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 مشكلة فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية
 أسبابها ومقترحات لتصريفها

 سليمان ناصر/ د.أ                                                                                          
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                                                                          

 جامعة قاصدي مرباح                                                                                         
 ورقلة                                                                                                 

 :مقدمة
اجلزائرية إحدى مظاهر ختلف اجلهاز املصريف التجارية تعد مشكلة فائض السيولة لدى البنوك 

النسبة للبنوك فإن بالقتصاد ككل، فلأن بقاءها دون استغالل ميثل تكلفة للبنوك و للدولة ككل، إذ 
عدم تصريف هذه األموال على شكل قروض يشكل عبئًا عليها من خالل تكلفة احلصول عليها أي 

وحتريك  هنعاشأموال إلالفوائد املدفوعة للمودعني، وبالنسبة لالقتصاد الوطين فهو يف حاجة إىل 
طريق تعبئة املدخرات كفيل  ومن املعلوم أن متويل االقتصاد بالقروض البنكية وعن. عجلته إىل األمام

ه اآلثار السلبية مثل التضخم يف حالة اللجوء إىل احللول األخرى خاصة التمويل التضخمي بأن جينب
، مع مالحظة أن االقتصاد اجلزائري ويف ظل هذا الفائض من السيولة يعاين من ظاهرة أو طبع النقود

  .الركود التضخمي
إلى ماهي أهم األسباب التي أدت : شكالية اآلتيةنعاجل اإلسوف املختصر يف هذا البحث 

لية لتصريفها موجود فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية ؟، وما هي أهم الحلول الع
 :ثالثة حماور أساسية هيهذا املوضوع من خالل نتناول وس وامتصاصها ؟

 . تشخيص واقع السيولة لدى البنوك اجلزائرية -
 .أسباب مشكلة فائض السيولة لدى البنوك اجلزائرية -
  .مقرتحات لتصريف فائض السيولة لدى البنوك اجلزائرية -
  :تشخيص واقع السيولة لدى البنوك الجزائرية -1

تعاين البنوك اجلزائرية عموماً من إشكالية فائض السيولة غري املوظفة لديها، واليت برزت حتديداً مع 
من احتياج دائم للسيولة لتلك السنة عاين طيلة السنوات السابقة ت تظل أن بعدوهذا ، 2001سنة 
 .اللجوء املستمر لبنك اجلزائر ألجل إعادة التمويل واحلصول على السيولة اليت تلزمه ادفعه

خاصة يف السنوات األخرية، وذلك لقد منا حجم تلك السيولة بوترية متصاعدة من سنة ألخرى 
رية من النقود يف إطار سياسة احلكومة الرامية إىل رفع األجور وحتسني القدرة بسبب طبع كميات كب

الشرائية للمواطن، لتبلغ مستويات مرتفعة تقدر مبئات املاليري من الدينارات، وأصبحت سوق ما بني 
البنوك تعاين من فائض املعروض من األموال ما أدى إىل اخنفاض معدالت الفائدة عليها، وبذلك 
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 السنوات

 2012 – 2006: تطور حجم فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية خالل الفترة

، وإن كان املالَحظ ومن خالل األرقام تراجع هذا الفائض إىل ظاهرة هيكلية تستدعي املعاجلةل حتوّ 
  .أو استقراره يف السنوات األخرية نسيب هلذا الفائض

 :ويبني اجلدول اآليت تطور حجم فائض السيولة لدى البنوك اجلزائرية خالل السنوات األخرية
 2012 – 2006: حجم فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية خالل الفترة

 مليار دج: الوحدة                                                                                                       

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات/ البيان

 7235.8 6733.0 5819.1 5146.4 5161.8 4517.3 3516.5 حجم الودائع
 4296.4 3724.7 3266.7 3085.1 2614.1 2203.7 1904.1 حجم القروض

= فائض السيولة
 القروض-ائعالو 

1612.4 2313.6 2547.7 2061.3 2552.4 3008.3 2939.4 

 .تقارير بنك اجلزائر لسنوات الدراسةمن إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

 :وميكن متثيل اجلدول السابق بالشكل البياين اآليت 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .اجلدول السابق: املصدر

