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حناول من خالل هذه الدراسة التطرق إىل ظاهر اكتناز املواطن اجلزائري وحفظ أمواله بعيدا عن البنوك، يف عصر يعتمد  :ملخص
ومع تواصل وتردي األوضاع االقتصادية والسياسية، أقدم الكثري من العمالء على سحب . فيه على وسائل الدفع اإللكترونية

    .ملالية إما لتداوهلا يف السوق، أو ختزينها خارج اجلهاز املصريف، مما أفضى إىل أزمة سيولة حادةأمواهلم من املنظومة ا
من حدة أزمة السيولة املتكررة وظاهر االكتناز، خصوصا يف ظل تراجع إيرادات اخلزينة،  سنبحث يف احللول وكيفية التخفيف

   .قتصاد من الصعب التعامل معها أو اخلروج منها بأقل األضراروهو ما شكل صدمة لال ،جراء استمرار اوي أسعار النفط

  .نظمة الدفع اإللكترونية، أزمة السيولة، ظاهرة االكتناز، االقتصاد اجلزائريأ: الكلمات املفتاحية
Abstract: In this study we try to address the phenomenon of the Algerian citizen's hoarding 
and keeping money away from banks in an era where they rely on electronic means of payment. 
As economic and political conditions continued to deteriorate, many customers withdrew their 
funds from the financial system either for trading or to store them outside the banking system, 
leading to a severe liquidity crisis.  
  We will discuss solutions and how to reduce the crisis of liquidity and repeated apparent 
compactness, especially with the treasury revenues decline, as the prices of oil continue to 
decline , which causes a shock to the economy, it is difficult to deal with or get out from with 
minimal damage.  
Key Words: electronic payment systems, liquidity crisis, the phenomenon of hoarding, the 
Algerian economy. 

  :متهيد
وهذا دليل فشـل   ،%97روقات مستقبال اليت تقدر صادراا بـمرتبط بأسعار احمل همصرياالقتصاد اجلزائري اقتصاد 

يف  بـرزت  ، أو حل العديد من املشاكل واألزمات االقتصادية، حيـث كل احلكومات اجلزائرية املتعاقبة يف خلق اقتصاد بديل
نقص السيولة بدأ يتفاقم  مشكلو .أزمة السيولة النقدية ظاهرة عرب الوطنووكاالت البنوك التجارية  خمتلف مراكز بريد اجلزائر

، على اعتبار سنواتبالتوصل إىل حل ائي هلذا املشكل منذ السلطات املسؤولة ككل سنة بالرغم من وعود  ،2010أوت  منذ
متضـي أزمـة   . السلطات النقدية واملاليـة اليت باءت بالفشل من طرف  أن القضية عمرت كثريا، على الرغم من االجتهادات

  .تسفر إجراءات تطويقها عن انفراج قريب أنإىل تعقيداا املالية واالقتصادية األسوأ دون السيولة يف ليبيا 
إن هلذا الوضع خطرا كبريا على النظام املصريف واملايل خاصة، وعلى االقتصاد اجلزائري عامة، ويف غياب  تطوير وتشـغيل     

عامالت االقتصادية، ظهرت مشكلة االكتنـاز لألمـوال يف   أنظمة الدفع  وعدم تفعيل التعامل بالشيك على مستوى املفعلي ال
  .االقتصاد اجلزائري
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ورغم اعتماد احلكومة اجلزائرية سياسة تقشفية لتخفيف فاتورة الواردات يف ظل اوي مداخيل الـبالد مـن العملـة    حاليا   
دعى جهود البحث عن سبل اخلروج من كل ذلك است. وبرزت الظاهرتني بشدة، املالية الصعبة، مل يفلح هذا يف كبح اخلسائر

   ..األزمة عرب تشخيصا حقيقيا ألسباب تكوا 
  أمهيته البحث وإشكالية- 

تكمن أمهية البحث يف معرفة وضعية االقتصاد اجلزائري خبصوص أزمة السيولة املتكررة وظاهرة اكتناز املواطن اجلزائـري      
ومـا  مـدى   . ومن أجل محاية املواطن واالقتصاد الـوطين  .الضرورية لألموال، من أجل احلكم والوقوف على بعض احللول

يف ) بريد اجلزائر(إمكانية استخدام وسائل الدفع واملقاصة يف التخفيف من األزمتني، واليت تعاين منها  البنوك واملؤسسات املالية 
حلكومة اجلزائرية البحث عن حلول ألزمـة  هذا وحتاول ا. نشاطها املايل واملصريف بصفة خاصة، واالقتصاد الوطين بصفة عامة

كون أن عملية تطوير وحتديث أنظمة الدفع وتبنيها هو مشروع مسـتقبلي،  ..السيولة النقدية، خاصة بعد تراجع إيراداا املالية
بـة  مليار دوالر متثل صفقات وعمليات جتارية تتم بعيدا عـن رقا  40وكون أن السوق السوداء واملوازية تستقطب أكثر من 

  فإىل مىت سيستمر اقتصادنا يعاين من هذه الظاهرتني؟  .الدولة
  :من خالل كل ما سبق سنعاجل اإلشكالية يف التساؤل الرئيسي وحناول اإلجابة عليه  

سعار ما مدى فعالية اقتصاد الدفع اإللكتروين كآلية للتقليل من ظاهرة اكتناز النقود  يف االقتصاد اجلزائري أمام إفرازات ايار أ
  النفط؟

  :ملعاجلة هذه اإلشكالية، سيتم وضع ثالث حماور أساسية وهي
  .أمهية السيولة يف االقتصاد الوطين واآلثار املترتبة عن نقصها :احملور األول
  .ظاهرة االكتناز يف االقتصاد اجلزائري: احملور الثين

  .واكتناز النقودحلول  الدفع اإللكتروين وتأثريها على أزمة السيولة : احملور الثالث
  أسباب اختيارنا للبحث-
 :لقد جاء اختيارنا هلذا البحث انطالقا من األسباب واالعتبارات التالية  

  .أزمة السيولة وظاهرة اكتناز األموال من الظواهر االقتصادية السلبية يف االقتصاد اجلزائري اليت حتتاج إىل دراسة ومتحيص  _
يف االقتصاد اجلزائري بعد انطالق مشروع السحب اإللكتـروين   عمليات الدفع اإللكتروين التأخر الكبري يف مشروع تعميم _

 . منذ سنوات سابقة
   .1 تعدد الدراسات احلديثة اليت تربط بني السيولة النقدية والدفع اإللكتروين يف البنوك التجارية_ 
ومة اإللكترونية والبحث عن اآلليات الكفيلة لالنتقال حداثة البحث من حيث توجهات الدولة اجلزائرية حنو تعزيز دور احلك_ 
  .املستويات كافة على إنتاجي باقتصاد وتعويضه ملدخالته أساس كمصدر البترول على املعتمد االقتصاد من

  أهداف البحث_ 
لتخفيـف مـن أزمـة    وا .التقليل من استخدام النقد والتحول إىل التعامالت اإللكترونية يف خمتلف أروقة الدولة واقتصادها_ 

  .سنواتمنذ  االقتصادعاين منها يالسيولة اليت 
 تعزيز ثقافة الدفع اإللكتروين للتقليل من تداول السيولة النقدية يف السوق وإبقاء أكرب كمية من النقود يف خزائن الدولة_ 
ال تستفيد منها احلكومة وتضر  كانت سيستقطب جزء هاما من هذه األموال اليتالذي تعميم وسائل الدفع اإللكتروين _ 

  .باالقتصاد
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  السيولة يف االقتصاد الوطين واآلثار املترتبة عن نقصها:  احملور األول
يعد موضوع السيولة من املواضيع املهمة يف مراكز الربيد أو البنوك التجارية، وشغلها الشـاغل يف عملـها اليـومي    

 .واحتكاكها بالزبائن
  السيولة : أوال 
عدم توفر السيولة  قد خيسر مركز الربيد أو البنك عدداً من زبائنه نتيجة :ة السيولة بالنسبة للربيد والبنوك التجاريةأمهي_ 1

الكافية، وبالعكس من ذلك فقد حيتفظ البنك أو املركز الربيدي بسيولة تفوق حاجته، مما ينتج عن ذلك حالة االستخدام غـري  
واملـودعني،  ) البنك املركزي(دارة اجليدة للسيولة تساهم يف انعدام ثقة السلطات الرقابية الصحيح للموارد املتاحة، وفقدان اإل

