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كباوؿ من خالؿ ىذه الدراسة التطرؽ إىل ظاىر اكتناز اؼبواطن اعبزائري وحفظ أموالو بعيدا عن البنوؾ، يف عصر يعتمد فيو  :ملخص
على وسائل الدفع اإللكرتونية. ومع تواصل وتردي األوضاع االقتصادية والسياسية، أقدـ الكثري من العمالء على سحب أمواؽبم من 

   .ؼبالية إما لتداوؽبا يف السوؽ، أو زبزينها خارج اعبهاز اؼبصريف، فبا أفضى إىل أزمة سيولة حادةاؼبنظومة ا
من حدة أزمة السيولة اؼبتكررة وظاىر االكتناز، خصوصا يف ظل تراجع إيرادات اػبزينة، جراء  سنبحث يف اغبلوؿ وكيفية التخفيف

  .قتصاد من الصعب التعامل معها أو اػبروج منها بأقل األضراروىو ما شكل صدمة لال ،استمرار هتاوي أسعار النفط

 .نظمة الدفع اإللكرتونية، أزمة السيولة، ظاىرة االكتناز، االقتصاد اعبزائريأ: الكلمات المفتاحية
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. 

 :تمهيد
وىػػذا دليػػل فلػػل كػػل  ،%75روقػػات مسػػتلبال الػػص تلػػدر صػػادراهتا بػػػمػػرتبط بأسػػعار اح همصػػري االقتصػػاد اعبزائػػري اقتصػػاد 

يف ـبتلػػف  بػػرزت ، أو حػػل العديػػد مػػن اؼبلػػاكل واألزمػػات االقتصػػادية، حيػػثاغبكومػػات اعبزائريػػة اؼبتعاقبػػة يف خلػػ  اقتصػػاد بػػديل
أوت  منػذنلػ  السػيولة بػدأ يتفػاقم  ملػكلو  .أزمػة السػيولة النلديػة ظػاىرة عػ  الػوطنووكػاالت البنػوؾ التراريػة  مراكز بريد اعبزائر

، علػى اعتبػار أف اللضػية سػنواتبالتوصل إىل حل هنائي ؽبػذا اؼبلػكل منػذ السلطات اؼبسؤولة ككل سنة بالرغم من وعود  ،0202
إىل سبضػي أزمػة السػيولة يف ليبيػا . السلطات النلديػة واؼباليػةالص باءت بالفلل من طرؼ  عمرت كثريا، على الرغم من االجتهادات
 .تسفر إجراءات تطويلها عن انفراج قريب أفتعليداهتا اؼبالية واالقتصادية األسوأ دوف 

إف ؽبذا الوضع خطرا كبريا على النظاـ اؼبصريف واؼبايل خاصة، وعلى االقتصػاد اعبزائػري عامػة، ويف غيػاب  تطػوير وتلػليل فعلػي    
عػامالت االقتصػادية، ظهػرت ملػكلة االكتنػاز لفمػواؿ يف االقتصػاد أنظمة الدفع  وعدـ تفعيل التعامػل باللػيع علػى مسػتو  اؼبال

 .اعبزائري
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ورغم اعتماد اغبكومة اعبزائرية سياسة تللفية لتخفيف فاتورة الواردات يف ظل هتاوي مداخيل البالد من العملة الصعبة، مل حاليا   
دعى جهػود البحػث عػػن سػبل اػبػروج مػػن األزمػة عػػ  كػػل كلػع اسػػتوبػػرزت الظػاىرتش بلػدة.  ، اؼباليػة يفلػ  ىػذا يف كػػب  اػبسػائر

  ..تلخيصا حليليا ألسباب تكوهنا 
 أهميته البحث وإشكالية- 

تكمن أنبية البحث يف معرفة وضعية االقتصاد اعبزائري خبصوص أزمة السيولة اؼبتكررة وظاىرة اكتناز اؼبواطن اعبزائري لفمواؿ،     
ومػن أجػل ضبايػة اؼبػواطن واالقتصػاد الػوط . ومػا  مػد  إمكانيػة اسػتخداـ  .الضػرورية من أجل اغبكم والوقوؼ علػى بعػا اغبلػوؿ

وسػػائل الػػدفع واؼبلاصػػة يف التخفيػػػف مػػن األزمتػػش، والػػػص تعػػاؤ منهػػا  البنػػػوؾ واؼبؤسسػػات اؼباليػػة  بريػػػد اعبزائػػر  يف نلػػاطها اؼبػػػايل 
غبكومػػة اعبزائريػػة البحػػث عػػن حلػػوؿ ألزمػػة السػػيولة النلديػػة، واؼبصػػريف بصػػفة خاصػػة، واالقتصػػاد الػػوط  بصػػفة عامػػة. ىػػذا وربػػاوؿ ا

كػػوف أف عمليػػة تطػػوير وربػػديث أنظمػػة الػػدفع وتبنيهػػا ىػػو ملػػروع مسػػتلبلي، وكػػوف أف السػػوؽ .خاصػػة بعػػد تراجػػع إيراداهتػػا اؼباليػػة.
فػىلىل مػس سيسػتمر   .بة الدولػةمليار دوالر سبثل صفلات وعمليات ذبارية تتم بعيدا عن رقا 40السوداء واؼبوازية تستلطب أكثر من 
 اقتصادنا يعاؤ من ىذه الظاىرتش؟

 3من خالؿ كل ما سب  سنعاجل اإلشكالية يف التساؤؿ الرئيسي وكباوؿ اإلجابة عليو  
ما مدى فعالية اقتصاد الدفع اإللكتروني كآلية للتقليل من ظاهرة اكتناز النقود  في االقتصاد الجزائري أمام إفرازات انهيار 

 سعار النفط؟أ
 ؼبعاعبة ىذه اإلشكالية، سيتم وضع ثالث ؿباور أساسية وىي3

 أهمية السيولة في االقتصاد الوطني واآلثار المترتبة عن نقصها. المحور األول:
 ظاهرة االكتناز في االقتصاد الجزائري.المحور الثني: 

 .واكتناز النقودحلول  الدفع اإللكتروني وتأثيرها على أزمة السيولة المحور الثالث: 
 أسباب اختيارنا للبحث-
 3للد جاء اختيارنا ؽبذا البحث انطالقا من األسباب واالعتبارات التالية  

 أزمة السيولة وظاىرة اكتناز األمواؿ من الظواىر االقتصادية السلبية يف االقتصاد اعبزائري الص ربتاج إىل دراسة وسبحي .  _
يف االقتصػاد اعبزائػري بعػد انطػالؽ ملػروع السػحب اإللكػرتوؤ منػذ  عمليػات الػدفع اإللكػرتوؤ التأخر الكبري يف ملػروع تعمػيم _

 . سنوات سابلة
  .1 _ تعدد الدراسات اغبديثة الص تربط بش السيولة النلدية والدفع اإللكرتوؤ يف البنوؾ الترارية

 منومة اإللكرتونية والبحث عن اآلليات الكفيلة لالنتلاؿ _ حداثة البحث من حيث توجهات الدولة اعبزائرية كبو تعزيز دور اغبك
 .اؼبستويات كافة على إنتاجي باقتصاد وتعويضو ؼبدخالتو أساس كمصدر البرتوؿ على اؼبعتمد االقتصاد

 _ أهداف البحث
لتخفيػف مػن أزمػة السػيولة وا _ التلليل من استخداـ النلد والتحوؿ إىل التعامالت اإللكرتونية يف ـبتلػف أروقػة الدولػة واقتصػادىا.

 .سنواتمنذ  االقتصادعاؤ منها يالص 
 _ تعزيز ثلافة الدفع اإللكرتوؤ للتلليل من تداوؿ السيولة النلدية يف السوؽ وإبلاء أك  كمية من النلود يف خزائن الدولة

تستفيد منها اغبكومة وتضر ال  كانت  سيستلطب جزء ىاما من ىذه األمواؿ الصالذي تعميم وسائل الدفع اإللكرتوؤ _ 
 .باالقتصاد
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 المحور األول:  السيولة في االقتصاد الوطني واآلثار المترتبة عن نقصها
ػػػػة يف مراكػػػػز ال يػػػػد أو البنػػػػوؾ التراريػػػػة، وشػػػػللها اللػػػػاغل يف عملهػػػػا اليػػػػومي  يُعػػػػدض موضػػػػوع السػػػػيولة مػػػػن اؼبواضػػػػيع اؼبهمض

 واحتكاكها بالزبائن.
 أوال: السيولة  
عػدـ تػوفر السػيولة  قػد ىبسػر مركػز ال يػد أو البنػع عػدداب مػن زبائنػو نتيرػة :السييولة االنسيبة للبر يد والبنيوت التجار يةأهمية _ 1

الكافية، وبالعكس مػن كلػع فلػد وبػتفظ البنػع أو اؼبركػز ال يػدي بسػيولة تفػوؽ حاجتػو، فبػا ينػتة عػن كلػع حالػة االسػتخداـ غػري 
ارة اعبيػػدة للسػػيولة تسػػاىم يف انعػػداـ ثلػػة السػػلطات الرقابيػػة  البنػػع اؼبركػػزي  واؼبػػودضعش، وال الصػػحي  للمػػوارد اؼبتاحػػة، وفلػػداف اإلد

 سبكن البنع من استلالؿ الفرص اؼبناسبة لتحلي  أقصى األرباح. وؽبذا فىلف السيولة بصفة عامة3
 سبة للبنوؾ واؼبؤسسات ؼبالية. _ سبثل السيولة عنصر األماف واغبماية، وتُبعد عن خطر عدـ الدفع، ومن مث اإلفالس بالن

  ؛_ اؼبرونة يف اػبيار، حيث توفر السيولة إمكانية البحث عن االستثمارات األفضل
 ؛_ مؤشر إهبايب لد  البنوؾ اؼبراسلة وجهات التصنيف، .. اخل

  ؛يف البنع _ قدرة البنع على الوفاء بالتزاماتو ذباه اؼبودعش وغريىم من أصحاب اغبلوؽ، وبالتايل تعزيز الثلة
  ؛_ ذُبنِّب البنع واؼبؤسسة اؼبالية البحث عن مصادر سبويل عالية الكلفة