، مث بوترية 2007و  2006يالَحظ على فائض السيولة أنه تزايد حبجم كبري بني سنيت 
يتطلب األمر دورًا كبريًا لبنك لذا متذبذبة يف بقية السنوات وإن كان االجتاه العام مييل إىل االرتفاع، 

اجلزائر من أجل ضب  هذه السيولة وتفادي انعكاساتا التضخمية واخلطرية على االقتصاد الوطين، 
 . وتوجيهها حنو االستخدام العقالين عوض اإلفراط يف منح قروض غري جمدية لالقتصاد
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  :أسباب مشكلة فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية -2
كما أشرنا   2001بالرغم من أن مشكلة فائض السيولة لدى البنوك اجلزائرية بدأت مع سنة 

إال أ�ا تزايدت بعد ذلك بوترية متسارعة يف السنوات األخرية جراء عدة أسباب أو عوامل سابقاً، 
 :فيما يليتناول أمهها ميكن أن ن

 :مواجهة مشكلة نقص السيولة لدى البنوك ومكاتب البريد -2-1
السوق املصرفية ومؤسسات الربيد يف اجلزائر بأزمة حادة متثلت يف نقص السيولة خالل  مرتلقد 

نقص السيولة يف بداياته  و . بدأت يف املناسبات واألعياد وحتولت إىل ظاهرة مزمنةالسنوات األخرية، 
ل األعياد بسبب سوء تقدير للطلب، إذ من املعلوم أن الطلب على السيولة يتزايد خالأساسًا كان 

واملناسبات، ويف شهر رمضان املبارك يكون ذلك بوترية متصاعدة كلما اقرتبنا من �اية الشهر بسبب 
لتسوق وشراء متطلبات العيد، ومما ساعد على ظهور األزمة إصدار تعليمات قبل احلاجة لألموال ل

 .السيولة ألسباب أمنيةذلك إىل مسؤويل وكاالت الربيد والبنوك بعدم ختزين كميات كبرية من 
وقد كان أغلبية احملللني يف بداية األزمة يعتقدون أ�ا ظرفية ال تلبث أن تتالشى مع نقص الطلب 

املناسبات واألعياد، إال أن األزمة ظلت تتفاقم باستمرار وحتولت إىل مشكلة  على السيولة بعد مرور
)مزمنة، وذلك لعدة أسباب أمهها

0F

1): 
املواد الغذائية األساسية ذات االستهالك الواسع، مما تسبب يف احتجاجات ارتفاع أسعار بعض  -

 .بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنواسعة 
 .دفع للفات الرواتب واألجور بعد زيادتا بأثر رجعي، كما سنرى الحقاً  -
هذا األخري  إ�يار الثقة يف البنوك ومؤسسات الربيد لدى املواطن بعد استمرار األزمة، فأصبح -

يفضل ختزين كميات كبرية من النقود لديه ملواجهة احتياجاته خاصة التجار ورجال األعمال وغريهم 
مما تسبب يف تداول كمية هامة من الكتلة النقدية خارج الدائرة ممن يتعاملون مببالغ نقدية كبرية، 

االقتصاد مثل القلب يف اجلسم، أي ومبا أن البنوك يف البنكية وانتشار املعامالت التجارية املوازية، 
يدخل إليه الدم وخيرج يف حركة دورية مستمرة، أصبحت البنوك تعاين من خروج كبري لألموال دون أن 

   .   تدخل إليها كميات مماثلة مما تسبب يف تعميق األزمة
ن مبا فيها مع اندالع مايسمى بثورات الربيع العريب يف العديد من البلدا ت هذه األزمةقد تزامنل

الاورة، ما أدى بالسلطات وبالتعاون مع بنك اجلزائر إىل طبع كميات هائلة من النقود لتغطية ذلك 
 .حتجاجات هلذا السببالموجة استمرار الطلب، وتفادياً ال
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 :ة سنواتدرفع األجور ودفع مخلفاتها بأثر رجعي ولع -2-2
اجلزائري من تدهور مستمر للقدرة الشرائية يف الوقت الذي تعاين فيه طبقات واسعة من الشعب 