  :وهلذا فإن السيولة بصفة عامة. وال متكن البنك من استغالل الفرص املناسبة لتحقيق أقصى األرباح
 . لنسبة للبنوك واملؤسسات ملاليةمتثل السيولة عنصر األمان واحلماية، وتبعد عن خطر عدم الدفع، ومن مث اإلفالس با_ 
  ؛املرونة يف اخليار، حيث توفر السيولة إمكانية البحث عن االستثمارات األفضل_ 
  ؛اخل.. مؤشر إجيايب لدى البنوك املراسلة وجهات التصنيف، _ 
  ؛قة يف البنكقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته جتاه املودعني وغريهم من أصحاب احلقوق، وبالتايل تعزيز الث_ 
  ؛تجنب البنك واملؤسسة املالية البحث عن مصادر متويل عالية الكلفة_ 
  .تمكِّن البنك واملؤسسة املالية من مواجهة األزمات عند وقوعها ومواجهة متطلبات النمو والتشغيل_ 
 :ث نتيجة االخنفاض يف السيولة منهاهناك عديد من اآلثار حتد :اآلثار املترتبة على نقص السيولة يف االقتصاد الوطين_  2

  ؛اخنفاض يف احلواالت واألنشطة التجارية واالقتصادية، وعدم قدرة السلطة على حتويل رواتب املوظفني_ 
 ؛وقف أنشطة االسترياد والتصدير يف معامالت التجارة اخلارجية_ 
  ؛ت الربيد على إغالق أبوااقيام املودعني بسحب أرصدم اجلارية كلية، وإجبار بعض البنوك ومؤسسا_ 
  ؛البنوك والربيد من نقص السيولة لديها مع العلم أن غالبية نشاطاا تتم بالسيولة معاناة وكاالت_ 
  .عدم توفر السيولة يف النظام املايل واملصريف سيؤدي إىل زيادة الطلب عليها_ 
   :البنوك التجارية  فتكون كالتايل أما عن حركة السيولة يف  : حركة السيولة يف البنوك التجارية_ 3

السيولة املتحصل عليها من طرف عمالء الوكاالت  حتول إىل حساب اخلزينة العمومية يف بريد اجلزائر، هذا  :يف حالة فائض_ 
  .ويتم االحتفاظ باحلد األدىن من السيولة الذي خيتلف من وكالة بنك إىل أخر ملواجهة االلتزامات اليومية

تطلب الوكالة البنكية من الوكالة املركزية السيولة بعد مجع كل الطلبات املتعلقة بالوكاالت، ويتم سحب  :جزيف حالة ع _
السيولة من حساب البنك املركزي، وتوزع على الوكاالت من طرف شركات نقل األموال، وهي شركات أمنية خاصة تعمل 

  .بشراء السيولة من السوق النقدية ويف حالة عجز البنك التجاري ككل، يقوم. على نقل السيولة

  مظاهر وأسباب أزمة السيولة النقدية يف البنوك وبريد اجلزائر:  ثانيا
على مستوى  2على خالف السنوات املاضية عرف النظام املايل واملصريف أزمة خانقة بسبب ندرة السيولة املالية 

ع الدخول االجتماعي وخاصة خالل شهر رمضان وعيدي الفطر مراكز الربيد والبنوك اليت شهدت ضغطا كبريا، تزامنا مثال م
 . من كل شهر 22و 18واألضحى وعطلة الصيف وأيام دفع الرواتب واملعاشات يف 

 :يلي اجلزائري ما من مظاهر أزمة السيولة يف االقتصاد: بعض مظاهر أزمة السيولة يف الربيد والبنوك التجارية اجلزائرية_ 1
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وقوع يف كثري من األحيان مشـادات  و ،منها يف الوطن أمام الشبابيك يف عدد من الوالياتوطوابري ا اكتظاظا كبريتسجيل  _
  . الربيدية والبنكية وفوضى على مستوى هذه املكاتب

خاصـة يف   ،مما تسبب يف شل عديد من املراكز الربيدية الفرعيـة  البنوك واملؤسسات املالية،كبري يف أوساط زبائن ال تذمرال_ 
  .اليات احلدودية أو الواليات اليت حتوي مناطق عسكريةالو
إىل االصطفاف منذ الساعة السادسة والنصف صباحا أمام هذه املكاتب حىت يتمكنوا من استخراج بعـض   الزبائن اراضطر_ 

وين املهـين، التعلـيم   الصحة، التربية، الربيد واملواصالت، املتقاعدين، اجلماعات احمللية، التك :من يف خمتلف القطاعات أمواهلم
  ..العايل

يسـمح هلـم    األحوال أحسنالعمال واملوظفني ال يستطيعون سحبها، ويف  أجور أنزمة حادة يف السيولة النقدية لدرجة أ_ 
   .بسحب مبالغ بسيطة

موال مـن  سحب األ مت تقننيو ويف أحسن الظروف فارغة من األموال، ،املوزعات اآللية للنقود معطلة كثري من األحيانيف _ 
  .دج فقط 5000 ـبعض املوزعات بـ

 وقفنا على الظاهرة يف هذا البنك الوحيد يف عديد من الوكاالت :أزمة طوابري املتقاعدين يف بنك الفالحة والتنمية الريفية _2
يف الطـوابري   صـعبة معانام الكبرية للحصول على مبالغهم بالعملة ال وتبني لنا. الذي يدفع معاشات املتقاعدين بالعملة الصعبة

وتوصلنا إىل أن التأخر يف استالم األموال مرده البنك وليس الصندوق الفرنسي للتقاعد، امللتـزم   .الطويلة اليت يشكلوا يوميا
  .بدفع حقوقهم يف اخلامس وكذا العشرين من كل شهر

 كثرة عدد املتقاعدين الذين اشتغلوا سـابقا  وإمنا تعود إىل عدة سنوات، وترجع إىل ،3 ليست وليدة اليوم إن ظاهرة الطوابري   
   .بفرنسا، إضافة إىل انعدام آلية دفع متكنهم من احلصول على مستحقام بطريقة سهلة وسريعة

من سحب  2012و 2010،2011 سنةبريد اجلزائر و  البنوك على عدد من زبائن تعذر: أزمة الصكوك الربيدية والبنكية_ 3
كثـر من ثالثة ألاليت مل تصل أصحاا  والبنكية يف إصدار دفاتر الصكوك الربيدية والبنوك  الربيدأمواهلم، بسبب تأخر مصاحل

أو ( االسـتعجايل إذ جيد كثري من هؤالء صعوبات يف سحب أجورهم بعد جتميد املكاتب الربيديـة العمـل بصـك     ، أشهر
ندرة الصكوك إىل عدم متـوين املركـز    أن دية كز الصكوك الربياوأرجع موظفون مبرهذا . Chèque de Retrait )السحب

تعطل جهـاز إنتـاج الصـكوك    وكذلك بالورق الذي يدخل يف صناعة الدفاتر، والذي يتم جلبه من املطبعة الرمسية للجيش، 
لبطاقـات  املتزايـد ل  االستعمالتوقع بأن من امل كان حيث. توتة املركز الوطين للصكوك الربيدية بالوحدة التقنية لبئربالربيدية 

  .سيؤدي بالضرورة إىل االخنفاض التدرجيي يف الطلب على الصكوك ةاملغناطيسي
  أسباب أزمة السيولة يف النظام املايل واملصريف : ثالثا

األمر الذي أدى إىل تبادل التهم بـني وزارة  بعد اشتداد األزمة وزيادة شكاوى العمالء، وانعدام حىت احللول املؤقتة 
أردنا التحري يف األمر والـرتول إىل امليـدان    .من جهة، وبنك اجلزائر من جهة أخرى واالتصالات اإلعالم الربيد وتكنولوجي

هذا وجعلنا األسباب العديدة اليت أقرها عديد مـن   .ملعرفة آرائهم يف األزمة وإعطائنا حلوال لذلك 4  ومقابلة أهل االختصاص
   .5خطئها االختصاصيني على أا فروض للتأكد من صحتها أو 

عن النقص املسجل يف السيولة النقدية، ألا تعترب  مسؤول ليسبريد اجلزائر على أن  أقروا بعض اإلطارات: الفرض األول_ 1
وبالتايل فإنه يوفر ما هو متاح، وقـد مت   ،أن بريد اجلزائر ال ميكنه إصدار األوراق النقديةو قناة لتوزيع السيولة النقدية املتوفرة،

