلطات السياسية و هذه العالقات تتمثل �� حر�ات األ�خاص املتمثلة �� ال�جرة ، حر 

خ��ة تتقسم إ�� حر�ات ولية و هذه األ الت اإلقتصادية الدموال ال�ي �عرف باملعاماأل  السلع و ا�خدمات ، و رؤوس

موال و �ع�ي أن إصالح التجارة ا�خارجية دولية لرؤوس األ السلع و ا�خدمات و ال�ي �عرف بالتجارة ا�خارجية و حر�ات 

 ينصب ع�� حركة السلع و ا�خدمات .

 جية �خار املطلب األول : نظرة عامة حول التجارة ا

نتاج ا�ختلفة ب�ن عدة ادل �� السلع و ا�خدمات و غ��ها من عناصر اإل دولية عملية التبيقصد بالتجارة ال                   

د ��ا تتجاوز حدو لف بذلك عن التجارة الداخلية �� أدول ��دف تحقيق منافع متبادلة األطراف التبادل و �� تخت

 مكسب متعدد للدولة .ب�ن عدة دول أو شعوب يؤدي إ�� تحقيق  بادلالت نالدولة الواحدة ، و بذلك نجد أ

 

 . 81-80، ص  1997) محمود يو�س ، سياسة التجارة ا�خارجية ، السنة 1
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و بروز التجارة الدولية أدى إ�� كث�� من الدول إ�� إعادة النظر �� إقتصاديا��ا خاصة �عد سقوط النظام                  

الوقت الذي  �عد حدوث صراعات عسكر�ة و عرقية �� دث نوع من التوازن العال�ي ،  و ذلك�ان يحالذي  اإلش��ا�ي

 فانقسماليابان ، الدول للمجموعة األور�ية و  و تتبعها الواليات املتحدة االمر�كيةصعدت فيھ الرأسمالية بزعامة 

و ذلك و مس��لكة  ردةلك وجود دول مستو عاملية فنتج عن ذعتبارها �سيطر ع�� السوق الإالعالم إ�� دول مصدرة ب

ولية مثل ا�جزائر ال�ي �عض الدول ال�ي تملك املوارد األ  إقتصادها إلقتصاديات الدول املصدرة بإستثناء يةلتبع

هم �جلب العملة ك ح�ى اليوم بإعتبارها املصدر األ لمحروقات و ذلمن صادرا��ا ل % 97�عتمد مداخيلها ع�� 

م الدول النامية بما ف��ا ا�جزائر إ�� تطبيق معظ تجهتإا�حر ما�� مع صعود الفكر الرأسذلك و إطار  بة ،  و ��الصع

سياسات إقتصادية تحرر�ة تحت إشراف البنك الدو�� و صندوق النقد الدو�� ، و هو ما �عرف ب��امج اإلصالح 

 . عامةت الاللمشروع ةصخك خ�ي�لة اإلقتصاد ، فحدثت ع�� إثر ذلاإلقتصادي و  إعادة ه

و تقليل دور     سعار ا�حلية و التوسيع �� الضرائب الغ�� املباشرة و األ  ر الصرف ،و تحر�ر سعر الفائدة و سع

 الدولة �� النشاط اإلقتصادي .

ز�ادة حجم تجار��ا ا�خارجية  و  تجهت دولة عمالقة مثل الص�ن إ�� تحديد إقتصاديا��ا إفع�� غرار ذلك                  

جنبية و حققت معدالت نمو غ�� اء مع ال��حيب باإلستثمارات األ و سع�� ال ختلف دول العالم النامي و املتقدممع م

و كذلك الدول اآلسيو�ة الصناعية ا�جديدة و ال�ي تمكنت من الوصول إ�� ، مسبوقة �� ز�ادة حجم الدخل القومي 

ق � األسوالدول الصناعية الرا�خة و القو�ة �ف��ة وج��ة منافسة بذلك منتجات ا معدالت تصدير مرموقة خالل

 ية .العامل

و بالتا�� نقول أن العالم شهد ثورة �� املعلومات و اإلتصاالت جعلت منھ قر�ة صغ��ة  مما �ان لھ أثرا �� ز�ادة حجم 

 العال�ي. أو نطاق السوق العال�ي و إرتفاع وزن التجارة الدولية �� اإلقتصاد

بدراسة و تحليل إقتصاديات التجارة ام هتمن هناك ضرورة حيو�ة لإل يحصل اآلن نجد أمن خالل التطورات ال�ي 

 الدولية �� عالم اليوم املتغ�� داخل إطار الفلسفة الليب��الية الرأسمالية ا�حرة .
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�� و الدراسة  بتطو�ر منا�ج البحث  و أصبحت الدول النامية مطالبة اليوم و أك�� من أي وقت م��ى              

اإلقتصادية العاملية ا�جديدة و املتجددة  ة الدولية لتتالئم مع املتغ��اتد الدو�� أو العالقات اإلقتصادياإلقتصا

بحيث يمكن التعرف ع�� جوانب التحليل اإلقتصادي لكيفية التعامل مع الواقع ا�جديد و دراسة اآلثار اإليجابية و 

افة املتغ��ات و ع�� �للفرد  عات ا�حلية ، و ع�� الدخل ا�حقيقيحركة املعامالت الدولية ع�� املشرو السلبية �

 اإلقتصادية القومية .

 

 املطلب الثا�ي : التجارة ا�خارجية و التخصص 

��ا ال إلم املتخلفة فمن ا�حقائق املسلم ��ا �� عالم اليوم أنھ مهما إختلفت النظم السياسية  �� دول العا                  

ن لة من الزمن ، ذلك ألن إتباعها يضطر الدولة أ�ة طو�و بف� ا�ي بصورة �املةسياسة اإلكتفاء الذ �ستطيع إتباع

أي دولة إ�� تنتج �ل إحتياجا��ا برغم أن ظروفها اإلقتصادية و ا�جغرافية ال تمك��ا من ذلك ، و مهما يكن ميل 

أن �األفراد ليس بإم�ا��ا ن الدول خرى ، إذ أش �� عزلة عن الدول األ ن �عيتطيع أتحقيق هذه السياسة فإ��ا ال �س

مر أن تتخصص �� إنتاج السلع ال�ي تؤهلها ظروفها الطبيعية و و إنما يقت��ي األ     ن السلع تنتج �ل ما تحتاجھ م

نتاجها و لكن إدها او �ستطيع خرى ال �ستطيع إنتاجها داخل حدو بمنتجات دول أاإلقتصادية ألن تنتجها ثم تبادلها 

ساس الذي تبدو أهمية " التخصص" باعتباره األ  مفضال  و من هنا��اد من ا�خارج ا اإلستة مرتفعة يصبح عندهبت�لف

 تقوم عليھ التجارة .

و بمع�ى آخر فإن ظاهرة التخصص و تقسيم العمل ب�ن الدول ا�ختلفة ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة " التجارة 

 ية ".العامل

املتنوعة ،  د ن فل�ي يحصل �ل فرد ع�� حاجتھعة إ�� قيام التبادل ب�ن األفراخصص بالطبيو يؤدي الت                 

 خرى .فراد الذي تخصصوا �� إنتاج سلع أنتاج غ��ه من األ إنتاجھ بجزء من حتما سيقوم بمبادلة جزء من إ فإنھ 

ارتفاع مستوى  من تخصصھ �� ش�لستفيد �سان �� نفس املبدأ ، فإذا �ان اإلو التخصص الدو�� يقوم ع�                 

نواع  معينة من السلع ترتفع ف��ا كفاء��ا دية فلماذا ال تتخصص الدول �� األخرى �� إنتاج أاإلقتصا تھهيرفا

 دول ؟ نتاجية ثم تقوم بمبادلة ما يفيض عن حاج��ا من إنتاجها  بما تحتاجھ من إنتاج غ��ها من الاإل 
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دخولهم ا�حقيقية عن طر�ق " يؤدي إ�� إرتفاع ل�ي يتمتعون ��ا فقا " للمزايا النسبية" او إذا �ان تخصص األفراد و 

ن التخصص الدو�� و ما سيتتبعھ من قيام " تجارة خارجية " ب�ن " ال�ي يمارسو��ا فيما بي��م ، فإالتجارة الداخلية 

ع اد و إرتفاارة و بالتا�� ز�ادة دخول األفر ومي للدول املش��كة �� هذه التجالدول سيؤدي أيضا  إ�� ز�ادة الدخل الق

 .اهي��م اإلقتصادية مستوى رف

و ع�� ذلك فاملنطق الذي تقوم عليھ " التجارة ا�خارجية " ال يختلف عن ذلك الذي تقوم عليھ " التجارة الداخلية " 

 ادل .ذي يؤدي بالضرورة إ�� قيام التبفكالهما نتيجة طبيعية لقيام التخصص و تقسيم العمل ال

 

 

جابة السلعة أو تلك ؟ و لإل الذي من أجلھ تتخصص دولة ما �� إنتاج هذه  تسائل عن السببو إ�� هنا قد ن                  

 ) 1(�� ان التخصص إنما يرجع إ�� مجموعة من العوامل أهمها ما ي��. 

 الظروف الطبيعية :  -1

ولية أو �� النشاط واد األ صص �� إنتاج �عض امل�� دولة ما إ�� أن تتختؤدي الظروف الطبيعية السائدة  قد                 

الزرا�� أو الصنا�� فبعض الدول قد تنفرد بتوافر مواد خام �� باطن أرضها ، �الب��ول �� �عض الدول العر�ية " 

الدول د أهمية هذه و من تم تزدار�كية و أملانيا ، ا�جزائر " أو الفحم و ا�حديد �� �ل من الواليات املتحدة األم

و تاز �عض الدول ب��بة خصبة و مناخ مالئم و كمية مياه مناسبة للري ملواد ا�خام ، وقد تمعتبارها منتجة لهذه ابإ

صر �� إنتاج القطن و ال��از�ل �� نتاج �عض املنتجات الزراعية كتخصص ممن تم فإن هذه الدول تتخصص �� إ

 اط .طتاج امل�� إن ااندونيسيو  ال�ن نتاج إ
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 التفاوت �� عرض العمل و رأس املال : -2

نتاج الذي ستخصص فيھ دولة ما ع�� أساس مواردها الطبيعية فحسب و لكن أيضا ع�� ال يتحدد نوع اإل                 

 ال �� هذه الدولة .أساس العروض من اليد العاملة و رأس امل

امية املزدحمة بالس�ان ، �� ح�ن ال يوجد لد��ا العاملة ، مثل الدول الن رة �� اليدد��ا وفتوجد ل فبعض الدول قد

نتاج الصناعات ا�خفيفة ال�ي ال إن مثل هذه الدول تتجھ إ�� للصناعة ، و �� هذه ا�حالة سنجد أرأس املال الالزم 

ذلك  ات الزراعية و غ��و النسيج و الصناع       رؤوس أموال �خمة مثل صناعة الغزل  تتطلب مهارة فنية عالية أو

من الصناعات ا�خفيفة ، و ع�� العكس قد يقل عرض العمل �� �عض الدول األخرى عن املطلوب �� ح�ن يز�د 

 .العرض ب�ن رأس املال 

الدول ثل هذه ستتجھ مأملانيا الغر�ية ، و عندئد مثل �عض الدول الصناعية الك��ى �الواليات املتحدة األمر�كية و  

ستنتج سلعا �خمة غالية الثمن �اآلالت و السفن و السيارات و الثقيلة و ا�خفيفة ع�� السواء و ت �� الصناعاإ

 الطائرات ...إ�خ .

 ت�اليف النقل : -3

ة السلعة ، إذ أ��ا تضاف إ�� ت�لف ذهه سلعة ما تؤثر ع�� مدى إ�ساع سوق  ن ت�اليف نقلو من املعروف أ              

�ي �ستطيع إقامة �عض صناعا��ا بالقرب من السواحل و املوا�ئ ثمن و ع�� ذلك فالدولة الثم إ�� ال اج و مناإلنت

 ال ت��يأ لها نفسيمك��ا توسيع نطاق تصر�ف منتجا��ا عن دولة 
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شك أن ال  و و ال��ي ، عن ت�اليف النقل ا�جوي أ ث��اقل كي تو ال��ر نقل البحري أالظروف ، ذلك ألن ت�اليف ال 

ثره ع�� التخصص ، أل 
ُ
ن املنتج�ن يتجهون إ�� التخصص �� إنتاج السلع ال�ي سهل نقلها ملسافات طو�لة أو لذلك أ

ترتفع  مة إنتاج السلع ال�يال�ي تنخفض ت�اليف نقلها إ�� األسواق تارك�ن املنتج�ن القر�ب�ن من هذه األسواق مه

 . نقلهات�اليف 

ولية ال�ي �ستخدم �� الصناعة تفقد جزءا من وز��ا أثناء النقل املالحظ أن �عض املواد األ ن م نھع�� أ                

 �الفحم �� صناعة ا�حديد و الصلب ، و �� هذه ا�حالة ي�ون من مص�حة الدولة إ�شاء املصا�ع ال�ي �س��لك كميات

 يف النقل .إلقتصاد �� ت�الراجها و ذلك لاستخ ن أماكنالقرب م��ة من هذه املواد بكب

ما املواد األولية ال�ي ال ينقص وز��ا أثناء النقل إال بمقدار ضئيل ، �القطن في�ون من األوفق إ�شاء أ                

�ية �� ر و ول األ سر لنا تخصص �عض الدا ما يفو هذ املصا�ع ال�ي �ستخدمها بالقرب من أسواق تصر�ف منتجا��ا ،

ن ت�اليف نقل القطن من مصادر �ستورد القطن ا�خام من دول أخرى ، ذلك أل  إنتاج املنسوجات القطنية رغم أ��ا

إنتاجھ �� مصر مثال �عرضها الوفد �� ت�اليف نقل املنسوجات إ�� املس��لك�ن ا�حلي�ن و من ثم يز�د قدر��ا ع�� 

 ) 1(ق ا�ح��.صنيعھ ع�� النطاو املتخصصة �� ت  جة للقطن منافسة الدول املنت
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 توافر التكنولوجيا ا�حديثة : -4

سواء عن طر�ق  ا�جديدة "داث التكنولوجيا ها السبق �� إستحو املقصود بذلك هو أن الدولة الذي يتوافر ل              

و معدات إنتاجية غالية الثمن و ع�� جانب كب�� من  سلع ت�ار " تصبح �� وضع �سمح لها بإنتاج إلخ��اع أو اإلبا

م ومن ت خرى ع�� األقل �� ف��ة ظهورها ، لقطع ال ت�ون موجودة �� الدول األ نتا�� و مثل هذه السلع باالتعقيد اإل 

مر��ا .و أ ة التكنولوجيا ا�حديثة �� �ل منديدة ال�ي تنتج بواسط، فالعدد و اآلالت و السلع ا�ج � إقتنا��افتقبل ع�

نھ إذ �انت التجارة الدولية تقوم ش�ل عماد تجار��ا الدولية ، ع�� أو فر�سا ....إ�خ �        بر�طانيا و أملانيا و روسيا 

 �ستطيع تخصص قد فرض ع�� دول العالم فرضا بحيث الالن يفهم من ذلك أ التخصص فال يجب أن نتيجة

ملناخ و املعتدل �� دولة ما فال �ع�ي ذلك ان هذه الدولة قد كتب عل��ا ، ض الطيبة و االف�اك منھ ، فإذا توافرت األر 

 خالفھ .وفقا لنظر�ة التخصص ، أن تضل إ�� األبد مصدرة املنتجات الزراعية �القطن أو الشاي أو 

حول هذه الدولة أو تلك من طا�ع الزراعة و التنظيم الشامل أن يي ع�� التخطيط ا�حكم فليس �ستع��                 

إ�� طا�ع الصناعة أو من مرحلة الصناعات ا�خفيفة إ�� مرحلة الصناعات الثقيلة ، فالتنمية و �غي�� نمط 

و رأس املال ، و هذه عوامل ��     خطيط و التة و ا�خ��ة توافرت النيالتخصص �� عملية ليست عس��ة إذا ما 

 كتسب و ليست وقف ع�� دولة دون أخرى .عم من املمكن أن تاأل غالب ال
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 ختالف ب�ن التجارة ا�خارجية و التجارة الداخلية اإل  املطلب الثالث : 

تخصص و تقسيم ة تقوم نتيجة الالتجارة ا�خارجي ون كال من التجارة الداخلية و قد سبق و أن ذكرنا أ              

ن النظر�ة ال�ي تحكم التجارة و هنا قد نتسائل ، هل مع�ى ذلك أ لضرورة إ�� قيام التبادلؤدي باالذي يالعمل 

ا�خارجية �� ذات النظر�ة ال�ي تحكم التجارة الداخلية ؟ و بمع�ى آخر هل �عت�� النظر�ة اإلقتصادية ال�ي تفسر 

"  صا�حة تماما لتفس�� تحديد أسعارها داخليا ....ال�ي تم تبادلها و كيفية  السلع و ا�خدماتارة الداخلية " جتقيام ال

 قيام التجارة ا�خارجية ب�ن الدول .

 " السلع و ا�خدمات ال�ي تم تبادلها  ع�� ا�حدود و أسعارها الدولية ... " ؟ .

جرت كن و ل       ارة الداخلية ، مثلما تفسر التجتجارة ا�خارجية لان تفسر ع أن النظر�ة اإلقتصادية �ستطيع أالواق

عادة الكث�� من اإلقتصادي�ن الذين يتعرضون ملوضوع التجارة الدولية ع�� تأكيد الفوارق بي��ا و ب�ن التجارة إستنادا 

  )1( : احد أو أك�� من العوامل التاليةإ�� و 

 ارة الدولية :جتالتقاليد العلمية املتبعة �� دراسة ال -1

اإلقتصادي الكالسي�ي ع�� إعتبار التجارة ا�خارجية أر��ى دعائمها أئمة الفكر  جرت التقاليد العلمية ال�ي                

 كها ف��ا التجارة الداخلية .ار ش� و مفاهيم فنية الفرعا مستقال من فروع الدراسة اإلقتصادية نظرا لتم��ها بأسس 

تلك ا�خاصة بالتجارة خاصة بالتجارة ا�خارجية منفصلة عن دراسات وغ��هم  ر��اردوا فلقد أفرد آدم سميت و

ختالف ظاهر بي��ما، إال أن واقع �عتقد �عدم وجود إ –و هو من اإلقتصادي�ن املعاصر�ن –م أن أول�ن الداخلية و رغ

ستمد م��ا اإلحصاءات ال�ي إ و�شأة علم اإلقتصاد و تطوره ع�� العصور يو�� بالفصل بي��ما، حيث أن البيانات 

واق الداخلية �� املدن والقرى و إحصاءات ا�جمارك ال�ي تب�ن �خاصة باألسالبيانات ا"–قتصاد أصولھعلم اإل

الطبي�� لھ ال بد �انت مختلفة و مادام املصدر قد اختلف فإن الناتج "  –الصادرات و الواردات ب�ن الدول ا�ختلفة

 ) 2(أن ي�ون مختلفا أيضا. 

 

 .136، ص  1995ت ، الطبعة األو�� رة الدولية ، نظر�ات و سياساد عوض ، التجا) د/ طالب محم1

 15-13، ص 1972) راجع: د. صالح الدين نامق، التجارة الدولية و التعاون اإلقتصادي الدو��، دار ال��ضة العر�ية،2
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 إختالف طبيعة املشا�ل اإلقتصادية داخليا و خارجيا : -2

سس ال�ي يقوم عل��ا �ل م��ما إال أ��ما يختلفان عض األ ارجية مع التجارة الداخلية �� �لتجارة ا�خقد �ش��ك ا             

ع�� سبيل –و األجور و األسعار    �� طبيعة املشا�ل اإلقتصادية ال�ي تواجھ كالهما ، فمشا�ل النقود و البنوك 

و�� يختلف عن و من ثم فإن عالجها �� ا�جال الد    لية ا�حلية الداخ ا�لها ناحي��ا الدولية ا�خارجية و ناحي� –املثال 

 داخ�� .عالجها �� ا�جال ال

فاملشا�ل النقدية و املصرفية الدولية تختلف �� جوهرها عن املشا�ل النقدية و املصرفية ا�حلية ، فتجار             

ما يواجهون صعو�ات نقدية لية الك��ى بينمن مصا�ع ا�ح ةشا�جزائر مثال ال يجدون أي صعو�ة نقدية �� شراء األقم

إ�� مش�لة األجور سنجد أن الذي  األقمشة من املصا�ع ال��يطانية ، أيضا  إذا ما نظرن��ة ، إذا هم أرادوا شراء اكب

ي لسياسة ��ايحدد مستواها داخليا ( �� النظام الرأسما�� ) هو العرض من العمال و الطلب عل��م ، أما ا�حدد األس

ذات األجر املنخفض إ�� الدول ذات   حيث ��اجر العمال من الدول  خار�� فهو ال�جرة الدولية ،ر �� ا�جال ا�األجو 

 األجر املرتفع .

كذلك فإن مشا�ل تحديد أسعار السلع لها طا�عها ا�ح�� و طا�عها ا�خار�� ، فإذا �ان ممكنا فرض نظام               

مهما أوتيت من قوة  –ع لدولة ما دوليا ، إذ ليس من املستطا ض نظام األسعار�� اإلم�ان فر  سيلألسعار محليا فل

 أن تج�� دولة أصغر م��ا ع�� تحديد أسعار منتجا��ا دوليا . –وسلطة 

 قدرة عوامل اإلنتاج ع�� اإلنتقال : -3

دولة ألخرى و إن � اإلنتقال من ع من القدرة ع�و نإن اإلقتصادي�ن املعاصر��ن يرون أن عوامل اإلنتاج لد��ا               

ا داخل الدولة الواحدة ، فالفارق إذن هو �� الدرجة قبل أي شيئ آخر ، و بنفس السهولھ ال�ي يحدث �� لم يكن ذلك

�� الدرجة ب�ن قدرة عوامل اإلنتاج ع�� التحرك داخليا و خارجيا �عد �افيا لوجود ع�� أية حال فإن هذا الفارق 

 ) 1(�خارجية . ة الداخلية و افات ب�ن التجار ال إخت

 

 

 .13ص ،  1999سنة  زم البيالوي ، نظر�ة التجارة الدولية ، منشأة املعارف ،، د/ حا) انظر 1
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 تمايز النظم النقدية : -4

 ن املقيم�ن �� إقليم�ن مختلف�ن داخل الدولة الواحدة يمك��م استخدام عملة واحدة �� معمال��ماملعروف أ               

تتم ع�� املستوى  الت ال�يللمعام ةأقاليم الدولة ، أما بالنسب نقود ب�نحيث ال توجد رقابة أو قيود ع�� إنتقال ال

 .نقدي املتم�� و عمل��ا الوطنية ا�خاصة ر جد مختلف حيث ل�ل دولة نظامها المالدو�� فإن األ 

 

الوفاء م �� ول عاتمتع بقباس القيم و ال ي�ستخدم �� قيالعمالت ال  هذذلك أن عددا كب��ا من هو لقد استتبع            

باإلل��امات خارج حدود دولتھ ، و ذلك �غض النظر عن الف��ة السابقة ل�حرب العاملية األو�� و ال�ي تم��ت بتوحيد 

 النظم النقدية �� العالم ع�� أساس قاعدة الذهب .