 _ سُبكِّن البنع واؼبؤسسة اؼبالية من مواجهة األزمات عند وقوعها ومواجهة متطلبات النمو والتلليل.
 نتيرة االلبفاض يف السيولة منها3ىناؾ عديد من اآلثار ربدث  :_  اآلثار المترتبة على نقص السيولة في االقتصاد الوطني2

 ؛_ البفاض يف اغبواالت واألنلطة الترارية واالقتصادية، وعدـ قدرة السلطة على ربويل رواتب اؼبوظفش
 ؛_ وقف أنلطة االسترياد والتصدير يف معامالت الترارة اػبارجية

 ؛ال يد على إغالؽ أبواهباقياـ اؼبودعش بسحب أرصدهتم اعبارية كلية، وإجبار بعا البنوؾ ومؤسسات _ 
 ؛البنوؾ وال يد من نل  السيولة لديها مع العلم أف غالبية نلاطاهتا تتم بالسيولة معاناة وكاالت_ 
 .عدـ توفر السيولة يف النظاـ اؼبايل واؼبصريف سيؤدي إىل زيادة الطلب عليها_ 
  لبنوت التجار ة  فتكون كالتالي:أما عن حركة السيولة في ا  3 حركة السيولة في البنوت التجار ة_ 3

السيولة اؼبتحصل عليها من طرؼ عمالء الوكاالت  ربوؿ إىل حساب اػبزينة العمومية يف بريد اعبزائر، ىذا  :في حالة فائض_ 
 .ويتم االحتفاظ باغبد األدىن من السيولة الذي ىبتلف من وكالة بنع إىل أخر ؼبواجهة االلتزامات اليومية

تطلب الوكالة البنكية من الوكالة اؼبركزية السيولة بعد صبع كل الطلبات اؼبتعللة بالوكاالت، ويتم سحب السيولة  :في حالة عجز _
من حساب البنع اؼبركزي، وتوزع على الوكاالت من طرؼ شركات نلل األمواؿ، وىي شركات أمنية خاصة تعمل على نلل 

 لراء السيولة من السوؽ النلدية.السيولة. ويف حالة عرز البنع التراري ككل، يلـو ب

 ثانيا:  مظاهر وأسباب أزمة السيولة النقد ة في البنوت وار د الجزائر
على مستو  مراكز  2على خالؼ السنوات اؼباضية عرؼ النظاـ اؼبايل واؼبصريف أزمة خانلة بسبب ندرة السيولة اؼبالية 

الدخوؿ االجتماعي وخاصة خالؿ شهر رمضاف وعيدي الفطر واألضحى ال يد والبنوؾ الص شهدت ضلطا كبريا، تزامنا مثال مع 
 من كل شهر.  22و 11وعطلة الصيف وأياـ دفع الرواتب واؼبعاشات يف 

 3يلي اعبزائري ما من مظاىر أزمة السيولة يف االقتصاد: اعض مظاهر أزمة السيولة في البر د والبنوت التجار ة الجزائر ة_ 1
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وقػػوع يف كثػػري مػػن األحيػػاف ملػػادات و  ،منهػػا يف الػػوطن أمػػاـ اللػػبابيع يف عػػدد مػػن الواليػػاتوطػػوابري  اكتظاظػػا كبػػرياتسػػريل  _
 . ال يدية والبنكية وفوضى على مستو  ىذه اؼبكاتب

خاصػػػة يف  ،فبػػػا تسػػػبب يف شػػػل عديػػػد مػػػن اؼبراكػػػز ال يديػػػة الفرعيػػػة البنػػػوؾ واؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة،كبػػػري يف أوسػػػاط زبػػػائن ال تػػػذمرال_ 
 .يات اغبدودية أو الواليات الص ربوي مناط  عسكريةالوال
إىل االصػػطفاؼ منػػذ السػػاعة السادسػػة والنصػػف صػػباحا أمػػاـ ىػػذه اؼبكاتػػب حػػس يتمكنػػوا مػػن اسػػتخراج بعػػا  الزبػػائن اراضػػطر _ 

ن اؼبهػػػ ، التعلػػػيم الصػػػحة، الرتبيػػػة، ال يػػػد واؼبواصػػػالت، اؼبتلاعػػػدين، اعبماعػػػات احليػػػة، التكػػػوي 3مػػػن يف ـبتلػػػف اللطاعػػػات أمػػػواؽبم
 ..العايل
يسم  ؽبم بسحب  األحواؿ أحسنالعماؿ واؼبوظفش ال يستطيعوف سحبها، ويف  أجور أفزمة حادة يف السيولة النلدية لدرجة أ_ 

  .مبالغ بسيطة
واؿ من بعا سحب األم مت تلنشو  ويف أحسن الظروؼ فارغة من األمواؿ، ،اؼبوزعات اآللية للنلود معطلة كثري من األحيافيف  _ 

 .دج فلط 3222 ػاؼبوزعات بػ
 وقفنا على الظاىرة يف ىذا البنع الوحيد يف عديد من الوكاالت 3أزمة طوااير المتقاعد ن في انك الفالحة والتنمية الر فية _2

يف الطػػوابري  بةمعانػػاهتم الكبػػرية للحصػػوؿ علػػى مبػػاللهم بالعملػػة الصػػع وتبػػش لنػػا. الػػذي يػػدفع معاشػػات اؼبتلاعػػدين بالعملػػة الصػػعبة
وتوصلنا إىل أف التأخر يف استالـ األمواؿ مرده البنع وليس الصندوؽ الفرنسي للتلاعػد، اؼبلتػـز بػدفع  .الطويلة الص يلكلوهنا يوميا

 .حلوقهم يف اػبامس وكذا العلرين من كل شهر

كثػػرة عػػدد اؼبتلاعػػدين الػػذين اشػػتللوا سػػابلا وإمبػػا تعػػود إىل عػػدة سػػنوات، وترجػػع إىل   ،3 ليسػػت وليػػدة اليػػـو إف ظػػاىرة الطػػوابري   
  .بفرنسا، إضافة إىل انعداـ آلية دفع سبكنهم من اغبصوؿ على مستحلاهتم بطريلة سهلة وسريعة

مػػن سػػحب  0200و 0202،0200 سػػنةبريػػد اعبزائػػر و   البنػػوؾ علػػى عػػدد مػػن زبػػائن تعػػذر: أزميية الصييكوت البر د يية والبنكييية_ 3
كثػػػر مػػن ثالثػػة ألالػػص مل تصػػل أصػػحاهبا  والبنكيػػة يف إصػػدار دفػػاتر الصػػكوؾ ال يديػػة والبنػػوؾ ال يػػدأمػػواؽبم، بسػػبب تػػأخر مصػػا  

  أو السػحب  االسػتعرايلإك هبد كثري من ىؤالء صعوبات يف سحب أجورىم بعد ذبميد اؼبكاتب ال يديػة العمػل بصػع  ، أشهر
Chèque de Retrait . ندرة الصكوؾ إىل عدـ سبوين اؼبركز بالورؽ الذي يدخل  أف ة كز الصكوؾ ال يديا وأرجع موظفوف دبر ىذا

اؼبركز الػػػوط  بػػػتعطػػػل جهػػػاز إنتػػػاج الصػػػكوؾ ال يديػػػة وكػػػذلع يف صػػػناعة الػػػدفاتر، والػػػذي يػػػتم جلبػػػو مػػػن اؼبطبعػػػة الرظبيػػػة للرػػػي ، 
سػيؤدي بالضػرورة  ةاؼبلناطيسػيطاقػات اؼبتزايػد للب االسػتعماؿتوقػع بػأف من اؼب كاف  حيث. توتة للصكوؾ ال يدية بالوحدة التلنية لبئر

  .إىل االلبفاض التدرهبي يف الطلب على الصكوؾ

 أسباب أزمة السيولة في النظام المالي والمصرفي : ثالثا
األمر الذي أد  إىل تبادؿ الػتهم بػش وزارة ال يػد بعد اشتداد األزمة وزيادة شكاو  العمالء، وانعداـ حس اغبلوؿ اؼبؤقتة 

أردنػا التحػري يف األمػر والنػزوؿ إىل اؼبيػداف وملابلػة أىػل  .من جهة، وبنع اعبزائر من جهة أخػر  واالتصاؿاإلعالـ  وتكنولوجيات
ىػذا وجعلنػا األسػباب العديػدة الػص أقرىػا عديػد مػن االختصاصػيش  .ؼبعرفة آرائهم يف األزمة وإعطائنػا حلػوال لػذلع 4  االختصاص

  .5ئها على أهنا فروض للتأكد من صحتها أو خط
عػن الػنل  اؼبسػرل يف السػيولة النلديػة، ألهنػا تعتػ   مسػؤوؿ لػيسبريػد اعبزائػر علػى أف  أقػروا بعا اإلطارات: الفرض األول_ 1

وبالتايل فىلنو يوفر ما ىو متاح، وقد مت تسريل  ،أف بريد اعبزائر ال يبكنو إصدار األوراؽ النلديةو  قناة لتوزيع السيولة النلدية اؼبتوفرة،
بعػد سػحبها، وبالتػايل فػىلف اؼبسػؤولية ال يبكػن أف تلػع علػى   ال يػد والبنػوؾ كبػري مػن الكتلػة النلديػة ال يعػود إىل الػدائرة الرظبيػةجزء  
للبنػع اؼبركػزي اعبزائػري الػذي عرػز عػن   يتحملهػاولية نلػ  السػيولة اؼباليػة دبراكػز ال يػد عػ  ـبتلػف واليػات الػوط ؤ مسف. هاعاتل
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 والػص حػددت ،0202التدابري اللانونية اؼبعتمدة يف قانوف اؼباليػة التكميلػي  ومن بش األسباب كذلع  .لية اؼبطلوبةتوفري السيولة اؼبا
ألػف دينػار، ىػي الػص دفعػت  322 كػخخر أجػل قبػل فػرض الصػع يف كػل التعػامالت الػص تسػاوي وتفػوؽ 0200 مارس 10 تاريخ
 .ة اؼبالية، خاصة يف ؾباؿ السوؽ اؼبوازية الص تستخدـ النلد يف تعامالهتاواغبفاظ على السيول االكتنازمن الفئات إىل  اعديد