بعد سحبها، وبالتايل فإن املسؤولية ال ميكن أن  )الربيد والبنوك(ء كبري من الكتلة النقدية ال يعود إىل الدائرة الرمسيةتسجيل جز
للبنك املركـزي اجلزائـري     يتحملهاولية نقص السيولة املالية مبراكز الربيد عرب خمتلف واليات الوطينؤمسف. هاتقع على عاتق
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التدابري القانونية املعتمدة يف قانون املاليـة التكميلـي    ومن بني األسباب كذلك  .الية املطلوبةالذي عجز عن توفري السيولة امل
ألف  500 كآخر أجل قبل فرض الصك يف كل التعامالت اليت تساوي وتفوق 2011 مارس 31 تاريخ واليت حددت ،2010

ولة املالية، خاصة يف جمال السوق املوازية اليت تستخدم واحلفاظ على السي االكتنازمن الفئات إىل  ادينار، هي اليت دفعت عديد
  .النقد يف تعامالا

ن نقص السيولة يعزى إىل ارتفاع الطلب على األوراق املالية، وهو ما حيدث أ هو اآلخر أوضحبنك اجلزائر : الفرض الثاين_ 2
   .يف بعض األحيان مباشرة قبل األعياد الدينية

 األموالكثرة الطلب على  إىلومراكز الربيد  البنوككرمي جودي نقص السيولة النقدية على مستوى  كآنذا وعزا وزير املالية   
املؤسسة الـيت تصـدر   والفرق الكامن بني متوينات بنك اجلزائر،  إىلاملالية راجع  األوراقن نقص وأ  .األجورنتيجة زيادات 

عمـال   أجـور نتيجة للزيـادة يف   األخريةالستة  األشهرت خالل النقود والطلب الكبري على مستوى مراكز الربيد اليت تزايد
 ،%50 إىل األحيانوصلت يف بعض  األجورواستفاد كل املوظفني من زيادات متفاوتة يف  .القطاع العام أيالوظيف العمومي 

  .2008 ذ سنةرجعي من وبأثر

دفعـة   وع األموال من أرصدم مبجرد دخوهلاعلى سحب جمم األفرادمن بني أسباب هذه الظاهرة إقدام  :الفرض الثالث_ 3
أساسـا  املشـكلة  و. إمكانات كبرية لتشكيل خمزون من األموالوالوكاالت البنكية ، وهو ما ال يوفر للمراكز الربيدية واحدة
بضعة  جور ولودارات تغيري تاريخ دفع األوال تستطيع اإل. موظفيها يف وقت واحد أجوراليت تصب  اإلداراتخمتلف  إىل ترجع

نظام العمل يف الربيد يتطلب جردا مفصال للمداخيل اليومية اليت جيب دفعهـا يف   كون .ألن ذلك سيثري غضب املوظفني ،يامأ
ومتنع التصرف إال يف األموال املوجهة للدفع أو التحويل، وهذا دف التحكم يف احلسابات بعـد انتشـار    ،اية اليوم للخزينة

 .املراكز الربيدية ظواهر السرقة والتحويل يف

  احللول املعتمدة للحد من أزمة السيولة يف البنوك وبريد اجلزائر: رابعا
يف االقتصاد اجلزائري عديـدا   بدل تكريس وتعميم الدفع اإللكتروين وآلية املقاصة اعتمدت السلطات النقدية واملالية

   .من احللول من أجل جتاوز هذه األزمة
  :جاء لالستجابة لـدينار  2000ورقة مالية جديدة قيمتها  إصدار إىلجلوء البنك املركزي  نإ: زيادة اإلصدار النقدي_ 1
 ؛االئتماينالرغبة يف رفع عرض النقد و النقدية األوراقسرعة للطلب على  _
    ؛حتديث الورق النقدي كون األوراق املتداولة حاليا تعود إىل سنوات التسعينات _ 
  .وكذا عرض فئة تتماشى مع التقدم التكنولوجي يف هذا امليدان ،لدعم مكافحة تزوير األموا_ 

أن إصدار هذه الورقة املالية و .دج 2000بعرض الورقة النقدية اجلديدة من فئة   25_04_2011: االثننيقام بنك اجلزائر يوم   
القانون املتضمن وأصدر البنك املركزي . الشروع يف تداوهلا متحيث ، إلنشاء العملة الوطنية 47ـالاجلديدة يتزامن مع الذكرى 

اليت تنتقل  االقتصاد يف  هذه الورقة النقدية اجلديدة اليت ترمي بشكل أساس إىل إثراء جمموعة األوراق النقدية  صدار وتداولإل
  .دج 2000ودج  1000و  دج 500ودج  200ودج  100 :بذلك إىل مخس فئات من األوراق

ذه هل ولحل إجياد على النقديةالسلطات  تعكف :يف وكاالت البنوك ومراكز الربيد ة السيولةاإلجراءات العديدة حلل أزم_ 2
 :من خاللاإلشكالية 

فهي تزود تيبازة وبومرداس، كما تزود البليدة،  :فبالنسبة للعاصمة مثال بالسيولة، أخرى مراكز بتزويد املراكزمن قيام عديد  _
  ؛ينة ميلة وغريها أيضاعني الدفلى واملدية وتزود قسنطينة، مد

  ؛كما ذكرنا سابقا دج فقط 5000بــقيمة األموال املمكن سحبها من بعض املوزعات  وتسقيف قرار بتحديداختاذ _ 
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وهو ما يربك مصاحل مؤسسة  ،تغيري تاريخ سحب أجور املوظفني ومنح املتقاعدين اليت عادة ما تتم يف الفترة ذاا من الشهر _
  ؛فتح مراكز الربيد يوم اجلمعةانية ومن مث إمك الربيد

  ؛األزمةإلغاء الرسوم على كافة عمليات التحويالت اليت تقوم ا البنوك واهليئات واملؤسسات العمومية للحد من _ 
 إىل حتديد جممل اتدف اللقاءو ،ميثلون كل الواليات نيمركزي نيمع املديرية العامة لربيد اجلزائر مع مسؤولجت اتلقاء عقد_ 

  ؛يف املناسبات اهلامة اآلليات والشروط املوضوعية الكفيلة بتوفري السيولة النقدية
من أجل حتجيم الطوابري للمسنني املتقاعدين مت إقرار صب أموال املعاشات على فترات متقطعة، ويف تواريخ خمتلفة بدل من _ 

وى كافة الواليات لتفادي أي نقص يف السيولة، تدابري خاصة على مست واعتماد .ألف متقاعد دفعة واحدة 200وصب مليون 
 .ختص كل منطقة أو والية أو إجراءات تضمن التنسيق بني العديد من املراكز مؤقتة حيث مت اقتراح حلول عملية

أن  بعد الزيارات امليدانية للفروع البنكية ومراكز الربيد نرى  :تشخيص أزمة السيولة يف البنوك التجارية وبريد اجلزائر  _3
  : إشكالية أزمة السيولة يف البنوك التجارية ومراكز الربيد تعود إىل ما يلي

مشكل السيولة املتواجد على مستوى مراكز الربيـد  ف ،السيولة أزمةكثريا على استخدام الشيك للتخفيف من  عدم التعويل_  
املالية املسحوبة إىل الدائرة الرمسية، ما يكشف  تتقامسه أيضا البنوك بعد تسجيل ارتفاع مستويات السحب دون أن تعود املبالغ

  .فحىت املوزعات اآللية والسحب اآليل مل تتمكن من القضاء على الطوابري وأزمة السيولة. عن ارتفاع حجم السوق املوازية
آخر إذا دفع نقدا، بالدفع بالصك وسعر  ام العميلالتسعرية املضاعفة أو املزدوجة، أي حتديد سعر إذا ق أن يتم فرض إمكانية_ 

وتسجيل ظاهرة سحب كامل األجر مـن   ،على غرار ما ظهر يف فرنسا ودول أوروبية مع اية السبعينيات وبداية الثمانينيات
  .قبل املودعني

تعين ، مما ساهم يف تأخره، واإللكترونية والنقد اآليل بطاقات الدفع مل تساير مشروع واملؤسسات املالية وبريد اجلزائر البنوك _
ماليني من حاملي البطاقات الذين ميكنهم تسديد كافة الفواتري يف خمتلف مراكـز الربيـد    8أكثـر من متكني حوايل العملية 

والوكاالت املعنية مياه وكهرباء وهاتف ببطاقة السحب اليت تتحول إىل وظيفيت السحب والدفع، دون احلاجـة إىل سـحب   
  .األموال