ا و أملانيا ... و ا و فر�سو انجل��  ط الدو�� مثل أمر��اقوي �� ا�حيركز إقتصادي مبحقيقة أن هناك دول تتمتع              

و املؤسسات املستغلة بتحو�ل العمالت ، إال أن سهولة تحو�ل  غ��ها و من ثم تلقى عمال��ا قبوال عاما لدى البنوك 

سهولة ال�ي تتم ��ا ي أن املعامالت التجار�ة الدولية تتم بنفس ال�عمثل هذه العمالت ع�� املستوى الدو�� ال �

بمقتضاها يتم  �سب مبادلة العمالت �عضها ببعض الذي –ن سعر الصرف داخلية  ، حيث أامالت التجار�ة الاملع

لذا فإن  و" أحيانا يوميا". ناهيك عن إحتمال ايقاف حر�ة تحو�ل �عضها إ�� البعض اآلخر ،  التحو�ل دائم التغ��

 جار�ة الداخلية .التا من ا�خاطر ما ال نظ�� لھ �� املعامالت املعامالت التجار�ة ا�خارجية يحيط ��
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 ) 1(عوامل أخرى :  -5

 و من أهم هذه العوامل :         

 اختالف السياسات الوطنية : –أ          

و تتباين من دولة       ئبية و اإلجتماعية و غ��ها تختلف ار فالنظم القانونية و التشريعات اإلقتصادية و الض              

رج يختلف عن النظام املتبع �� الداخل ، ال مع ا�خك أن الدولة قد تفرض نظاما خاصا للتعامألخرى و ي��تب ع�� ذل

رض ع�� ف...، و غ�� ذلك من القيود ال�ي تفهناك الرسوم ا�جمركية و نظام ا�حصص و الرواية ع�� النقد األجن�ي .

ذ ال يوجد مثل هذه األنظمة �� ة، إاخليمسائل ال تثور بالنسبة للمعامالت الد املعامالت ا�خارجية و هذه �لها

 �خص و آخر أو ب�ن منطقة و أخرى. املبادالت ال�ي تجري  �� الداخل ب�ن

 

 إنفصال األسواق : -ب          

رجية تتسبب �� إنفصال األسواق ال�ي تضعها �ل دولة ع�� تجار��ا ا�خا إذا �انت األنواع ا�ختلفة من القيود               

و اللغة و العادات و التقاليد لها دورها    فإن صعو�ة املواصالت و اإلتصاالت إختالف األذواق  بعض ،ها العن �عض

دعاية و اإلعالن لاأيضا �� هذا ا�خصوص ، و �� ا�حقيقة أن التحسن �� وسائل املواصالت و اإلتصاالت الدولية و 

أنھ يجب عدم املغاالة �� ذلك حيث مازال  اق إالاألسو  قد أدى إ�� التخفيف  من حدة إنفصال ع�� املستوى الدو��

هناك الكث�� من الشواهد ال�ي تدل ع�� آثر إختالف أذواق الدول �� الفصل ب�ن األسواق " مثل املال�س ذات الطا�ع 

 القومي " .

 

 

 

 

 

 .22- 21، ص  2000دولية ، السنة  تاسة التجارة ا�خارجية ، إقتصادياي) محمود يو�س ، س1
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 السلطات السياسية :الف اخت -ج

فأبناء الدولة الواحدة يخضعون لسلطة سياسية واحدة ، كما يجمعهم تراث تار��� واحد و يوجد بي��م                  

ك هو أن التجارة لذ �هم �� الدول األخرى ، و مؤدى�غع شعور خاص بالوالء و التضامن قد ال يتحقق �� عالق��م م

لية أفراد جماعات �سكنون وحدات سياسية وعة من األفراد �� ح�ن �شمل التجارة الدو الداخلية �شمل نفس ا�جم

 مختلفة .

 ن�خص من �ل ما سبق  ما ي�� :

 ا قيام املبادالت الدولية ، مل ذ لو الترتبط التجارة الدولية ارتباطا وثيقا بظاهرة التخصص و تقسيم العمل إ

دون أن تنتج شيئا من سلع أخرى ،   تز�د عن حاج��ا عض السلع بكمياتالدول �� إنتاج � ضصت �عصخت

 و من ناحية أخرى فلو ال وجود التخصص ألنتجت �ل دولة ما يلزمها من السلع و ملا قامت التجارة الدولية .

 ة و عليھ ، فإن العوامل يلتجعلها مختلفة عن التجارة الداخ سم التجارة الدولية ببعض ا�خصائص ال�يتت

�� حالة التجارة  صر ال�ي �ساهم �� إنتاجها ال �سرى بادل السلع و أسعار العناديد أسعار تتتحكم �� تحال�ي 

 ��ا �� حالة التجارة الداخلية .الدولية بذات الطر�قة ال�ي �سرى 
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  )1( ةفتنمية الدول املتخل �املطلب الرا�ع : دور التجارة ا�خارجية �

ة للتقدم اإلقتصادي �� العالم و �� إحدى أوجھ النشاط البشري ية �� القوة الدافعإن التجارة  ا�خارج               

الذي يقوم ع�� التبادل ، و تلعب التجارة ا�خارجية دورا رئيسيا �� التنمية اإلقتصادية خاصة �� البلدان النامية ال�ي 

 ة الب��ول .ارد الطبيعية خاصو وط�ي يرتكز ع�� امل لختتم�� بد

و تقوم التجارة ا�خارجية �� اإلقتصاديات املتخلفة بدور ال يقل أهمية �� ت�و�ن رأسمال اإلستثمار، فعن               

طر�قها يمكن ت�و�ن فائض إقتصادي يتمثل �� الرسوم املفروضة ع�� السلع املستوردة و املصدرة و أر�اح 

مارات من خالل واردات السلع أس مال اإلستثتؤثر ع�� عملية تراكم ر  ة اململوكة ، كمايجوعات التجارة ا�خار ر شم

مالية ، حيث ال يمكن البدء �� عملية النمو اإلقتصادي دون ا�حصول ع�� مثل هذه الواردات ، فالدولة الرأس

و نتيجة لهذا الدافع تزداد  ةلتوف�� صناعات أمامي و املعدات املتخلفة تزداد حاج��ا إ�� كميات كب��ة من اآلالت

�اد �للنقد األجن�ي و �عتمد قدرة هذه الدول ع�� النمو إ�� حد كب�� ع�� مدى قدر��ا ع�� اإلستملتخلفة حاجة البالد ا

 ل مقدر��ا ع��و من هنا �ان إهتمام هذه الدول بز�ادة صادرا��ا و ا�حيلولة دون تدهور معدال��ا ح�ى تظ

تصادية التطبيقية �ختلف درجات النمو ال يبدوا غر�با أن نالحظ الدراسات اإلقك لذو ل اإلست��اد مرتفعة ، 

��ن معدل ت�و�ن رأس املال ير�ة للدول و دصوجود معامل ارتباط وا�ح ب�ن القدرة التإلقتصادي �� الدول املتخلفة ا

تر�ط النمو اإلجمالية ال�ي  نقد لنماذج النموالالثابت و من تم معدل النمو و �عت�� هذه املالحظة األساس �� 

 نما حجم الصادرات أيضا .إل وحده و ال تنظر إليھ كتنمية من دخباإلدخار الذي 

النامية �لما �انت هذه الدول أقدر ع�� ز�ادة اإلستثمار و من تم  بمع�ى أنھ �لما زادت �سبة الصادرات �� الدول 

 معدل النمو اإلقتصادي .

 

 

 

 

 . 265، ص  1968در�ة ، سنة جارة الدولية ، منشأة املعارف باألسكنالت ةنظر� ، حازم البيالوي  )1
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 هم سياسا��ا جية و أة ع�� التجارة ا�خار املبحث الثا�ي : الرقاب

و  ��ي ، خاصة �� مجال التجارة ا�خارجية ،�ر صاد ا�جزائري تا�عا لإلقتصاد الف�عد اإلستقالل بقي اإلقت                  

و قد عملت ع�� سن قوان�ن و     دي شامل ، جزائر�ة هو ضمان نمو إقتصاا��ي ل�ح�ومة ا�س�عت�� الهدف األ 

هتمام بتطبيق الطرق إجراءات خاصة بالتجارة ا�خارجية ال�ي �عت�� الرك��ة األساسية �� اإلقتصاد الوط�ي ، و اإل 

، إذ �عت��  1964لسنة  ميثاق ا�جزائر و 1962ال�ي لسنة ثلاألو�� للرقابة الدولية هذه القرارات من خالل ال��نامج ا

 خارجية أمرا ال مفر منھ من طرف دولة إش��اكية تتوافق مع تقدم القطاع .األخ�� أن تأميم التجارة ا�هذا 

 ) 1(: الرقابة ع�� التجارة ا�خارجية املطلب األول 

ة و قد عملت ع�� تطبيق الصناعة الوطني ��دف م��ا حماية �اتخذت ا�جزائر جملة من اإلجراءات و التداب�              

لوسائل التقليدية ف�جأت ع�� ا�خصوص إ�� ا�حواجز ا�جمركية ممثلة �� اإلجراءات و التداب�� ع�� ا�عض 

هذه اإلجراءات �انت ترمي إ�� فرض رقابة التعر�فات ا�جمركية ، و تطبيق نظام ا�حصص و الرقابة ع�� الصرف 

 . 1970 – 1963ولة �� الف��ة ل�ي لم تكن محل إحت�ار الدخاصة الواردات ا التجارة ا�خارجية ح�ومية ع��

 التعر�فة ا�جمركية : -1-1

إن األدوات األساسية ال�ي ت�جأ إل��ا ا�ح�ومات لتسو�ة عالقا��ا التجار�ة الدولية الرسوم ا�جمركية و ��                 

لعالم ا�خار�� سية سواء �انت مستوردة من احدودها السيا زاالسلع ال�ي تجت ��عبارة عن ضرائب تفرضها الدولة ع

 ھ ، هدف وضع نوع من الرقابة ع�� الصادرات و الواردات �� :أو مصدرة إلي

 

 ةيبحماية اإلقتصاد من املنافسة األجن.  

  ختالالت اإلقتصادية الداخلية �البطالة .حماية اإل 

 ھ تصنع ا�خارجية و الداخلية ، و هذا من خالل جدول  تحقيق ايرادات �ساعد ع�� مواجهة إل��امات الدولة

 ة املرتبطة ل�ل السلع املستوردة.�ل دولة �شمل �ل الرسوم ا�جمركي

 

 .61-60، ص  2000) د/ حمدي عبد العظيم ، إقتصاديات التجارة الدولية ، الطبعة ، سنة 1
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 ن :تيب�ن أساسي�ر ت�ي اعتمدت ع�� لا، و  1963أما ا�جزائر فقد أ�شأت أول �عر�فة سنة 

األول يم�� ب�ن  دولة " األصل ، املصدر ا�جغرا�� " بالنسبة لل��تيبج ، اتجاهاتھ " ، حسب الحسب املنتج " مصدر املنت

 نواع من السلع :ثالثة أ

  10سلع التجه�� و املواد االولية ،  حقوق ا�جمارك % . 

 20-5ن �ب، حقوق ا�جمارك  سلع املنتجات و املواد األولية املصنعة % . 

 20-15مارك ب�ن املنتجات ال��ائية ، حقوق ا�ج % . 

 من خالل هذا التقسيم املعتمد ع�� التعر�فة ا�جمركية حسب طبيعة املنتج نالحظ أن هذا التقسيم �عمل ع�� :

  إ�� إخضاع  فعادة هي�لة اإلقتصاد الدو�� ، كما انھ ��د��جيع واردات التجه�� ال�ي �عت�� أساسية إل

ت املستوردة ذات األسعار ية املنتج من منافسة املنتجاية لرسوم جمركية مرتفعة �حماات اإلس��الكجتاملن

 مد الطو�ل إ�� تقييد اإلس��الك. املنخفضة ، كما يرمي ع�� األ 

ية متباينة فاب�ن أر�عة مناطق جغر  مر يم��منشأ و مصدر البضائع فإن هذا األ  ما بتطبيق �عر�فات جمركية �حسبأ

 إمتيازا��ا : ب�حس

 ر�ي لفر�سا .ل�ي ي�ون مصدرها ا�ح�� ا�جم�عر�فة جمركية تخضع السلع ا 

 . عر�فة جمركية موحدة لدول ا�جماعة اإلقتصادية األور�ية بإستثناء فر�سا� 

 . عر�فة ا�حق العام تطبق ع�� الدول ال�ي تمنح ا�جزائر شرطية الدولة أك�� رعاية� 

ا ره و فعاليتھ ا�جمركية، و هذسرعان ما فقد دو  1963ة لسنة رسوم ا�جمركيلافرض الضرائب و  �هذا التمي�� �

 يرجع لسبب�ن رئيسي�ن.

 .ا�حقوق ا�جمركية جد ضعيفة لتعو�ض األسعار العاملية املنخفضة 

 ا رغم ���شكيال��ا قليلة اإلنفتاح أي مجمل القطاعات ال�ي توجد �� التعر�فة لها معدالت متقار�ة فيما بي

 القطاعات . أهمية �ل

 ة تخضع لرسوم جمركية نوعية و ��:�� ثالث مناطق جغرافيباإلضافة إ�� ذلك لم يبق إال ع
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 ف��ا فر�سا ال�ي جرى ضمها إ�� سلع ا�جموعة اإلقتصادية األور�ية ، بما  �عر�فة جمركية إمتياز�ة تخص

 ية دول ا�جموعة .بق

  و�� بالرعاية .شرط الدولة األ   �ي تمنح ا�جزائرلا�عر�فة ا�حق العام خاصة بالدول 

 دول العالم .ة و تضم با�عر�فة عام �� 

 ) 1(الرقابة ع�� الصرف :  -1-2

ح�امها للرقابة ع�� الصرف إ�� حسن استخدام ما هو متوفر من نقد أجن�ي و توزيعھ وفق �س�ى الدول �� إ               

رة اإلقتصادية بوضع مختلف التشريعات ال�ي تكفل هذه دااإل سبقا �� مخططا��ا ، حيث تقوم األولو�ات ا�حددة م

 املركزي الذي يقوم �شراء جميع العمالت ا�حصلة من التجارة ا�خارجية . الرقابة و هذا تحت حماية البنك

قصد ا�حافظة ع��  هذه الرقابة تمكن الدولة من ممارسة تأث��ها ع�� العرض و الطلب و تحديد سعر الصرف

 موال بصفة هائلة .دفوعات و تجنب هروب رؤوس األ ملتوازن م��ان ا

بثالثة مراحل يمكن إستدراجها ع�� و لقد مر النظام ا�جزائري للرقابة ع�� الصرف من بداية �شأتھ إ�� يومنا هذا 

 النحو التا�� :

  1970 -1963املرحلة األو�� : 

اية اإلقتصاد الوط�ي من املنافسة األجنبية و حمسلسلة من اإلجراءات �انت ��دف � هذه املرحلة عرفت              

ع مع البلدان األخرى كما تمثلت هذا بإقامة عالقات إقتصادية أوسو  ،تخليصها من التبعية للقوى اإلستعمار�ة 

 ة من جهة أخرى .دوات املستعملة �� هذه املرحلة �� ا�حر�ة من جهة و نظام ا�حصص اإلتفاقيات الثنائيأل 

 : 1977 – 1971 : املرحلة الثانية

تم��ت هذه املرحلة بإحت�ار مس�� من طرف الشر�ات الوطنية �حساب الدولة ، و رقابة مقيدة للتجارة               

 �اد و تتمثل هذه القيود أساسا �� :�ا�خارجية ال سيما فيما يخص اإلست

  ن املؤسسات الوطنية و األجنبية .ب��ة الوطنية �� إطار العالقات ما تفو�ض اإلدارة بمتا�عة العمليات التجار 

 . إقرار تراخيص اإلجمالية للواردات و تتمثل �� غالف ما�� يرمى إ�� تلبية حاجيات الهيئة املستفيدة من الواردات 

 

 . 145، ص  1996محمود حميدات ، مدخل إ�� التحليل النقدي ، ا�جزائر ) 1
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 د اإلستقالل ، و هذا عمال بالنصوص التنظيمية ال�ي �عل ب�افة النصوص ال�ي جاءت مباشرة التخ�� عن العم

 صدرت �غية �غطية �افة املبادالت �� إطار السياسة اإلقتصادية املنت�جة .

  1987 – 1978املرحلة الثالثة : 

 يةحت�ار الدولة للتجارة ا�خارجضمن إع�ي الوط�ي ع�� القانون املتعرفت هذه املرحلة مصادقة ا�جلس الش             

 و الذي يقصد منھ إقصاء املتعامل�ن ا�خواص من مجال التجارة ا�خارجية .

كما حدد ف��ة انتقالية تم��ت بتوسيع النظام السابق للواردات ليشمل مجال الصادرات ، و ��ذا اإلجراء أصبح 

 ال��اخيص . النشاط التجاري الذي ال يخضع لنظام اإلحت�ار خاضعا لنظام

 �اد :�حصص اإلست -1-3

ت�جا الدول إ�� الوسائل التجار�ة �� فرض قيود ع�� تجار��ا ا�خارجية مع العالم ا�خار�� مستخدمة �� ذلك               

�اد و أحيانا ع�� التصدير حيث أن السلطات تحدد الكميات ال�ي يمكن �حصص ، و �� عبارة عن قيود ع�� اإلست

 ا�حصص وظيفة مماثلة لوظيفة الرسوم ا�جمركية .م و يؤدي نظا السلع خالل ف��ة معينة�ادها من �است

و هو �عمل ع�� تحديد مسبق  1963�اد حسب املرسوم سنة �وضعت ا�جزائر اإلطار العام �حصص اإلست              

 .1964لكمية السلع املستوردة ، و قد شرع تطبيقھ رسميا �� جوان سنة 

�ادها و هذا لغرض تحقيق �الكمية فيما يخص استعض ا�حدود � ح��امإء املطبق ع�� سلع يقوم ع�� إن هذا اإلجرا

 مجموعة من االهداف يمكن ت�خيصها فيما ي�� :

  �� تمثل سياسة نظام ا�حصص تجر�ة رقابة املبادالت ا�خارجية لصا�ح خدمة التنمية و تحكم الدولة

 منطقة .�اد حسب �ل منتج  و �توجيھ تيارات اإلست

 الصعبة ، و توزيعها  حسب الضرورة و من ثم تمكن للدولة حماية اإلنتاج ة اإلشراف ع�� إقتصاد العمل

 الوط�ي من املنافسة غ�� املتساو�ة و كذلك ا�حافظة ع�� نظام التشغيل .

 مال��ا ا�خارجية.اتحاول الدولة من وراء ذلك ا�حصول ع�� م��ان تجاري متوازن من جراء مع 

ستجيب �� �ل ا�حاالت ا�حاولة إلزامية إ�� تخطيط الواردات � �اد�ن نضع إطار حصص اإلستا يمكن أمن هن

 ا�جزائر�ة .
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 ا�جمعات اإلح��افية للشراء : -1-4

لمش��يات ال�ي تجمع إجبار�ا �ل املستوردين ا�خواص هيئات مراقبة التجمعات املهنية ل لقد تم إ�شاء                     

كز املش��يات مع ا�خارج و �� هذه الصفة �سمح تمر  مثيل ح�وميت فروع النشاط و يمارس داخل هذا التجمع حسب

للقيادة بمهام  1963" �� ��اية  ONACOادة من مزايا التجمع ، و لقد وضعت الغرفة الوطنية للتسو�ق " أو اإلستف

اد و لقد � �حت�ار سواء �� التصدير أو �� اإلستإل  تمو�ن السوق باملنتجات ذات اإلس��الك الكب�� ال�ي �انت مختصة

 �اد ا�جزائر املواد الغذائية .�ستمن إ % 10مثلت �سبة مش��يات ما يقارب 

و �� عبارة عن  ، 1964و قبل الوصول إ�� احت�ار تام للتجارة ا�خارجية ، أ�شئت التجمعات اإلح��افية للشراء سنة 

نتجات حسب إختصاص �ل تجمع ملنقوم بتحض�� برنامج اإلست��اد سنو�ا امجموعة من شر�ات اإلست��اد ا�خاصة ، 

كما تقوم بتوزيع هذه السلع املستوردة ع�� أ�حا��ا و تتمتع بحق إمتالك تراخيص التور�د و عقود الشراء ال�ي ت��م 

 �حساب األعضاء .

و إحالل     إلقتصاد الوط�ي با وطنية لل��وضأقامت الدولة مؤسسات  ، 1966طار عملية التأميم لسنة إو �� 

 �لف الدولة مبالغ �خمة من العملة الصعبة .قف عملية اإلست��اد الذي تلو دات الوار 

هذا التنظيم ا�جديد لم يلقي تأييد من ا�جمعات اإلح��افية مما أدى إ�� تداخل الصالحيات و الوظائف فيما               

�� إست��اد السلع التامة الصنع  قصخلل �� عمليات اإلست��اد و بالتا�� ن ب�ن األجهزة ، فنشبت خالفات حادة نتج عنھ

 ، و القابلة للتحو�ل فحدث ما �عرف بأزمة ندرة املوارد �� �ل القطاعات .