للنقود، تسعى الدولة يف كل مرة وحتت وقع االحتجاجات إىل رفع األجور سعيًا منها لتحسني تلك 
القدرة، وذلك عن طريق طبع كميات كبرية من النقود دون مراعاة لآلثار التضخمية هلذه العملية، مما 

 .األسعار –األجور  –األسعار  :ة هي دائرةجعل االقتصاد الوطين يدخل يف حلقة مفرغ
لشراء السلم مبا أن تلك االحتجاجات تزامنت أيضًا مع ما يسمى بثورات الربيع العريب، و و 

رفع األجور للعديد من القطاعات وبأثر رجعي أي مع دفع يف كل مرة إىل  تلجأ احلكومةاالجتماعي 
بالنسبة لتحيني  2013 سنة وحىت 2012، 2011، 2010: خاصة خالل السنوات للفات

خاصة وأن معظم املعامالت يف  سيولةوهذا يتطلب بدوره توفري كميات هائلة من ال ،منحة اجلنوب
، ألن معظم من اجلزائر مبا فيها ذات املبالغ الكبرية تتطلب الوفاء نقدًا وليس بوسائل دفع أخرى

رغبون يف شراء سلع ذات أمثان مرتفعة  استفادوا من دفع هذه املخلفات كالعمال واملوظفني كانوا ي
  .كالسيارات وحىت األراضي والعقارات من احلجم الصغري

 :تمويل مشاريع تشغيل الشباب -2-3
بعد االحتجاجات اليت اندلعت يف العديد من واليات الوطن من طرف الشباب املطالب 

يف إطار بالتشغيل، جلأت احلكومة إىل توزيع كميات هامة من األموال على شكل قروض للشباب 
 CNACوالصندوق الوطين للتأمني على البطالة  ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

وقد تزامنت تلك االحتجاجات أيضاً مع ثورات ، ANGEMلتسيري القرض املصغر والوكالة الوطنية 
الربيع العريب، مما جعل احلكومة ويف إطار شراء السلم االجتماعي تسعى إىل توفري كميات هامة من 
األموال على مستوى البنوك ملواجهة الطلب على هذه القروض، واليت وصلت إىل مستويات قياسية 

مليار دج ُمنحت يف هذا  100يار دج خالل السنوات األخرية، منها أكثر من مل 600جتاوزت 
)2013اإلطار خالل سنة 

1F

2). 
ومما ساعد يف ارتفاع هذا الطلب، الشروط امليسرة املصاحبة هلا، سواء بتخفيض سعر الفائدة 

ملنطقة اجلنوب عليها إىل أدىن مستوياته كمرحلة أوىل، مث إعفائها متامًا من الفوائد خاصة بالنسبة 
)حسب تعليمة رئيس الوزراء بذا الشأن

2F

، وكذلك عدم التشدد يف دراسة ملفات طلب القروض (3
فأصبحت ُمتنح ألسباب سياسية أكثر منها اقتصادية إضافة إىل ضما�ا من الصناديق املتخصصة يف 

 .  ذلك يف حالة عدم اسرتجاعها
 :الجزائريةمقترحات لتصريف فائض السيولة لدى البنوك  -3

خاصة العمومية منها أل�ا املعنية أكثر باألسباب  إن مشكلة فائض السيولة لدى البنوك اجلزائرية
السابقة أي دفع للفات األجور وتوزيع قروض تشغيل الشباب، تتطلب دورًا كبريًا لبنك اجلزائر كما 
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ا الوجهة غري الصحيحة، أسلفنا، لتفادي آثارها التضخمية على االقتصاد الوطين يف حال توجيهه
 :واستغالهلا بشكل عقالين لفائدة هذا األخري، ونرى أن يكون ذلك باإلجراءات اآلتية

 :القانونياإللزامي أو رفع نسبة االحتياطي  -3-1
تلجأ معظم البنوك املركزية يف العامل إىل رفع نسبة االحتياطي القانوين على الودائع يف حالة توفر 
فائض منها لدى البنوك، وتفاديًا لتوجيهها الستعماالت غري صحية لالقتصاد، وبالرغم من أن بنك 