إىل عـدم   يف النظام املصريف يف الفترات اليت حتدثنا عنها سابقا ترجع يف األساس السيولة النقديةمشكلة نقص  على العموم إن  
مشروع  فتشغيل، وعربية وأجنبية ، مقارنة مع دول مغاربيةالبنكية والربيدية بواسطة البطاقات اإللكتروين منظومة الدفع تطوير

والتعامـل   الذكية وطرق الدفع املختلفة اليت ذكرا يف الشق النظـري  ةوعرب اإلنترنت واألجهز العمل بنظام الدفع بالبطاقات
  .السيولة النقدية استخدام التجاري ا سيسمح بتقليص احلاجة إىل

وتنويع طـرق سـحب    ،مضطر إىل بلوغ هذه املرحلة وتقليص العمل بالصكوك والدفع النقدي االقتصاد اجلزائري
  لكن لألسف .يف االقتصاد أحد البدائل للتقليل تدرجييا من استخدام النقدواليت تعد  ،م املاليةوالدفع اللتزاما املواطنني ألمواهلم

يف لذلك لن يكون حل مشكل السـيولة النقديـة     .Banque Postale6  البنك الربيدي مشروعتبين  تفكر يف إدارة الربيد
  .األجل القريب
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  ائريظاهرة االكتناز يف االقتصاد اجلز: احملور الثاين
يف هذا احملور الثاين سنتطرق إىل ظاهرة ليست غريبة على اتمع اجلزائري، وهي شيوع تفضيل التعامل نقـدا بـني   

  .املتعاملني االقتصاديني

  خطر ظاهرة  االكتناز وكيفية عالجه : أوال
، ونرى أن   االقتصادينييف االقتصاد اجلزائري مشكلة خطرية جدا خاصة بالنسبة للمتعاملني السليب االكتناز إن ظاهرة

  .والتلف لسبب ما والزالزل احلرائق والسيولو السرقة حفظ األموال يف البيوت عرضة ملخاطر مجة، مبا فيها خماطر
الوطين أي جلم حركة مناء الدخل  االستثمارهو يف الواقع إنقاص مل  االدخاركذلك فإن االكتناز يعترب جتميدا لقسم من    

وز سوق خاصة ببعض الفئـات مـن األوراق النقديـة    اخلطورة النامجة عن برف. العام وتعويق للنشاط االقتصادي بوجه عام
ن هـذه  وبالتـايل فـإ   .الوطنية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعملة الصعبة، وهو ما دمر من مسعة االقتصاد الـوطين 

بـالغ  م ومازال يفقد الذي فقد املمارسات تؤكد على أن القطاع املوازي خرج فعال من االحنراف البسيط إىل احنراف خطري،
ويبقـى التسـاؤل املهـم     .هائلة عن طريق اكتناز كتل نقدية هائلة جدا من طرف القطاع غري املهيكل واملضاربني واملكترتين

  بكل أشكاله؟  االكتنازحملاربة   7ستفعل السلطات النقدية واملالية اجلزائرية ماذا : مطروحا
  ي واقع ومظاهر ظاهرة االكتناز يف االقتصاد اجلزائر:  ثانيا

ويـتم   ،ن هناك املاليني من الدينارات اليت يتم سحبها يوميـا وأ ر،تفاقم ظاهرة االكتناز السليب وغياب االدخا هناك
، ما جيعلها خارج اإلطار الرمسـي لتـداول   واملؤسسات املالية دون توظيفها من طرف البنوك السنةاكتنازها مبعدالت تتجاوز 

  .السيولة النقدية

دوافع الذاتية البحتة كصفات الشح واجلشع وحب االكتساب واالختزان، ألن سلبيتها نامجة غالبـا  إذا ما استبعدنا ال
عن أمور اجتماعية أو نفسية ضيقة وحمصورة بفئة معينة من املواطنني، وال ميكن فهمها أو حتليلها بالعقالنية االقتصادية، فإنـه  

وغالبا . ؤسسات املالية ملمارسة االكتناز يف حدود ضيقة ويف أوقات معينةيالحظ أن مثة أسبابا موضوعية معينة تدفع األفراد وامل
  . ما يكون ذلك التماسا لألمان واالستقالل أو بدافع احليطة اتقاء للطوارئ أو ألزمات متوقعة أو ممكنة

هرب من دفـع الضـرائب،   يها الترتهناك مبالغ معتربة ال يتم التحكم فيها حاليا حيث ال ختضع ألية مراقبة، ما يسمح ملكت   
تمركز ظاهرة االكتنـاز يف نشـاطات   ت  فانه فضال عن ذلك .وإجراء تعامالت جتارية ال تعتمد على مبادئ الشفافية احملاسبية

املوازي، خاصة بالنسبة لبعض التجار الذين يفضلون التعامل نقدا، دون اللجـوء إىل اسـتعمال احلـواالت أو    القطاع  ختص
سبب تردد هؤالء يف استعمال وسائل الدفع املصرفية، إىل عدم ثقة جزء مـن   هوأرجع التقرير نفس. البنكيةالصكوك الربيدية و

املكترتين يف عمليات تداول الصكوك واحلواالت، أما اجلزء األكرب فيلجأ حسب ما استخلصه املتعـاملون االقتصـاديون إىل   
  .8كتناز ربا من الضرائباال
يف ترسيخ ثقافة ختزين املـال   يد اجلزائر بقرارها واملتمثل يف حتديد سقف للمبلغ املايل الذي يتم سحبهتسببت إدارة بر :مثال   

، بعدما عجزت املكاتب الربيدية عن توفري السيولة النقدية يف األيام العادية دون احلديث عن املناسـبات املهمـة   اتمعلدى 
وسيتم احلديث عن أزمة السيولة  ،) تتزامن مع حلول املناسبات الدينية والوطنيةتاريخ تسلّم األجور، منح التقاعد، واأليام اليت(

   .يف املبحث املوايل

خوفا من سرقتها أو ضياعها أو تعرضـها   ويعزف كثري من العمالء عن حفظ أمواهلم يف البنوك رغم أا املكان األكثر أمانا   
ختوف هؤالء، وكذلك التعامالت املالية الربوية يف البنوك أيضا من بني  ولعل فضيحة بنك اخلليفة أصدق مثال يربر. لالختالس

  .9 أسباب عزوف بعض عن حفظ أمواهلم فيها
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من  األفراديف بيوت  10 ومن بني مظاهر االكتناز يف االقتصاد الوطين هو الرواج الذي تعرفه اخلزانات املصفحة أو الفوالذية   
ال ميتلكـون  و ،يف قضايا املخدرات واالحتيال واملتورطون مناطق الوطنفارقة الذين غزوا األحىت  .مجيع املستويات االجتماعية

 .11 الوثائق الضرورية اليت تسمح هلم بفتح حساب بنكي
 مؤشرات وأرقام خبصوص ظاهرة االكتناز : ثالثا
مليـون جزائـري    15.1يدية منـهم  مليون جزائري خيزنون أمواهلم يف الوكاالت البنكية والرب 24.1أن  هأفاد التقرير نفس    

يكترتون أمواهلم يف حسابات بنكية، يف حني ارتفع عدد األشخاص الـذين ميتلكـون    مليون 9.01وخيزنون أمواهلم يف الربيد 
يف حني أن اجلزائريني يثقون يف البنوك العمومية أكثر  .2010مقارنة مع سنة  %8.5مبا يعادل  2011حسابات مالية خالل سنة 

  .12 تهم يف البنوك اخلاصة اليت حتتل املرتبة األخرية يف نسبة اللجوء إليها لتخزين األموالمن ثق
إال أن معظم اجلزائريني يثقون  .املبادالت املالية رغم سرعة وترية منو القطاع اخلاص جممل على املسيطرإن القطاع العام هو    

يلجأوا كمالذ أخري إىل البنوك اخلاصة اليت تبقى الوجهة غري املقصودة بكثـرة  ل ،ويف البنوك العمومية الستة ثانيا ،يف الربيد أوال
  .مع العلم أن ثلث اجلزائريني يفضلون اكتناز أمواهلم يف بيوم بعيدا عن أي من هذه الوكاالت واملراكز ،لتخزين األموال

ويت فرص اسـتثمارية  فميد مبالغ مقدرة وتاجلمهور وشراء العقارات والذهب كلما مت جت بأيديكلما زادت كميات النقد ف  
خارج القطاع املصريف يضر باالقتصاد الـوطين كـثريا وينشـئ     أواجلمهور  بأيديالعملة القتصاد اجلزائري وان واعدة علي ا