ؤسسات العمومية املو لقد زادت حدة املنازعات إ�� غاية مرحلة السبعينات أين منحت السلطات عملية اإلحت�ار إ�� 

 ة ا�خارجية .ار من التج % 80و�� ال�ي �شرف ع�� حوا�� ذات الطا�ع الد

 ) 1(املطلب الثا�ي : سياسات التجارة ا�خارجية : 

همية ال�ي تكتس��ا التجارة ا�خارجية �� التنمية اإلقتصادية يجتمع اإلقتصاديون ع�� ضرورة إقامة نظرا لأل               

قوم الدولة الل ذلك تخ طر�� املبادالت و منأن التجارة مر�حة لالعالقات التجار�ة الدولية و ��جيعها بإعتبار 

 بإتباع سياسات إقتصادية سوف نتطرق إل��ا فيما ي�� :

 

 .90، ص  1998) عبد الغ�ي هامل ، تمو�ل التجارة ا�خارجية ، السنة 1
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 السياسة ا�حمائية : -1

ناشئة ، هذه ال�ي ت�جأ إل��ا الدولة �حماية إقتصاديا��ا تتمثل هذه السياسة �� مجموعة من األساليب ال             

األساليب �ستخدم ف��ا الدولة سلطا��ا العامة للتأث�� بطر�قة أو بأخرى ع�� إتجاه املبادالت الدولية ، و يمكن التمي�� 

 ب�ن ثالثة وسائل أساسية لهذه السياسة  و �� :

 الوسائل و األساليب السريعة : -أ

و اإلغراء و           ركية، أسلوب اإلعانات، التدعيم، جمتتضمن أساسا التعر�فة ا�جمركية، الرسوم ا�و             

 الرقابة ع�� الصرف األجن�ي .

 األساليب الكمية : -ب

و تتمثل �� تدخل الدولة من خالل التأث�� ع�� ا�حجم و الكميات املتداولة و تتضمن أسلو��ن هما نظام             

 و نظام ال��اخيص .ا�حصص 

 :األساليب التنظيمية  -ج

و أساليب إدار�ة      تفاقيات الثنائية و املتعددة األطراف الدولية ، اإلتحادات ا�جمركية و تتضمن أساسا اإل              

 أخرى .

 السياسة ا�حرة ( التجار�ة ) : -2

عن إلغاء ة �� خاضعة إ�� أساليب و أدوات ، بل �� عبار �� سياسة �عتمد ع�� ا�حر�ة اإلقتصادية ف�ي غ                

�ل القيود و ا�حدود ال�ي �عيق توسع التجارة ا�خارجية و بصفة أساسية عدم تدخل الدولة �� ا�حياة اإلقتصادية و 

 ترك اإلقتصاد إ�� القوى ا�خفية ال�ي تنظمھ .
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 املبحث الثالث : تطور التجارة ا�خارجية ا�جزائر�ة 

ال سيما إقتصاد ا�جزائر كنموذج ، نجده �عا�ي من عدة مشا�ل كمش�ل و إذا أخذنا إقتصاد العالم الثالث              

نخفاض حروقات كمصدر أسا��ي للصادرات و إاملديونية و هذا راجع إ�� ز�ادة اإلست��اد و اإلعتماد ع�� قطاع ا�

 .  1986أسعار الب��ول �� سنة 

عادة النظر �� تجار��ا ا�خارجية ، حيث إائر ع�� جز صادية مست جميع القطاعات مما أج�� ا�ظهرت أزمة إقت              

حدثت �غ��ات ملموسة ع�� اإلقتصاد عموما و ع�� ا�حياة املالية و النقدية خصوصا �غية مواكبة التغ��ات العاملية 

 إ�� إقتصاد السوق الذي فرضھ بتحقيق إنطالقة جديدة و ذلك عن طر�ق ا�خروج من النظام اإلقتصادي املوجھ

ة جديدة لتحو�ل تجار��ا ا�خارجييف مع هذا النظام قامت ا�جزائر بإتخاذ إجراءات  عال�ي ا�جديد ، و للتكالالنظام 

 همها تكييف النظام النقدي مع هذا اإلتجاه �� ا�جزائر .، و ذلك من خالل عدة وسائل من أ

 

 ر�ة قبل اإلصالحات : املطلب األول : التجارة ا�خارجية ا�جزائ

ن ا�جزائر بصف��ا بلد �عتمد ع�� اإلقتصاد املوجھ ، وجب عل��ا مراقبة تجار��ا ا�خارجية بإتباع سياسة إ               

خاصة كجزء من السياسة اإلقتصادية ، و ذلك من خالل وضع عدة إجراءات من ا�حماية ا�جمركية ملا لها من 

اإلعتدال �� فرض رسوم جمركية   هداف نظام ا�حصص لكناإلجراء متشا��ة مع أأهداف هذا  فعالية و جاءت

ولية و مواد ع�� املواد األ  % 10جعلها غ�� مالئمة ل�حماية و ذلك راجع إ�� ضعف التفاوت �� �شكيل ا�حقوق 

          للسلع ال��ائية. % 20إ��  % 5املصنعة، و ما ب�ن ½ للسلع  % 20و  % 5التجه�� و ما ب�ن 

، و ذلك �عد  1963فيما يخص مراقبة الصرف فقد بدأ ��ذا النظام �� أكتو�ر  رهباإلضافة إ�� ما سبق ذك             

ا�خروج من منطقة الفرنك ، و قد تواصل سوء إستعمال العملة الصعبة رغم التعديالت ال�ي طرأت ع�� هذا النظام 

لة عدم وجود السلع املراد حا، الذي يمنع اإلست��اد إال �� 1972فيفري  01�األسعار الصادرة عن وزارة املالية بتار�خ 

�ادها �� السوق الوطنية ، ال��يء الذي أدى بالدولة إ�� التفك�� �� تأميم التجارة ا�خارجية و تأكيد إحت�ارها لها ، �إست

 ختصاص الدولة .� �� من إتجار�ة مع العالم ا�خار�املتضمن أن التعامالت ال 02/1978و جاء التأميم �� قانون 
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 )1(لتجارة ا�خارجية : ل إحت�ار الدولة

 02/1978فيفري صدر قانون  11حيث أنھ ��  1988ح�ى سنة  1978و ذلك خالل الف��ة املمتدة من سنة               

من إختصاص راء أو بيع السلع و ا�خدمات مع العالم ا�خار�� ل التعامالت التجار�ة سواء �انت شالذي يضمن أن �

جاء ليؤكد إحت�ار الدولة للتجارة ا�خارجية ، و جرى العمل ��ذا القانون إ�� غاية د الدولة ، و منھ فإن القانون ق

الية خالل هذه الف��ة ، يمكن حصر األهداف �انت عل��ا القوان�ن املمع ظهور �عض التعديالت ا�خفيفة ال�ي  1988

 اط التالية :ال�ي س�� تحقيقها هذا القانون �� النق

 . حماية اإلقتصاد الوط�ي 

 ة القدرة التفاوضية مع األطراف ا�خارجية .قو ت� 

 . تنويع العالقات مع ا�خارج 

 .ضمان حقيقي لنقل التكنولوجيا 

 .إعداد املتعامل�ن الوطني�ن للتقدير 

 . مراقبة حركة رؤوس االموال 

 

 

( تصدير و  ةجيار لقد عمل هذا القانون ع�� تكريس إحت�ار الدولة الشامل ع�� إجمال عمليات التجارة ا�خ             

 إست��اد) .

 ع�� مستوى اإلست��اد : -أ

 جاء هذا القانون لتكريس ثالثة مفاهيم.

  : املتعامل حسب مفهوم القانون   -1

فالدولة تمارس اإلحت�ار عن طر�ق وسيط و الوسيط هو �ل تنظيم عمومي لھ صفة وطنية ، و بصورة عامة            

 و اإلدار�ة .   ي بما �� ذلك الدواو�ن و الهيئات العمومية ط�هو �ل مؤسسة إش��اكية لها طا�ع و 

 

 

 .15-13،  ص  1972تصادي ، دار ال��ضة العر�ية ) د/ صالح الدين نامق، التجارة الدولية و التعاون اإلق1
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 ( الرخصة اإلجمالية لإلست��اد) : AGIنظام  -2

و ي�ون مبلغ الرخصة  مع التوط�ن لدى البنك ،  AGIل�جوء إ�� ا بإلزامية 1974شارة و تدعيما لإلصالح تجدر اإل          

موزع حسب الوضعية �� التعر�فة ا�جمركية و أي محاولة �غي�� هذه التعر�فة إ�� وضعية أخرى من طرف املؤسسة 

 فتعت�� مخالفة .

 تجة :رخصة إجمالية لإلست��اد خاصة بالقواعد املن -2-1

ة للقطاعات اإلنتاجية أي ال�ي تقوم بتحو�ل املواد ال�ي �ستوردها من ا�خارج ، و هذه خصو تقدم هذه الر                 

عتمادات املالية من مركز إ�� آخر بدون رخصة مسبقة من اص حيث أ��ا �سمح بتحو�ل اإل الرخصة لها نظامها ا�خ

 كتابة الدولة ا�خارجية .

��ا إ�� موجب رخصة إستثنائية مقدمة من طرف كتابة السوق �� إطارها ال يمكن ان �سوقھ ع�� حو املواد ال�ي �

 الدولة للتجارة الدولية .

 رخصة إجمالية لإلست��اد خاصة بالقطاع التجاري : -2-2

)، و  EDIPAL(     يقدم هذا النوع املؤسسات اإلحت�ار�ة ذات النشاط التجاري كمؤسسة التمو�ن الغذائية                 

) ، ف�لتا املؤسست�ن تحتكر نوع من البضاعة ال�ي �ش����ا ثم �عيد  SNVIنات الصناعية ( احاملؤسسة الوطنية للش

 بيعها ع�� حال��ا األصلية �� هذا النوع ال �سمح التحو�ل ب�ن املراكز إال بموجب رخصة من كتابة الدولة ا�خارجية .

 خاصة باإلستثمار :إلست��اد لرخصة إجمالية  -2-3

دم هذه الرخصة املؤسسات ذات الطا�ع اإلستثماري أو املؤسسات ال�ي تجدد إستثمارها أو توسع م��ا تقو                 

هذا النوع أيضا ال �سمح بتحو�ل اإلعتمادات املالية ب�ن املراكز إال بموجب رخصة من طرف كتابة الدولة للتجارة 

 ا�خارجية .
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 ء الوسطاء :مبدأ إلغا -3

و اإلتفاق أو  �� التجارة ا�خارجية هو �ل �خص طبي�� أو معنوي يقوم بإعداد التفاوض  يطفمفهوم الوس          

تنفيذ صفقة أو عقد يحصل من خاللھ ع�� املقابل أو اإلمتياز من أي طبيعة �ان لفائدة طرف آخر ، أي أن الوسيط 

 هو املتعاقد لصا�ح متعامل عمومي وط�ي .

�و��م أصبحوا يمثلون مصدر ت�اليف مرتفعة تنعكس ع�� أسعار الشراء و  اءذا تم إستبعاد و إلغاء هؤالء الوسطإ

 عليھ أصبحت الدولة �� الوحيدة ال�ي تقوم بتعو�ض اإلحت�ار للمؤسسات اإلش��اكية ذات الطا�ع الوط�ي .

السابق ذكره حيث تتحصل املؤسسات أما القطاع ا�خاص فبإم�انھ أن يمول نفسھ بنظام ا�حصص لإلست��اد 

مصنعة ، أما بالنسبة للمؤسسات األجنبية فيجب ن ت�ون لها ½ نية ا�خاصة بموجبھ ع�� املواد األولية و مواد وطال

 عقد عمل .

 ع�� مستوى التصدير : -ب

طاع التصدير قد تم بالرغم من اإلعتماد الشبھ الك�� للصادرات ا�جزائر�ة ع�� قطاع ا�حروقات فإن ق              

مطلقة من طرف مؤسسة سوناطراك ، تراوحت �سبة الصادرات ا�جزائر�ة من ا�حروقات ما  بھحت�اره بصورة شإ

 من إجما�� الصادرات خالل هذه الف��ة . % 99و  % 97ب�ن 

 املطلب الثا�ي : التجارة ا�خارجية ا�جزائر�ة �عد اإلصالحات

إصالحات و ذلك بصدور العديد من  دةع 1989جية ا�جزائر�ة بداية من سنة عرفت التجارة ا�خار                

التشريعات و القوان�ن ال�ي ��دف إ�� شروط إستقاللية املؤسسات العمومية اإلقتصادية باإلضافة إ�� ��جيع 

إلغاء إجراءات أول خطوة �� اتجاه  1990املالية القطاع ا�خاص للمشاركة �� النشاط اإلقتصادي إذ أنھ �عت�� قانون 

 Budget devise) ، م��انية العملة الصعبة "  P.G.I(       نت تتمثل �� ال��نامج الشامل لإلست��اد �االنظام القديم ال�ي 

و هذا تكريسا للمبدأ العام الذي   " و عوضت هذه األخ��ة بمخطط تمو��� خار�� تحت إشراف البنوك مباشرة ، 

ة ا�خولة و ال�ي لها الصالحيات لذلك ، و يئعتبار الهإصعبة قرار يتخذه البنك بيق��ي أن ا�حصول ع�� العملة ال

 بإعتبار أن التجار ا�خارجية أساسها العالقات املباشرة ب�ن البنك و املتعامل التجاري . 
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 1991فيفري  13، ثم  1990من قانون املالية التكمي�� لسنة  41و عن طر�ق املادة  1990و هكذا ففي أوت                

فيذي يتعلق �شروط التدخل �� عمليات التجارة ا�خارجية و تقرر تحديدها دون تمي�� تنعن طر�ق إصدار مرسوم 

 ب�ن متعامل من القطاع العام أو من القطاع ا�خاص .

 

 

كقدرة و منذ هذا التار�خ فإن البنك �عت�� املنظم الوحيد للتجارة ا�خارجية ال�ي أصبحت تخضع ملعاي�� مالية 

من البنك  21/04/91الصادرة ��  03/91الدينار و ال�ي نصت عل��ا التعليمة ب املؤسسة ع�� الدفع لدى البنك

مليون دوالر ، و منھ يمكن إعطاء  02 رض البحث عن تمو�ل خار�� للعمليات ال�ي تفوق ا�جزائري و ال�ي تف

 املالحظات التالية املتعلقة ��ذه املرحلة : 

 متيازات التجار�ة للبنوك نقل اإل  •

و الس��       السلع ال��ائية سهلة التحو�ل ع�� حساب إحتياجات اإلقتصاد الوط�ي  ادامليل إ�� إست��  •

 ا�حسن للمؤسسات الوطنية .

و املنافسة لإلنتاج        إضعاف اإلقتصاد الوط�ي سبب املضار�ة �� التجارة باملواد ذات املردودية السريعة  •

 الوط�ي .

حديد التجارة ا�خارجية ، هذه العملية ال�ي جاءت بكث�� من األخطاء ت لقد �ان إهتمام السلطات خالل هذه الف��ة ��

 لإلقتصاد الوط�ي .

مع  حيث أ��ا لم �عطي النتائج الالزمة و املرجوة ، فمن جهة مصادرنا من العملة الصعبة �انت تتناقص                 

ست��اد مع إم�انية ا�حصول ع�� العملة اإل �ان الباب يفتح �� �ل مرة ألي نوع من أخرى مرور الوقت ، و من جهة 

نت الصعبة ، حيث �ان �ش��ط فقط أن ي�ون املتعامل ا�جزائري لھ القدرة ع�� الدفع بالعملة الصعبة ، و هكذا �ا

و النتيجة �انت اإلستمرار ��  الصعبة القدرة ع�� الدفع بالعملة كيةالمكدسة باملواد اإلس��  السوق ا�جزائر�ة

 املديونية .
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ط�� عمليات التجارة ا�خارجية حسب لتوجيھ و تأ 625و لتفادي النقائص جاءت التعليمة ا�ح�ومية               

) امل�لفة بمتا�عة عمليات التجارة  AD –HOC(  الوطنية من العملة الصعبة ، و لهذا تأسست ال�جنةإلم�انيات ا

 مثل للموارد املالية .ل اإلجراءات لضمان اإلستعمال األ � �� ذات طا�ع إنتقا�� حيث يكمن دورها �� أخذا�خارجية ، و 

هذه التعليمة جاءت لتضع حد للمعاي�� السابقة املتعلقة با�حصول ع�� التمو�ل و ال�ي �عد من صالحيات البنك بل 

 خص� مجموعة من القوائم املتعلقة باملواد املر ) كما ثم إعادة النظر � AD- HOCمن صالحيات الدولة ال�جنة ( 

 �ادها ، حيث وضعت ثالثة مفاهيم :�است

 

 املواد اإلس��اتيجية : -1

�شمل �ل ما يتعلق با�حروقات و املواد املس��لكة األساسية و كذا عوامل اإلنتاج ، هذه القائمة �ستفيد من 

 ا�حصول ع�� العملة الصعبة بالدرجة األو�� .

 نتاج و اإلستثمار :تعلقة باإل املواد امل -2

 ة الصعبة عن طر�ق قروض ح�ومية أو متعددة األطراف.مل�ستفيد من الع

 �اد :�املواد املمنوعة من اإلست -3

و تضم املواد ال�ي ال يمك��ا اإلستفادة من العملة الصعبة إال بإستعمال ا�حساب ا�خاص بالعملة الصعبة               

�ادها و لو بإستعمال حساب � يمكن إستال خرى الت الكهرومن�لية ....إ�خ مواد أات ، اآلمثل : ا�حافالت ، الشاحن

 العملة الصعبة ا�خاص مثل : الفواكھ ، ا�ج�ن ، اللعب .....إ�خ .

و الصعو�ات اإلدار�ة  �� هذه املرحلة سمح اإلطار التنظي�ي بتسي�� املوارد املالية ا�خارجية بإنضباط رغم العراقيل 

 ال�ي ترفق ��ذه اإلجراءات .

مواجهة  ةص جزء هام من عائدات ا�جزائر من ا�حروقات لتسديد الديون ا�خارجية جعل إم�انيصيإن تخ                

ن عملية إصالح الوضعية اإلقتصادية بإستعمال املوارد الوطنية أثبت الواقع يات الوطنية أمرا صعبا ، كما أا�حاج

 .)  FMIصندوق النقد الدو�� (  لھبالسلطات إ�� ال�جوء إ�� ا�حل ا�خار�� و الذي يمث محدودي��ا ، مما أدى

تفاق أو�� و إإ��  1994و الذي إق��ح ع�� ا�جزائر إعادة جدولة الديون ا�خارجية ، و قد توصلت املفاوضات �� أفر�ل 

 نقاط م��ا :الذي يمقتضاه ثم اإلتفاق ع�� برنامج الت�حيح الهيك�� ، و قد نص ع�� عدة 
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 تطو�ر القطاع ا�خاص . •

 . لةتقليص تدخل الدو  •

 ��جيع اإلستثمار األجن�ي  •

 تحر�ر التجارة ا�خارجية . •

 تحر�ر التجارة ا�خارجية �� إطار صندوق النقد الدو�� : •

 و اإلجتماعية ، حيث وجدت السلطات عرفت هذه املرحلة نتائج سلبية ع�� مختلف األوضاع سواء اإلقتصادية       

�وض بإقتصادها و تجاوز األزمة رة الثالثة ، من أجل ال�لمالتفاوض مع صندوق النقد الدو�� ل نفسها ع�� طاولة

عرقل إعادة التوازن الداخ�� و ادة ال�ي تمر ��ا ، و ال�ي زادت من حدة اإلختالالت الهي�لية ، و ال�ي �عت�� قيودا �ا�ح

 ية :ا�خار�� و تتمثل هذه القيود �� النقاط التال

 من حصيلة الصادرات. % 95أك�� من ل رتباط شبھ الك�� بقطاع ا�حروقات و الذي يمثا •

 �جز ا�خز�نة العمومية و هذا ما يحول دون تحقيق وث��ة نمو مرضية. •

نخفاض أسعار املتأتية من الصادرات ال سيما �عد إمن خدمة الدين هذا ما أثر ع�� ا�حصيلة  عبء •
 اإلقتصادية . اجهة ا�حاجيات الغذائية و كذا التنميةو النفط مما قلص قدر��ا مل

تفاق ذه القيود دفعت بالسلطات إ�� طلب مساعدات الصندوق النقد الدو�� من إجراء إبرام إتفاق و يتخذ هذا اإله

 أش�ال عديدة تتمحور : 

و تقليصها إ�� أ حول التجارة ا�خارجية عن طر�ق تخفيض سعر الصرف ، و إلغاء الرقابة عن النقد األجن�ي •
و كذلك إلغاء اإلتفاقيات     د خاصة بالنسبة للقطاع ا�خاص ، يو �ر اإلست��اد من القا�حد األد�ى ، تحر 

 التجار�ة .

حول عالج مش�ل الت�خم عن طر�ق تقليل �جز امل��انية العامة عن طر�ق تخفيض النفقات العامة ، و  •
 إلغاء تدعيم السلع .

�عملية التأميم  املقطاع العام إ�� القطاع ا�خاص عن طر�ق ضمان عدم القيحول نقل عوامل اإلنتاج من ا •
 ، و تقديم ضمانات و مزايا ضر�بية لإلستثمار الوط�ي واألجن�ي .

و تقليص �شاط القطاع  ضمان حر�ة تحو�ل األر�اح من البلدان األصلية بالنسبة للمستثمر�ن األجانب ، •
 اتيجية .العام و إقتصارها ع�� القطاعات اإلس�� 

�� و ئر من خالل برنامج اإلستقرارطمأنت خ��اء صندوق النقد الدو زاإن النتائج اإليجابية ال�ي توصلت إل��ا ا�ج

 عطت فرصة أخرى ل�جزائر لتحر�ر تجار��ا ا�خارجية .أ
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تفاق ملدة ثالثة و هذا ما يفسر دخول ا�جزائر �� مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدو�� للتوصل إ�� ا                 

مو�ل املوسع قصد تكملة برنامج اإلصالحات الهي�لية ، و إعادة اإلستقرار لتلإلتفاق ع�� �سهيل ا 1998 -95سنوات 

 اإلقتصادي الوط�ي و تخطي مرحلة التحول إ�� إقتصاد السوق بأقل الت�اليف .