ف نل  السيولة يُعز  إىل ارتفاع الطلب على األوراؽ اؼبالية، وىو ما وبدث يف أ ىو اآلخر أوض بنع اعبزائر _ الفرض الثاني: 2
  .بعا األحياف مباشرة قبل األعياد الدينية

نتيرة  األمواؿكثرة الطلب على   إىلومراكز ال يد  البنوؾكرمي جودي نل  السيولة النلدية على مستو   آنذاؾ وعزا وزير اؼبالية    
اؼبؤسسػة الػص تصػدر النلػود والطلػب و الفرؽ الكامن بش سبوينات بنع اعبزائػر،  إىلاؼبالية راجع  األوراؽف نل  وأ  .األجورزيادات 

 أيعمػػاؿ الوظيػػف العمػػومي  أجػػورنتيرػػة للزيػػادة يف  األخػػريةالسػػتة  األشػػهرخػػالؿ الكبػػري علػػى مسػػتو  مراكػػز ال يػػد الػػص تزايػػدت 
 ذ سػػنةرجعػي منػػ وبػػأثر ،%32 إىل األحيػػافوصػػلت يف بعػا  األجػورواسػتفاد كػػل اؼبػػوظفش مػن زيػػادات متفاوتػػة يف  .اللطػاع العػػاـ

0226. 

دفعػػة  األمػػواؿ مػػن أرصػػدهتم دبرػػرد دخوؽبػػا علػػى سػػحب ؾبمػػوع األفػػرادمػػن بػػش أسػػباب ىػػذه الظػػاىرة إقػػداـ  _ الفييرض الثالييث:3
 إىل أساسػا ترجػعاؼبلػكلة و . إمكانات كبرية لتلكيل ـبزوف مػن األمػواؿوالوكاالت البنكية ، وىو ما ال يوفر للمراكز ال يدية واحدة
ألف  ،يػػاـأضػػعة جػػور ولػػو بدارات تليػػري تػػاريخ دفػػع األوال تسػػتطيع اإل. موظفيهػػا يف وقػػت واحػػد أجػػورالػػص تصػػب  اإلداراتـبتلػػف 

نظػاـ العمػل يف ال يػد يتطلػب جػردا مفصػال للمػداخيل اليوميػة الػص هبػب دفعهػا يف هنايػة اليػـو  كػوف .كلع سػيثري غضػب اؼبػوظفش
وسبنػع التصػرؼ إال يف األمػواؿ اؼبوجهػة للػدفع أو التحويػل، وىػذا هبػدؼ الػتحكم يف اغبسػابات بعػد انتلػار ظػواىر السػرقة  ،للخزينة

 .ؼبراكز ال يديةوالتحويل يف ا

 رااعا: الحلول المعتمدة للحد من أزمة السيولة في البنوت وار د الجزائر
يف االقتصػاد اعبزائػري عديػدا مػن  بدؿ تكريس وتعميم الدفع اإللكرتوؤ وآلية اؼبلاصة اعتمدت السػلطات النلديػة واؼباليػة

  .اغبلوؿ من أجل ذباوز ىذه األزمة
 3جاء لالسترابة لػدينار  0222ورقة مالية جديدة قيمتها  إصدار إىلعبوء البنع اؼبركزي  إف_ ز ادة اإلصدار النقدي: 1
 ؛االئتماؤالرغبة يف رفع عرض النلد و  النلدية األوراؽسرعة للطلب على  _

   ؛ربديث الورؽ النلدي كوف األوراؽ اؼبتداولة حاليا تعود إىل سنوات التسعينات _ 
 .وكذا عرض فئة تتماشى مع التلدـ التكنولوجي يف ىذا اؼبيداف ،دعم مكافحة تزوير األمواؿ_ 

أف إصػػدار ىػذه الورقػػة اؼباليػػة و  .دج 0222بعػػرض الورقػة النلديػػة اعبديػػدة مػن فئػػة   25_04_32011 االثنػػشقػاـ بنػػع اعبزائػػر يػـو   
اللػػانوف اؼبتضػػمن صػػدر البنػػع اؼبركػػزي وأ. اللػػروع يف تػػداوؽبا متحيػػث ، إلنلػػاء العملػػة الوطنيػػة 25ـال  اعبديػػدة يتػػزامن مػػع الػػذكر  

الػػص تنتلػػل  االقتصػػاد يف  ىػػذه الورقػػة النلديػػة اعبديػػدة الػػص ترمػػي بلػػكل أسػػاس إىل إثػػراء ؾبموعػػة األوراؽ النلديػػة  صػػدار وتػػداوؿإل
 .دج 0222ودج  0222و  دج 322ودج  200ودج  022 3بذلع إىل طبس فئات من األوراؽ

ذه ؽب وؿحل إهباد على النلديةالسلطات  تعكف في وكاالت البنوت ومراكز البر د: السيولة_ اإلجراءات العد دة لحل أزمة 2
 3من خالؿاإلشكالية 

فهي تزود تيبازة وبومرداس، كما تزود البليػدة، عػش  3فبالنسبة للعاصمة مثال بالسيولة، أخر  مراكز بتزويد اؼبراكزمن قياـ عديد  _
  ؛ة ميلة وغريىا أيضاالدفلى واؼبدية وتزود قسنطينة، مدين

 ؛كما ككرنا سابلا  دج فلط 3222بــقيمة األمواؿ اؼبمكن سحبها من بعا اؼبوزعات  وتسليف قرار بتحديدازباك _ 
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وىػو مػا يربػع مصػا  مؤسسػة  ،تليري تاريخ سحب أجور اؼبوظفش ومن  اؼبتلاعدين الص عادة مػا تػتم يف الفػرتة كاهتػا مػن اللػهر _
 ؛فت  مراكز ال يد يـو اعبمعةية ومن مث إمكان ال يد
 ؛األزمةإللاء الرسـو على كافة عمليات التحويالت الص تلـو هبا البنوؾ واؽبيئات واؼبؤسسات العمومية للحد من _ 
إىل ربديػػد ؾبمػػل  اتدؼ الللػػاءهتػػو  ،يبثلػػوف كػػل الواليػػات شمركػػزي شمػػع اؼبديريػػة العامػػة ل يػػد اعبزائػػر مػػع مسػػؤولذب اتللػػاء علػػد_ 
 ؛يف اؼبناسبات اؽبامة آلليات واللروط اؼبوضوعية الكفيلة بتوفري السيولة النلديةا

مػن أجػل ربرػيم الطػوابري للمسػنش اؼبتلاعػدين مت إقػرار صػب أمػواؿ اؼبعاشػات علػى فػرتات متلطعػة، ويف تػواريخ ـبتلفػة بػدؿ مػػن _ 
كافػة الواليػات لتفػادي أي نلػ  يف السػيولة،   تػدابري خاصػة علػى مسػتو  واعتمػاد .ألف متلاعػد دفعػة واحػدة 022وصب مليوف 

 .زب  كل منطلة أو والية أو إجراءات تضمن التنسي  بش العديد من اؼبراكز مؤقتة حيث مت اقرتاح حلوؿ عملية

ف بعػػد الزيػارات اؼبيدانيػة للفػروع البنكيػػة ومراكػز ال يػد نػػر  أ  تشيخيص أزمية السيييولة فيي البنيوت التجار يية وار يد الجزائير:  _3
 3 إشكالية أزمة السيولة يف البنوؾ الترارية ومراكز ال يد تعود إىل ما يلي

ملػػكل السػػيولة اؼبتواجػػد علػػى مسػػتو  مراكػػز ال يػػد ف ،السػػيولة أزمػػةكثػػريا علػػى اسػػتخداـ اللػػيع للتخفيػػف مػػن   عػػدـ التعويػػل_  
ؼبالية اؼبسحوبة إىل الدائرة الرظبية، ما يكلف عن تتلاظبو أيضا البنوؾ بعد تسريل ارتفاع مستويات السحب دوف أف تعود اؼببالغ ا

 .فحس اؼبوزعات اآللية والسحب اآليل مل تتمكن من اللضاء على الطوابري وأزمة السيولة. ارتفاع حرم السوؽ اؼبوازية
ر إكا دفػع نلػدا، بالػدفع بالصػع وسػعر آخػ اـ العميػلالتسعرية اؼبضاعفة أو اؼبزدوجة، أي ربديد سعر إكا قػ أف يتم فرض إمكانية_ 

وتسػريل ظػاىرة سػحب كامػل األجػر مػن قبػل  ،على غرار ما ظهر يف فرنسا ودوؿ أوروبية مع هناية السبعينيات وبدايػة الثمانينيػات
 .اؼبودعش

  ، فبػػا سػػاىم يف تػػأخره، وتعػػاإللكرتونيػػة والنلػػد اآليل بطاقػػات الػػدفع مل تسػػاير ملػػروع واؼبؤسسػػات اؼباليػػة وبريػػد اعبزائػػر البنػػوؾ _
ماليش من حاملي البطاقات الذين يبكنهم تسديد كافة الفواتري يف ـبتلف مراكز ال يد والوكاالت  6أكثػر من سبكش حوايل العملية 

 .اؼبعنية مياه وكهرباء وىاتف ببطاقة السحب الص تتحوؿ إىل وظيفص السحب والدفع، دوف اغباجة إىل سحب األمواؿ
إىل عػدـ  يف النظػاـ اؼبصػريف يف الفػرتات الػص ربػدثنا عنهػا سػابلا ترجػع يف األسػاس سػيولة النلديػةملػكلة نلػ  ال على العمػـو إف  

ملروع العمل  فتلليل، وعربية وأجنبية ، ملارنة مع دوؿ ملاربيةالبنكية وال يدية بواسطة البطاقات اإللكرتوؤ منظومة الدفع تطوير
والتعامػل الترػػاري هبػػا  الذكيػػة وطػػرؽ الػدفع اؼبختلفػػة الػػص ككرهنػا يف اللػػ  النظػػري ةوعػػ  اإلنرتنػػت واألجهػز  بنظػاـ الػػدفع بالبطاقػات