سعر  ذلك تدين إيل أضف أسعارهاندرا و ارتفاع  إيليف مضاربة عدد من السلع املهمة مما يؤدي ) السوداء(املوازية  األسواق
 ناقتصاداجتميد النقود يضر ب أنخالصة القول و ..حاالت التضخم اجلامح  إيلصرف العملة الوطنية بصورة ملحوظة مما يؤدي 

  .. القومي كثريا
  حلول  الدفع اإللكتروين وتأثريها على أزمة السيولة واكتناز النقود: احملور الثالث

ت املالية اجلزائرية أسفر على ضعف كبري كما سنوضـحه يف هـذا   بعد دراسة واقع وآلية نظام دفع البنوك واملؤسسا
  .احملور
  ضعف فعالية أنظمة الدفع على املستوى املصريف واملايل حمليا : أوال

املالية من  تعانت أنظمة املدفوعات  التقليدية يف البنوك واملؤسسا :هيمنة الدفع التقليدي يف املعامالت املالية والتجارية_ 1
  :ويعود ذلك إىل ما يلي .14 واملؤسسات املالية 13يف تسوية املعامالت بني البنوك ضعف كبري 

حيث قـدرت املـدة املتوسـطة     ،15 استخدام املقاصة اليدوية، والبطء يف حتصيل الشيكات والتحويالت املالية بني الزبائن_ 
  يوما يف املتوسط، وتصل أحيانا مدة ثالثة أشهر؛ 21لتحصيل الشيك بني البنوك بأكثر من 

  طويال جدا، مبا يف ذلك التحويالت املالية؛_ مرورا باملقاصة التقليدية_الوقت الذي تستغرقه قيم الدفع لتسدد _ 
سـتعمال  الفراغ القانوين، وعدم وضوح التنظيم الذي يؤطر إجراءات املقاصة التقليدية، حبيث فتح الباب أمام املتدخلني ال_ 

  طرق ملتوية لتغطية أرصدا، كما فتح اال لتزايد نسبة القيم غري املسددة بشكل يستدعي القلق؛
  تشجيع املتعاملني االقتصاديني بالتعامل النقدي خارج اجلهاز املصريف؛ _ 
  ؛ضعف الربط الشبكي بني فروع البنك الواحد، وفيما بني البنوك واملؤسسات املالية_ 
 2006، وكان جيري احلديث آنذاك بأن تكون سـنة  2001وع الربط الشبكي بني البنوك واملؤسسات املالية سنة تعثر مشر_ 

هي السنة اليت يتم فيها تطبيق املقاصة اإللكترونية بني البنوك، واالنتهاء من عملية الربط الشبكي بني خمتلف البنوك واهليئـات  
  ي، وتعميم استخدام النقد اآليل؛املالية األخرى، وتألية نظام الدفع التقليد
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ودائما ما تالحظ شقا يف الوسط فوقـه   ،دج 200خاصة صنف  ،باليةأصبحت  األوراق النقديةومن كثرة شيوع استخدام   
ستعماالت فهي مساحة إعالنية قبل أن فأصبحت متعددة اال عليها،م اشعارووأصبح األشخاص يكتبون أمسائهم ، غراء الصق

  .يةتكون ورقة نقد
 النقدية األوراق ومن املعدنية النقود من اليت تتكون االئتمانية للوسائل بالنسبة فمثال  :معوقات استخدام النقود االئتمانية_ 2

 وصحة رمسية من التأكد وصعوبة مكان، إىل مكان من نقلها كصعوبة استعماهلا خالل من الدفع، نظام يف سلبيات عدة طرحت
. العمـل  أوقات يف وحىت ،)البنوك شبابيك(بالبنوك  ارتباطها، و)األوراق املزيفة( النقدية لألوراق بةبالنس وخاصة الدفع وسيلة

 مسـتوى  علـى  عـدة  مشاكل طرحت الوسائل هذه حىت لكن .اجلبائي التهرب مع موازية سوق خلق يف إضافة إىل املسامهة
   :يلي ما يف االقتصادية متثلت التعامالت

 ؛16الدفع  وسائل مبالغ ودفع سحب يف بالبنوك دائما الزبون ارتباط_ 
 احلسـاب  يف رصيد له توفر دون يستعمل أصبح الذي الشيك وخاصة بقيمتها، التالعب من حتد صارمة قوانني وجود عدم_ 

  البنكي؛
  ؛دفعها لنظام البنوك قنوات ضعف إىل دائما يرجع وهذا سحبه، أو حتصيله مدة طول_ 
  .البنكية  التعامالت عن يبتعدون االقتصاديني املتعاملني جعل الذي واالقتصادية التجارية اتالنشاط على الضرييب العبء_ 

  تشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية وآلية املقاصة يف االقتصاد اجلزائري: ثانيا
   .17 حب اإللكتروينمن إقامة بنية حتتية من أجل تفعيل الدفع والس 2005أقدمت السلطات النقدية يف اجلزائر ابتداء من سنة   
  :من بني أهداف حتديث وسائل الدفع ما يلي :أهداف حتديث البنية التحتية لوسائل الدفع_ 1
   ؛استبدال الشيكات والنقد بالتسديدات الفورية مابني املؤسسات -
    ؛ )التحويل املستحق(متطورة من اجل تسديد املستحقات مابني املؤسسات  وتسوية وضع أداة خصم -
   ؛بدال وحتويل النقد وذلك بأخذ جتارب الدول املتقدمة يف العالقات بني املؤسسات الكربى واخلاصةاست -
   ؛الستعماهلا يف عمليات الشراء بني التجار واألفراد املغناطيسيةبطاقات الاستبدال النقود عن طريق  -
   ؛استبدال شيك السحب ببطاقات السحب -
  .البنكي والربيدي  من الشيكألسوق من خالل تعزيز فعالية وتوفري أداة بديلة جلميع قطاعات ا -
 مابني البنوك واملؤسسـات  نظام اجلزائر للمقاصة اآللية: هناك ثالث أنظمة إلكترونية مت تشغيلها بعد عمليات التطوير وهي   

 .SPM ( Système de Paiement de Masse( املالية يسمى كذلك نظام الدفع بالتجزئة أو نظام الدفع املكثف أو العام

Algérie Télé Compensation Interbancaire (ATCI) . ــه تســمية أخــرى  Le SIT (Système:  ول

Interbancaire de Télécompensation) ،  اجلزائر للتسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والـدفع املسـتعجل  نظام 

Algeria Real Time Settlements، وإن للمقاصة االلية .   بني البنوك التجارية واملؤسسات املالية اجلزائريةونظام النقد اآليل
مؤسسة مابني  ،مؤسسات بنكية ،بنك اجلزائر ،والدفع االلكترونية مسامهني يعملون على تسهيل عملياا ومن بينهم املسامهون

   .18 البنوك
تعود أمهية إنشاء أنظمة  :ارتفاع نسبة الطلب على النقود أمهية االعتماد على أنظمة الدفع اإللكترونية احلديثة  يف ظل_  2

دفع اإللكترونية يف القطاع املايل واملصريف اجلزائري إىل إرساء أسس منظومة مصرفية ومالية إلكترونية وطنية تتميـز باحلداثـة   
، ونية يف إجـراء املـدفوعات  لكترتسهيل استعمال الوسائل اإلو. لتستطيع مواجهة التحديات والتطورات على املستوى العاملي

 االسـتقرار واحلفاظ علـى   ،لنظام املايل واملصريف بشكل خاص والنظام االقتصادي بشكل عاما يفوالتشجيع على استخدامها 
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 .واإلشراف والرقابة عليها سعيا لتيسري إجراءاا وقواعـدها  ،تعزيز دور البنك يف إدارة وحتديث أنظمة الدفع، واملايل والنقدي
إنشاء اإلدارات الالزمة ، والتنسيق مع وزارة املالية دف تطبيق أنظمة الدفع لديها ولدى اجلهات احلكومية ذات العالقةكذلك 

االشتراك يف اهليئات واملؤسسات ذات الصلة بأنظمـة  و .يف بيئة إلكترونية األنشطة املالية واملصرفيةضمن هيكلية البنك ملزاولة 
  .التشغيلية ءتهرفع كفاواملايل وي يليب التطورات التقنية يف النشاط املصريف آيل وضع نظام مقاصةو ،الدفع

 إىل أي مدى وصل الطلب النقدي يف ظل أنظمة الدفع املتبناة؟: سنحاول اإلجابة على السؤال التايل  
صاد يف العصر احلـديث  شمل مجيع وسائل الدفع ومل يعد االقتييقتصر على النقد فقط بل  ي اقتصاد الأعرض النقود يف  إن   