ملبادرات ا�ح�ومية و ��جيع اإلستثمار و هذا ال��نامج أعطى ديناميكية جديدة لإلقتصاد و ذلك بتحر�ر ا�حيط و ا

بنوك التقو�ة مؤسسات القطاع العام ،  و إرساء نظام الصرف ذلك بإ�شاء سوق النقد األجن�ي ب�ن  جلنتاج من أاإل 

و الذي يمك��ا من اإلتجار �� العملة األجنبية فيما بي��ا مع تحديد سعر الصرف عن طر�ق �جنة مش��كة من البنك 

 بنوك التجار�ة .ا�جزائر و ال

 إ�� املنظمة العاملية للتجارة ر املطلب الثالث : آفاق انضمام ا�جزائ

الشروط م�ان من ن إنظمام ا�جزائر إ�� املنظمة العاملية للتجارة ، يم�� عل��ا ضرورة اإلستفادة بقدر اإل إ                

ا ل�ي تنص عل��ا القواعد املنشئة للمنظمة ، و تطو�ر إقتصادهح�ام اا�حمائية أثناء الف��ة اإلنتقالية ال�ي تمنحها األ 

سواق العاملية بمنتجات تنافسية و إذا �انت إجراءات أق��ى ما يمكن بتحس�ن أداء جهازها اإلنتا�� من أجل غزو األ 

 1994و إن التحض��ات لها قد انطلقت سنة  1996اإلنظمام الرس�ي إ�� املنظمة العاملية للتجارة قد بدأت سنة 

قامت  1994نوفم��  07إ�� املنظمة العاملية للتجارة بتار�خ م بإ�شاء �جنة وزار�ة مش��كة ملتا�عة  و تحض�� اإلنظما

" مذكرة مساعدة لنظام التجارة ا�خارجية " تضمنت    و تحض�� مذكرة مساعدة تحت عنوان   هذه ال�جنة بوضع 

  )1(هذه األخ��ة : 

  ؤثرة ع�� تجارة ملرتبطة بتسي�� نظام مبادال��ا ا�خارجية ال سيما السياسية اقواعد املالعرض دقيق �جميع

 السلع ، النظام التجاري ، امللكية الفكر�ة ، النظام التجاري ل�خدمات .

 تجاه ذة ت�خص اإلبنقتصادي ، حيث إحتوت املذكرة ع�� السياسات املتبعة �� مجال التنظيم اإل

صادية قتجزائر ، ب�ل ما تطلبھ اإلصالحات اإلقتصادية مع الوضعية اإلھ ا�اإلقتصادي ا�جديد الذي تبنت

 م . 1986للبالد منذ سنة 

 

 

 .68، ص  1999، سنة  LOMC) جيال�� جالطو ، تحديات و رهانات اإلنظمام إ�� 1
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ليصبح بذلك  1996جوان  05مانة املنظمة العاملية للتجارة بتار�خ تم تقديم مذكرة املساعدة إ�� أ لقد                  

 طلب اإلنظمام رسميا .

 

ا�جزائر لفتح  اوضات الثنائية ال�ي تتعلق أساسا باإلل��امات ال�ي ستقدمهالتحض�� ملرحلة املفا شرعت ا�جزائر ��

 تجارة السلع الصناعية و الزراعية من خالل التنازالت �� مجال ا�خدمات .أسواقها �� مجال 

 م .1998فر�ل أ 23و  22ة تم �� ة بدراسة ملف اإلنظمام إ�� املنظماإلجتماع األول �جموعة العمل امل�لف

 2001ستوجب انتظار سنة نقطاعا حيث أن األمر اا L’OMCو منذ هذه السنة عرف مسار املفاوضات مع                 

 . 2001فيفري  07ا�جزائر�ة رغب��ا �� استئناف املفاوضات ، و ذلك �� ح�ى تبدي السلطات 

األور�ي ، اليابان ، تركيا .... أي مر�كية ، اإلتحاد األ يتش�ل فر�ق العمل امل�لف باملفاوضات من الواليات املتحدة 

 .من تجار��ا ا�خارجية %90البلدان ال�ي يبلغ حجم مبادال��ا التجارة معهم 

 

�لفة باملفاوضات  مجموعة من األسئلة تلقى الوفد ا�جزائري إثر إجتماعھ الثا�ي  مع مجموعة العمل امل                  

جل تقديم اإلجابات ، كحد أق��ى من أ 2002فيفري  28يد قتصادية للبالد ، و تم تحداإلتمحورت حول السياسة 

كتابيا و ليس شفو�ا ، و كما �ان منتظر ، قدمت ا�جزائر أجو���ا قبل التار�خ ا�حدد و أعلن �� هذا الصدد أن 

، ية تتمثل �� التأمينات ات" قطاعات خدم6�� مرحلة املفاوضات الثنائية بالنسبة لــ "ا�جزائر مستعدة للشروع 

 تصاالت ، قطاع البناء ، و قطاع النقل .البنوك ، السياحة ، اإل

أما عن الدورة األخ��ة للمفاوضات فيمكن القول أ��ا �عت�� بمثابة نقطة البداية لعملية املفاوضات الثنائية عقدت �� 

 . 2002ماي  07و  2002أفر�ل  25�� الف��ة املمتدة ب�ن  " جنيف"

تحاد األور�ي ، الواليات املتحدة االمر�كية ، كندا ، �و�ا ، ت ا�حادثات ال�ي جمعت الطرف ا�جزائري مع �ل من اإلار د

 .األرجواي ، أس��اليا ، سويسرا ، حول الدعم الداخ�� و إعانات التصدير ا�خاصة باملنتوجات الزراعية 
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عضو بما �� ذلك الهند و الص�ن ، إال أن  30�ق آخر م�ون من ر فإ�� جانب آخر أجر�ت مفاوضات أخرى مع                 

هذا األخ�� أكد بطلب توضيحات حول اإلجابة الكتابية ال�ي �انت قد قدم��ا ا�جزائر من قبل و ال�ي تتعلق أساسا 

إلتمس  دقو النظام ا�جبائي و فيما يخص ا�خدمات فل لنظام ا�جمر�ي بالسياسة اإلقتصادية و التجار�ة ل�جزائر ، ا

 نقص �� العروض املقدمة من طرف ا�جزائر .

و تداعيات العوملة   العال�ي  و من خالل ما سبق و �� ظل التطورات و التحوالت ال�ي تطرأ ع�� املستوى                 

اء طعنظيم التجاري هو مطلب إقتصادي ال بد منھ، و عليھ سوف نحاول إن لنا أن إنظمام ا�جزائر إ�� هذا التيتب�

 ) 1(ع�� اإلقتصاد الوط�ي .  OMC’Lنظمام إ�� �عض النتائج اإليجابية و السلبية من عملية اإل 

 اآلثار اإليجابية :

 . تنوع كب�� �� املواد بتقليص إحت�ار للمحروقات 

 نية �� إطار اإلقتصاد ا�حر.ريعات القانو تالئم �� النظام ا�جمر�ي بتطبيق أحدث التش 

 مق و الشامل و التنقيب ع�� مختلف األسواق املمكنة .ع��جيع عملية البحث امل 

  ��معتمد ع�� الرسوم و الضرائب فقط.الوصول إ�� إقتصاد أك�� انفتاح ع�� العالم غ 

 ة حسب املعاي�� التجار�ة ا�جديدة �� إطار مبادئ املنظمة العاملية البحث عن بنية أك�� مالئمة و مناسب
 " . OMCللتجارة " 

 صنا�� بتجر�ة دول األعضاء  و إدخالھ �� مجال املنافسة �� إطار قانو�ي السوق ا�حر .لاتدعيم الهي�ل 

 

 اآلثار السلبية :

  و الضرائب خاصة و أن إيرادات   ى القص�� �سبب تخفيض �� التعر�فة ا�جمركية داإليرادات �� املنقص
 ا�حروقات.     الدولة �عتمد ع�� ا�جباية �عد قطاع

 م لمواد الغذائية ، فهذا يز�د من عبء الفاتورة الغذائية ، ألن رفع الدعستودع رئي��ي لم ا�جزائر بإعتبار
 ظمة سوف يؤدي إ�� إرتفاعها حتما �� األسواق العاملية .نمبادئ املع�� املواد الزراعية �� إطار 

  السوق  قاعدم قدرة اإلنتاج الوط�ي ع�� املنافسة ، منتجات الدول الصناعية ، و هذا �عد عملية إغر
 ا�حلية ��ذه املنتجات الصناعية .

 رض مع غجعل املؤسسات اإلقتصادية ا�جزائر�ة �� منافسة حادة عن طر�ق الدولة أي �عطي نفس ال
 املؤسسات األجنبية القو�ة .

 

 

 

1) Amar Oudef : «  L’Algérie et l’O M C » N ° 11 janvier 1994 , p 120.  
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 ة :ـــالصـــخ

رفت التجارة ا�خارجية ا�جزائر�ة ضمن السياسة املنت�جة من طرف الدولة باإلنتقال من  مرحلة اإلحت�ار ع             
 إ�� مرحلة التحر�ر .

ابة من طرف الدولة عن طر�ق وضع قيود أو قإحت�ار التجارة ا�خارجية �انت أداة ضرور�ة لفرض الر                 
�اد و الضر�بة �تخدام وسائل تجار�ة كنظام لرخص اإلجمالية لإلستإسبشروط ع�� التجارة ا�خارجية ، و ذلك 

بفضل سياسة اإلحت�ار ا�جمركية و نظام ا�حصص و هذا من أجل حماية اإلنتاج الوط�ي من املنافسة األجنبية لكن 
ب��ول و ال املتمثلة �� انخفاض أسعار 1986زمة النفطية لعام وجودة �عود بالدرجة إ�� األ اف املهدعن تحقيق األ 

مر قيام ا�جزائر بوضع سياسة و قد نتج عن هذا األ  ال�ي أدت بدورها إ�� �جز الدولة عن تمو�ل املؤسسات الوطنية .
حتمية املشروع ا�جديد املتمثل �خارجية �سبب او �� تحر�ر التجارة   جديدة تدعو إ�� اإلنفتاح ع�� العالم ا�خار�� 

 �� اإلنتقال إ�� إقتصاد السوق .

تا�� فالتجارة ا�خارجية �عت�� عامل أسا��ي �ساهم �� تطو�ر اإلقتصاد الوط�ي الذي ما يزال �عا�ي من التبعية البو 
ست��اد أما وا�حة ع�� اإل  ةارجية التجار�ة بصور مبادال��ا ا�خ ة للدول الغر�ية و ذلك نتيجة إقتصاراإلقتصادي
 صاد الوط�ي .قتل عصب اإليعتمد ع�� قطاع ا�حروقات الذي يمثالتصدير ف

�ل ذلك يدفع بالدولة إ�� �غي�� من إس��اتيجي��ا و تب�ي إصالحات إقتصادية تصب �� قالب ��جيع الصادرات خارج 
 اآللة اإلقتصادية . ا�حروقات و محاولة ال��وض من حالة الر�ود امل��ة الغالبة �� س��

�ن تخدم و ان��ا ا�خارجية و هذا ستلزم وضع قو ار جكما أن الدولة تبذل جهود معت��ة ح�ى تحقق التحر�ر التام لت
 للتجارة ا�خارجية بدون تمو�لها. تحر�ر ال �سهل و تنظم عملية التمو�ل ألنھ

ود اآلثار السلبية و ار إيجابية ، و هذا ال ينب�� وجثو إنظمام ا�جزائر إ�� املنظمة العاملية للتجارة ، يحمل �� طياتھ آ
 ھت�� ا�جو اإلقتصادي املناسب ملواكبة اإلقتصاد العال�ي ، و مطابقة أنظمحضتنظمام �ستوجب نجاح هذا اإل 

�شط��ا ع�� ا�جزائر إعادة تقييم لوضعية أاإلقتصادية ل�ي ت�ون �� إ��جام و القواعد الدولية ، كما أنھ 
ة اإلقتصاد ايمالتحكم �� املعلومات موازاة مع مواصلة اإلصالحات ال�ي �سرع �� تنفيذها �غرض ح واإلقتصادية 

 الوط�ي من املنافسة األجنبية .

و التبادل      إضافة إ�� التكثيف من اتفاقيات الشراكة ال�ي �عت�� اإلطار األمثل لإلنفتاح ع�� اإلقتصاد العال�ي
 الدو�� .
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 "البنوك و دورھا في ترقیة الصادرات"

نواع التسھیالت المصرفیة المبحث األول : ا
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 من حیث الغرض  المطلب الثاني :  
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ھم الوسائل و تقنیات تسدید الصادرات المبحث الثاني : أ

 وسائل الدفع  المطلب األول :     

تمویل التجارة الخارجیة )  تقنیات الدفع ( تقنیة لمطلب الثاني :ا     
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 األخطار  المطلب األول :  

الضمانات  المطلب الثاني :  
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 :تمهيد 

تناولنا �� الفصل الثالث واقع ا�جزائر مع التجارة ا�خارجية حيث قمنا بإعطاء مفاهيم عامة حول التجارة              

جارة ا�خارجية و سات التبيان سياا�خارجية و اإلختالفات ب�ن  التجارة ا�خارجية و التجارة الداخلية ثم إنتقلنا إ�� ت

 هم النظر�ات املفسرة لقيام التبادل الدو�� و �� األخ�� تطرقنا إ�� مراحل تطور التجارة ا�خارجية .أ

و �� هذا الفصل الثالث تناولنا البنوك و دورها �� ترقية الصادرات ، حيث قسمنا هذا الفصل إ�� ثالث                  

أنواع التسهيالت املصرفية ال�ي تقدمها املصارف و البنوك و �� املبحث الثا�ي  ث األول مباحث و قد تناولنا �� املبح

تطرقنا إ�� وسائل و تقنيات الدفع �شيئ من التفصيل �� وسائل الدفع و التقنيات و �� األخ�� قمنا بتوضيح األخطار 

 و الضمانات البنكية .
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  رفيةملصاملبحث األول : أنواع التسهيالت ا

�� عن عملية تتم بموج��ا تمك�ن متعامل إقتصادي من ف لإلئتمان لك��ا ال تخرج من التعبهناك عدة �عار�                 

  )1( .التصرف أو إستغالل نقدي حاضرا أو مستقبال �� تمو�ل أي �شاط إقتصادي

عة اد فاألول �ع�ي تقديم مبلغ مع�ن دفعتماإل  رض والقلتمي�� ب�ن مفهومي و تجدر اإلشارة إ�� أنھ ينب�� ا                

اإلق��اض ع�� إعتبار أنھ عقد بمقتضاه الثا�ي فهو �عهد من قبل املصرف ب بينما واحدة من قبل املصرف إ�� عميلھ ،

دة خالل مدة محددة و إذا اء مرة واحدة أو مرات ععميلھ مبلغ مع�ن ��حب منھ م�ى ش يضع املصرف تحت تصرف

 ع أن ��حبھ أيضا .ستطيين �الد أو��

يقدم البنك أنواعا مختلفة من التسهيالت املصرفية و �� مقسمة ع�� أنواع مختلفة و ذلك تبعا للمعاي��                 

 املتخذة �أساس للتصنيف ، سواء من حيث املدة ، الغرض الضمان أو النشاط املمول .

 املطلب األول : من حيث النشاط املمول 

 � :ض إ�لقرو م اتقس

 و �� تلك  القروض ال�ي تقدمها الدولة و املؤسسات املالية و املصرفية  قروض إنتاجية : .1

 و ي�ون هدفها تمو�ل النشاط اإلستثماري و اإلنتا�� خاصة .       

 : و �� ذلك القروض ال�ي هدفها ��جيع اإلس��الك خاصة �البيع  قروض اس��الكية .2

 بالتقسيط .       

 

 

 

 

 

 

 . 37، ص  2000بوع��وس ، الوج�� �� البنوك التجار�ة ، ا�جزئرا�حق  ) عبد1
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  تصنف إ�� : : رضمن حيث الغ ثا�ي :املطلب ال

 هدفها تمو�ل جميع أوجھ النشاط التجاري. قروض تجار�ة : .1

 .هدفها تمو�ل مختلف األ�شطة الصناعية ( إنتاج ، إس��الك ، إ�شاء...)  قروض صناعية : .2

 ها تمو�ل األ�شطة الفالحية و ما يرتبط ��ا .دفه عية :قروض زرا .3

 إقامة   و �شطة ذات العالقة بالعقارات، مبا�ي، أرا��ي،هدفها تمو�ل األ قروض عقار�ة : .4

 املنشآت الك��ى .        

 و �� تلك املقدمة لأل�خاص لسد النقص �� إحتياجا��ا ا�ختلفة قروض �خصية : .5

 البسيطة .ا�حرف  و كذلك املقدمة أل�حاب      

 

 املطلب الثالث :  من حيث الضمان 

 ) 1(هناك نوع�ن أساسي�ن هما : 

 قروض غ�� مكفولة بضمان مع�ن : .1

األصل أن البنك ال يقدم قروضا من دون ضمان ، إال أنھ قد يحدث �� حاالت معينة �أن ي�ون من الذين                

املا�� ، لذلك يقوم  ون ديو��م ، كذلك ي�ون ع�� إطالع بمركزه�م �سددضون بإستمرار من البنك و مثبت ع��م أ�� يق�

م�ى شاء لكن البنك عتماد لز�ونھ بقيمة معينة �� تار�خ محدد تنت�ي صالحيتھ ليمكنھ من ال�حب البنك بفتح إ

 : �ش��ط ع�� عميلھ شرط�ن مقابل تقديمھ لهذا الغرض

ابھ ا�جاري لدى البنك عن قيمة اإلعتماد أو القرض املمنوح ) �� حس % 20إ��  10يقت��ي ب��ك �سبة قدرها ( :  األول 

 ، و هو ما �عرف بالرصيد املعوض .

 

 

 

 . 40، ص  2000تجار�ة ، ا�جزئرالوج�� �� البنوك العبد ا�حق بوع��وس ،  )1
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ص��ة ، ألجل ق يقت��ي ضرورة �سديد قروضھ مرة واحدة �ل سنة ع�� األقل و هذا من أجل تبيان أنھ قرض الثا�ي :

 و ال يمكن للعميل اإلعتماد عليھ كمصدر تمو�ل .

إتباع نوع مع�ن من السياسات املالية للمحافظة ع�� درجة معينة من السيولة ، و عدم عادة ما �ش��ط للبنك ع�� 

 روضھ املمنوحة " .دائرة اإلق��اض ، ح�ى يضمن عودة قتوسيع 

 قروض مكفولة بضمان : .2

معناه ا�حصول ع�� قروض مقابل تقديم معطيات معبئة تضمن سداد قيمة ،  )1( ة بضمانتقدم القروض املكفول

 و �ش��ط تقديم ضمانات ألسباب عدة . القرض ،

 ضعف املركز املا�� للعميل ، مما يضطر البنك إ�� طلب ضمانات معينة لقاء تقديمھ للقرض .

ر ��ا تقديم ضمانات �و��ا معرضة �خطش��ط علتطلب القرض ، فإن البنك � –ناشئة  –إذا �انت مؤسسة صغ��ة 

 و يمكن تقسيم القروض املكفولة بضمان إ�� نوع�ن :اإلفالس و اإل��يار ، أك�� املؤسسات الك��ى 

بتقديم �عهد للبنك سداد  –خالف املق��ض  –وفيھ يتقدم �خص آخر  قروض مكفولة بضمان �خ��ي : -أ

 قدرة ع�� الوفاء الفع�� للقرض .متع بالالقرض �� حالة �جز املق��ض و �ش��ط أن يت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 41، ص  2000الوج�� �� البنوك التجار�ة ، ا�جزئر)عبد ا�حق بوع��وس ، 1
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�� غالب األمر ، فإن البنوك التجار�ة ، تقدم قروض مقابل ضمان  قروض مكفولة بضمان آخر مع�ن : – 1-أ

و يخلص قيمة دينھ أما إذا زاد قيمتھ    يبيعھ ف ، سدادال �درتھ ع�حقيقي أل��ا تضمن اإلستالء عليھ �� حالة عدم ق

خر�ن شر��ا ل�حصول ع�� أموالهم من نقصت يدخل البنك مع الدائن�ن األ  عن دينھ فالز�ادة �عود للمدين و إذا

 )1(األصول األخرى غ�� املرهونة و لعل أهم الضمانات ال�ي تكمن للعميل كضمان �� : 

 املؤسسة لدى الغ�� ( العمالء ) و يمكن أن ت�جأ إل��ا املؤسسة و �� حقوق  :ملدينة حسابات العمالء ا
 كضمان أو رهن �� طل��ا لقروض من البنوك ...

 : و االدوات معدات  املعدات  –البيانات  –��ي ا�� مجموعة املوجودات املادية األر  اإلستثمارات الثابتة
 لإلس��جاع . ةالقابلفات الغال  –معدات و أدوات املكتب  –النقل 

 : مبيعا��ا من شب�ات و �� مجموعة األوراق ال�ي تحصلن عل��ا املؤسسة من عمال��ا ( مقابل  أوراق القبض
 وراق ) و �� ذات تار�خ استحقاق مع�ن .و كمبياالت و أ

 : عمزون خا�اد �� السندات ، األسهم ، اإلل��امات ال بد أن ت�ون محل �عداد شبيھ بتعد االوراق املالية 
 األخذ �ع�ن اإلعتبار حساب السندات �� دفاتر املؤسسة و حساب اإلبداع لدى البنك .