 .السيولة النلدية استخداـ سيسم  بتللي  اغباجة إىل
وتنويع طرؽ سػحب اؼبػواطنش  ،مضطر إىل بلوغ ىذه اؼبرحلة وتللي  العمل بالصكوؾ والدفع النلدي االقتصاد اعبزائري

إدارة   لكػػن لفسػػف .يف االقتصػػاد أحػػد البػػدائل للتلليػػل تػػدرهبيا مػػن اسػػتخداـ النلػػدوالػػص تعػػد  ،اؼباليػػة والػػدفع اللتزامػػاهتم ألمػػواؽبم
Banque Postale  البنػػع ال يػػدي ملػػروعتبػػ   تفكػػر يف ال يػػد

يف األجػػل لػػذلع لػػن يكػػوف حػػل ملػػكل السػػيولة النلديػػة   .6
 .اللريب

 
 
 
 
 

 لجزائريالمحور الثاني: ظاهرة االكتناز في االقتصاد ا
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يف ىػػػذا احػػػور الثػػػاؤ سػػػنتطرؽ إىل ظػػػاىرة ليسػػػت غريبػػػة علػػػى افتمػػػع اعبزائػػػري، وىػػػي شػػػيوع تفضػػػيل التعامػػػل نلػػػدا بػػػش 
 .اؼبتعاملش االقتصاديش

 أوال: خطر ظاهرة  االكتناز وكيفية عالجه 
، ونػر  أف  ملش االقتصػاديشيف االقتصػاد اعبزائػري ملػكلة خطػرية جػدا خاصػة بالنسػبة للمتعػا السػلي االكتنػاز إف ظاىرة

 .والتلف لسبب ما والزالزؿ اغبرائ  والسيوؿو  السرقة حفظ األمواؿ يف البيوت عرضة ؼبخاطر صبة، دبا فيها ـباطر
الػوط  أي عبػم حركػة مبػاء الػػدخل  االسػتثمارىػو يف الواقػع إنلػاص فمػل  االدخػاركػذلع فػىلف االكتنػاز يعتػ  ذبميػدا للسػم مػن     

بػروز سػوؽ خاصػة بػبعا الفئػات مػن األوراؽ النلديػة الوطنيػة،  اػبطورة الناصبػة عػنالعاـ وتعوي  للنلاط االقتصػادي بوجػو عػاـ. فػ
ف ىػذه اؼبمارسػات تؤكػد وبالتػايل فػىل .على غرار مػا ىػو معمػوؿ بػو بالنسػبة للعملػة الصػعبة، وىػو مػا دمػر مػن ظبعػة االقتصػاد الػوط 

مبػالغ ىائلػة عػن طريػ  اكتنػاز   دومػازاؿ يفلػ الػذي فلػد على أف اللطاع اؼبوازي خرج فعال من االكبراؼ البسيط إىل اكبػراؼ خطػري،
ستفعل السػلطات ويبلى التساؤؿ اؼبهم مطروحا3 ماكا  .كتل نلدية ىائلة جدا من طرؼ اللطاع غري اؼبهيكل واؼبضاربش واؼبكتنزين

 بكل أشكالو؟  االكتنازحاربة   7النلدية واؼبالية اعبزائرية 
 ائري ثانيا:  واقع ومظاهر ظاهرة االكتناز في االقتصاد الجز 

ويػػتم  ،ف ىنػػاؾ اؼباليػػش مػػن الػػدينارات الػػص يػػتم سػػحبها يوميػػاوأ ر،تفػػاقم ظػػاىرة االكتنػػاز السػػلي وغيػػاب االدضخػػا ىنػػاؾ
، ما هبعلهػا خػارج اإلطػار الرظبػي لتػداوؿ السػيولة واؼبؤسسات اؼبالية دوف توظيفها من طرؼ البنوؾ السنةاكتنازىا دبعدالت تتراوز 

 .النلدية

الدوافع الذاتية البحتة كصفات الل  واعبلع وحب االكتساب واالختزاف، ألف سلبيتها ناصبة غالبػا عػن  إكا ما استبعدنا
أمور اجتماعية أو نفسية ضيلة وؿبصورة بفئة معينة من اؼبواطنش، وال يبكػن فهمهػا أو ربليلهػا بالعلالنيػة االقتصػادية، فىلنػو يالحػظ 

اؼبؤسسات اؼبالية ؼبمارسة االكتناز يف حػدود ضػيلة ويف أوقػات معينػة. وغالبػا مػا يكػوف أف شبة أسبابا موضوعية معينة تدفع األفراد و 
 كلع التماسا لفماف واالستلالؿ أو بدافع اغبيطة اتلاء للطوارئ أو ألزمات متوقعة أو فبكنة. 

التهرضب من دفع الضرائب، وإجراء يها نز ىناؾ مبالغ معت ة ال يتم التحكم فيها حاليا حيث ال زبضع ألية مراقبة، ما يسم  ؼبكت    
اللطػاع  تمركز ظاىرة االكتناز يف نلػاطات زبػ ت  فانو فضال عن كلع .تعامالت ذبارية ال تعتمد على مبادئ اللفافية احاسبية

ة اؼبػػػوازي، خاصػػػة بالنسػػػبة لػػػبعا الترػػػار الػػػذين يفضػػػلوف التعامػػػل نلػػػدا، دوف اللرػػػوء إىل اسػػػتعماؿ اغبػػػواالت أو الصػػػكوؾ ال يديػػػ
سػبب تػردد ىػؤالء يف اسػتعماؿ وسػائل الػدفع اؼبصػرفية، إىل عػدـ ثلػة جػزء مػن اؼبكتنػزين يف عمليػات  ووالبنكية. وأرجع التلرير نفس

كتناز هترضبا من الضرائبتداوؿ الصكوؾ واغبواالت، أما اعبزء األك  فيلرأ حسب ما استخلصو اؼبتعاملوف االقتصاديوف إىل اال 
8. 

يف ترسيخ ثلافة زبزين اؼباؿ لد   بريد اعبزائر بلرارىا واؼبتمثل يف ربديد سلف للمبلغ اؼبايل الذي يتم سحبو تسببت إدارة 3مثال    
 تاريخ تسلضم ، بعدما عرزت اؼبكاتب ال يدية عن توفري السيولة النلدية يف األياـ العادية دوف اغبديث عن اؼبناسبات اؼبهمة افتمع

وسػػيتم اغبػػديث عػػن أزمػػة السػػيولة يف اؼببحػػث  ، الػػص تتػػزامن مػػع حلػػوؿ اؼبناسػػبات الدينيػػة والوطنيػػةاألجػػور، مػػن  التلاعػػد، واأليػػاـ 
  اؼبوايل.

خوفػػا مػػن سػػرقتها أو ضػػياعها أو تعرضػػها  ويعػػزؼ كثػػري مػػن العمػػالء عػػن حفػػظ أمػػواؽبم يف البنػػوؾ رغػػم أهنػػا اؼبكػػاف األكثػػر أمانػػا   
 ر زبػػوؼ ىػؤالء، وكػػذلع التعػامالت اؼباليػػة الربويػة يف البنػػوؾ أيضػا مػػن بػػش ولعػػل فضػيحة بنػػع اػبليفػة أصػػدؽ مثػاؿ يػػ. لالخػتالس

 .9 أسباب عزوؼ بعا عن حفظ أمواؽبم فيها

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=290&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14445&vid=34
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مػػن  األفػػراديف بيػػوت  10 ومػػن بػػش مظػػاىر االكتنػػاز يف االقتصػػاد الػػوط  ىػػو الػػرواج الػػذي تعرفػػو اػبزانػػات اؼبصػػفحة أو الفوالكيػػة   
ال يبتلكوف الوثائ  و  ،يف قضايا اؼبخدرات واالحتياؿ واؼبتورطوف مناط  الوطناألفارقة الذين غزوا حس  .صبيع اؼبستويات االجتماعية

 .11 الضرورية الص تسم  ؽبم بفت  حساب بنكي

 ثالثا: مؤشرات وأرقام اخصوص ظاهرة االكتناز 
مليػػوف جزائػػري ىبزنػػوف  03.0ال يديػػة مػػنهم مليػػوف جزائػػري ىبزضنػػوف أمػػواؽبم يف الوكػػاالت البنكيػػة و  02.0أف  وأفػػاد التلريػػر نفسػػ    

يكتنزوف أمواؽبم يف حسابات بنكية، يف حش ارتفع عدد األشخاص الذين يبتلكوف حسابات مالية  مليوف 7.20وأمواؽبم يف ال يد 
ثلػػتهم يف  يف حػػش أف اعبزائػػريش يثلػػوف يف البنػػوؾ العموميػػة أكثػػر مػػن .0202ملارنػػة مػػع سػػنة  %6.3دبػػا يعػػادؿ  0200خػػالؿ سػػنة 

  .12 البنوؾ اػباصة الص ربتل اؼبرتبة األخرية يف نسبة اللروء إليها لتخزين األمواؿ

إال أف معظػم اعبزائػريش يثلػوف يف  .اؼببادالت اؼبالية رغم سرعة وتػرية مبػو اللطػاع اػبػاص ؾبمل على اؼبسيطرإف اللطاع العاـ ىو    
ليلرأوا كمالك أخري إىل البنوؾ اػباصة الػص تبلػى الوجهػة غػري اؼبلصػودة بكثػرة لتخػزين  ،ويف البنوؾ العمومية الستة ثانيا ،ال يد أوال
 .مع العلم أف ثلث اعبزائريش يفضلوف اكتناز أمواؽبم يف بيوهتم بعيدا عن أي من ىذه الوكاالت واؼبراكز ،األمواؿ

ويت فرص اسػتثمارية واعػدة فذبميد مبالغ ملدرة وت اعبمهور وشراء العلارات والذىب كلما مت بأيديكلما زادت كميات النلد ف  
اؼبوازيػة  األسػواؽخػارج اللطػاع اؼبصػريف يضػر باالقتصػاد الػوط  كثػريا وينلػ   أواعبمهػور  بأيػديالعملة القتصاد اعبزائري واف علي ا