و البطاقـات الذكيـة والنقـود الرقميـة     أ االئتمانيكتفي بالتعامالت النقدية بعد انتشار وسائل الدفع احلديثة مثل بطاقات 
بقـدر جناعـة    .املركزية باعتبارها جزء من عرض النقود يف االقتصاد البنوك والتسهيالت البنكية وختضع هذه الوسائل لتنظيم

درجة سالمتها ومتانتها بقدر توفقها يف تسري حسن لتسوية للمعامالت، من خالل الثقـة يف وسـائل الـدفع    أنظمة الدفع و
  .املوضوعة على ذمة املتعاملني االقتصاديني، ومبا تؤمنه من استقرار نقدي ضامن لسالمة املعامالت املالية

ملفعول إال أا غري متطورة، وأن التعامل بالنقد مازال قائمـا  بالرغم من أن أنظمة الدفع بني البنوك التجارية اجلزائرية سارية ا  
 والتجهيـزات األمنيـة   مؤسسة اخلدمات تتم بواسطةنقل النقود مجيعها حنو الوكاالت البنكية وواسعا جدا، ومازالت مظاهر 

Amnal 19 ، واجلـدول املـوايل   .20 القطاع املايل مبا فيه البنوك تطويربرنامج  يف إطار 1992 سنةوهي شركة تأسست يف 
  :سيؤكد ذلك

  2014_2004: نسبة النقد االئتماين إىل الكتلة النقدية يف االقتصاد اجلزائري يف الفترة): 01(اجلدول رقم 
 نسبة مئوية: الوحدة                                                                                                                                                    

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 21النسبة 

نسبة النقد 
 / االئتماين
كتلة 
  النقدية

24.0  22.6  22.4  21.4 22.1  25.5  25.3  25.9  26.8  26.8 26.8  

 .2014_2004: ئريالبنك املركزي اجلزا تقارير: من إعداد الباحث باالعتماد على: املصدر

، من كما كان مربجما وخمططا له آنية تصبحأ اإللكترونية وتشغيلها، واليت املدفوعاتكان من املتوقع أنه بعد تطوير 
لكن   .لالقتصاد الوطيناملتوقع حدوث تسارع كبري يف الدورة االقتصادية الكلية، مما سينعكس إجيابا على الناتج احمللي اإلمجايل 

واملدفوعات املستعجلة ونظام  مجالية الفورية للمبالغ الكبريةنظام املقاصة، نظام التسويات اإل(ة الدفع اإللكترونية بعد تبين أنظم
 كان ينتظر أن تفضيل األسر للسيولة النقدية أو التداول النقدي خارج البنـوك ) النقد اآليل وبطاقات الدفع والسحب البيبنكية

)Circulation fiduciaire (hors banques وهـذا   ،30_20 فالنسبة بقيت تتراوح بني .سخفض، لكن كان العكس
حيث عرف ، 2007 طفيف ابتداء من سنةهناك ارتفاع  فكان .تعبري عن سلوك الطلب النقدي يف االقتصاد اجلزائري

 يل لألموالضعف نسبة التحويل اآلكل هذا يعود إىل .  2014و 2013 يف سنة وكذلك ،%26.8 ليبلغ 2012 أعلى نسبة سنة
وكذا عدم قيام خمتلف املؤسسـات املاليـة حبمـالت     ،إىل غياب هذه الثقافة لدى املواطنيف إطار الدفع باستخدام البطاقة، و

وإرغـام   ،يف هذا السياق أن أصحاب البطاقات هم من ميكنهم املسامهة يف هذا التطـوير  كما نؤكدحتسيسية يف هذا اإلطار، 
  .وليست فقط بطاقة لسحب األموال ،مادها كنظام دفعخمتلف املتعاملني على اعت
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سـتكون دون شـك   . هلذا فإن أية قناة إلكترونية حديثة لتقدمي اخلدمات املصرفية دون فروع بنكية عرب استخدامها
 تف النقالكما أن تشجيع التعامل بالنقد اإللكتروين عرب الدفع من خالل اهلا .الوسيلة األكثر تفضيال من قبل اتمع اجلزائري

وهو ما من شأنه حتجيم مستويات التعامل ا على  ،سيقلل من التداول بالعمالت الورقية واملعدنية أو أية وسيلة دفع إلكترونية
دار ة علـى مؤسسـة   ضوهذا بدوره يقلص احلاجة لطباعة األوراق املالية والعملة املعدنية مما يوفر مصاريف باه .املدى البعيد

كلفة الناجتة عن التعامالت النقدية، إضـافة إىل  تاملتحقق على ال االخنفاضد بالفائدة على البنوك اليت ستدرك كما سيعو .النقود
  .اآليل وصيانتها املوزعاملترتبة على االستثمار يف أجهزة  التكلفة

ذه اخلدمة يف أكتـوبر  مت تشغيل ه :التشغيل الفعلي خلدمة الدفع اإللكتروين عرب شبكة االنترنت يف االقتصاد اجلزائري_ 3
، وموبيليس، واخلطوط اجلوية، وشركة املياه اجلزائر اتصاالت البنوك العمومية واخلاصة، ، هذه اخلدمة لزبائنها على غرار2016

وستسمح، هذه اخلدمات اإللكترونية، اليت ستوفرها بصفة متتاليـة  . وريدو، وأمانة للتأمنيوالتطهري للجزائر سيال، وجيزي، وأ
جمموعة ثانية من املؤسسات للزبائن، واملشتركني بتسديد فواتريهم عند شراء الوحدات اهلاتفية، وتذاكر الطائرة، والتسجيل يف 

وضـع موقـع    كمـا مت .أيام 7/ أيام 7سا و 24/سا 24 ترونيةاإللكعرب املواقع ، CIB تأمني السفر، عرب بطاقة مابني البنوك
اخلاصـة  كلمة السر على بطاقام ويسمح للزبائن بتقدمي طلب احلصول  /https://www.bitakati.dz   إلكتروين

فع السليم واملؤمن لبطاقـات الـد   االستعمالالنقدية وكذا شرح قواعد  األوراقا وحتديد آالت التخليص وكذا آالت توزيع 
  .22 حيث يوجد العديد من األخطار 100%هذا ال يعين أن الدفع اإللكتروين مؤمن  .اإللكتروين

  الدفع اإللكتروين كآلية للتقليل من السيولة  وحماربة  االكتناز يف االقتصاد الوطين: ثالثا
 من فائدة من الناحية األمنيةملا هلا  والبنكية والبطاقات الربيدية واملصرفية التعامل بالصكوك الربيدية وفرض تكثيف

  .قبل تعميم الدفع اإللكتروين بالبطاقة البيبنكية، وتكثيف عمليات املقاصة اللحظية مستقبال
أنه  يف عديد من املرات املالية ةراوز بعد اخنفاض السيولة يف النظام الرمسي أكدت :إجبارية الدفع اآليل باستعمال الصكوك _1

يف إطار التعامالت املالية، وهي  الصكوك باستعمالبالدفع اآليل  املتعامل االقتصادييقوم س 2015 بداية من الفاتح من جويلية
كما يلزم القانون استعمال الوسـائل   .ماليني دينار والسيارات اليت تفوق مليون دينار جزائري 5ختص العقارات اليت تزيد عن 

يما خيص بيع وشراء اجلواهر والتحف القدمية واألعمال الفنيـة واألثـاث   البنكية يف التعامالت اليت تفوق قيمتها مليون دينار ف
 واهليئاتكما يلزم اإلدارات العمومية  .باإلضافة إىل تسديد الديون واملستحقات املالية العلين،القدمي واملبيعات املعروضة للمزاد 

إىل األمر من وزارة املالية للبنوك الذي يقر بقبول كل البنكية، إضافة الرمسية واملؤسسات العمومية واخلاصة بقبول وسائل الدفع 
وهذا غري معقول كون أن السلطات حتولت .  23  7%مالين دينار بضريبة جزافية قدرها 10وإذا فاق  .األموال خارج املنظومة

ىل النظام املصـريف بـدل   من حماربة لتبييض األموال إىل القائمة على العملية وفق قانون ينظم العملية من أجل إرجاع السيولة إ
إضافة إىل إطالق احلكومة للقرض السندي الذي أطلقـت  . التفكري يف وسائل جادة كتطوير أنظمة الدفع اإللكترونية وتشغيله