  وثائق ال�حن ، إيصال األمانة )  –البضاعة و السلع و املنتجات ( إيصال اإليداع 

  املطلب الرا�ع : من حيث املدة أو الدورة :

 هما :قروض م�� نوع�ن أساسي�ن لل" حسب هذا املعيار يمكن أن ن

   : ثمار�ع�ي بقروض اإلست : ثمار وض اإلستر ق .1

هذا ما �ستد�� إ�� تواجد هذه   )2(��ا " امار ث" �ل قرض موجھ لتغطية األصول الثابتة �� املؤسسة أو لتمو�ل إست

ع األموال ملدة ، قد ت�ون طو�لة تحت تصرف املؤسسة لذلك فالقروض املتوسطة و الطو�لة األجل �� ال�ي تن�جم م

لية سنة ، مقابل ضمانات ت�اف 20سنوات و  7من التمو�ل ، فالبنك قد يقدم قروض طو�لة ت��اوح ما ب�ن  عالنو  هذا

سنوات و تمنع من أجل تمو�ل  7ت�ون متوسطة، ت��اوح ما ب�ن سنت�ن و أو رهن عقاري رس�ي كما يمكن أن 

 .شروع من مبلغ امل % 70مارات علما أن هذا التمو�ل ال تتجاوز ثاإلست

 

 

  40، ص  2000الوج�� �� البنوك التجار�ة ، ا�جزئرعبد ا�حق بوع��وس ،  )1

 .4ص ،2002) األستاد هوام جمعة ، تقنيات ا�خاسبة املعمقة ، ا�جزائر2
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 قروض اإلستغالل ( قروض قص��ة األجل ) :  .2

�� ) قروض اإلستغالل الاإلستغ�جانب م��انية املؤسسة ( ا �عد �ل قرض موجھ لتمو�ل ا�جزء السف�� من           

أق��ى يتم الوفاء بھ �� ��اية العملية حد لذلك عادة ما ي�ون قص��ة األجل ت��اوح مدتھ ما ب�ن شهر�ن و سنت�ن ك

 مختلفة . تمو�لها و نجد هذا القرض �� صور  املس��دفة

  حجم األوراق التجار�ة : -أ

التجار�ة ( من طرف البنك) قبل تار�خ استحقاقها الورقة  غ لع�� مب�حصول راق التجار�ة ، او و �ع�ي حجم األ               

 ، مقابل عمولة .

بمع�ى أن البنك يقوم �شراء الورقة التجار�ة من حاملها قبل موعد إستحقاقها لقاء خصم جزء من قيم��ا و �عد  

 ذلك يقوم بتحصيل قيم��ا من املدين �� تار�خ محدد .

 ندوق :إعتماد الص   -ب       

، مع دفع فائدة  و تحصل  د�ع�ي ��ا �عهد البنك بتقديم أموال ملتعامليھ مقابل وعد بالوفاء �� املوعد ا�حد              

 مختلفة أهمها : ها بالسيولة اآلتية و يتم �� صور عليھ املؤسسة من أجل تزو�د صندوق

 �سهيالت الصندوق :1) 

 م مرونة أك�� منحها البنوك ملتعامل��ا ، هدف إعطا��تال�ي  صرفية�� تلك التسهيالت امل                

 هم هذه التسهيالت :جز املؤقت �� خز�نة املؤسسة و ألسد ال��� �شاطهم ، و كذا                 

 : ا�حساب ، حيث يتمأي توط�ن ورقة تجار�ة ، بمع�ى تحديد إسم البنك و رقم  التوط�ن 

ن التسهيالت ال�ي أعط��ا الدولة األولو�ات الك��ى ، رغبة �ع من با النو �سديد قيم��ا ، و �عت�� هذ

 �� ترقية صادرا��ا خارج قطاع ا�حروقات .

 : ھ �حب بما يز�د من الرصيد بھ املبلغ الذي �سمح البنك لعميل �ع�ي ال�حب ع�� املكشوف

ة ، بيعيالطحالتھ حسابھ ا�جاري مقابل ا�حصول ع�� فائدة معينة �ستمد ح�ى عودة رصيده إ�� 

  )1(محددة . و هذا يتم خالل ف��ة زمنية 

 .45، ص  2000التجار�ة ، ا�جزئرالوج�� �� البنوك عبد ا�حق بوع��وس ، )1
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 :     les credits de compagneإعتماد املوسم )2

اط ( رة النشت�ون دو أشهر ، و عادة ما �ستخدم عندما  9حساب ا�جاري ، يمتد إ�� ا�هو �سليف ع��                 

 بيع ) موسمية . –إنتاج 

   les comptes de crédits  بطاقات اإلئتمان : )3

�� بطاقات �خصية تصدرها البنوك ، و تمنحها أل�خاص لد��م حسابات جار�ة مصرفية 

 ليستعملها �� �سو�ة مدفوعاتھ بدال من النقود و ذلك ضمن مبلغ مع�ن .

 قروض بالتوقيع :  )4

بدال عن هذا اآلخ�� من خالل   )1(بدفع مبلغ مع�ن من النقود ل�جهة ال�ي يتعامل معها ز�ونھ نك البعهد �� �                 

بھ لتجميد جزء من لكفالة  و هكذا ي�ون قد قدم لعميلة خدمة تتمثل �� تجنإمضاء وثيقة �س�ى ا

بنك يل��م ال فإنھ ، ع عمالئأموالھ أما �� حالة عدم قدرة الز�ون ع�� تقديم البضاعة املتفق عل��ا م

بتسديد قيم��ا بدال عنھ و هنا يقوم البنك بطلب من ز�ونھ �سديد قيمة القرض  مع الفوائد إن 

 لغ املرهونة .اباملللسنة ع��  % 1وجدت و تقدر بـــ 

 املبحث الثا�ي : أهم وسائل و تقنيات �سديد الصادرات 

 ول : وسائل الدفع املطلب األ   

يھ من ب وسائل التسديد جراء ما تتعرض إل�� التجارة ا�خارجية من أخطر و أصع )2(دفع ال ائلوسد �ع                 

مخاطر ، كطول مدة تنفيذ العملية �سبب البعد ا�جغرا�� و ا�خاطر السياسية ال�ي تؤدي إ�� إلغاء العملية ب�املها 

 أو تجميدها .

ب��ا ب�ن أطراف املتعامل�ن الدولي�ن ملا توفره من ا كواجو ر  ستعمااللكن رغم هذه ا�خاطر فإننا نجدها قد عرفت إ

نوع من الثقة ب�ن املوردين و املستوردين �� التعامل و هذه التقنيات مالت التجار�ة ، و منح اتبسيط  و �سهيل للمع

 تتمثل �� :

 

 . 46، ص  2000الوج�� �� البنوك التجار�ة ، ا�جزئر)عبد ا�حق بوع��وس ، 1

2) Said Schouhé , Chakour , Séminaire sur le financement du commerce extérieur  
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 الشيك : .1

ري �� البنك إ�� ذلك البنك ( ( املستورد) لھ حساب جا أمر كتا�ي يوجهھ �خص �س�ى الساحب الشيك                

 صدر ) .د ، املاملستفي(     مر �خص آخر لب منھ دفع مبلغ مع�ن ألمره أو أل امل�حوب عليھ) بط

إ��  من الساحب نھ ورقة مكتو�ة وفقا ألوضاع معينة إستقر عل��ا القانون يتضمن أمرا صادقاو عرف أيضا بأ

و ع�ن ألمر �خ��ي ثالث هو املستفيد أالصالحية يدفع مبلغ م امل�حوب عليھ و هو عادة البنك أو هيئة لها نفس

 لعاملھ بمجرد اإلطالع .

 

 :ك شيية لللزاماإلالبيانات  .أ.1

 ن يظهر الشيك ، أي تحول امللكية ل�خص آخر ، و هو ع�� أي شيك يجب أن تتواجد العبارات اآلتية :يمكن أ            

 . عبارة شيك أي نكتب عليھ باللغة ال�ي كتب ��ا 

  إسم امل�حوب عليھ الذي يدفع 

  م�ان إصدار الشيك و تار�خھ 

  امل�ان الذي يجب عليھ الدفع 

  احبع السقيتو  

 إن للشيك خصائص متعددة نذكر م��ا : خصائص الشيك : .ب  .1

 ال�ي تقوم بتسي�� ا�حسابات ا�جار�ة  امل�حوب عليھ هو املؤسسة البنكية 

  وقت أراد طالع أي من حق حاملھ أن يتقدم إ�� البنك و يتسلم القدر امل�جل �� أي ��حب عند اإل

 . مباشرة �عد توقيع الساحب

 العملية البنكية . ��ع تمد�عتجاري  الشيك سند 

  يقية و ال�ي تمنح لألوراق البنكيةفهو يلعب دور عملة حقوسيلة دولية . 

 وراق املالية .ل�ي تقدم محاسن كث��ة بالنسبة لأل الدفع بواسطة الشيك يلعب دور النقود ا�حقيقية و ا 
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 إيجابيات و سلبيات الشيك : –ج  -1

 �� : ابيات وعدة إيج يقدم الشيك ملستعمليھ

مخاطر الضياع و السرقة و لل من إن إرسال الشيك عملية سهلة و قليلة الت�لفة من إرسال األموال فهو يق                

عدم الدفع ، كما �سهل عملية الطعن ضد امل�حوب عليھ فهو �ش�ل اإلثبات الدفع و يل�� ضرورة اإللتجاء إ�� 

 الوصل .

 أما سلبيات الشيك ف�ي :

ذا سمحت �شريعات الصرف بذلك �� البلد مع قابلية تحو�ل النقود ، و يك ال يتم إال إفع بواسطة الشالد              

مع هذا �ع�ي وجود حسابات بالعملة الصعبة للمتعامل�ن " خطر الصرف" كذلك مدة التحصيل عادة ما ت�ون طو�لة 

 .الشيك  طر سيا��ي من ب�ن السلبياتتدخل العديد من البنوك هناك خ

 

 ألمر : د سنال .2

عبارة عن صك مكتوب وفق أوضاع ش�لية حددها القانون و يتضمن إل��ام �خ��ي مع�ن  )1(مر سند أل ال              

و ألمر  �خ��ي آخر قود �� تار�خ مع�ن أو قابل للتعي�ن  أ" بدفع مبلغ مع�ن من الن sous cripteur�س�ى ا�حرر " 

ملستفيد مبلغ محدد تتب بدفع املكرقة مكتو�ة حيث يتعهد عن طر�قها او  نھكما أ  ". bénéficiaire�س�ى املستفيذ " 

 آلجال محددة .

فالسند ب الذي يتعهد بالدفع و املستفيذ الذي يأمر هذا اآلخ�� بالدفع لصا�حھ ، تاملكتإذن هنا يوجد طرف�ن و هما 

ن التعهد بالدفع ، و هو يمنح ضميتعملة ة املستالسندات التجار� ألمر غ�� قابل للتظه�� و السند ألمر من هذه

 اإلئتمان و يكتب :

 

 

 

 

1) Abdelkrim HENNI , Financement du commerce extérieur ,ALGER 1998 , p 23. 
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 مر : البيانات إلزامية للسند أل  -أ -2

  :�� تمثل�ي تالو كث��ا عن البيانات املتعلقة بالسفتجة  إن البيانات اإللزامية للسند ألمر ال تختلف

 . كتابة السند ألمر �� نفس النص و باللغة املستعملة �� تحر�ره 

  �� استحقاق مع�نالوعد بالدفع.  

 عي�ن تار�خ اإلستحقاق�.  

 .عي�ن امل�ان الذي يجب فيھ األداء� 

 سم ال�خص الذي يجب أن يتم األداء لھ أو ألمره .إ 

 ر ف��ما السندار�خ الذين حر �عي�ن امل�ان و الت . 

 الساحب .السند أي  محرر يع توق 

 اإليجابيات و السلبيات السند ألمر : –ب  -2

تجار�ة و قابل للتظه�� و التبادل �� أي وقت ، حيث أنھ يتمتع �عت�� السند ألمر ورقھ   :اإليجابيات  – 1-ب  -2

 بنفس املزايا ال�ي تحتو��ا السفتجة إال أنھ صادر لصا�ح املش��ي .

 اإلع��اف بالدين.  

  ستحقاقإل موعد اتحديد.  

 السلبيات :  -2 -ب-2

 معرض �خطر عدم الدفع.  

 خطر الصرف.  

 خطر سيا��ي.  
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  السفتجة أو الكمبيالية : -3

عن سند تجاري ، يحرر وفق ش�ل مع�ن يحتوي ع�� بيانات أوج��ا القانون تتضمن أمر  )1(السفتجة عبارة              

" تدفع مبلغ مع�ن �� النقود  tire�س�ى امل�حوب عليھ " آخر  �خص آخر" إ��  tireurمن �خص �س�ى  الساحب " 

" و ال �عت�� السفتجة  porteurا�حامل "  تعي�ن ألمر �خص ثالث �س�ىبمجرد اإلطالع أو �� تار�خ مع�ن أو قابل لل

مثل ن تظهر لسفتجة أهر ، كما يمكن لأش 3سوى حوالة دفع مبلغ مع�ن ، أما أجل اإلستحقاق قص��ة ال تز�د عن 

ل طا�عا بائيا ، تخدم هذه الورقة مرت�ن من أجل الدفع عند حلول أجل لإلستحقاق و مرة من لصك و يجب أن تحما

 أجل القبول .

 البيانات اإللزامية للسفنجة : –أ  -3

من  390دة ب املاحسو  هناك عدة بيانات أو شروط يجب ع�� السفنجة أن تحتو��ا و من هذه البيانات                 

 نون التجاري ا�جزائري �� :القا

 . عبارة سفتجة لتجنب أي شك ع�� طبعة الورقة و ذلك بذكر �ل املعلومات 

 . أمر دفع مبلغ محدد و املكتوب باألرقام و ا�حروف 

 . تار�خ اإلستحقاق و هو تار�خ الدفع 

 . تار�خ و م�ان إعدادها 

 الدفع و م�ان  الذي يدفع " امل�حوب عليھ " اسم ال�خص 

  "اسم من يجب الدفع لھ " املستفيد 

 أو املورد"  توقيع من أصدر السفتجة " الساحب. 

 للسفتجة إيجابيات و سلبيات عديدة متمثلة �� :  إيجابيات و سلبيات السفتجة : –ب  -3

� ورقة تب�ن بالدقة أجل الدفع املقدم و � ئن"االسفتجة مصدر لصا�ح البائع"الد اإليجابيات : -1-ب -3

ئة أن ت�ون مقبولة و �سمح للساحب بتعبمل�حوب عليھ �شرط ا ة �سهل عملية الطعن ضدانونير�ة قجات

 حقوقھ .

 

1) Abdelkrim HENNI , Financement du commerce extérieur ,ALGER 1998 p 27 . 
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و  خاطر من ا� السفتجة قليلة اإلستعمال و موضوعة لقبول امل�حوب عليھ ، كما ال تخلو السلبيات : -2 –ب  -4

 عدم القبول ، خطر سيا��ي لقبول و �� : مخاطر عدم الدفع و الضياع و السرقة و خطر تأخر ا

 

 الثا�ي : تقنيات الدفع ( تقنيات تمو�ل التجارة ا�خارجية ) : املطلب

، توفر  اصة ��اتمو�ل ختقنيات ي ، وضع همية املعامالت التجار�ة ا�خارجية ، حتمت ع�� النظام البن�إن أ                 

 ر الضمان ....و تتمثل �� :ف��ا شروط مختلفة كتوف

 : crédits documentaireاإلعتماد املستندي  )1

( املستفيد) ��      )1(للبائع  عتماد املستندي هو إل��ام مكتوب بمقتضاه بأمر املش��ي بتسديد مبلغ مع�ناإل             

املستندي عبارة عن إل��ام بنك  تثبت إرسال سلعة معينة ، اإلعتماد ائقخ�� لوثهذا اال  بل �سليممدة محددة مقا

مدة محددة وثائق مطابقة تثبت إرسال السلعة أو  ورد سلعة أو خدمة مقابل تقديم املورد ��بتسديد مبلغ مع�ن للم

  )2(تقديم ا�خدمة . 

الدولي�ن �ا�ي للمتعامل�ن إش�الية البعد املأجل حل عشر من  19القرن  عتماد املستندي �� أواخرجاء اإل              

فاإلعتماد املستندي �سمح بدفع مبلغ مع�ن عن  ،عدم قدر��م ل�حصول ع�� مستحقا��م ب�ل سرعة و ضمانو 

عتماد املستندي أر�عة أطراف روط توف�� ، شروط متفق عل��ا مسبقا ، و يدخل �� اإل الطلب ( طلب املصدر) ش

 تعاقدة :م

عة ( املرسل ) و هو املستفيد من فتح اإلعتماد ، ي�جأ إليھ لعدم معرفتھ للمستورد و ب البضاهو صاح املصدر :

 بالتا�� غياب الثقة بي��ما .

لمواصفات املتفق ل�ا التأكد من وصولها الفع�� و مطابق�هو الذي سيدفع قيمة البضاعة ، لكن �عد  املستورد :

 عل��ا .

 

)1  charl del bustd cuid CCI opération de crédit documentaire ( paris 1994 ) , P59  

)2  K. Cherit la  banque de A……Z (MLP edition 2000) , p 21 .  
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البنك الذي يتعامل معھ املش��ي ، فهو الذي يقوم بفتح اإلعتماد املستندي لصا�ح املصدر بأمر هو  رد :بنك املستو 

 البضاعة بأمر هذا األخ�� .د قيمة من املستورد ، و كذا يقوم �سدا

ائق سداد قيمة البضاعة عن املستورد �عد إستالم الوثك الذي يتعامل معھ املصدر فيقوم �و هو البن نك املصدر :ب

 و الش�ل التا�� يو�ح عملية فتح إعتماد املستندي : ، ا �سلمها للبنك املستورد، �عده ماليو 
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 عتماد املستندي اإل مخطط  : ) III- 01 ( رقم الش�ل

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K . Chebrit , La banque d’a-z( MLD- Edition 2000)  , p 84 . 

 بنك املش��ي 

Banque émettrice 

البنك يظهر الوثائق من أجل 

 الوصول ع�� بضاعة
املش��ي يأمر بنكھ بفتح  

 إعتماد مستندي لصا�ح

 املصدر

بنك املش��ي يرسل 

وثائق للمش��ي من أجل 

 سداد قيم��ا

 Banque émettrice بنك املش��ي 

  

تح إعتماد مستندي لدى البنك يف

 مراسلھ األجن�ي ( بنك املصدر)

البنك يرسل الوثائق ع�� 

 البنك األمر الذي �سدد قيم��ا

 بنك املصدر

Banque notificatrice 

املصدر �سلم الوثائق لبنكھ 

د الذي يقوم بمراقب��ا و التأك

 من �ح��ا

 املصدر املستفيد
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 La remise documentaire�سليم املستندي : 

أ��م اتفقوا ع�� أنھ طلب من دي إال املستن للتحصيل� وضعهم لتعر�ف جامع لقد إختلف اإلقتصاديون �               

رد ل�حصول ع�� قيمة الصفقة من املستورد مقابل تقديمھ للوثائق ، و سنذكر �عض من هذه التعار�ف ع�� املو 

 سبيل املثال ال ا�حصر .

 ھ مرفقة هو عملية يقوم من خاللها البائع ��حب سند تجاري ( كمبيالة) �سلمها لبنك

حصيل لتقديمها إ�� عة و تثبت إرسالها و مرفقة بأمر تبالبضا ق تتعلقبمجموعة وثائ

ح�ى يتقبلها أو �سدد قيم��ا ( وثائق مقابل   "عادة املستورد أو بنكھ "  امل�حوب عليھ

  )1(القبول) أو �سدد قيم��ا ، مقابل حصولھ ( املستورد) ع�� الوثائق . 

 بل �سليم الوثائق ال�ي تورد مقامن املس يتحصل  قيمة الصفقة  هو أمر من البائع لبنكھ

 ) 2(تثبت تحو�ل ملكي��ا من املصدر إ�� املستورد و إرسالها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1 Guid général du commèrce international ( EM Edition Mehdi ) , p 220. 
2)GHARNOUT , Mohamed , la forme financière en Algérie consta .prespectives à court terme , BADR , infos revus 

N°22 1988 . 
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 : مخطط التسليم املستندي ) III- 02 رقم ( الش�ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.Chkrit , la banque de A.Z(MLP . Edition 2000) , p 85 . 

 المصدر 

إرسال البضاعة و 
تحصیل الوثائق عند 

 العودة

بنك المستورد یرسل 
ولة السفنجة المقب

للمصدر أو تسویة 
 الوضعیة

إرسال الوثائق و 
السفنجة المسحوبة 

 على المشتري

( بنك مكلف بالتحسین) البنك المستورد  

المشتري یستلم 
ھبضاعت  

 المشتري المستورد

بنك یرسل الوثائق و 
أو  ابلة للدفعالسفنجة الق

المقبولة ( حسب نوعھا 
رادیستخاصة باإل  
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 عتماد املستندي :اإل مزايا و عيوب  -أ -1

  املزايا :  -1-أ -1

 لدفع ضمان ا 

  السرعة و املرونة و الثقة 

 .تحقيق العملية التجار�ة تحت رقابة البنك لكن ع�� مستوى الوثائق فقط 

 .تأم�ن شامل الذي �سمح �عدم تأم�ن القرض غ�� الرج�� و املؤكد �� املؤسسات ا�ختصة 

 العادة �غطية ا�حقوق با�خارج . ، التجار�ة ا�خارجية للعملية �سهل البيع 

 

 �وك البائع املستندي وسيلة غ�� تجار�ة لشعتماد اإل �عت��  وب :ـــالعي -2-أ  -1

  د يفاوض بفكرة �سهيل تحقيق العملية التجار�ة نص العق 

  .تلزم هذه الطر�قة ت�اليف مرتفعة و واجبات ثقيلة 

  ) قروض التصدير املضمونة :2

 :  Crédit Acheteurقرض املش��ي  أ )        

عد قرض املش��ي �ل قرض يحصل عليھ املستورد من بنك املصدر أو أي بنك آخر مقيم �� بلد املصدر و هو �            

قرض متوسط األجل يتم �عد التأكد من ضمان بنك املستورد لسداد قيمة القرض و �عد حصولھ ع�� ضمان 

هذا الغرض جاءت الشركة . ل ]إقتصادية مخاطر سياسية .... مخاطر[ لقرض من ا�خاطر ال�ي قد يتعرض لها 

فاملورد ليس لھ أي عالقة باملستورد سوى تقديم وثائق تثبيت إرسال  CAGEXا�جزائر�ة للتأم�ن و ضمان الصادرات 

ملتفق عل��ا �� عقد القرض االبضاعة املصدرة ، ليحصل مباشرة ع�� قيم��ا و ذلك حسب طر�قة الدفع 

du crédit Convention  ��15(. املعامالت التجار�ة منفصلة تماما عن املعامالت املالية�� قرض املش��ي �غي ( 

من  % 85و عادة ما �عطي هذا القرض و هذا ما �سهل عملية الفصل ب�ن قيمة القرض و قيمة البضاعة              

ية الصادرا��ا ت ال�ي إتخذ��ا الدولة من أجل ترققيمة العقود التجار�ة �عت�� هذا النوع من القروض من ب�ن اإلجراءا

 تا�� يب�ن س�� هذه العملية .و الش�ل ال
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  : س�� عملية قرض املورد )  III  -03 (رقم ش�ل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed , Benhalima , séminaire sur le commerce extérieur(ANNE1997)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGEX 

مصدر الجزائريال  

 بنك المصدر

BADR 

 
جنبياألمستورد ال  

 

 
 بنك المستورد
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 إبرام صفقة تجار�ة  )1

  طلب ضمان )2

 تقديم موافقة بالضمان  )3

 ( عقد اتفاق من أجل قرض لتمو�ل العملية التجار�ة ) . طلب التمو�ل )4

 فقة ع�� تمو�ل القرض ااملو  )5

 طلب ضمان من جهاز ما�� تا�ع للمستورد . )6

 تقديم الضمان  )7

 طلب ا�حصول ع�� قبول الوثائق التجار�ة . )8

 عل��ا و إعادة إرسالها . قبول سندات ( املصادقة )9

 �اء العملية التجار�ة .�إن )10

 �سديد نقدا حسب ما تضمنھ عقد القرض و إ��اء العملية املالية .  )11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البنوك و دورھا في ترقیة الصادرات                            الفصل الثالث              

83 
 

   Crédit Fournisseurب) قرض املورد : 

أسواق برز هذا القرض حاليا �� ظروف املنافسة الدولية ب�ن املتعامل�ن اإلقتصادي�ن الذين ير�دون كسب            

السابقة بتقديم خدمات معينة متمثلة �� �سهيالت لسداد قيمة الصفقة التجار�ة  � أسواقهمجديدة و ا�حفاظ ع�

  )1(ليس قرضا مباشرا . ھ من أجل تحقيق ر�حية أك�� و كسب عدد أك�� من املتعامل�ن و هنا يمكن القول أن

التجار�ة الصفقة  عملية تأجيل السداد قيمة كما هو الشأن بالنسبة للقروض األخرى ، فهو قرض ينبثق عن

 باإلتفاق مع املورد أساسا .

