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 سؤسات التحذير من القيد املفروض على امل

 االقرتاضبواسطة اإلنتتج املاتوردة  ملدخال  هتدفعيف عملية 
 2020أكتوبر  -(CARE) كري

 
لانة  تنون املتليةمشروع قاألمهية بعنوان "غاية يف وثيقة على شبكة التواصل االجتماعي تداول هذه األايم  يتم-1

 .الصحافة الوطنيةعلى  موضوع العديد من التعليقاتهي أيضا نفسها الوثيقة   ،"2021

مسؤساة فكرية حول الشركت  والايتسة " (CARE) مستوى كريجنزم على  نأ ناال ميكن ،حملطةيف هذه ا
أية عدم وجود ن م نيستغربنفق ميف اآلن نفسه و لكننا و  ،أصليتهاعن مدى وال  عن صحة الوثيقة "،االقتصتدية

على  هاشر ين الوثيقة بنتبتأكيد حمتوى الوثيقة املتداولة من عدمه ومن مث لاجلهات الرمسية املختصة ردة فعل من طرف 
مة، اجمللس س األ، جملاجمللس الشعيب الوطين الوزراء، وزارة املالية، ةسرائعلى غرار )على االنرتنت الرمسية قعها امو 

 . (، اخل(CNESواالجتماعي )الوطين االقتصادي 

نشر المان ضضرورة إىل مومية فت انتباه السلطات العأبن نل الثانيةمرة ولل (CARE)كري نا يف  رصإننا إذ جندد ح
السياسة واثئق نني يف متناول علم املواطعلى وضع  سهرتأن و قوانني، واملشاريع التمهيدية للمشاريع العمومي الرمسي لل

  . مةابلصيغ األكثر مالئو  ةرمسيالعرب القنوات بواسطة نشرها السنوية  املاليةوانني قعلى غرار  العمومية

من أجل ة ادئهويف أجواء نقاش واسع وشفاف تأسيس فقط سيتم إرساء أرضية لثقافة ستسمح بهبذه الطريقة و 
 واقتصادان ككل.ملؤسساتنا العامة والشاملة املنفعة 

نف الذكر آلامن مشروع قانون املالية  112 يف املادة ةالواردألحكام انتباهنا اشد االعتبار، فقد  هذا وعلى-2
 :بخبالف عمليات االسترياد املتعلقة " :يلي على ما  ماوالذي نص 

 ؛املنتجات االسرتاتيجية -
 املنتجات الغذائية ذات االستهالك الواسع ؛ -
 ؛ االستعجايل لالقتصاد الوطيناملنتجات ذات الطابع  -
 التابعة للدولة ؛دارات املستوردة من طرف اهليئات أو اإلاملنتجات  -
 مومية ؛املؤسسات االقتصادية العاملستوردة من طرف املنتجات  -
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ن ( يوًما من اتريخ شح30بعد ثالثني )دفع اليتم على أن " بواسطة وسيلة الدفع "املؤجلاالسترياد مليات يتم دفع ع
 .البضائع

 ." أحكام هذه املادةنفيذ طرق ت االقتضاء،حسب  ابملالية،حيدد الوزير املكلف 
ارك اجلمعوان ألالوقت الكايف هو إعطاء من أحكام هذه املادة املتوخى أن اهلدف عرض األسباب مذكرة علل ت

   ة.ردو ستللبضائع املد الفعلي يسدتقبل الالالزمة التحقيقات إجراء قصد 

  

أن نلفت الضروري الواجب و من لنا ، يبدو يهاابملصادقة عل 112 أحكام املادة أتكيدذا مت ‘ما يف حال   -3
 والتحذيرات التالية:لتوضيحات ااالنتباه بتقدمي 

 سياق ابلعملة األجنبية يفقرتاض بواسطة اال هارب املؤسسات على استرياد مدخالت إنتاججيهذا االجراء  -3.1
 لزم مما ا 1994 سنةنفس اإلجراء  إيلجلأ للتذكري فإن بلدان . حمتومايعد أمر أصبح ر الذي ختفيض قيمة الدينا

ذات  أنني يف ح االئتمان )خاصة مع قرض "بريجوفوي"(إنتاجها بواسطة  إىل استرياد مدخالتحينها ؤسسات امل
، للخضوع اا أضطرهمم قرضابلعملة األجنبية دون اللجوء إىل أي  ادفع مثن مشرتايهتبقيام للترغب كانت املؤسسات  

لعديد من ا نالنتيجة أكانت و  املرتاكمة اديوهنمضاعفة   امما سبب هلالعملة اخنفاض قيمة خماطر يف  ا،عنهرغما 
ديون و زانيات مبيمن اإلغالق وجدت نفسها مثقلة االضمحالل والغلق واليت جنت كان مصريها املنتجة  مؤسساتنا 

اجملر  تأخريالكذا و   (AGIOS)مبناسبة تسيري احلساب البنكي ك و بناملستحقة للالتبعية األعباء بسبب  ةضخمم
ال نكرر رجاء دعوان وعليه، سنة.  26 مضي ابلرغم من هذه املؤسسات منها  عاينت تاليت ما زالو الفوائد ن دفع ع

 أخطاء املاضي.نفس 

بضع واسطة باحلصول على متويل ميزان املدفوعات بغية دفع مستحقات الواردات خري هو أتغاية ال تإذا كان -3.2
يكلفنا سخلارجي االقرض  الن هذااملثلي لطريقة ابمليارات من الدوالرات )شهر واحد من الواردات(، فهذه ليست 

  أكثر بكثري من جمرد قرض سيادي خارجي.