عليه وزارة املالية اسم القرض الوطين للنمو االقتصادي الستعادة األموال والسيولة اليت تستغل خارج القطاع الرمسي وإعطائها 
   .نسبة فائدة السندات وكيفية االكتتاب فيها حددت أين. 2016أكتوبر  17وأفريل  16الفترة بني يف لقانونية، وهذا الصفة ا

مازالت مستمرة خـالل هـذه    االكتناز يف االقتصاد اجلزائريإن عمليات : تعميم استخدام البطاقة البيبنكية والربيدية_ 2
، حيث تتأخر املبالغ اليت سـحبها  والنقدي  تراجع سرعة تداول النقود يف السوق املايلوبوترية متزايدة، ما يتسبب يف واتالسن

ويبقى احلل الذي نراه حنن هو ضرورة تبين أنظمة دفع إلكترونية مع تعميم  .يف العودة إليها واملؤسسات املالية من طرف البنوك
لسحب الربيدية بطاقات دفع يف األجل القصري مبختلف أشكاله استخدام البطاقة البيبنكية يف الدفع اإللكتروين وجعل بطاقات ا

https://www.bitakati.dz
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وأنواعه وآلياته وخمتلف وسائل الدفع اإللكترونية اليت تعمل على تقليل من حركة األموال وسرعة دوران النقود بـني األفـراد   
  .24واملؤسسات املالية واالقتصادية يف االقتصاد الوطين 

   :وبالتايل البد من 
  .موزع، وهو اهلدف املسطر يف األجل القريب 3000  وبلوغ 1364 زعات اآللية إىل أكثررفع عدد املو_  

  . موزع عرب كامل التراب الوطين 5000 رفع عدد النهائيات يف احملالت التجارية إىل أكثر من_ 
ت والعمالء وعدد املكاتب مالين بطاقة بريدية وبنكية، ليكون هناك توافق بني عدد البطاقا 8زيادة عدد البطاقات إىل أكثر _ 

  . مليون بنكية وبريدية 20الربيدية على األقل الوصول إىل 
جهزة الدفع على مستوى أتعمل رفقة البنوك واملؤسسات املصرفية العمومية واخلاصة على تعميم أن  SATIM على شركة_ 

تسـهيالت  وإعطاء  ،طات النقل واملستشفياتاملطارات وحمو القباضات املختلفة فضال عن ،التجار واملطاعم واحملالت الكربى
  .القتنائهاائتمانية 

يضمن القضاء على مشكلة األوراق النقدية املزورة، سالدفع اإللكتروين  تفعيل نإ :والناتج اإلمجايل احمللي الدفع اإللكتروين _3
الشـركات   ني اليت تكلف بعـض ومحاية الزبائن من عمليات السرقة، إىل جانب محاية املؤسسات الكربى من أخطاء املوظف

ففـي كـل   , اجلزائري  االقتصادشهدها يسيقضي على أزمة السيولة النقدية اليت  احلديثةتعميم وسائل الدفع و .خسائر كبرية
كما  .مليون زبون نفسها عاجزة عن تلبية طلبات زبائنها 15مناسبة اجتماعية جتد البنوك ومؤسسات الربيد اليت ختدم أكثر من 

لدفع  املواطنونلدفع اإللكتروين على مشكلة الطوابري اليت تشهدها العديد من املؤسسات احلكومية اليت يتدافع أمامها سيقضي ا
 .فواتري الكهرباء واملاء والغاز وغريها من الفواتري

ارتفاع  ، كما سيساهم يف%200أن اعتماد نظام الدفع اإللكتروين سيساهم يف ارتفاع املعامالت املالية بنسبة تفوق 
كونه سيؤثر على سرعة دوار النقد، وبالتايل حتريك عجلة النشاط االقتصـادي   .الناتج احمللي بنقطة أو نقطتني على أقل تقدير

اجلمهور وشراء العقارات والذهب  بأيديكميات النقد  قلتكلما وعلى عكس ما ذكرنا سابقا ف. وتتضاعف آليات االستثمار
 سـيفعل القطاع املصـريف   يفالعملة القتصاد اجلزائري وان ويت فرص استثمارية واعدة علي افتكلما مت جتميد مبالغ مقدرة و

ويتحول االقتصاد من اقتصاد الظل إىل اقتصاد حقيقي منـتج  ) السوداء(املوازية  األسواق ويقضي علىاالقتصاد الوطين كثريا 
  ..وتنخفض األسعارسعر صرف العملة الوطنية  ومصدر فريتفع

نفـاق  لكترونية مـن اإل يف حصة املدفوعات اإل %10 هازيادة قدر إذا كانت هناك، حسب الدراسات االقتصادية  ووبالتايل 
   .مجايليف الناتج احمللي اإل % 1ل دزيادة تعا إىلن تؤدي أميكنها  االستهالكي

  : خامتة
وحماربـة   ونية دف تقدمي خدمة أفضل للزبائنرغم الوعود املتكررة للسلطات النقدية واملالية بتعميم املدفوعات اإللكتر      

وسيكون تعميم التعامالت مستقبال جمرد خطوة أولية حنو التخفيف من  .املشاكل املصرفية، بقيت هذه الوعود حربا على ورق
بطاقـات  حدة السيولة ومراقبة اكتناز األموال يف ظل رغبة كثري من املواطنني يف حفظ أمواهلا نقداً بـدالً مـن اسـتخدام ال   

  . لكن قبل ذلك ال بد من حتديث وسائل الدفع وبنيتها التحتية لتداوهلا بأمان وكفاءة .اإللكترونية
غياب ثقافة الدفع اإللكتروين يف اتمع اجلزائري يفرض تطبيق هذا األمر تدرجييا، خاصة مـا يتعلـق باسـتقطاب    لكن      

  .ن طريق منح امتيازات للزبائن مثل إعفائهم من الضرائب ملدة معينةاألموال املوازية، والذي جيب أن يتم يف البداية ع
تشـجيع أصـحاب   و. تبين املصاحلة االقتصادية من خالل القضاء على االقتصاد املـوازي  السلطات النقدية واملاليةالبد على 

  .األموال من أجل إيداع أمواهلم يف البنوك الستثمارها يف مشاريع منتجة
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أن هناك بداية متواضعة لعمليات الدفع اإللكتروين، إذ ال يزال اسـتخدامها  د الدفع يف اجلزائر جيد إن املالحظ القتصا
وقلة موزعات األوراق النقديـة  . وعدد قليل جدا) 2014عملية سنة  15937عدد عمليات الدفع بالبطاقات قدرت (، حمدوداً

البنوك واملتعاملني من مجيـع  بني  والتسوية إجراءات املقاصة اإلمكانيات التقنية اليت تسهل وائبيات نقاط البيع، وغياب
وتفعيل، من أجل تقليص تقاص الشيكات من ثالثة أيام إىل يـومني أو يـوم واحـد، أو يف     حتتاج إىل تطوير األطراف اليت

ويبقـى  . كل املتعاملنيالتصور الضوئي بني تعتمد على  اليت تقنية جديدةالعن طريق استخدام  عاملياكما هو معمول به اللحظة 
أن تواجهه هو قدرا على تأمني املبادالت املالية اإللكترونية، وهـو أمـر    السلطات املصرفية واملاليةالتحدي الذي جيب على 

 .متاح بتقديره من خالل االستفادة من التطور التكنولوجي يف هذا اال عامليا
غيل للدفع اإللكتروين واملقاصة اآللية حثت السلطات النقدية يف اية سـنة  وعوضا أن يتم اإلسراع يف عمليات التطوير والتش  

ألـا تعتـرب    ،مكترتيها خارج البنوك 2016بعد اخنفاض السيولة بالبنوك التجارية، وتوعدت سنة  موالاألعلى إيداع  2015
يف جعل من األفراد يقدمون على سـحب  وهذا مبثابة ختو. موارد من شأا املساعدة على اخلروج من نفق التبعية للمحروقات

  .أمواهلم بعد بروز جو عام مييل إىل التشاؤم أكثر منه إىل التفاؤل
 :اهلوامش

                                                             
1 Ahmadu Abubakar and Jibrin Nuhu Shagari and  Kazeem Lekan Olusegun, THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ELECTRONIC BANKING AND LIQUIDITY OF DEPOSIT MONEY BANKS IN NIGERIA,  International Journal of 
Economics, Commerce and Management,  United Kingdom,  Vol. III, Issue 9, September 2015. 