يتم خصمها حسب  ظه�� الورقة التجار�ة للبنك ، إذو ي��ز األمر �ش�ل وا�ح بالنسبة للبنك بإستخدام ت                 

 �أنھ قدم قرضا خاصا بالصادرات . الشروط املعمول ��ا �� البنك و من ثمة �عت�� و

  Le Refinancement de lettre du crédit : إعادة تمو�ل قيمة القرض ج)

إن ا�حصول ع�� هذا النوع من القروض �ع�ي ا�حصول ع�� فرصة أخرى تق��ي بتأجيل تار�خ سداد املمنوح                

رض من خالل م هذا الق، يت )2(مدة سنت�ن مسبقا من طرف املورد لعملية ( املستورد) و عادة ال يتعدى هذا التأجيل 

ن هذا النوع من القروض ( �سهيالت ) ال يمكن ا�حصول عليھ إال اد مستندي لصا�ح املستورد ، إال أعتمملورد إل فتح ا

�� مجال تصدير املواد األولية و قطع الغيار ، و هذا ما �عت�� إجحافا أو تقص��ا �� حق القطاعات األخرى ال�ي يمكن 

 العائدات الدولية .لها أن تتخ�� لكث�� من 

   Paiement  Différée:   ض مؤجلةد) قرو 

�ستحق �� توازيع الحقة ، و  لقة بالقروض بأوراق تجار�ة جديدةوراق التجار�ة املتع�� عملية إستبدال األ               

تورد ع�� شروط القرض و املس تفاق ب�ن املورد بالطبع بمعدالت فائدة جيدة و هذا لن يتم إال �عد التشاور و اإل

القرض املؤجل) ، و ذلك �علم بنك املستورد الذي يضمن سداد قيمة القرض و عليھ يتم فتح إعتماد  أيا�جديدة ( 

 مستندي جديد لصا�ح املورد لتحصيل قيمة البضاعة.

 

 

 . 85، ص  2000بوع��وس ، الوج�� �� البنوك التجار�ة،ا�جزائر عبد ا�حق )1

2) Mohamed Ben Halima , Séminaire sur le commerce extérieur ,ALGER 1997, p 30. 
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 مزايا و عيوب قروض التصدير املضمونة : -أ-3

 مزايا :  -1-أ  -2

 ش��ي و املورد .تم�� بوجود عقد تجاري وحيد ب�ن امل 

 و  ال يتدخل البنك �� عقد امل��م ب�ن املورد و املستورد ، و ع�� هذين األساسي�ن يركز البائع

من أجل املفاوضة و اإلتفاق �� ال��اية ع�� املعامالت التقنية و  املش��ي ( املصدر و املستورد)

 املالية للصفة .

 العيوب :  -2-أ  -2

  تقع ا�خاطر املالية ال�ي قد تنجر عن هذا القرض ع�� عاتق املصدر وحده فاملستورد لن تقع عليھ أي

 . ااملتفق عل�� ة القرض �� التوار�خعلق �عدم سداد قيممسؤولية ما عدا ال�ي تت

 . املصدر هو مسؤول عن تأم�ن و ضمان البضاعة املصدرة من ا�خاطر الناجمة عن نقلها 

 .و سنتطرق �� ا�جانب التطبيقي ( الفصل الرا�ع ) إ�� دراسة مفصلة بالنسبة لقرض املورد 

 حث الثالث : األخطار و الضمانات املب

بالنسبة للمستورد و للمصدر و للبنوك �� نفس الوقت ، عدة  عتمو�ل الناتج عن شراء و بيع السل�ش�ل ال                 

مخاطر �عرقل املسار التمو�ل من جهة و نجاح الصفقات التجار�ة  من جهة أخرى، و لذا وجدت الضمانات البنكية 

و  ل�ي �عرقل مسار التجارة ا�خارجية�خلق الثقة ب�ن املتعامل�ن التجار��ن و لهذا الغرض سأحاول عرض األخطار ا

 الضمانات ال�ي �عمل ع�� التقليل م��ا و ذلك فيما ي��:

 املطلب األول : األخطار 

راسة و تحليل ��جاعھ كما ينب�� عليھ القيام بدقبل منح أي قرض يف��ض ع�� البنك التفك�� �� كيفية إس                

 لتجارة الدولية تقسم إ�� :اضياع أموال البنك و ��ذه فمخاطر ملف القرض و مخاطره ال�ي قد تؤدي إ�� 

 مخاطر حسب الوقت الذي تقع فيھ . )1

 .��امخاطر حسب طبيع )2
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 ) ا�خاطر حسب الوقت الذي تقع فيھ :1

و عدم  قدرة املورد     ينتج هذا ا�خطر من خالل ف��ة التصنيع و �عت�� خطر إنقطاع السوق " الصفقة "              

لطلبية من طرف املش��ي و ينقسم تقنية أو مالية و يمكن أن تل�� أو �عدل ااب � عقدة �� الف��ة ا�حددة ألسب�سي�

 خطر حسب الوقت الذي يقع فيھ إ�� ما ي�� :ا�

 خطر التصنيع : -أ -1

م مشروعھ و و هو ا�خطر الذي يمكن أن يحصل �� مرحلة التصنيع ، حيث  أنھ ليس بمقدرة املصدر أن يت             

الية مثل : عدم تمكنھ من مواصلة " تقنية " إنتاج السلع املطلو�ة، و عدم قدرة املصدر ع�� هذا ألسباب تقنية أو م

 لمش��ي إلغاء أو �عديل طلبھ ." مالية " كما يمكن ل       ليست بحوزتھإنتاج  هذه السلع �� الوقت الالزم ألن النقود 

 خطر القرض :  -ب -1

�سليم البضاعة �� الف��ة ال�ي يقوم ف��ا املش��ي بتسديد مبلغ العقد فإن  حدث هذا ا�خطر خالل عمليةي                

 �جز هذا األخ�� عن دفع املستحقات ال�ي عليھ أو املتعاقد عل��ا فهذا �عت�� خطر القرض.

و من رئيسية بالنسبة لها ، ف�ي ال تخل وو كذا بالنسبة للبنوك القائمة �عملية التمو�ل ، فهذا األخ�� �عت�� أساسية 

�� �� التسديد يؤدي ��اماتھ �� األجل ا�حدد ، فالتأخعن القيام بإل بنك يخ��ى دائما أن يختلف مع مدينھا�خاطر فال

إ�� إختالل صناديقھ و بالتا�� يصبح �� وضعية حرجة ، فمن جراء سياسة إقراض خاطئة يتعرض البنك نتيجة 

 يمكن تحملها إذا �عددت .تؤدي بھ إ�� خسارة غ�� طبيعية ال التأخ�� لصعو�ات 

  خطر إقتصادي : -ج  -1

هذا النوع من ا�خاطر يظهر �� مرحلة اإلنتاج و هو ناتج عن إرتفاع األسعار الداخلية لبلد املورد ، هذا             

ر إ�� خطلمراجعة  ، و يمكن تقسيم هذا ا�لاإلرتفاع يتحملھ املورد �� حالة �ون العقد يتضمن سعر ثابث و غ�� قابل 

 ) 1(عنصر�ن : 

 

 

 .52، ص 1998) �عدل بخزاز فر�دة ، تقنيات و سياسات التسي�� املصر�� ، ا�جزائرسنة 1
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قبل أن يتخذ البنك أي قرار �� تمو�ل مؤسسة ما يجب أن يقوم بدراسة وافية خطر التعبئة :  -1 -ج-1

 بالبنك . جميع معطيا��ا حيث أن هذا ا�خطر خاص� بالتحليل و التقدير ا�حقيقي

جراء التغ��ات اجم عن ا�خسارة املمكن حدو��ا من إن خطر سعر الصرف ن خطر سعر الصرف : -2-ج  -1

 ة األجنبية املرجعية للبنك .سعر الصرف للعمالت بالنسبة للعملل

 خطر اإلفراط �� الضمانات : –د  – 1

طلب األول من طرف املستفيد بدون البحث عن إن أغلبية الضمانات الدولية تتم �� إم�انية إستعمالها لل            

العقد سينفد ، و �ل مستفيد من الضمان غ�� متيقن أن ت�ون لھ  و ع�� هذا فإن لم يكن ع�� علم بأنت��يرات ، 

 وسيلة للضغط ع�� بائعة  و هذا ما يؤدي إ�� اإلفراط �� الضمانات .

 �ا :) ا�خاطر حسب طبيع�2

و فيما ي�� أتطرق       خاطر �� ا�خطر السيا��ي ، خطر عدم قابلية التسديد و خطر الصرف تتمثل هذه ا�               

 إ�� �ل واحد م��م ع�� حدى :

 يندرج تحت ثالثة نقاط : ا�خطر السيا��ي : -أ – 2

  إ�خ و القرار األحادي : ا�حرب ، ال��وات ، إنحصار إقتصادي ..أتم مع�ى ال�لمة با�خطر السيا��ي.

 جنبية �عرقل تنفيذ العقد .ل�ح�ومة األ 

 راب و الناتجة عن العوامل الطبيعية ال�ي تحدث �� بلد أجن�ي تؤثر ع�� السلعة الظواهر �سبب ا�خ

 خالل نقلها .

  و هذا ملنع    خطر عدم تحو�ل ملا تقوم السلطات لتحديد أو وقف خروج رؤوس األموال نحو ا�خارج

 ا�ح�� بتسديد حقوقھ .املصدر 

 ا�حالة اإلقتصادية و السياسية لبلد املش��ي .ا ا�خطر عند �غي�� ذكما ينجم ه 
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  Risque d’insolvabilitéتسديد : القدرة ع�� الخطر عدم  –ب  -2

األجن�ي �� حالة عدم قابلية التسديد و ال �ستطيع دفع مستحقاتھ و �� هذا ا�خطر يحدث عندما ي�ون املش��ي 

 أو مرور مدة عن تار�خ الدفع . جزب األحيان عدم قابلية �سديد ا�حغال

  خطر الصرف : –ج  – 2

إذا �ان إستعمال القرض  و �سديده يتمان بنفس العملية �� هذه ا�حالة ال يوجد خطر الصرف ع�� العملة املتفق 

 نك أو املستفيد من القرض  إ�� عل��ا �� العقد و عموما يحدث هذا ا�خطر عندما ي�ون تحو�ل العملة من طرف الب

 لة وطنية " صرف عملة املش��ي إ�� عملة البائع " .عم

  )1() أخطار ع�� البنك املمول للعقد : 3

و عموما هذه األخطار تتمثل �� خطر �جز املصدر نفسھ و خطر عدم التسديد من طرف املدين و �� ع��                 

 النحو التا�� :

 شار إليھ سابقا .مليقصد بھ التصنيع ا املصدر نفسھ :خطر �جز  -أ – 3

نقصد بھ خطر عدم قابلية التسديد " خطر اإلعتماد" املشار إليھ  خطر عدم التسديد من طرف املدين : –ب  -3

 سابقا .

   Risque Bancairesر البنك�ن : نماذج من مخاط )4

ك فالبنك مطالب بدراسة ر ضروري �� األفق اإلقتصادي ، لكنھ يمثل مخاطر للبنك لذلإن منح القروض أم              

 و تقيم مجموعة من ا�حددات ليضمن اس��جاع أموالھ من بي��ا : 

  Capacité du clientقدرة العميل :  -أ-4

جد البنك يتحرى  و لهذا ن يھ من مستحقات و �� املواعيد ا�حددةإم�انية قيام العميل �سداد ما عل يقصد ��ا             

 ، �حة ..." . داية �شاط العميل ، سنھ: " تار�خ ب مثل من مجموعة من األمور 

 

 

 

 .56، ص 1998) �عدل بخزاز فر�دة ، تقنيات و سياسات التسي�� املصر�� ،ا�جزائر سنة 1
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  Personnalité du client : �خصية  العميل -ب -4

و التفاوض معھ و التحري ابلتھ قة العميل �� السداد و لذلك يتم منقصد ��ا املؤشرات ال�ي تكشف عن رغب             

 و املثابرة ، الثقة بالنفس ، عدم التبذير " . عن عالقاتھ مع الغ�� و عن أخالقھ ، " األمانة ، اإلخالص ، ا�جد

اء قيامھ خاطر أثننجد البن�ي ��تم كث��ا بدراسة ا�د م��ا لذلك متأك لكن هذه املعاي�� تبقى ذاتية و غ�� و                

خطر الصنا�� ، التجاري ، حقيقة �ل دراسة للطلب و ذلك " ل�خطر البشري " ا�نھ �� ا�حليل لطلب القرض و أبالت

 املا�� ، القانو�ي" .

  Risque Humainخطر البشري : ا� -أ

املؤسسة يؤدي بتأهيلها و هذا  � املؤسسة فتنظيمها الفاشل أو نقصللقوة البشر�ة تأث�� كث��ا ع�� العمل �               

إ�� عدم السداد ، و لذلك ينب�� أو تو�� جانبا كب��ا من الدراسة باملؤسسة و من تم با�� العمال " س��م ، جدي��م ، 

 تأهيلهم و كفائ��م �� التسي�� " .

  risque industrialخطر الصنا�� : ا� –ب             

و عن إم�انية تحديده و  كميتھ و صموده �� ظل املنافسة املنتوج و جودتھ و كذابمع�ى ينب�� اإلهتمام ب             

ا ما عن املؤسسة فيجب التساؤل عن قر��دها املؤسسة ، هذا ع�� املنتج ، أتطو�ره و عن سياسة اإلشهار ال�ي �عتم

 ئن .ت و كذا قر��ا من األسواق و الز�او املواصال      لطاقة ولية و كذا موارد اأو �عدها ، عن مصادر املواد األ 

    risque commercialخطر التجاري : ا� –ج            

و سوق حر ، أيضا عن الز�ائن ، هل عن حالتھ ، فهل هو سوق إحت�اري أ هتمام ع�� السوق وب اإل و هنا ينص            

 عون ع�� عدد كب�� من القطاعات أووز ات بإنتظام و هل هم مم من مستحقهم كث��ون ؟ هل سيؤدون ما عل��

منحصرون �� قطاع واحد ، و أيضا ينب�� التساؤل عن وحدة التسو�ق باملؤسسة و عن كفاء��ا و نجاعة سياس��ا و 

 عن مدى إعتمادها ع�� اإلشهار .

 

 

 



 البنوك و دورھا في ترقیة الصادرات                            الفصل الثالث              

89 
 

   risque financierا�خطر املا�� :  –د              

كة إ�� إجما�� املوارد املالية املتاحة ف�لما زادت موال اململو ل املؤسسة ، �سبة األ مام برأس  ماهت�� اإل هذا ينب             

 هذه النسبة زادت ثقة البنك �� منح القروض .

  le risque juridiqueا�خطر القانو�ي :  -هــ             

�ن و عالق��ا باملساهمال�ي تمارسها و كذا بنوع النشاطت  هو مرتبط با�حالة أو الوضعية القانونية للمؤسسة             

 و بالغ�� مع�ى .

نوع النشاط الذي تمارسھ ، شر�� أو غ�� شر�� ؟ من الناحية القانونية ؟ من القواعد القانونية ال�ي يجب ع�� 

 البنك معرف��ا حول املؤسسة �� :

 و رهن أو بيع            د القروضام عقو �ة تامة �� إبر سة ، بمع�ى هل لهم حر مدى سلطة املس��ين ع�� املؤس

 �ها فقط ؟�ت  املؤسسات ، أم لهم سلطة محدودة تتمثل �� �سيممتل�ا

 عالقة املساهم�ن مع املس��ين. 

  ال�جل التجاري.  

 وثائق امللكية أو اإليجار.  

 . النظام القانو�ي الذي  تحكمھ املؤسسة 

ار�ة �� إطار نفيذ الصفقات التجار�ة أو العمليات التجمكن مواجه��ا أثناء تعموما هذه �� مجمل ا�خاطر ال�ي ي

التجارة ا�خارجية و ما يمكن مالحظتھ من خالل هذا �لھ هو أن ا�خاطر السياسية مستقلة و غ�� خاضعة 

 ل�خصية املش��ي .
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 املطلب الثا�ي : الضمانات 

��  ي أو معنوي يرغبول هو �خص إعتبار دمة للمكفول و املكفق�ع�ي بالضمان �ل أنواع ا�حماية امل                

 ا�حصول ع�� ضمان نقدي بن�ي .

مؤسسة ھ أو من قبل إتمام أي عملية تجار�ة مع مش��ي أجن�ي يقدم املؤمن لھ طلب إنتماء هذا املش��ي من بنك

 و املستورد .        تأمينية ( مثل : �ا�جيكس �� ا�جزائر ) أو من طرف وسيط بن�ي آخر ب�ن املورد 

هتھ هو اآلخر بطلب كفالة من أجل حماية نفسھ من مختلف ا�خاطر ال�ي يمكن أن يقوم املستورد من ج              

يتعرض لها أثناء إتمام الصفقة ، سواء قبل أو �عد ا�حصول ع�� البضاعة فأول سؤال يطرحھ املستورد ع�� نفسھ 

يقدمھ من أجل اإلتمام انات ال�ي بإم�ان بنك املصدر أن جية هو : ما نوع الضممالت خار اعند التفك�� ، القيام بمع

 ا�جيد للصفقة ؟ .

مالت الدولية ، أل��ا تمثل ا�حماية من أخطار السياسة و األخطار افتوف�� الضمانات �عت�� من أساسيات املع             

و ما �عد متعهد بإتمام الصفقة أي امللزم للري ال��ائالتجار�ة ، سواء �انت �� مرحلة ما قبل إمضاء العقد التجا

 و إنجازها .  ضائھ كعدم قدرتھ ع�� تجه�� الطلبية �� توار�خها ا�حددة إم

��ا املستورد ، و ح�ى خاطر ال�ي قد يتعرض إلاملعامالت التجار�ة الدولية يز�د �� تنوع و إختالف ا� إن إ�ساع دائرة 

ستورد بحس بنوع من ئم مع هذه ا�خاطر ح�ى تجعل املصدر و املبد من خلق ضمانات تتال املصدر لذلك �ان ال 

 الطمأنينة و هذا ما سي�جعهم ع�� إبرام صفقات تجار�ة دولية .

صادرات الدولية ، و فيماي�� سنعرض مختلف الضمانات الو هنا يمكن القول أن البنك يلعب دورا أساسيا �� ترقية 

 التجار�ة الدولية : ال�ي تقدمها البنوك
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  La Garantie de soumission) ضمانات اإلعسار عن التنفيذ : 1

هذا النوع  من الضمانات جاء من أجل حماية املستورد من خطر ��رب املصدر إلتمام الصفقة ال�ي تم الفوز               

فيذ الصفقة يقوم ي امللزم قانونيا بتن��ا من خالل مناقصة دولية ، فاملستورد قبل إمضائھ العقد التجاري ال��ائ

و هو ساري املفعول من تار�خ عقد اإلتفاق إ�� غاية  % 5بــ   ع�� إتمامھ و يقر هذا الضمان بطلب ضمانات تؤكد 

 تار�خ إمضاء العقد التجاري الرس�ي و ال��ائي .

  Le Garantie de donne finالة ف�خ العقد : كف )2

ن الضامن يتعهد ف��ا ولية ، أل نات ع�� مستوى السوق الدأشهر الضمالنوع من الضمانات من �عت�� هذا ا              

ع�� إل��امھ بإتمام العملية مهما �انت الظروف ، ففي حالة �عرض مؤسسة أخرى �� بالده تقوم بتنفيذ الصفقة 

قد العملية عند تحر�ر ع الضمان من خطر عدم إتمام قا ، تحرر وثيقة ار�خ املتفق عل��ا ساببالشروط و التو 

 الصفقة .