النسبة، ومبا أن مشكلة اجلزائر جلأ إىل هذا اإلجراء يف السنوات املاضية من خالل الرفع التدرجيي هلذه 
رفعًا آخر هلذه النسبة، كحل أويل المتصاص ذلك فائض السيولة الزالت قائمة، فإن األمر يتطلب 
 .الفائض باملوازاة مع حلول أخرى سنتناوهلا الحقاً 

مبوجب التعليمة رقم  % 2.5بنسبة يف اجلزائر ألول مرة االحتياطي القانوين  نسبة قد مت حتديدل
)واملتعلقة بنظام االحتياطي اإلجباري 28/11/1994رة بتاريخ الصاد 73-94

3F

تزايدت ، مث (4
مبوجب  % 12هذه النسبة باستمرار خالل السنوات املوالية لذلك التاريخ، حىت وصلت حاليًا إىل 

-02املعدلة واملتممة للتعليمة رقم  23/04/2013الصادرة بتاريخ  2013-02التعليمة رقم 
)املتعلقة بنظام االحتياطيات اإلجبارية 13/05/2004املؤرخة يف  2004

4F

5). 
احملدد لشروط تأسيس  04/03/2004الصادر بتاريخ  02-04أن التنظيم رقم ومبا 

أشار يف مادته اخلامسة إىل أن هذا االحتياطي ال ميكن أن يتجاوز  االحتياطيات األدىن اإلجبارية قد
)  % 0، وميكن أن يساوي % 15

5F

، فإن الال يسمح لبنك اجلزائر لرفع هذه النسبة جمدداً (6
       .مادامت مل تصل إىل حدها األقصى احملدد يف التنظيم املذكور

 من توجيهها نحو تمويل التجارةتوجيه القروض نحو االستثمارات المنتجة والحد  -3-2
 : الخارجية
تمويل التجارة ل املوجهةظ على البنوك اجلزائرية تركيزها على القروض قصرية األجل و يالحَ 
أن من رغم وهذا بال، واملوجهة لالستثمارعلى حساب القروض طويلة ومتوسطة األجل  ،اخلارجية

 10-90 النقد واالئتمان رقم قانونمنذ صدور القانون املصريف اجلزائري فتح جمال الشمولية للبنوك 
 .26/08/2003الصادر يف  11-03 األمر رقم مل خيالف ذلكو ، 1990سنة 
تلعب الدور تضطلع بدورها الكامل يف متويل االقتصاد، ومل البنوك اجلزائرية مل  نتيجة لذلك، فإنو 

ذي كان يستوجب عليها القيام به من خالل تنويع منح القروض ملختلف القطاعات احليوي ال
 ،متوسطة وطويلة األجل واليت يف العادة تكون منتجة وملختلف اآلجال، خاصة منها االستثمارية

، نظرًا لرحبيتها وقلة املخاطرة وجتميد قصرية األجلبقروض والرتكيز على متويل التجارة اخلارجية و 
 ).2009قبل أن يتم توقيفها سنة ( وكذا القروض االستهالكية فيها، األموال
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وحىت لو ُوجدت قروض متوسطة األجل يف حمافظ البنوك اجلزائرية فإن جزءًا هامًا منها يتوجه 
املوجهة قروض المن  % 70إىل  60فإن نسبة لتمويل التجارة اخلارجية، فمنذ بداية هذه األلفية 

)عمليات التجارة اخلارجيةتمويل ل كانتلالقتصاد  
6F

وهو ما تسبب يف االرتفاع املضطرد لفاتورة  ،(7
الواردات واليت متوَّل يف أغلبها بقروض بنكية، وباملقابل االخنفاض التدرجيي لفائض امليزان التجاري 
اجلزائري بسبب عدم استقرار الصادرات وخضوعها لتقلبات أسعار النف  يف العامل، مما ينذر بعودته 

إذا مل يتم ) أي كما كان من قبل خاصة يف مرحلة التسعينيات وبداية هذه األلفية(العجز قريبًا  إىل
 .التحكم يف حجم الواردات أو التقليص منها

ويتمثل دور بنك اجلزائر يف معاجلة هذه املشكلة باستعمال سياسة تأطري االئتمان 
L’encadrement du crédit  يضع نسبة مئوية كحد بنوعيها الكمي والكيفي، حبيث