املوازية، حيث تفيد التقارير عانت املؤسسات املالية ومراكز الربيد من ظاهرة عدم عودة السيولة إىل الدائرة الرمسية مع تنامي دور السوق   2
دينارا، مما يؤثـر على مستوى السيولة النقدية، خاصة وأن  70دينار تسحب، ال يعود منها إىل دائرة الربيد حوايل  100املختصة بأنه من جمموع 

  .بريد اجلزائر على عكس البنوك ال يعرف عمليات حتويالت كبرية، وال إيداع لألموال
يف الطوابري والفوضى واحلركة اليت تبدأ كل مساء من اليوم إىل غاية صباح اليوم املوايل كون أن الشباب يتخذون من تأجري بعض املظاهر متثل   3

  ..يف الطابور مهنة للتخلص من البطالة) آالف دينار 8إىل  300سعر الدور من (دورهم 
  .الوكاالت البنكية يف سطيف املدراء العامون لبعض مراكز الربيد وحىت املكاتب الفرعية، ومدراء  4
 أن حيث األيام، هذه مثل يف السيولة على للطلب تقدير سوء إىل أساسا يعود نظرنا يف املشكلة هذه ظهور ناصر فإن حسب الدكتور سليمان  5

  :راجع. املتوقع الطلب تقدير حيسنوا مل للسيولة املوفرة على املؤسسات القائمني
دورية أكادميية حمكمة، نصف سنوية، تصدر عن كلية االقتصاد  جملة الباحث، وحلول، أسباب اجلزائر يف النقدية السيولة أزمةسليمان ناصر، _ 

  .269. ، ص2011، 09جلامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 
ع أكثر على هذا النوع من املؤسسات املالية ولإلطال. توجد هذه املؤسسة املالية يف العديد من األنظمة املالية واملصرفية العاملية كفرنسا مثال  6

: أطلع عليه يوم. https://www.labanquepostale.fr/accueil.html :وخمتلف خدماا، راجع املوقع اإللكتروين للبنك الربيدي الفرنسي
12_05_2017.  

يف املائة من أرصدة  40اليت تفرضها القوانني الضريبية يف بريطانيا عند الوفاة، بنسبة تصل إىل  Inheritance Tax لتركةمثال عن ذلك ضريبة ا  7
  .حتارب االكتناز من خالل فرض هذه الضريبة) مثل بريطانيا(احلسابات املصرفية والقيمة السوقية للعقارات، كنا قد ذكرنا أن بعض الدول املتقدمة 

_  01_30: جريدة اخلرب، يومية  جزائرية مستقلة، مقال منشور يومتقرير يكشف عن اكتناز ماليري غري خاضعة للضرائب، سفي، مسية يو  8
  .2017_05_30: ، أطلع عليه يوم http://www.djazairess.com/elkhabar/278732 :ملزيد من املعلومات أنظر. 2012

زبائن من بني حجهم يف ذلك أنه حىت ولو كانت الزيادات الربوية ال متس أمواله احملفوظة يف البنك، إال أن أمواله تستغل يف منح قروض ربوية ل  9
  .البنك، وهو ال يريد أن يشارك يف هذه العملية

ماليني سنتيم، ورمبا أكثر، حسب نوعية  4دينار إىل  4000وهو يتراوح من  يبحث الكثري من الزبائن عن أكثر اخلزانات أمانا مهما بلغ مثنها،  10
بيت اخلزانة، بلد التصنيع، الشفرة، وتوفرها أيضا على جهاز اإلنذار يف حال حاول أحدهم فتحها ووضع رقم خاطئ، وعن خزنة تتيح إمكانية التث

  .يف احلائط إلبعادها عن العيون

https://www.labanquepostale.fr/accueil.html
http://www.djazairess.com/elkhabar/278732
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ملزيد من املعلومات . 2014 ماي  05: يوموت اجلزائريني، مقال منشور يف جريدة اخلرب، يومية جزائرية، بنوك سرية يف بيسلمى حراز،   11
  :أنظر

http://www.elkhabar.com/ar/nas/401165.html#sthash.uLvSHbzR.dpuf .2017_05_30: يه يوم، أطلع عل  
  .2012_07_24: جريدة الفجر، يومية جزائرية مستقلة، مقال منشور يوممليون جزائري يكترتون األموال يف بيوم،  12اميان كيموش،   12

http://www.al-fadjr.com/ar/economie/220496.html2017_06_24: لع عليه يوم، أط.  
 113و 110: أشخاص معنوية مهمتها األساسية والعادية إجراء العمليات املوضحة يف املواد: البنوك 114 اعترب قانون النقد والقرض يف املادة  13

  :حبيث تتضمن هذه املواد األعمال اليت كلفت البنوك ا، وتنحصر يف النقاط التالية، 10-90من قانون 

  العمل على مجع الودائع واملدخرات املمكنة من األفراد، والقيام مبنح القروض؛_     
  .توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزبائن والسهر على إدارا_    
ا على شكل ودائع مع اشتراط األموال امللقاة من اجلمهور كل األموال اليت يتم تلقيها من الغري، وال سيم 10-90 من قانون 111وتعترب املادة     

  .إعادا بعد حق استعماهلا
أشخاص معنوية مهمتها األساسية والعادية القيام باألعمال البنكية، ما عدا تلقي األموال من : املؤسسات املالية يعرفها قانون النقد والقرض بأا  14

جارية، ولكن ال تستعمل أموال الغري يف شكل ودائع،  ويكون املصدر ، أي أا تقوم بالقرض على غرار البنوك الت111اجلمهور مبعىن املادة 
  .اخل..األساسي لألموال املستعملة يتمثل يف رأس املال املؤسسة املالية والقروض املسامهة واالدخارات  طويلة األجل 

لظرفيني فهم الوكالء واألعوان الذي حسب بنك اجلزائر فإن الزبون هو كل شخص أو مؤسسة هلا حساب بنكي أو بريدي أما الزبائن ا  15
  .يتصرفون حلساب الغري، وكل شخص شريك يف عملية مالية تتم بوساطة بنك آو مؤسسة مالية

تعترب وسائل الدفع مجيع الوسائل اليت تمكن من حتويل : منه كما يلي 130 وسائل الدفع يف املادة 10-90  عرف قانون النقد والقرض  16
 .لشكل أو األسلوب التقين املستعملاألموال مهما كان ا

، باملفهوم الواسع آلية العمل بني كل من منشآت األعمال، احلكومات، املستهلكني واملؤسسات املالية الذي Payment System  نظام الدفع  17
   .بتم من خالله عمليات الدفع

_ Joseph P. Daniels and David D. Van Hoose, International Monetary and Financial Economics, Pearson 
International Edition, United States, America, 2014, P. 157 

 Net Banking, E Cash, Smart Cards, Credit Cards, E Wallets :ويتم الدفع بعدة أنواع لألنظمة
يق نظام املدفوعات املكثفة كنظام دفع متطور وذلك بداية والقاضي ببداية تطب، 2006 وجتسد التغيري يف املرسوم احلكومي الصادر يف ماي  18

مت اإلقرار كتقييم أويل لبداية تطبيق هذا النظام على أنه ساري املفعول بني خمتلف  2006 وبعد الس الوزاري املنفذ يف ديسمرب، 2006 جوان
  :البنوك، واملسامهون ينقسمون إىل

  .SIB عضاء يف نظام املعلومات املصرفيةهو كل بنك أو مؤسسة أخرى أ :املساهم -أ
هو املؤسسة اليت ترسل وتستقبل قيم املقاصة من اجل حساا اخلاص أو حلساب مؤسسة أخرى لديها حساب يف دفاتر بنك  :املساهم املباشر - ب

  .اجلزائر الذي يقيد فيه رصيد املقاصة
اهم مباشرة يف التبادل وإمنا تفوض مسـاهم مباشـر، ورصـيد املقاصـة     وهو املؤسسة اليت ال تس: Sous Participant حتت املسامهني  -ت

  .االلكترونية هلذه املؤسسة هو رصيد املساهم املباشر ويكون للمساهم حساب جاري يف دفاتر بنك اجلزائر
19 Les services du Amnal; Transport de fonds & de Valeurs, Gardiennage et Surveillance, Télésurveillance 
et Anti-Intrusion, http://www.amnal.dz/AMNAL/fr/services.php, Consulté; 19_05_2017. 

احلصول على  انتظار يف  ، ناهيك عن االعتداءات اإلرهابية،متيزت بعمال غري مؤهلني وعتاد غري مالئم للمعايري الدولية لنقل األموالاالنطالقة   20
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