و كندا  % 100بـــ     ضمان يقدر مر�كية تقدم بنوكها لد إ�� آخر فالواليات املتحدة األ بتختلف �سبة الضمان من 

�� �عض  % 5حسب نوع الصفقة و  % 30إ��  % 10ورو�ية فتقدم ضمان ي��اوح ما ب�ن أما الدول األ  % 50تقدم 

 ) 1(تمنحھ �اجيكس .  % 80م بنسبة أما �� ا�جزائر فتقد الدول أمر��ا الالتينية

 

 : ) كفالة اس��جاع التسبيقات3

� حالة التعرض املقدمة من أجل إتمام صفقة تجار�ة � نوع من الكفالة يضمن اس��جاع التسبيقاتهذا ال             

 6سياسية أو  تجار�ة ، تقف أمام تنفيذ و إتمام الطلبية املتفق عل��ا  ، يقدم هذا النوع من الضمانات ملدة  �خاطر

 ر ، أي املدة ال�افية للتأكد من �سليم محل الصفقة املتعاقد عل��ا .شه 12أشهر أو 

 

 

 

1) site sur Internet : www.CAGEX.COM 

http://www.cagex.com/
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   La Caution de retenue de garantieضمانات مكفولة : )4

يمها ع�� دفعات و متفق سداد قيم��ا ع�� دفعات أيضا ، ا إذا �انت البضاعة املصدرة سيتم �سل�� حالة م             

كضمان إلتمام العملية من دون نقائص ( من  )1(من قيمة الدفعة  % 10أو  % 5فظ بمقدار تفإن املستورد سيح

 ��ا ستمدد .حيث املواصفات ... ) فإذا تم ذلك فإن النسبة ا�حتفظ  

� قيم البضاعة املرسلة ، قد ي�ون من املفروض ا�حصول ع من الضمانات �سمح للمصدر با�حصول ع�هذا النو 

تمام العملية بالشروط املتفق عل��ا فينت�ي قيمة �عو�ض متوقع حدوثھ ، لعدم إ عل��ا  ، الضمانات املكفولة تمثل

 هذا الضمان بمجرد �سليم �ل البضاعة محل العقد .

  Garantie de maintenanceة : ضمان سالمة البضاع )5

عندما يتعلق األمر بتصدير مؤقت للبضاعة أو مشاريع معينة ، يتم ا�حديث عن ضمان من أجل ا�حافظة               

 ع�� هذه البضاعة ، و حماي��ا من �ل ا�خاطر ال�ي قد تتعرض إل��ا �� هذه الف��ة فينت�ي هذا النوع من الضمان

 ��ائيا لصاح��ا . بمجرد �سليم البضاعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .37، ص  2000ق بوع��وس الوج�� �� البنوك التجار�ة ، ا�جزائر عبد ا�ح )1
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 :ة ــــالصـــخ

إن اإلم�انيات ال�ي تتيحها البنوك التجار�ة �خدمة ترقية الصادرات عديدة و عليھ البد من إح��ام املقاييس                

 لتسهيالت .قدم ع�� أساسها هذه اال�ي ت

�ا ها القروض للمؤسسات الناشئة رغم إثبا�ات تحول ب�ن البنوك التجار�ة و تقديمغ�� أن �عض التخوف            

 لكفاء��ا �� �سي�� أوضاعها و تحقيقها ألر�اح معت��ة ، خاصة  و نحن �عمل ع�� تطبيق سياسة ترقية الصادرات .

ص إذ أن غالفها املا�� موجھ اآلن تقدم قروضها بنوع من التحفظ و التخص التجار�ة ال تزال �حدفبنوكنا             

للمؤسسات الك��ى من أجل �غطية �عض اإلخفاقات بدل تقديمها للمؤسسات الناشئة ال�ي تر�د تمو�ل مشاريع 

 مدروسة ع�� أسس علمية .

 

 

 

 

 

 

 



نیة في بنك الفالحة و التنمیة الریفیة یداالفصل الرابع                       دراسة م  

 الفصل الرابع

 " دراسة میدانیة في بنك الفالحة و التنمیة الریفیة"

المبحث األول : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

نشأة بنك الفالحة و التنمیة الریفیة  المطلب األول :     

فیة مھام و اھداف بنك الفالحة و التنمیة الری المطلب الثاني :     

 إدارة البنك  المطلب الثالث :        

المبحث الثاني : دراسة تطبیقیة لقرض المورد في بنك الفالحة و التنمیة الریفیة 

«BADR » 

 مفھوم قرض المورد  المطلب االول :    

 مراحل تنفیذ قرض المورد  المطلب الثاني :    

"  BADRموذج تطبیقي عن تنفیذ عملیة لقرض المورد في " ن المطلب الثالث :    

 المبحث الثالث : مقارنة تطبیقیة بین البنك و مؤسسة مصدر .

 نموذج األسئلة  المطلب األول :  

 التعلیق على األسئلة . المطلب الثاني :  
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 :تمھید

لبنوك و دورها �� ترقية الصادرات حيث تطرقنا بالتفصيل نب النظري ل�� ل�جاالثالث و األخ رأينا �� الفصل              

هذا  ت املصرفية املقدمة و وسائل و تقنيات  الدفع و كذلك األخطار و الضمانات و سنتطرق ��إ�� أنواع التسهيال 

راحل ال�ي تمر امل البنك وا�جانب التطبيقي إ�� دراسة حول قرض املورد و ذلك ل�ي نب�ن تلك اإلجراءات ال�ي يمر ��ا 

 ��ا  عملية تنفيذ القرض و اإلجراءات املتبعة من املصدر و املستورد .
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 الفصل الرا�ع : دراسة ميدانية �� بنك الفالحة و التنمية الر�فية 

 بنك الفالحة و التنمية الر�فية راسة حالة املبحث األول : د  

 حة و التنمية الر�فية لفال نك اة باملطلب األول : �شأ      

املنشورة  11( حسب ا�جر�دة الرسمية رقم  1982مارس  13أ���ئ بنك الفالحة و التنمية الر�فية بتار�خ                 

 ) .1982مارس  16بتار�خ 

�عت�� كتكملة  و         ظرا ألهمية هذا القطاع �� ا�جزائر�� إطار سياسة اتخذ��ا الدولة لتنمية القطاع الفال�� هذا ن

و اإلس��الكية .فالفالحة   لسياسة الثورة الزراعية و ذلك لتغطية ا�حاجيات الوطنية من حيث املواد الزراعية 

أخذت امل�انة أو املرتبة األو�� �� مخطط التنمية هذه األخ��ة ال�ي تطلبت شروط كث��ة و ال�ي تبقى دائما من أهم 

 لة .لدو القطاعات ال�ي �عتمد عل��ا ا

 و هما :  double missionو هنا نرى أن بنك الفالحة و التنمية الر�فية لديھ مهمت�ن 

 : ��توزيع و منح القروض  املهمة األو �� 

 : التنمية مرتبط بالقطاع الفال��. ال�ي تتمثل �� التنمية حيث أن برنامج هذه املهمة الثانية 

 و هما :ل�ن عام إ��و �شأة بنك الفالحة و التنمية الر�فية �عود 

  العامل األول  : -1

رفع  ة ع�� تلبية ا�حاجيات الوطنية و كذا قتصادي و ذلك �� القدر اإلرادة السياسية و هذا ما ساهم �� اإلستقالل اإل

 من إجما�� الس�ان . %60املستوى املعي��ي و تنمية الر�ف الذي يمثل س�انھ أك�� من 

 العامل الثا�ي :  -2

و كذا إعادة تنظيم ا�جهاز اإلنتا��      أي مشاركة القطاع الفال�� �� اإلحتياطي الوط�ي دية قتصااإلهو الضرورة  

 نتاج الفال�� .للفالحة و بناء السدود و رفع �� مقدور�ة اإل 
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 املطلب الثا�ي : مهام و أهداف بنك الفالحة و التنمية الر�فية        

 يھ مهمت�ن :ة لدفالحك الكما أشرنا إليھ سابقا أن بن          

 

  األو�� �� �ونھ بنك ودائع و توزيع و منح القروض 

  الثانية �� �ونھ بنك من أجل التنمية الر�فية 

 و ذلك �� :   Banque Primaire و ملا يمكن القول أنھ بنك أو��

 يقوم ب�ل العمليات املتعلقة بالقروض و التبادل و اإلدخار. 

 يقوم بفتح حساب للز�ائن.  

 دخار)داعات ( اإل إليبل ا�ستق.  

  نتاج الفال�� .يقوم ب�ل العمليات البنكية و املالية املتعلقة باإل 

كما �عمل ع�� ��جيع القطاع الفال�� و ترقيتھ أما من جهة التمو�ل فهو امل�لف خصوصا �� تمو�ل                   

محتكر من  1982�ان هذا ا�جال قبل  د أن� �عفال�قوم بالنشاط ال�ل املؤسسات ال�ي تالقطاع الفال�� و كذا تمو 

 :" من قانونھ األسا��ي و ال�ي تتمثل2ت�خص أهداف البنك حسب املادة "ت ھو من ، BNAطرف البنك الوط�ي ا�جزائري 

  ��تنمية القطاع الفال 

  ترقية النشاطات الفالحية ا�حرفية و الفالحية الصناعية و ضمان هذا التمو�ل حسب القوان�ن

 �ا .مول �ملعا

 املطلب الثالث : إدارة البنك 

و تنفيذ القرارات    ر البنك مدير عام مرفوق بنائبھ و يقوم املدير بتسي�� برامج عمل البنك و تطبيقها يدي                 

ة دار إل د او هناك ثالث خاليا تأ�ي �ع  املتخذة من طرف ا�جلس اإلداري فاملدير سي�ون مع�ن من طرف وزارة املالية 

 لعامة و �� :ا

 ا�خلية اإلدار�ة حيث نجد ف��ا �ل ما يخص اإلدارة  .1

 و اإلمضاءات . SWIFTا�خلية املراقبة أين يتم مراقبة التلكس و  .2

 و ��:      و مدير�ات  أو لتسهيل العمليات و هناك أيضا السكرتار�ة�� وهذا للقيام عالم االخلية لإل  .3
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 ت الدولية امدير�ة العالق 

 ات التمو�ل ا�خار�� انضمير�ة دم 

  مدير�ة العمليات التقنية مع ا�خارج 

 عرض الهي�ل التنظي�ي إ�� �ل هذه املدير�ات .و سنتطرق �� 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BADRالتنظیمي لوكالة الھیكل  :)VI - 1 (رقمالشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Document de la BADRالمصدر : 

ركزیةمدیریة الوكالة الم  

لسكرتاریةا  

 نائب إدارة القروض
نائب إدارة األعمال اإلداریة و 

ةالمالی  

 مصلحة المحفظة الخلیة المالیة مصلحة اإللتزامات التجاریة

لمخاطرا ضمانات و كفاالت  مجموع القضایا 

 صندوق خزانة  مالك أعمال عامة  محاسبة اإلعالم اآللي

 شیاك

إلیرادا  

 التحویل

 مراقبة و محاسبة 

یةوظائف إقتصاد  

 تھیئة

 اإلدارة

 الصیانة و الدعم

 قبض غیر مدفوع إیراد
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 " BADR"  املبحث الثا�ي : دراسة تطبيقية لقرض املورد �� بنك الفالحة و التنمية الر�فية

  مفهوم قرض املورد ألول :لب اطامل       

نحھ املورد مباشرة للمستورد من نھ " قرض يمأر�فية فإن قرض املورد �عرف  ع�� حسب بنك التنمية ال                  

 )1( .و ذلك من أجل تصر�ف أك�� قدر من املنتجات" سداد قيمة بضاعة موردة لھ خالل أجل متوسط أو طو�ل أجل

 سيت�ن :�ن أسابم��ت و يتم�� قرض املورد

 صر�� �� نفس الوقت ، فهو الذي يحدد شروط العملية من الناحية التمو�لية .صدر و املاملورد امل 

 ن ت�ون هناك صفقة تجار�ة تتم ع�� أساسها تحديد قيمة أجل ا�حصول ع�� قرض املورد يجب أ من

 لبيات هذا القرض :و س ت يجابياالقرض و املصار�ف امل��تبة عنھ ، و ع�� هذا األساس يمكن إستنتاج إ

 اإليجابيات : -1

 ي و املوردش�يتم�� بوجود عقد تجاري وحيد ب�ن امل�.  

 املستورد نك �� العقد امل��م ب�ن املورد وال يتدخل الب.  

فاق �� ال��اية ع�� تو ع�� هذين األساسي�ن يركز البائع و املش��ي ( املصدر و املستورد) من أجل املفاوضة و اإل

 لصفقة .تقنية و املالية لالت الاملعام

 السلبيات :  -2

 افية �� لصفقة ، مبلغ القرض ) تقف حاجزا أمام تطبيق مبدأ الشفإزدواجية قيمة الصفقة ( سعر قيمة ا

 املعامالت و ال�ي �عت�� مبدأ أسا��ي  �� عقد الصفقات التجار�ة .

 تقع عليھ أي حده فاملستورد لن صدر و اتق املتقع ا�خاطر املالية ال�ي قد تنجز عن هذا القرض ع�� ع

ية ما عدا ال�ي تتعلق �عدم سداد قيمة القرض �� التوار�خ املتفق عل��ا إال أن هذا يؤدي إ�� وقوع مسؤول

 خلل �� م��انية املورد .

 . املصدر هو املسؤول عن تأم�ن و ضمان البضاعة املصدرة من ا�خاطر الناجمة عن نقلها 

 

1) Mohamed , Benhalima , op-cit , p -22 . 
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 ثا�ي : مراحل تنفيذ قرض املورد الاملطلب      

  La Structure juridique du creditتنظيم القانو�ي لقرض املورد :  -1

وراق التجار�ة املتفق عل��ا �� عقد ل عن قرض املورد أنھ عليھ خصم األ من الناحية القانونية يمكن القو                 

 املتمثلة فيما ي�� : )1(ستورد لسداد قيم��او ذلك �عد قبول امل ار�ةة التجالصفق

 تعهد فيھ بدفع مبلغ القرض .من طرف املستورد بأمر من املصدر يعن طر�ق سند األمر محرر  ما إ •

وراق التجار�ة ا�حررة من طرف املصدر ، و مصادق عل��ا من طرف املستورد و عادة ما ما عن طر�ق األ إو  •

ال أن هذا النوع ي�ون �� �عض األحيان إ" ( Lavalضمان إحتياطي "  راق التجار�ة �� ش�لو أل ان هذه ت�و 

 مرفوض ) .

أما إذا �ان املستورد ليس بمقدوره الوفاء بقيمة القرض بالطرق املذ�ورة  سابقا فإن املصدر يقوم ��حب  •

دل ت مختلفة و ت�ون بمعف��ال ع�� أوراق تجار�ة ع�� املستورد �ل ورقة تحمل نفس املبلغ لك��ا تحص

ما �س�ى بالتسديد عن طر�ق دفعات و �� الواقع �ل هذه الوسائل السابقة الذكر ما ��  فائدة مع�ن و هذا

د و إال عملية تالعب باالوراق التجار�ة إذن �� لعبة دفعات ، و هذا التالعب من أجل أك�� قدر من الفوائ

و كسب أك�� قدر  لعقد التجاري من جهةليھ مع املش��ي �� افق عتو امل��ض بالتا�� ت�خيم رأس املال املق

 ممكن من املتعامل�ن من جهة أخرى .

  Le Remboursement du créditسداد قيمة القرض :  -2

املصدر هو الذي يقوم بتسديد قيمة القرض ع�� مستوى البنك أما بالنسبة للمش��ي فالعملية تبقى عملية تحصيل 

 طر�ق البنك .عن  بالطبعللقرض و ستتم 

 من الناحية التطبيقية :القرض تنفيذ  -3

 املصدر أو املستورد . من الوثائق سواءلتطبيقية للقرض ال بد من تجه�� جل الس�� �� إتمام املعامالت امن أ

 يجب ع�� املصدر أن يقدم لبنكھ ملفا يحتوي ع�� املعلومات التالية : تجه�� ملف املصدر :  -أ -3

 

1) M.Charnout , op-cit , ANNE 1998, p 70. 
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 معلومات عن املصدر ذاتھ : -1-أ  -3

 القانون الداخ�� للمؤسسة  •

 توضيح وضعية مركزه املا��  •

 خ��ة م��انية املؤسسة للثالث سنوات األ ��خة عن  •

 دراسة الوضعية املالية ا�حالية للمؤسسة  •

 النشاط و قدرات املؤسسة اإلنتاجية . معلومات عن نوعية •

 جار�ة :معلومات عن الصفقة الت -2-أ -3

 دراسة عن وضعية السوق املصدرة إل��ا البضاعة  •

 تحديد تار�خ عقد الصفقة التجار�ة  •

 تحديد محل الصفقة التجار�ة  •

 تحديد قيمة الصفقة التجار�ة  •

 تحديد نوع و شروط الدفع  •

 .الضمانات  •

 تجه�� امللف من طرف املستورد : –ب  -3

و بالتا�� فهو يحتاج إ�� وثيقة توظيف من بنكھ ، سيتم عقد صفقة خارجية تورد بإشعار بن�ي أنھ سوم املقي              

و طلب بتصر�ح من أجل       فيقسم لھ نموذج من الفاتورة الش�لية ، و �عدها يقدم نموذج عن العقد التجاري 

 ل ا�خطط التا�� :الد من خو سنو�ح كيفية تنفيذ قرض املور  )1( ا�حصول ع�� الديون ا�خارجية 

 

 

 

1) M.Charnout , idem , ANNE 1998 , p 80. 
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 : مخطط تنفيذ قرض املورد)VI- 2( رقم �لشال

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنكھ .تتعهد الشركة ا�جزائر�ة لتأم�ن و ضمان الصادرات بضمان املصدر ا�جزائري لدى  التعهد بالضمان : )1

  .و املستورد عملية ب�ن املصدراملثبث إلتمام اللتجاري لعقد اإمضاء ا العقد التجاري : )2

 .تبادل األوراق التجار�ة األوراق التجار�ة : )3

 إعادة األوراق التجار�ة إ�� البنك من أجل ا�خصم  )4

 �سدد املستورد املستحقات امل�حو�ة عليھ �� توار�خها ا�حددة . التسديد :) 5

  BADRقرض املورد �� ة لعمليفيذ تناملطلب الثالث :  نموذج تطبيقي عن  

تطبيقيا لعملية قام ��ا أحد املصدر�ن لوالية ا�جزائر مع شركة إيطالية من " املنطقة  فيما ي�� سنعرض مثاال              

يوم و الذي سيحصل مباشرة �عد إن��اء املدة بتحو�ل  120نتاجية " و ال�ي حصلت ع�� قرض من موردها قدرت بـــ اإل 

"  شركة اإليطاليةالإتصلت ��ا  ، شركة " رانيا" �� تجارة الفل�ن تصخ، تدرصاملورد إ�� بنك ك املستمن بن �سيط

CANAU S.P.A  " من املنطقة ا�حرة من أجل عقد صفقة تجار�ة تخص " الفل�ن ا�خام " و عليھ تم إرسال فاتورة

 تنمية الر�فية .بنك الفالحة و الظيف �� ف للتو ش�لية تو�ح العملية املبدئية و ال�ي إستعملت فيما �عد لفتح مل

لمستوردا  مصدر جزائري 

 كاجیكس
CAGEX 

 بنك المصدر

2 

3 

1 
4 

5 
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   La Domiciliationالتوظيف :  -

ذكرها من أجل تحصيل قيمة البضاعة  نك ، أي تقديم املعلومات ال�ي سبق�ع�ي بھ توظيف ورقة تجار�ة لدى الب

 . املرسلة ، و �عت�� هذا اإلجراء بمثابة ا�حصول ع�� تصر�ح �سمح بإتمام املعامالت ا�خارجية

 ن املصدرعنوا و سمإ.  

 ان املستورد ا�خار��عنو  سم وإ.  

 بلد املصدر.  

 تار�خ التصدير. 

 سم و عنوان البنك املوطنإ.  

 تار�خ فتح امللف.  

 الرقم املرج�� للملف.  

 

 

 

 املرحلة األو�� : عقد الصفقة التجار�ة 

 ا ي�� :ودها متصاالت �عقد صفقة تجار�ة تضمنت بنإن��ت اإل ن��اء هذا اإلجراء إ�عد 

  دي نوع ان الصا�� و العبال من الفل� 2000طبيعة السلعةI  /6  . 

 950  بال فل�ن ناعم نوعI /6  بال بقايا فل�ن   472و 

  : 21/11/2003تار�خ التسليم  

  : شروط التسليمFAB ( إيطاليا)  ، ميناء ميالنو 

 . النقل بحرا من ميناء ا�جزائر إ�� ميناء ميالنو 

 أورو 857800ة قيمة الصفق . 

  بتحو�ل �سيط من البنك التجاري اإليطا�� ( : الدفع ي�ون شروط التسديدBCI  ميالنو إ�� البنك التنمية (

 الر�فية ( و�الة عم��وش) .
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 املرحلة الثانية : مرحلة التنفيذ 

صفات البضاعة و طر�قة �ح��ا و إرسالها يتم نقل البضاعة من مخازن اتفاق ع�� شروط و مو اإل�عد                

إ�� غاية  و يتحمل املصدر �ل املصار�ف             يل البضاعة ع�� ظهر السفينة ، أين يتم تحم املعهد إ�� ميناء ا�جزائر

 هذه النقطة .

) الذي يتضمن 6Dفصل (و قبل �حن البضاعة يتم التصر�ح ع��ا �� مص�حة ا�جمارك من خالل تصر�ح م

 :املعلومات التالية 

 سم و عنوان املصدرإ.  

 سم و عنوان املستوردإ.  

  صفات ، الكمية و القيمة ) ابضاعة ( املو المعلومات عن. 

عليھ مص�حة ا�جمارك و املصدر نفسھ، و �عت�� بمثابة وثيقة إثبات إلرسال البضاعة املتعاقد دق او تص                    

نتظارا تحصيل قيمة ئية إبتداءا من هذا التار�خ يتم إترسل ��خة منھ إ�� بنك املصدر ملراقبة الفاتورة ال��اعل��ا 

 يوم . 120القرض املمنوح ملدة 

 طل��ا املستورد من املصدر أهمها :ل مع البضاعة مجموعة من الوثائق يترس

 الفاتورة ال��ائية.  

 شهادة �حية.  

 وثيقة الطرود.  

  نوثيقة الوز.  