دؤ سػػعر صػػرؼ العملػػة كلػػع تػػ إيل أضػػف أسػػعارىانػػدرهتا و ارتفػػاع  إيل السػػوداء  يف مضػػاربة عػػدد مػػن السػػلع اؼبهمػػة فبػػا يػػؤدي 
 .. اللومي كثريا ناقتصاداذبميد النلود يضر ب أفخالصة اللوؿ و  ..حاالت التضخم اعبام   إيلالوطنية بصورة ملحوظة فبا يؤدي 

 المحور الثالث: حلول  الدفع اإللكتروني وتأثيرها على أزمة السيولة واكتناز النقود
 سسات اؼبالية اعبزائرية أسفر على ضعف كبري كما سنوضحو يف ىذا احور.بعد دراسة واقع وآلية نظاـ دفع البنوؾ واؼبؤ 

 أوال: ضعف فعالية أنظمة الدفع على المستوى المصرفي والمالي محليا 
اؼباليػة  تعانػت أنظمػة اؼبػدفوعات  التلليديػة يف البنػوؾ واؼبؤسسػا _ هيمنة الدفع التقليدي في المعامالت الماليية والتجار ية:1

 3ويعود كلع إىل ما يلي .14 واؼبؤسسات اؼبالية 13ري يف تسوية اؼبعامالت بش البنوؾ من ضعف كب
حيث قدرت اؼبدة اؼبتوسطة لتحصيل  ،15 _ استخداـ اؼبلاصة اليدوية، والبطء يف ربصيل الليكات والتحويالت اؼبالية بش الزبائن

 يوما يف اؼبتوسط، وتصل أحيانا مدة ثالثة أشهر؛ 00الليع بش البنوؾ بأكثر من 
 _ الوقت الذي تستلرقو قيم الدفع لتسدد _مرورا باؼبلاصة التلليدية_ طويال جدا، دبا يف كلع التحويالت اؼبالية؛

سػتعماؿ طػرؽ _ الفراغ اللانوؤ، وعدـ وضوح التنظيم الذي يؤطر إجراءات اؼبلاصة التلليدية، حبيث فت  البػاب أمػاـ اؼبتػدخلش ال
 ملتوية لتلطية أرصدهتا، كما فت  افاؿ لتزايد نسبة الليم غري اؼبسددة بلكل يستدعي اللل ؛

 _ تلريع اؼبتعاملش االقتصاديش بالتعامل النلدي خارج اعبهاز اؼبصريف؛ 
 ؛_ ضعف الربط اللبكي بش فروع البنع الواحد، وفيما بش البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية

ىػي  0224، وكػاف هبػري اغبػديث آنػذاؾ بػأف تكػوف سػنة 0220وع الربط اللبكي بػش البنػوؾ واؼبؤسسػات اؼباليػة سػنة _ تعثر ملر 
السػنة الػص يػتم فيهػا تطبيػ  اؼبلاصػة اإللكرتونيػػة بػش البنػوؾ، واالنتهػاء مػن عمليػة الػػربط اللػبكي بػش ـبتلػف البنػوؾ واؽبيئػات اؼباليػػة 

 ي، وتعميم استخداـ النلد اآليل؛األخر ، وتألية نظاـ الدفع التلليد
ودائمػا مػا تالحػظ شػلا يف الوسػط فوقػو غػراء  ،دج 022خاصة صنف  ،باليةأصبحت  األوراؽ النلديةومن كثرة شيوع استخداـ   

ستعماالت فهي مساحة إعالنية قبل أف تكوف فأصبحت متعددة اال عليها،هتم اشعار و وأصب  األشخاص يكتبوف أظبائهم ، الص 
 .يةورقة نلد
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 النلديػة األوراؽ ومػن اؼبعدنيػة النلػود مػن الػص تتكػوف االئتمانيػة للوسائل بالنسبة فمثال  _ معوقات استخدام النقود االئتمانية:2

 وصػحة رظبيػة مػن التأكػد وصػعوبة مكػاف، إىل مكاف من نللها كصعوبة استعماؽبا خالؿ من الدفع، نظاـ يف سلبيات عدة طرحت

العمػل. إضػافة  أوقػات يف وحػس ،البنوؾ   شبابيعبالبنوؾ  ارتباطها، و  األوراؽ اؼبزيفة  النلدية لفوراؽ بةبالنس وخاصة الدفع وسيلة
 التعػامالت مسػتو  علػى عػدة ملػاكل طرحػت الوسػائل ىػذه حػس لكػن .اعببػائي التهػرب مػع موازيػة سػوؽ خلػ  يف إىل اؼبسػانبة

  يلي3 ما يف االقتصادية سبثلت

 ؛16الدفع  وسائل مبالغ ودفع سحب يف بالبنوؾ دائما الزبوف _ ارتباط

 اغبسػاب يف رصػيد لػو تػوفر دوف يسػتعمل أصػب  الػذي اللػيع وخاصػة بليمتهػا، التالعػب مػن ربػد صػارمة قػوانش وجػود عػدـ_ 

 البنكي؛
  ؛دفعها لنظاـ البنوؾ قنوات ضعف إىل دائما يرجع وىذا سحبو، أو ربصيلو مدة طوؿ_ 

 .البنكية  التعامالت عن يبتعدوف االقتصاديش اؼبتعاملش جعل الذي واالقتصادية الترارية اتالنلاط على الضريي العبء_ 

 ثانيا: تشغيل أنظمة الدفع اإللكترونية وآلية المقاصة في االقتصاد الجزائري
  .17 حب اإللكرتوؤمن إقامة بنية ربتية من أجل تفعيل الدفع والس 0223أقدمت السلطات النلدية يف اعبزائر ابتداء من سنة   
 من بش أىداؼ ربديث وسائل الدفع ما يلي3 :أهداف تحد ث البنية التحتية لوسائل الدفع_ 1
  ؛استبداؿ الليكات والنلد بالتسديدات الفورية مابش اؼبؤسسات -
   ؛  التحويل اؼبستح  متطورة من اجل تسديد اؼبستحلات مابش اؼبؤسسات  وتسوية وضع أداة خصم -
  ؛بداؿ وربويل النلد وكلع بأخذ ذبارب الدوؿ اؼبتلدمة يف العالقات بش اؼبؤسسات الك   واػباصةاست -
  ؛الستعماؽبا يف عمليات اللراء بش الترار واألفراد اؼبلناطيسيةبطاقات الاستبداؿ النلود عن طري   -
  ؛استبداؿ شيع السحب ببطاقات السحب -
 .البنكي وال يدي  من الليعألسوؽ من خالؿ تعزيز فعالية و توفري أداة بديلة عبميع قطاعات ا -
اؼبالية  مابش البنوؾ واؼبؤسسات ىناؾ ثالث أنظمة إلكرتونية مت تلليلها بعد عمليات التطوير وىي3 نظاـ اعبزائر للملاصة اآللية   

 .Système de Paiement de Masse ( SPM) يسػمى كػذلع نظػاـ الػدفع بالترزئػة أو نظػاـ الػدفع اؼبكثػف أو العػاـ

Algérie Télé Compensation Interbancaire (ATCI) .  8  ولػػػو تسػػػمية أخػػػرLe SIT (Système 

Interbancaire de Télécompensation) ،  اعبزائػػر للتسػػوية اإلصباليػػة الفوريػػة للمبػػالغ الكبػػرية والػػدفع اؼبسػػتعرلنظػػاـ 

Algeria Real Time Settlements، بػش البنػوؾ التراريػة واؼبؤسسػات اؼباليػة اعبزائريػة.  وإف للملاصػة االليػة ونظػاـ النلػد اآليل 
مؤسسػػة مػػابش  ،مؤسسػػات بنكيػة ،بنػع اعبزائػػر ،والػدفع االلكرتونيػػة مسػانبش يعملػػوف علػػى تسػهيل عملياهتػػا ومػػن بيػنهم اؼبسػػانبوف

  .18 البنوؾ
تعػود أنبيػػة إنلػػاء  ارتفييان نسيبة الطليي  علييى النقييود: _  أهميية االعتميياد علييى أنظميية الييدفع اإللكترونيية الحد ثيية  فييي ظييل2

أنظمة دفع اإللكرتونيػة يف اللطػاع اؼبػايل واؼبصػريف اعبزائػري إىل إرسػاء أسػس منظومػة مصػرفية وماليػة إلكرتونيػة وطنيػة تتميػز باغبداثػة 
، ونيػػػػة يف إجػػػراء اؼبػػػػدفوعاتلكرت تسػػػهيل اسػػػػتعماؿ الوسػػػائل اإللتسػػػتطيع مواجهػػػة التحػػػػديات والتطػػػورات علػػػػى اؼبسػػػتو  العػػػػاؼبي. و 

اؼبػايل  االسػتلرارواغبفػاظ علػى  ،لنظاـ اؼبايل واؼبصريف بلكل خاص والنظاـ االقتصادي بلػكل عػاـا يفوالتلريع على استخدامها 
كػػذلع  .واإلشػػراؼ والرقابػػة عليهػػا سػػعيا لتيسػػري إجراءاهتػػا وقواعػػدىا ،تعزيػػز دور البنػػع يف إدارة وربػػديث أنظمػػة الػػدفع، و والنلػػدي

إنلػاء اإلدارات الالزمػػة ضػػمن ، و التنسػي  مػػع وزارة اؼباليػػة هبػدؼ تطبيػػ  أنظمػػة الػدفع لػػديها ولػػد  اعبهػات اغبكوميػػة كات العالقػػة
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 ،االشػػرتاؾ يف اؽبيئػػات واؼبؤسسػػات كات الصػػلة بأنظمػػة الػػدفعو  يف بيئػػة إلكرتونيػػة. األنلػػطة اؼباليػػة واؼبصػػرفيةىيكليػػة البنػػع ؼبزاولػػة 
 .التلليلية ءتورفع كفاواؼبايل وي يلي التطورات التلنية يف النلاط اؼبصريف آيل وضع نظاـ ملاصةو 
 إلى أي مدى وصل الطل  النقدي في ظل أنظمة الدفع المتبناة؟3 سنحاوؿ اإلجابة على السؤاؿ التايل  