أقصى حلجم التمويل املوجه للتجارة اخلارجية من إمجايل متويالت البنك يف السنة على شكل تعليمة، 
وبالتايل ميكن تعديلها حسب الظروف االقتصادية العامة للبلد، وبالنتيجة فإن بقية القروض ويف ظل 

 .رات املنتجةسوف تتوجه تلقائياً إىل االستثما االستهالكيةتوقف القروض 
وباملوازاة مع ذلك، يستعمل سياسة تأطري االئتمان النوعي أو الكيفي بتوقيف التمويل املوجه 
للعديد من السلع الكمالية واالكتفاء بالسلع األساسية، وتوجيه ما يتوفر من أموال من وراء ذلك إىل 

ما يادة اإلنتاج والدخل، وهو متويل االستثمارات املنتجة واملنشئة ملناصب العمل واليت تساهم يف ز 
حلد من امتصاص نسبة معتربة من فائض السيولة لديها من جهة، ويساعد على ا منن البنوك سيمكّ 

 .أخرى جهةفاتورة االسترياد املتزايدة من 
 :في السندات العمومية ىإجبار البنوك على االكتتاب بحد أدن -3-3

 Plancher d'effets: تسّمى بالفرنسيةوهي أداة من أدوات السياسة النقدية و 
publics،  تفرض البنوك املركزيَّة ويف كثري من الدول على البنوك االحتفاظ وباستمرار حبجم حبيث

، أو ميثِّل عادة نسبة أي جمموع الودائع لديها معنيَّ من السندات العموميَّة حسب التزاماتا جتاه الغري
من األوراق املاليَّة للبنك وبالتايل ال ميكن للبنوك أن حتوِّهلا إىل سيولة مئويَّة من رقم احملفظة اإلمجايل 

قبل استحقاقها، وهذا لضمان حدٍّ أدىن ملسامهة اجلهاز املصريف يف متويل احلكومة، وأيضا لتقليل فرص 
مَّة، املصارف يف التخلُّص من هذه السندات احلكوميَّة من أجل زيادة قروضها لألغراض التجاريَّة العا

 .أي اعتبارها أداة إضافيَّة للتحكُّم يف سيولة البنوك
أكتوبر  1يف  Le plancher de bonsيف فرنسا طُبِّق هذا النظام ألوَّل مرَّة حتت اسم 

أمَّا يف اجلزائر . م، وهو يعين إجبار البنوك على توظيف جزء من ودائعها يف أذونات اخلزانة1948
من ودائعها يف شكل   %  7 نت البنوك جمربة على االكتتاب بـم كا1990ديسمرب  31وإىل غاية 

) م1991يناير  1أذونات اخلزانة، إالَّ أنَّ هذا اإلجراء ألغي ابتداء من 
7F

8). 
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األداة المتصاص جزء من فائض السيولة لدى البنوك  لذلك ميكن لبنك اجلزائر أن يستعمل هذه
 .   د أدىن يف املوارد املالية للحكومة من جهة أخرىمن جهة، ولتمكني اجلهاز املصريف من املسامهة حب

إجراءات أخرى مساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى البنوك في األجل  -3-4
 :المتوسط والطويل

إن اإلجراءات السالفة الذكر تعد آنية المتصاص فائض السيولة لدى البنوك، لكن ولتفادي هذه 
 :تدابري أخرى مساعدة تتمثل خاصة يفاملشكلة مستقبًال، البد من اختاذ 

 العمل على تشجيع استعمال وسائل الدفع الحديثة لتخفيض الطلب على السيولة -3-4-1
 :من البنوك

مواجهة يف خزائنها هو البنوك إىل توفري جزء كبري من السيولة  يسعإن أحد أهم األسباب يف 
الدفع يف االقتصاد اجلزائري تعاين من ال تزال وسائل طلبات السحب عليها لغرض املعامالت، إذ 

وبالرغم من حماوالت الدولة  االستعمال الكبري للنقود يف ظل غياب أو قلة استخدام الوسائل األخرى،
)من املعامالت التجارية يف اجلزائر تتم نقداً  % 80 قد بقيتفرض وسائل أخرى وبالتدريج ف

8F

9) ،
تتداول  كميات ضخمة من الكتلة النقديةوبسبب التهرب الضرييب واخنفاض معدالت الفائدة فإن  