 . (املنشأ ) شهادة األصل 

 املرحلة الثالثة : إس��جاع قيمة البضاعة 

أمر بتحو�ل  BCI�� املثال الذي ب�ن أيدينا يتم تحصيل قيمة البضاعة بمجرد إصدار املستورد لبنكھ                    

ى نص عل��ا القانون و ر لكن ع�� مستوى البنك تتم إجراءات أخ BADRقيم��ا من حسابھ إ�� حساب مصدر �� بنكھ 

 ��: 
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 املقدر بــ 04صدرة بفاتورة رقم يتم إعالن بنك الفالحة و التنمية الر�فية أنھ تم تحو�ل قيمة البضاعة امل )1

 أورو . 857800

 مقابل الدينار ا�جزائري ال�ي توضع �� حساب املصدر . BADRم��ا لبنك  % 50يتم التنازل عن  )2

 م��ا ال �ستطيع �ح��ا إال �� حاالت �� : % 45ة إ�� العملة ال�ي يرغب ف��ا ز�ونھ ياملتبق % 50بتحو�ل  BADRبطلب 

 اد سلع من ا�خارج تخدم �شاط عم�� .�ستإ� 

 إل��امات مع ا�خارج . و قضاء حاجات 

 . سداد فوات�� خاصة باملصار�ف الناتجة عن مهام العمل 

 . 90/02و هذا حسب قانون  ال�خص املعنوي فتوضع �� حساب  % 5ما أ

عطاء �داد �ل أموال الدولة و عدم إتج�� ا�ح�ومة �ل بنك تجاري ع�� القيام ��ذا اإلجراء من أجل إس�                 

تمارات موال من العملة الصعبة لتوسيع اإلستمكن من جمع أك�� قدر من رؤوس األ الفرصة ل��ر���ا إ�� ا�خارج ح�ى ت

 ح كيفية إتمام العملية با�خطط التا�� :�ستو   خرى وو ترقية الصادرات من جهة أ
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  BADRتمام العملية �� إمخطط  : )VI- 3 رقم ( الش�ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .عقد تجاري  )1

 .�سليم الوثائق )2

  .إرسال الوثائق و إشعار املستورد بإرسال البضاعة )4 )3

 وصول البضاعة  )5

 ن حسابھ إ�� حساب املصدر .عة ماإطاء األمر بتحو�ل قيمة البض )6

 �سديد قيمة البضاعة . )7

 

 

 

 

 

لمستوردا  
CANOU.S.P.A 

شركة " مصدر 
یا" انر  

ك المصدربن  
 

 بنك المستورد
BCI 

1 

5 

2 7 

7 

3 

6 4 
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 : مقارنة تطبيقية ب�ن البنك و مؤسسة مصدرة املبحث الثالث 

 املطلب األول : نموذج األسئلة 

ظل و املؤسسات املصدرة ��     "  BADR�غرض معرفة التوجھ العام للبنك الفالحة و التنمية الر�فية "                   

ن وجهة نظر �ل��ما و �� �التغ��ات ا�جار�ة " سياسة ترقية الصادرات" تم طرح مجموعة من األسئلة للتقر�ب ب

 منظمة مع أجو���ا �� ا�جدول التا�� :

 (*) البنك الفالحة و التنمية الر�فية األسئلة املق��حة

ماذا �ع�ي إقتصاد السوق بالنسبة لكم كبنك تجاري ؟ 
. 

تجارة ا�خارجية فهوم واسع فهو �ع�ي اللسوق مقتصاد اإ
بنك افسة الدولية أما بالنسبة لنا كو فتح ا�جال أمام املن

فهو �ع�ي ز�ادة املعامالت التجار�ة الدولية خاصة 
�اد �سبب غياب مؤسسات �العمليات املتعلقة باإلست

وطنية القادرة ع�� املنافسة الدولية و بالتا�� س��دي 
 تجات األجنبية .إ�� منالوطنية السوق 

هل �عتقدون أن سياسة ترقية الصادرات �عت�� ا�حل 
 األمثل ملعا�جة هذه الوضعية ؟ 

لكن ال بد ع�� الدولة أن تتخذ اإلجراءات ، بالطبع 
 ا�حاسمة �جعلها أك�� فعالية .

مالت ريع املعا�� �ش يمكن حصر هذه اإلجراءات خاصة ما �� هذه اإلجراءات املمكن إتخاذها بالنسبة للبنك ؟ 
تكنولوجيا إدخال  موالا�خارجية خاصة عند تحصيل األ 

 ل إلتمام املعامالت ع�� أتم وجھ .تصااإل

حدد ف��ا عتبار هذه القوان�ن �افية ألن املشروع إيمكن  الصادرة �� اإليطار �افية ؟  �نناو هل �عت�� الق
لمصدر و املستورد إتمام تقنيات و إجراءات تضمن ل

ع�� أتم وجھ كما وضع كيفية تقديم �سهيالت امالت املع
 �سمح ب��قية الصادرات .

�عد قرض املورد أحسن �سهيل بإم�ان البنك  – 6س
مستعد لتغطية ز�ونھ عند تقديم  BADRتقديمھ فهل 

 قرض املورد �� جميع ا�حاالت ؟ 

نھ �� جميع ا�حاالت بالطبع البنك �ساعد لتغطية ز�و  -6ج
 لك .ع�� ذ حثألن القانون ي

ال يمكن للدولة التدخل من أجل إجبار املصدر�ن  -6ج ملاذا ال تتدخل الدولة �� منح قرض املورد ؟  -6س
ع�� إستعمال هذا النوع من القروض ، فمن صالحي��ا من 

 القوان�ن ال�ي تراها تخدم مص�حة املصدر فقط .

 

هل إرتقت بنوك التجارة ا�جزائر�ة إ�� درجة  -7س
 نافسة الدولية ملا تقدمھ من خدمات ؟ �� املالقدرة ع

تطور البنوك التجار�ة مرهون بمدى إحتياجات و  -7ج
 طلبات الز�ون .
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هل هناك من إق��احات تتفضلون ��ا كحل  -8س
لتنمية املؤسسات اإلنتاجية كمرحلة إبتدائية ل�خروج 

 إ�� املنافسة الدولية ؟ 

يا��ي سذ قرار نھ ال بد ع�� الدولة من إتخانظن أ -8ج
صارم من أجل ترقية اإلستمارات ل�خروج من السوق 

 الدولية .

غالف ما�� معت�� للبنوك التجار�ة موجھ تخصيص  -
 لقطاعات �الفالحة و الصيد البحري �� الف��ة ا�حالية.ل

منح �سهيالت استثنائية ألولئك الراغب�ن و قادر�ن ع��  -
 التصدير .

ماية املؤسسات حمركية �الرفع من معدل التعر�فة ا�ج-
 الناشئة و إلغاء الضرائب و تدعيم األسعار .

 

 

 (*) خاصا�صدر امل األسئلة

مؤسسة لكم إقتصاد السوق ك ماذا �ع�ي )1س
 تصدير�ة ؟ 

نحن �عيش واقع مر و التار�خ سيقف هنا  )1ج
لت�جيل موقفا ، فإقتصاد السوق يحتاج إ�� 

ار�� ، �خالم اديناميكية مستمرة و تطلع واسع ع�� الع
فيھ و فبأيدينا تحديد م�انة إلقتصادنا إذا تحكمنا 

زمة ، أما إذا �ان العكس يصبح منارتنا ل�خروج من األ 
ملنافسة فس��دي و��نا �� دوامة ال�جز و ا�خوف من ا

 جن�ي .السوق ا�جزائر�ة للمصدر األ 

ح�ى ال تقع الدولة �� هذه اإلش�الية إنت�جت  )2س
 �ا؟ ف�ا رأيكم فمدرات سياسة ترقية الصا

لصادرات ا�حل األمثل �عت�� سياسة ترقية ا )2ج
زمة و سياسة ترقية الصادرات ل�خروج من هذه األ 

�ع�ي إدخال لصالحيات و �عديالت ع�� القطاعات 
ية ، القطاع البن�ي ، مص�حة التحتختلفة ( الب�ي ا�

 ا�جمارك) 

 هل �عت�� اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة )3س

 خدم فعال هذه السياسة ؟ توى البنوك تمسع�� 

تخذت الدولة إجراءات هدفها دعم و ترقية إ )3ج
الصادرات خارج قطاع ا�حروقات إال أ��ا �� الواقع 

 عبارة عن حواجز و عراقيل أمام املصدر�ن .

الذي  91/13و  90/02ن قانون هل �عتقدون أ )4س
يات جاء بتدعيم الصادرات حاجز و معرقل العمل

 ارجية ؟�خا

 

 

  

بالطبع ف�ل م��ا خادم ملص�حة الدولة ع��  )4ج
من قيمة  % 50حساب املصدر ف�ي تحجز عنھ 

عبة و تضع شروطا ل�حصول عل��ا الصفقة عملة ص
أ��ا �� الواقع ملك خاص للمؤسسة �� توسيع  رغم

 نتا�� و تحسينھ تبقى محتكرة لديھ .اإل النشاط 

 BADRمقابلة مع مدیر مصلحة التجارة الخارجیة لـــ (*) 
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ي دوره الفع�� �� د يؤ إذن أنتم ترون أن البنك ال )5س
 ترقية و تدعيم الصادرات .

بالنسبة لنا كمصدر�ن ، نرى أن البنك غائب  )5ج
أثقل  أصبح عبءتماما عن وظيفتھ الفعلية إ�� حد 

 �اهل �ل املؤسسات املصدرة 

عيم ن يقدمھ لكم كتدماذا تنتظرون من البنك أ )6س
 ل�خروج إ�� األسواق الدولية ؟.

ن املساند األول لنا من خالل و ن ي�نحن نرغب �� أ )6ج
 : 

 تقديم معلومات عن املستوردين  -

تقديم �سهيالت ( قروض ) للمنتج�ن دون طلب  -
ضمانات مبالغ ف��ا و اإلكتفاء بقيمة املشروع 

 بحد ذاتھ .

إعفاء املصدر�ن من دفع حقوق فتح ملف  -
 التوظيف .

 اإلسراع �� تنفيذ العمليات املصرفية . -

 

 .الغرفة التجار�ة و املصدر ا�خاص للفل�ن رمدي مقابلة مع(*) 

 

 

 املطلب الثا�ي : التعليق ع�� األسئلة 

خلصنا إ�� ا�جزائري  BADRمن خالل األسئلة السابقة املطروحة ع�� مدير مص�حة التجارة ا�خارجية لــ                   

 : النتائج التالية

 يتحمل �ل  ستمارات �� مرحلة اإلنتاج ، و إذاإل  متدعي�عمل البنك ع�� توف�� �ل التسهيالت الالزمة ل

املصار�ف املتعلقة بالعملية اإلنتاجية ( التأم�ن ، أجور العمال ، الضرائب ) إ�� غاية تجه�� املنتوج و 

 بالتا�� إعطاءه الفرصة ل�خروج إ�� األسواق الدولية .

 خارجية .االت يضع البنك �� خدمة ز�ونھ مجموعة من التقنيات �سهل لھ املعام� 

  ��اإلقتصادية أما عن  اتالبنك مؤسسة مالية قابلة للتغ�� و التأقلم مع متطلبات ز�ائ��ا و التغ

 خاص للفل�ن : ا�صدر املإستنتاجات ال�ي خلصنا إل��ا �عد طرحنا لألسئلة السابقة عن 
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 و هو  ، يةارجاملصدر ا�جزائري ال �ع�ي تماما آليات و أساليب التعامل �� ميدان التجارة ا�خ

�سهيالت لز�ائنھ باملقابل  ماكن مختلفة �� أوقات قياسية بتقديم�سمح لھ بتصر�ف منتوجاتھ أل 

صفقة التجار�ة من بنكھ الذي فرض عليھ القانون �عد التغ��ات اإلقتصادية الحصولھ ع�� قيمة 

 ا�حاصلة ، أن ي�ون املدعم لھ من أجل ترقية صادراتھ .

  عيد تماما عن واقع األحداث ا�خاصة بالتغ��ات ا�حاصلة ئري �زاا�جنالحظ أيضا أن املصدر

األول  91/13و قانون  90/02ع�� القانون التجاري و املا�� ا�جزائري ، ال�ي كيفت لصا�حھ كقانون 

جاء من أجل ضمان عودة مستحقاتھ إليھ ، و الثا�ي يحول لھ القدرة ع�� تجديد عتاده أو تجه��ات 

ستوى العال�ي و امل��ى مع التغي�� و التطور التكنولو�� ا�حاصل ع�� ماتت مصنعة بصفة مستمرة

ھ ا�خارجية عملة صعبة من العائالت معامالت % 50�� تدفعھ لذلك بصفة إجبار�ة عندما حجزت 

 ولھ عل��ا بإجراءات �عديالت و �غ��ات �� تجه��ا��ا اإلنتاجية .و ر�طت حص         ، 

 إعالمي ب�ن املصدر و املؤسسة التمو�لية امل�خرة �خدمتھ  اغفر  يوجد هناك ھننالحظ كذلك أ

مجال التجارة ا�خارجية ، و ال��يء الذي فاجأنا أك�� هو إطالعھ ع�� هذه املؤسسات ع�� �� 

 LA SATCHEستوى الدو�� و جهلھ لها ع�� املستوى ا�ح�� ، فمن خالل محاورتھ نحدث عن امل

 �جهلھ بوجودها . CAGEXلم يتحدث عن و ،  اإليطالية و دورها �� دعم مصدرها 

              

 

و خالصة القول �� أن الدولة أوجدت قوان�ن ع�� مستوى بنوكها التجار�ة ل��يئة األرضية أمام املصدر�ن      

 يةالنستوى ا�ح�� و الدو�� إال ا��ا لم �ستغل بالطر�قة العقاملا�جزائر��ن بطرق تتما��ى مع التطورات ا�حاصلة ع�� 

 ال�ي �سمح بتحقيق مردودية فعلية .
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 : ةــــالصـــــخ

التجار�ة ا�جزائر�ة  يمكن  ةو �غ��ه من املؤسسات البنكي BADRإن استعراضنا العام لوقائع قرض مورد ��                  

 إستنتاج ما ي�� :

  حل فقرض املورد جاء ك اتترقية الصادر أجل تدعيم و هناك نوايا وا�حة لتوف�� التسهيالت املمثلة من

 د و التعامل ع�� املستوى الدو�� .افر فز للمنتج�ن األ لل��وض باإلقتصاد الوط�ي و حا

  يختلف قرض املورد املطبق �� ا�حياة العملية عن ذلك الذي تحدث عنھ املشروع ا�جزائري ف�حد اآلن ال

هذا الغياب عنصر فعال و حيوي  جعهذا النوع من القروض و ير يزال املصدر يجهل فعال مم��ات و قدرات 

وعية و ترشيد ز�ائ��ا قات مع الز�ائن) عن قيامھ بوظيفتھ املتمثلة �� ت�� الهي�ل التنظي�ي للبنك ( قسم العال

مال��م ع�� مستوى البنك و إعالمهم باملستجدات ا�خاصة ع�� اخاصة ا�حلي�ن لكيفية إتمام مع

  ة الدولية .ار ديدة خاصة ع�� مستوى التجالتشريعات ا�ج
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   : العامة ةــــــــــاتمــــــــــا�خ

�ان النظام املا�� البن�ي ا�جزائري �س�� وفق سياسة مخططة تا�عة للدولة ، تخضع ملراسيم ح�ومية مما جعل                  
 . من البنوك التجار�ة مجرد صناديق ح�ومية غائبة تماما عن أداء دورها الفع�� خاصة ع�� مستوى التجارة ا�خارجية

اإلنظمام إ��  ، و مع التحوالت اإلقتصادية الك��ى ال�ي عرفها العالم ( تحر�ر التجارة ا�خارجية ، عوملة اإلقتصاد                
البن�ي خاصة  املنظمة العاملية للتجارة ...) �لها أحداث �سارعت ، و حتمت ع�� ا�جزائر �غي�� نظامها اإلقتصادي عامة و

 ل ع�� دعم و ترقية صادرا��ا.ختالالت ال�ي وقع ف��ا م��ان مبادال��ا ا�خارجية ، بمع�ى العمك اإل ، ح�ى تتمكن من تدار 

خالل املزايا ال�ي يتمتع ��ا ، فالبنوك التجار�ة �عد الضامن الوحيد لتحقيق اإلستقالل اإلقتصادي من                  
مثل للمتعامل�ن اإلقتصادي�ن عن طر�ق تقديم د األ ب دور املرشحتوا��ا ع�� شب�ات �خمة للمراسلة العاملية ، كما تلعبا

ة سياسة تصدير�ة محكمة مبنية ع�� دراسات علمية تفتح أمامها الطر�ق للدخول لألسواق بصفاملساعدة لوضع 
 لوصول إليھ �عد منح الدولة اإلستقاللية املالية لبنوكها التجار�ة .مستمرة  ،  و هذا ما �ان يطمح ا

ن العكس هو ا�حاصل ، فالبنوك التجار�ة ال زالت غائبة عن أداء دورها الفع�� �� مجال ترقية الصادرات إال أ           
و اكتفت فقط بتسهيلها للمعامالت التجار�ة ا�خارجية و الس�� وراء تحقيق أق�ىى ر�ح ممكن ، �غض النظر عن 

ات الناشئة ل��قية مستواها اإلنتا�� ح�ى تتمكن من ا�خروج سياسة ترقية الصادرات و ضرورة ��خ��ها لدعم املؤسس
 إ�� املنافسة الدولية .

فجهل املستثمر ا�جزائري لتقنيات ( آليات) التعامل ، �� التجارة ا�خارجية جعلتھ يقع فريسة عقد صفقات تجار�ة دولية 
ية عميلھ �عكس البنوك التجار�ة توجھ و توع �انت أغل��ا لصا�ح املتعامل األجن�ي ، و هنا نلمس غياب البنك التجاري ��

 و ا�خادمة ملص�حة عميلها .          جنبية ال�ي تتكفل بجمع املعلومات و وضع اإلجراءات املناسبة األ 

ن الدولة لم تأخذ �حد اآلن إجراء فع�� يق�ىي ب��قية الصادرات �املغرب ال�ي ��جع تصدير �ل كما يالحظ أ               
 ذلك الفرق . و ح�ى و إن �انت بأسعار أقل من ت�لف��ا ا�حدية ف�ي تتحمل �عو�ض املنتجات

و نحن �عتقد أن ا�حل األمثل للفصل ب�ن إش�الية رغبة البنوك التجار�ة ا�جزائر�ة �� ا�حفاظ ع�� سم��ا               
و التمو�ل الالزم لتقو�ة مركزها      �� الدعم املتمثلة �� الر�حية ، السيولة و األمان و ب�ن املؤسسات ال�ي تر�د ا�حصول ع

نتاجية ع�� املستوى ا�ح�� ثم الدو�� ، هو دخول البنوك التجار�ة مع املؤسسات ادي للقدرة ع�� إبراز كفاء��ا اإل اإلقتص
اع الفالحة و �� الوقت ا�حا�� قط -املالية و الدراسات العلمية ،الناشئة �� ش�ل شراكة أو وساطة من أجل توف�� املوارد 

نطالق نحو عالم املنافسة اعد متينة للمؤسسات �سمح لها باإل ، لف��ة مؤقتة تكفي ل��سيخ و إ�شاء قو  - الصيد البحري 
الدولية ، لتن�حب �� ما �عد و تتجھ إ�� قطاعات أخرى ، غ�� أن عالق��ا بتلك املؤسسات تبقى مستمرة من خالل ر�طها 

ة التعامل معها ، و هكذا ي�ون البنك قد ساهم �� إ�عاش املؤسسة الناشئة من جهة ، و �عقود إلزامية تج��ها ع�� ضرور 
 عمل ع�� خلق عميل قوي من جهة أخرى .

و ح�ى ال تفتح    و ع�� إثر هذا القول نجد أنفسنا منساق�ن نحو ا�حديث عن البنوك التجار�ة اإلسالمية ،                   
، نختم كالمنا هذا بطرح التساؤل التا�� الذي ن��كھ مفتوحا أمام الباحث�ن و الراغب�ن  موضوع آخر يتطلب ا�حديث عنھ

مثل إلعطاء نفس جديد للمؤسسات ا�جزائر�ة ح�ى بنوك التجار�ة اإلسالمية ا�حل األ �� اإلجابة عنھ :  هل يمكن إعتبار ال
 تتمكن من ا�خروج و الظهور ع�� مستوى السوق الدولية ؟ .
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  :امل�خص

تلعب البنوك دورا أك�� عمقًا وأهمية ضمن اقتصاديات الدول، فوجود نظام مصر�� ُيمكن االعتماد علية ال يزال 
أن التمو�ل يمثل حجر  املالية، �ون َمطلبًا ُم�حًا وحيو�ًا �سبب أهمية الدور الذي يلعبھ �� مجاالت الوساطة 

التنمية املستدامة دائمًا ع�� رأس أولو�ات أي بلد  تحقيقو الزاو�ة ألية عملية تنمو�ة. إن تنشيط التجارة الدولية 
�ش�ل خاص. وا�جزائر تدرك أن أهمية تمو�ل تجار��ا الداخلية وا�خارجية تكمن �� خدمة مشاريع  ول�جزائر

التنمية وا�خدمات والب�ى التحتية؛ وُتحقق بذلك تنمية مستدامة. وت��ز أهمية البنوك التجار�ة �� تمو�ل التجارة 
خارجية �� فتح االعتمادات املستندية لتمو�ل عمليات االست��اد والتصدير م��زتًا بذلك دورها التنموي ا�

.املصرفيةواالستثماري وعملها �� تحف�� التنمية االقتصادية واملستدامة من خالل العديد من األدوات واملنتجات                                   

 

:�لمات مفتاحية  

.التجارة ا�خارجية. تقنيات تمو�ل التجارة ا�خارجية. التنمية املستدامة. البنوك التجار�ة. االعتماد املستندي  

 

 

Summary: 

Banks play an important role in the economies of the countries, the existence of a reliable banking 

system remains an urgent and vital because of the importance of the role it plays in the areas of 

financial intermediation, the fact that funding is the cornerstone of any developmental process. The 
revitalization of the international trade and sustainable development has always been at the top of 

the priorities of any country and Algeria in particular. Algeria is aware that the importance of 

internal and external trade financing lies in the service of development projects and services and 

infrastructure; to achieve a sustainable development. Underlines the importance of commercial 

banks in the financing of foreign trade in the opening documentary credits to finance import and 

export operations highlighted this developmental role, investment and stimulate economic 

development and sustainable development through a variety of tools and banking products. 

Keywords: 

Foreign trade financing techniques. Sustainable development. Commercial banks. Documentary 

credit. 
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