صػػاد يف العصػر اغبػػديث لػمل صبيػع وسػػائل الػدفع ومل يعػد االقتييلتصػر علػى النلػػد فلػط بػػل  ي اقتصػػاد الأعػرض النلػود يف  إف   
و البطاقات الذكية والنلود الرقمية والتسهيالت أ االئتمافيكتفي بالتعامالت النلدية بعد انتلار وسائل الدفع اغبديثة مثل بطاقات 

درجػة بلػدر قباعػة أنظمػة الػدفع و  .اؼبركزية باعتبارىا جػزء مػن عػرض النلػود يف االقتصػاد البنوؾ البنكية وزبضع ىذه الوسائل لتنظيم
سالمتها ومتانتها بلدر توفلها يف تسري حسن لتسوية للمعامالت، من خالؿ الثلة يف وسائل الدفع اؼبوضػوعة علػى كمػة اؼبتعػاملش 

 .االقتصاديش، ودبا تؤمنو من استلرار نلدي ضامن لسالمة اؼبعامالت اؼبالية
ؼبفعوؿ إال أهنا غري متطورة، وأف التعامل بالنلد مازاؿ قائما وواسعا بالرغم من أف أنظمة الدفع بش البنوؾ الترارية اعبزائرية سارية ا  

Amnal والترهيػزات األمنيػة مؤسسػة اػبػدمات تػتم بواسػطةنلل النلود صبيعها كبو الوكػاالت البنكيػة جدا، ومازالت مظاىر 
 19 ،
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 .2014_32004 ئريالبنع اؼبركزي اعبزا تلارير3 من إعداد الباحث باالعتماد على3 المصدر

، مػػن كمػا كػاف م ؾبػػا وـبططػا لػو  آنيػة تصػػبحأ اإللكرتونيػػة وتلػليلها، والػص اؼبػدفوعاتكػاف مػن اؼبتوقػع أنػػو بعػد تطػوير 
لكػن   .لالقتصػاد الػوط اؼبتوقع حدوث تسارع كبػري يف الػدورة االقتصػادية الكليػة، فبػا سػينعكس إهبابػا علػى النػاتة احلػي اإلصبػايل 

واؼبػدفوعات اؼبسػػتعرلة ونظػػاـ  صباليػة الفوريػػة للمبػالغ الكبػػريةنظػػاـ اؼبلاصػة، نظػػاـ التسػػويات اإل ة الػػدفع اإللكرتونيػة بعػد تبػػ  أنظمػ
 كػػاف ينتظػػر أف تفضػػيل األسػػر للسػػيولة النلديػػة أو التػػداوؿ النلػػدي خػػارج البنػػوؾ  النلػػد اآليل وبطاقػػات الػػدفع والسػػحب البيبنكيػػة

 Circulation fiduciaire (hors banques وىػػذا  ،12_02 فالنسػػبة بليػػت تػػرتاوح بػػش .سػػخفا، لكػػن كػػاف العكػػس
حيػث عػرؼ ، 0225 طفيػف ابتػداء مػن سػنةىنػاؾ ارتفػاع  فكػاف .تعبري عػن سػلوؾ الطلػب النلػدي يف االقتصػاد اعبزائػري

يف  يل لفمواؿضعف نسبة التحويل اآلكل ىذا يعود إىل .  0202و 0201 يف سنة وكذلع ،%04.6 ليبلغ 0200 أعلى نسبة سنة
وكذا عدـ قياـ ـبتلف اؼبؤسسات اؼبالية حبمالت ربسيسية يف  ،إىل غياب ىذه الثلافة لد  اؼبواطنإطار الدفع باستخداـ البطاقة، و 

وإرغػاـ ـبتلػف اؼبتعػاملش  ،يف ىػذا السػياؽ أف أصػحاب البطاقػات ىػم مػن يبكػنهم اؼبسػانبة يف ىػذا التطػوير كما نؤكدىذا اإلطار،  
 .وليست فلط بطاقة لسحب األمواؿ ،مادىا كنظاـ دفععلى اعت

ؽبذا فىلف أية قناة إلكرتونية حديثة لتلدمي اػبدمات اؼبصرفية دوف فروع بنكية ع  استخدامها. ستكوف دوف شع الوسيلة 
أو أيػػة  تف النلػػاؿكمػػا أف تلػػريع التعامػػل بالنلػػد اإللكػػرتوؤ عػػ  الػػدفع مػػن خػػالؿ اؽبػػا األكثػػر تفضػػيال مػػن قبػػل افتمػػع اعبزائػػري.

وىػو مػا مػن شػأنو ربرػيم مسػتويات التعامػل هبػا علػى اؼبػد   ،سػيللل مػن التػداوؿ بػالعمالت الورقيػة واؼبعدنيػة وسيلة دفع إلكرتونيػة
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كمػا   .دار النلػودة علػى مؤسسػة ضػوىذا بدوره يلل  اغباجػة لطباعػة األوراؽ اؼباليػة والعملػة اؼبعدنيػة فبػا يػوفر مصػاريف باى .البعيد
اؼبرتتبػة  التكلفػةكلفة الناذبة عػن التعػامالت النلديػة، إضػافة إىل تاؼبتحل  على ال االلبفاضد بالفائدة على البنوؾ الص ستدرؾ سيعو 

 .اآليل وصيانتها اؼبوزععلى االستثمار يف أجهزة 
ذه اػبدمة يف أكتوبر مت تلليل ى _ التشغيل الفعلي لخدمة الدفع اإللكتروني عبر شبكة االنترنت في االقتصاد الجزائري:3

، ومػػوبيليس، واػبطػػوط اعبويػػة، وشػػركة اؼبيػػاه اعبزائػػر اتصػػاالت البنػػوؾ العموميػػة واػباصػػة، ، ىػػذه اػبدمػػة لزبائنهػػا علػػى غػػرار0204
وستسػػم ، ىػػػذه اػبػػػدمات اإللكرتونيػػػة، الػػص سػػػتوفرىا بصػػػفة متتاليػػػة . وريػػػدو، وأمانػػػة للتػػػأمشوالتطهػػري للرزائػػػر سػػػياؿ، وجيػػزي، وأ

ؾبموعة ثانية من اؼبؤسسات للزبائن، واؼبلرتكش بتسديد فواتريىم عند شراء الوحدات اؽباتفية، وتذاكر الطائرة، والتسريل يف تأمش 
   وضػػػع موقػػػع إلكػػػرتوؤ كمػػػا مت.أيػػػاـ 5/ أيػػػاـ 5سػػػا و 02/سػػػا 02 رتونيػػػةاإللكعػػػ  اؼبواقػػػع ، CIB السػػػفر، عػػػ  بطاقػػػة مػػػابش البنػػػوؾ
https://www.bitakati.dz/  اػباصػػػة هبػػػا وربديػػػد كلمػػػة السػػػر علػػػى بطاقػػػاهتم و يسػػػم  للزبػػػائن بتلػػػدمي طلػػػب اغبصػػػوؿ

ىػذا ال  .فع اإللكػرتوؤالسػليم واؼبػؤمن لبطاقػات الػد االسػتعماؿالنلدية وكذا شرح قواعػد  األوراؽآالت التخلي  وكذا آالت توزيع 
 .22 حيث يوجد العديد من األخطار 022%يع  أف الدفع اإللكرتوؤ مؤمن 

 ثالثا: الدفع اإللكتروني كآلية للتقليل من السيولة  ومحاراة  االكتناز في االقتصاد الوطني
قبل  من فائدة من الناحية األمنيةؼبا ؽبا  والبنكية والبطاقات ال يدية واؼبصرفية التعامل بالصكوؾ ال يدية وفرض تكثيف

 .تعميم الدفع اإللكرتوؤ بالبطاقة البيبنكية، وتكثيف عمليات اؼبلاصة اللحظية مستلبال
أنػو  يف عديد من اؼبػرات اؼبالية ةر اوز  بعد البفاض السيولة يف النظاـ الرظبي أكدت إجبار ة الدفع اآللي ااستعمال الصكوت: _1

يف إطػار التعػامالت اؼباليػة، وىػي  الصػكوؾ باسػتعماؿبالػدفع اآليل  اؼبتعامػل االقتصػادييلـو سػ 0203 بداية من الفات  من جويلية
كمػػا يلػػـز اللػػانوف اسػػتعماؿ الوسػػائل  .ماليػػش دينػػار والسػػيارات الػػص تفػػوؽ مليػػوف دينػػار جزائػػري 3زبػػ  العلػػارات الػػص تزيػػد عػػن 

يما ىب  بيع وشراء اعبواىر والتحف اللديبة واألعماؿ الفنية واألثػاث اللػدمي البنكية يف التعامالت الص تفوؽ قيمتها مليوف دينار ف
الرظبيػػة  واؽبيئػػاتكمػػا يلػػـز اإلدارات العموميػػة  .باإلضػػافة إىل تسػػديد الػػديوف واؼبسػػتحلات اؼباليػػة العلػػ ،واؼببيعػػات اؼبعروضػػة للمػػزاد 

إىل األمػر مػن وزارة اؼباليػة للبنػوؾ الػذي يلػر بلبػوؿ كػل األمػواؿ البنكيػة، إضػافة واؼبؤسسات العمومية واػباصػة بلبػوؿ وسػائل الػدفع 
. وىػذا غػري معلػوؿ كػوف أف السػلطات ربولػت مػن ؿباربػة  23  7%مالين دينػار بضػريبة جزافيػة قػدرىا 02وإكا فاؽ  .خارج اؼبنظومة

ىل النظاـ اؼبصريف بدؿ التفكري يف وسائل لتبييا األمواؿ إىل اللائمة على العملية وف  قانوف ينظم العملية من أجل إرجاع السيولة إ
جادة كتطوير أنظمة الدفع اإللكرتونية وتلليلو. إضػافة إىل إطػالؽ اغبكومػة لللػرض السػندي الػذي أطللػت عليػو وزارة اؼباليػة اسػم 