لدفع يوًما ل 30أجل استعمال ألن مطلقا  يعتد بهميكن أن يف مذكرة عرض األسباب ال وارد الالتربير إن  – 3.3
حتويل جتميد رمبا و تحقيقات إجراء المن اجلمارك متكني أعوان  قصداملعتمد عن طريق االئتمان أو التحويل املستندي 

بقدر ما  عميلالمن التزام ال يعترب االعتماد فتح خطاب ان . عمليا يوًما غري قابل للتحقيق 30 األموال يف النهاية
حوال التملص حبال من األميكن  مثل هذه االلتزامات الإن . قابلةاملالدولية البنوك  اجتاهالعميل بنك  التزام منهو 
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لتعامل مع اوسالسة مرونة عواقب على ما ينجر عليه من خاصة و  بنوكنا علىالسليب األثر  اأن يكون هلدون منها 
 .التجارية عامالتاخلارج وتكلفة امل

( . ، فإن وضع استثناءات )كاملنتجات االسرتاتيجية، واملنتجات الواسعة االستهالك، إخلو ليس آخرا وأخريا-3.4
ثبيته ابملصادقة تذا اإلجراء، إذا مت من وضع حيز التنفيذ هلاملنجرة اخلطرية  املعضالت شكالمن األ شكلأبي ل حيال 

اجلميع أن القوانني  يعلمكما اقتصادان.   ت ستخلق متييزًا ضد مصاحل. على العكس من ذلك، فإن هذه االستثناءاعليه
طابع الذا املنتج و أ تعريًفا دقيًقا ملفهوم املنتج االسرتاتيجيمن حمتوايهتا واألنظمة املعمول هبا ال تقدم يف أي 

فتح يسمما وسعة لتلقابل ويل النص القانوين أت هامشفإن  الظروف،يف ظل هذه و القتصاد الوطين. االستعجايل ل
 تندد هبا واحملسوبية اليتغري مستحقة امتيازات لتعدي على احلقوق مبنح خماطر ا على ةر اإلدأمام اواسعا اجملال 

 .بشدةالعمومية و السلطات 

من مشروع  112املادة م اس أحكيتكر  من خاللمومية املؤسسات الع أمامالقيود كل أن ترفع  فرتض من امل -3.5
 ذيال األمرة على حساب املؤسسة اخلاص لفائدة املؤسسات العموميةوفاضح معلن متييز  نجر عنهسيمما قانون املالية 

ة نظر اقتصادية ، من وجهميكن وحبدة هو: كيفالسؤال الذي يطرح نفسه و  مواطن كثرة.يف زائري اجلشرع ظره املحي
تقصي املؤسسة  يف حنياإلنتاجية لمعدات لأو ولية األمواد لل هااستريادلية مل مؤسسة عمومية يف عتفضأن ، حبتة

 األصناف؟نفس استرياد من اخلاصة 

 اهري ثت ةمعقد هي يف نفس الوقتو يف غاية األمهية نقطة املختصة إىل العمومية السلطات عناية ، نلفت اأخري  -3.6
 ااعتباره للمنتجات اليت سيتمحيث املمارسة العملية، وابلنسبة من االسترياد:  اتشروع إجراءاألحكام املنظمة مل

والذي اض ن اللجوء إىل استخدام االقرت عاالستغناء سيتم هل السؤال املطروح هو: ، واسعة االستهالك أو ةاسرتاتيجي
تصنيعها درج يف عملية نمتد إىل املدخالت اليت تيسأم أهنا املستوردة املنتهية التصنيع سينطبق فقط على املنتجات 

سترياد منتج ية العملز التفضيلي املمنوح يميتشكالً من أشكال الذلك سيكون فاملدخالت، هذه اج در مت أ؟ إذا احملي
 حملًيا. صنعمقارنة بنفس املنتج امل التصنيع منتهي

عادة النظر يف إل ةاملختصعمومية السلطات ال إىل (CARE) تتقدم كرييف اخلتام، ولألسباب املذكورة آنفا،  -4
عموما مبا خيدم املؤسسة اجلزائرية  مشروع قانون املالية -كذا مسودة نص و  االسترياد هذا اجراءمشروع أحكام 
 .عموما

 