يف للانونيػة، وىػذا اللرض الوط  للنمو االقتصادي الستعادة األمواؿ والسيولة الػص تسػتلل خػارج اللطػاع الرظبػي وإعطائهػا الصػفة ا
  نسبة فائدة السندات وكيفية االكتتاب فيها. حددت أين. 0204أكتوبر  05وأفريل  04الفرتة بش 

مازالػػػت مسػػػتمرة خػػػالؿ ىػػػذه  االكتنػػػاز يف االقتصػػػاد اعبزائػػػريإف عمليػػػات _ تعمييييم اسيييتخدام البطاقييية البيبنكيييية والبر د ييية: 2
، حيػث تتػأخر اؼببػالغ الػص سػحبها مػن والنلػدي ع سرعة تداوؿ النلود يف السػوؽ اؼبػايلوبوترية متزايدة، ما يتسبب يف تراج واتالسن

ويبلػػػى اغبػػػل الػػػذي نػػػراه كبػػػن ىػػػو ضػػػرورة تبػػػ  أنظمػػػة دفػػػع إلكرتونيػػػة مػػػع تعمػػػيم  .يف العػػػودة إليهػػػا واؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة طػػػرؼ البنػػػوؾ
ل يديػة بطاقػات دفػع يف األجػل اللصػري دبختلػف أشػكالو استخداـ البطاقة البيبنكية يف الدفع اإللكرتوؤ وجعػل بطاقػات السػحب ا

وأنواعػػػو وآلياتػػػو وـبتلػػػف وسػػػائل الػػػدفع اإللكرتونيػػػة الػػػص تعمػػػل علػػػى تلليػػػل مػػػن حركػػػة األمػػػواؿ وسػػػرعة دوراف النلػػػود بػػػش األفػػػراد 
24واؼبؤسسات اؼبالية واالقتصادية يف االقتصاد الوط  

. 
  وبالتايل البد من3 
 .موزع، وىو اؽبدؼ اؼبسطر يف األجل اللريب 1222  وبلوغ 0142 آللية إىل أكثر_ رفع عدد اؼبوزعات ا 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 . موزع ع  كامل الرتاب الوط  3222 _ رفع عدد النهائيات يف احالت الترارية إىل أكثر من
مػالء وعػدد اؼبكاتػب مالين بطاقػة بريديػة وبنكيػة، ليكػوف ىنػاؾ توافػ  بػش عػدد البطاقػات والع 6_ زيادة عدد البطاقات إىل أكثر 
 مليوف بنكية وبريدية.  02ال يدية على األقل الوصوؿ إىل 

جهػػزة الػػدفع علػػى مسػػتو  أتعمػػل رفلػػة البنػػوؾ واؼبؤسسػػات اؼبصػػرفية العموميػػة واػباصػػة علػػى تعمػػيم أف  SATIM _ علػػى شػػركة
تسػػهيالت وإعطػػاء  ،نلػػل واؼبستلػػفياتاؼبطػػارات وؿبطػػات الو  اللباضػػات اؼبختلفػػة فضػػال عػػن ،الترػػار واؼبطػػاعم واحػػالت الكػػ  

 .القتنائهاائتمانية 
يضػمن اللضػاء علػى ملػكلة األوراؽ النلديػة سالػدفع اإللكػرتوؤ  تفعيػل فإ والنيات  اإلجميالي المحليي: اليدفع اإللكترونيي _3

اللػركات   تكلػف بعػااؼبزورة، وضباية الزبائن من عمليات السػرقة، إىل جانػب ضبايػة اؼبؤسسػات الكػ   مػن أخطػاء اؼبػوظفش الػص
ففػي كػل مناسػبة , اعبزائػري  االقتصػادلػهدىا يسيلضي على أزمة السيولة النلدية الػص  اغبديثةتعميم وسائل الدفع و  .خسائر كبرية

كمػا سيلضػي  .مليوف زبوف نفسها عاجزة عن تلبيػة طلبػات زبائنهػا 03اجتماعية ذبد البنوؾ ومؤسسات ال يد الص زبدـ أكثر من 
لػػدفع فػػواتري  اؼبواطنػػوفإللكػػرتوؤ علػػى ملػػكلة الطػػوابري الػػص تلػػهدىا العديػػد مػػن اؼبؤسسػػات اغبكوميػػة الػػص يتػػدافع أمامهػػا الػػدفع ا

 .الكهرباء واؼباء واللاز وغريىا من الفواتري

ع ، كمػػا سيسػػاىم يف ارتفػػا %022أف اعتمػػاد نظػػاـ الػػدفع اإللكػػرتوؤ سيسػػاىم يف ارتفػػاع اؼبعػػامالت اؼباليػػة بنسػػبة تفػػوؽ 
كونػػو سػػيؤثر علػػى سػػرعة دوار النلػػد، وبالتػػايل ربريػػع عرلػػة النلػػاط االقتصػػادي   .النػػاتة احلػػي بنلطػػة أو نلطتػػش علػػى أقػػل تلػػدير

اعبمهػور وشػراء العلػارات والػذىب   بأيػديكميػات النلػد   قلػتكلمػا وتتضػاعف آليػات االسػتثمار. وعلػى عكػس مػا ككرنػا سػابلا ف
االقتصاد  سيفعلاللطاع اؼبصريف  يفالعملة القتصاد اعبزائري واف فرص استثمارية واعدة علي اويت فكلما مت ذبميد مبالغ ملدرة وت

 ويتحوؿ االقتصاد من اقتصاد الظل إىل اقتصػاد حليلػي منػتة ومصػدر فريتفػعاؼبوازية  السوداء   األسواؽ ويلضي علىالوط  كثريا 
 ..وتنخفا األسعارسعر صرؼ العملة الوطنية 

نفػػػػاؽ لكرتونيػػػػة مػػػػن اإليف حصػػػػة اؼبػػػػدفوعات اإل %02 ىازيػػػػادة قػػػػدر  إكا كانػػػػت ىنػػػػاؾ، ب الدراسػػػػات االقتصػػػػاديةحسػػػػوبالتػػػػايل  و  
  .صبايليف الناتة احلي اإل % 0ؿ دزيادة تعا إىلف تؤدي أيبكنها  االستهالكي

 : خاتمة
وؿباربػػػة  دؼ تلػػػدمي خدمػػػة أفضػػػل للزبػػػائنرغػػػم الوعػػػود اؼبتكػػػررة للسػػػلطات النلديػػػة واؼباليػػػة بتعمػػػيم اؼبػػػدفوعات اإللكرتونيػػػة هبػػػ      

وسيكوف تعميم التعامالت مستلبال ؾبرد خطوة أولية كبو التخفيف من حدة  .اؼبلاكل اؼبصرفية، بليت ىذه الوعود ح ا على ورؽ
لكػن  .اإللكرتونيػة السيولة ومراقبة اكتناز األمواؿ يف ظل رغبة كثري من اؼبواطنش يف حفظ أمواؽبا نلداب بدالب مػن اسػتخداـ البطاقػات

 قبل كلع ال بد من ربديث وسائل الدفع وبنيتها التحتية لتداوؽبا بأماف وكفاءة. 
غياب ثلافة الدفع اإللكرتوؤ يف افتمع اعبزائري يفرض تطبي  ىػذا األمػر تػدرهبيا، خاصػة مػا يتعلػ  باسػتلطاب األمػواؿ لكن      

 .من  امتيازات للزبائن مثل إعفائهم من الضرائب ؼبدة معينة اؼبوازية، والذي هبب أف يتم يف البداية عن طري 
تلػريع أصػحاب األمػواؿ . و تب  اؼبصاغبة االقتصادية من خالؿ اللضاء على االقتصاد اؼبػوازي السلطات النلدية واؼباليةالبد على 

 .من أجل إيداع أمواؽبم يف البنوؾ الستثمارىا يف ملاريع منترة
أف ىنػػاؾ بدايػػة متواضػػعة لعمليػػات الػػدفع اإللكػػرتوؤ، إك ال يػػزاؿ اسػػتخدامها ع يف اعبزائػػر هبػػد إف اؼبالحػػظ القتصػػاد الػػدف

  وعػػدد قليػػل جػػدا. وقلػػة موزعػػات األوراؽ النلديػػة 0202عمليػػة سػػنة  03715،  عػػدد عمليػػات الػػدفع بالبطاقػػات قػػدرت ؿبػػدوداب 
البنػػوؾ واؼبتعػػاملش مػػن صبيػػع بػػش  والتسػػوية ات اؼبلاصػػةاإلمكانيػػات التلنيػػة الػػص تسػػهضل إجػػراء وهنائبيػػات نلػػاط البيػػع، وغيػػاب

وتفعيل، من أجل تللي  تلاص الليكات من ثالثة أياـ إىل يػومش أو يػـو واحػد، أو يف اللحظػة   ربتاج إىل تطوير األطراؼ الص
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ويبلػى التحػدي تعػاملش. التصػور الضػوئي بػش كػل اؼبتعتمػد علػى  الػص تلنية جديػدةالعن طري  استخداـ  عاؼبياكما ىو معموؿ بو 
أف تواجهو ىو قدرهتا على تأمش اؼببادالت اؼبالية اإللكرتونية، وىو أمر متاح بتلديره من  السلطات اؼبصرفية واؼباليةالذي هبب على 

 .خالؿ االستفادة من التطور التكنولوجي يف ىذا افاؿ عاؼبيا

دفع اإللكػػرتوؤ واؼبلاصػػة اآلليػػة حثػػت السػػلطات النلديػػة يف هنايػػة سػػنة وعوضػػا أف يػػتم اإلسػػراع يف عمليػػات التطػػوير والتلػػليل للػػ  
ألهنػا تعتػ  مػوارد  ،مكتنزيهػا خػارج البنػوؾ 0204بعد البفػاض السػيولة بػالبنوؾ التراريػة، وتوعػدت سػنة  مواؿاألعلى إيداع  0203

من األفراد يلدموف على سحب أمواؽبم بعد  . وىذا دبثابة زبويف جعلمن شأهنا اؼبساعدة على اػبروج من نف  التبعية للمحروقات
 بروز جو عاـ يبيل إىل التلاـؤ أكثر منو إىل التفاؤؿ.

 :الهوامش
                                                           
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. 
ية، حيث تفيد التلارير اؼبختصة بأنو عانت اؼبؤسسات اؼبالية ومراكز ال يد من ظاىرة عدـ عودة السيولة إىل الدائرة الرظبية مع تنامي دور السوؽ اؼبواز   2

دينارا، فبا يؤثػر على مستو  السيولة النلدية، خاصة وأف بريد اعبزائر على  00دينار تسحب، ال يعود منها إىل دائرة ال يد حوايل  100من ؾبموع 
 عكس البنوؾ ال يعرؼ عمليات ربويالت كبرية، وال إيداع لفمواؿ.

وابري والفوضى واغبركة الص تبدأ كل مساء من اليـو إىل غاية صباح اليـو اؼبوايل كوف أف اللباب يتخذوف من تأجري دورىم بعا اؼبظاىر سبثل يف الط  3
 آالؼ دينار  يف الطابور مهنة للتخل  من البطالة.. 1إىل  300 سعر الدور من 

 الت البنكية يف سطيف.اؼبدراء العاموف لبعا مراكز ال يد وحس اؼبكاتب الفرعية، ومدراء الوكا  4
 أف حيث األياـ، ىذه مثل يف السيولة على للطلب تلدير سوء إىل أساسبا يعود نظرنا يف اؼبلكلة ىذه ظهور ناصر فىلف حسب الدكتور سليماف  5

 3راجع. اؼبتوقع الطلب تلدير وبسنوا مل للسيولة اؼبوفرة على اؼبؤسسات اللائمش
دورية أكاديبية ؿبكمة، نصف سنوية، تصدر عن كلية االقتصاد  ؾبلة الباحث، وحلول، أسباب الجزائر في  ةالنقد السيولة أزمة_ سليماف ناصر، 

 .262، ص. 2011، 02عبامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اعبزائر، العدد 
ر على ىذا النوع من اؼبؤسسات اؼبالية وـبتلف توجد ىذه اؼبؤسسة اؼبالية يف العديد من األنظمة اؼبالية واؼبصرفية العاؼبية كفرنسا مثال. ولإلطالع أكث  6

أطلع عليه  وم: . https://www.labanquepostale.fr/accueil.html 3خدماهتا، راجع اؼبوقع اإللكرتوؤ للبنع ال يدي الفرنسي
12_05_2017. 

يف اؼبائة من أرصدة  40الص تفرضها اللوانش الضريبية يف بريطانيا عند الوفاة، بنسبة تصل إىل  Inheritance Tax مثاؿ عن كلع ضريبة الرتكة  7
 الضريبة.اغبسابات اؼبصرفية والليمة السوقية للعلارات، كنا قد ككرنا أف بعا الدوؿ اؼبتلدمة  مثل بريطانيا  ربارب االكتناز من خالؿ فرض ىذه 

3 قر ر  كشف عن اكتناز مال ير غير خاضعة للضرائ ، تظبية يوسفي،   8 _  01_30جريدة اػب ، يومية  جزائرية مستللة، ملاؿ منلور يـو
 .2017_50_30، أطلع عليه  وم:  http://www.djazairess.com/elkhabar/278732 . ؼبزيد من اؼبعلومات أنظر20123

زبائن من بش حرهم يف كلع أنو حس ولو كانت الزيادات الربوية ال سبس أموالو احفوظة يف البنع، إال أف أموالو تستلل يف من  قروض ربوية ل  9
 البنع، وىو ال يريد أف يلارؾ يف ىذه العملية.

ماليش سنتيم، وردبا أكثر، حسب نوعية  4دينار إىل  4000رتاوح من يبحث الكثري من الزبائن عن أكثر اػبزانات أمانا مهما بلغ شبنها، وىو ي  10
بيت يف اػبزانة، بلد التصنيع، اللفرة، وتوفرىا أيضا على جهاز اإلنذار يف حاؿ حاوؿ أحدىم فتحها ووضع رقم خاط ، وعن خزنة تتي  إمكانية التث

 اغبائط إلبعادىا عن العيوف.
3 زائر ين، مقال منشور في جر دة الخبر،  ومية جزائر ة، انوت سر ة في ايوت الجسلمى حراز،   11 . ؼبزيد من اؼبعلومات 2014 ماي  05يـو
 أنظر3

http://www.elkhabar.com/ar/nas/401165.html#sthash.uLvSHbzR.dpuf .2017_05_30: ، أطلع عليه  وم  

https://www.labanquepostale.fr/accueil.html
http://www.djazairess.com/elkhabar/278732
http://www.elkhabar.com/ar/nas/401165.html#sthash.uLvSHbzR.dpuf
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3 مليون جزائري  كتنزون األموال في ايوتهم،  12ايباف كيموش،   12   .2012_00_24جريدة الفرر، يومية جزائرية مستللة، ملاؿ منلور يـو

http://www.al-fadjr.com/ar/economie/220496.html2017_06_24ه  وم: ، أطلع علي. 
من  113و 3110 البنوؾ3 أشخاص معنوية مهمتها األساسية والعادية إجراء العمليات اؼبوضحة يف اؼبواد 114 اعت  قانوف النلد واللرض يف اؼبادة  13

 حبيث تتضمن ىذه اؼبواد األعماؿ الص كلفت البنوؾ هبا، وتنحصر يف النلاط التالية3، 10-20قانوف 

 على صبع الودائع واؼبدخرات اؼبمكنة من األفراد، واللياـ دبن  اللروض؛_  العمل    
 _ توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها ربت تصرؼ الزبائن والسهر على إدارهتا.   
شكل ودائع مع اشرتاط األمواؿ اؼبللاة من اعبمهور كل األمواؿ الص يتم تلليها من اللري، وال سيما على  10-20 من قانوف 111وتعت  اؼبادة     

 إعادهتا بعد ح  استعماؽبا.
األمواؿ من اؼبؤسسات اؼبالية يعرفها قانوف النلد واللرض بأهنا3 أشخاص معنوية مهمتها األساسية والعادية اللياـ باألعماؿ البنكية، ما عدا تللي   14

ولكن ال تستعمل أمواؿ اللري يف شكل ودائع،  ويكوف اؼبصدر األساسي  ، أي أهنا تلـو باللرض على غرار البنوؾ الترارية،111اعبمهور دبعىن اؼبادة 
 لفمواؿ اؼبستعملة يتمثل يف رأس اؼباؿ اؼبؤسسة اؼبالية واللروض اؼبسانبة واالدخارات  طويلة األجل ..اخل.

 فهم الوكالء واألعواف الذي يتصرفوف حسب بنع اعبزائر فىلف الزبوف ىو كل شخ  أو مؤسسة ؽبا حساب بنكي أو بريدي أما الزبائن الظرفيش  15
 غبساب اللري، وكل شخ  شريع يف عملية مالية تتم بوساطة بنع آو مؤسسة مالية.

تعتبر وسائل الدفع جميع الوسائل التي ُتَمكن من تحو ل 3 منو كما يلي 130 وسائل الدفع يف اؼبادة 10-20  عرؼ قانوف النلد واللرض  16
 .و األسلوب التقني المستعملاألموال مهما كان الشكل أ

، باؼبفهـو الواسع آلية العمل بش كل من منلخت األعماؿ، اغبكومات، اؼبستهلكش واؼبؤسسات اؼبالية الذي Payment System  نظاـ الدفع  17
  بتم من خاللو 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 3ويتم الدفع بعدة أنواع لفنظمة

 ـ اؼبدفوعات اؼبكثفة كنظاـ دفع متطوضر وكلع بداية جوافواللاضي ببداية تطبي  نظا، 2006 وذبسضد التليري يف اؼبرسـو اغبكومي الصادر يف ماي  18
مت اإلقرار كتلييم أوضيل لبداية تطبي  ىذا النظاـ على أنضو ساري اؼبفعوؿ بش ـبتلف البنوؾ،  2006 وبعد افلس الوزاري اؼبنفذ يف ديسم ، 2006

 :واؼبسانبوف ينلسموف إىل
 .SIB  نظاـ اؼبعلومات اؼبصرفيةىو كل بنع أو مؤسسة أخر  أعضاء يف :المساهم -أ

ىو اؼبؤسسة الص ترسل وتستلبل قيم اؼبلاصة من اجل حساهبا اػباص أو غبساب مؤسسة أخر  لديها حساب يف دفاتر بنع  :المساهم المباشر -ب
 اعبزائر الذي يليد فيو رصيد اؼبلاصة.

اشػػرة يف التبػػادؿ وإمبػػا تفػػوض مسػػاىم مباشػػر، ورصػػيد اؼبلاصػػة وىػػو اؼبؤسسػػة الػػص ال تسػػاىم مب: Sous Participant تحييت المسيياهمين  -ت
 .االلكرتونية ؽبذه اؼبؤسسة ىو رصيد اؼبساىم اؼبباشر ويكوف للمساىم حساب جاري يف دفاتر بنع اعبزائر

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. 
20

اغبصوؿ على  انتظار يف  ، ناىيع عن االعتداءات اإلرىابية،سبيزت بعماؿ غري مؤىلش وعتاد غري مالئم للمعايري الدولية لنلل األمواؿاالنطالقة   
 .و''ر ال'' الفرنسيةو ''برينلز'' جديدة لللركة األمريكية  صفلة

21
 Circulation fiduciaire (hors banques)/M2. 

 Operational Risk, Reputation Risk, Legal Risk, Cross Border Issue, Other Risk من بش اؼبخاطر مايلي3  22
23

 Ordonnance N° 15-01 du 23 juillet 2015, Portant Loi de Finances Complémentaire- Article 43 et Instruction 

Ministérielle N° 002 du Juillet 2015- Ministère des Finances. 
24

 L=f(EB)Where: L= Liquidity,  EB = Electronic Banking 
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