لتقليص حجم املبادالت النقدية يف االقتصاد اجلزائري إذن ال سبيل لذلك  .خارج دائرة البنوك
والتقليل من حجم الكتلة النقدية املتداولة على شكل نقود قانونية إال بتطوير أنظمة الدفع، خاصة 

 . بالشيكات والبطاقات االلكرتونية
ة اليت احلكومة مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإلزامية استعمال الشيك يف املعامالت املاليلقد أصدرت 
: يفوالذي دخل حيز التنفيذ  2005ألف دينار جزائري سنة  50يفوق مبلغها 

01/09/2006)
9F

، إال أنه مت إلغاؤه مبرسوم تنفيذي آخر يف نفس السنة، مث إصدار مرسوم )10
يقضي بإلزامية استخدام الشيك، التحويل البنكي، بطاقة الدفع، االقتطاع  2010تنفيذي آخر سنة 
تجة، السند ألمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، وذلك يف كل املعامالت التجارية من الرصيد، السف

(ألف دينار جزائري 500واملالية اليت تفوق قيمتها 
10F

: والذي دخل حيز التنفيذ ابتداًء من )11
وتعتزم احلكومة فرض ذلك من جديد من خالل املعامالت اليت تصل إىل مليون ، 31/03/2011

)مليون بطاقة 7أصدر بريد اجلزائر   2013ولغاية سنة نه أخرى فإجهة ومن  .دج فأكثر
11F

وهي  ،(12
 ،CIBبطاقة الدفع ما بني البنوك أي املؤسسة اليت أصدرت أكرب عدد من البطاقات املستعملة حالياً 

مليون حساب  15عدد مالكي احلسابات الذين يتجاوزون بكثري من  أقلالعدد ال يزال هذا أن  رغم
 .بريدي حالياً 

إال أن ذلك مل يقض على مشكلة استعمال السيولة بشكل كبري، ويعود كل هذا، من  رغم بال
 :ذلك يف نظرنا إىل سببني
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انتشار ظاهرة استعمال الشيكات بدون رصيد، رغم أن القوانني اجلزائرية جتّرم ذلك وتنص على  -
العقوبات بكل وضوح، إال أن املتضرر من هذه اجلرمية يعاين الكثري من أجل احلصول على حقه 

 .القانوين بسبب إجراءات التقاضي اليت تأخذ وقتاً طويالً 
الدفع بشكل كبري وواسع، إذا من املعلوم أن القبول العام هو  عدم توفري أماكن استعمال بطاقات -

 . أهم الشروط لتداول النقود أو ما ينوب عنها
لذلك يتوجب معاجلة هذه األسباب وتوفري احللول الالزمة هلا، وذلك بالتعاون بني بنك اجلزائر 

 .القائمة واحلكومة، سواء عند وضع الربامج االقتصادية، أو بتفعيل النظم القانونية
 :تشجيع روح المبادرة لدى المسؤولين والحد من عائق التجريم -3-4-2

القضاء على روح املبادرة واإلبداع لدى مسؤويل البنوك اجلزائرية، تشدد القوانني جتاه  من أسباب
هؤالء املسؤولني فيما خيص سوء اإلدارة والتسيري، خاصة بعد سلسلة الفضائح اليت عرفها اجلهاز 

كفضيحة اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري، وإذا كانت هذه القوانني   يف اجلزائرياملصر 
والتنظيمات قد أتت أكلها فيما خيص إبعاد ذلك اجلهاز عن اهلزات والفضائح فإ�ا باملقابل أنتجت 

من اختاذ أي مبادرة أو قرار ملعاجلة بعض االختالالت أو األزمات اليت  ختوفًا لدى أولئك املسؤولني
تعاين منها البنوك اجلزائرية، ومنها مشكلة فائض السيولة لديها، وهو ما يتطلب إعادة النظر يف تلك 

ق وبوضوح، بني املغامرة بأموال البنك واملودعني يف توظيفات خطرة رّ القوانني بالشكل الذي يف
 . واختاذ القرار الشجاع يف معاجلة املشكالت واملبادرة

 :إبعاد البنوك خاصة العمومية عن ضغوط الممارسات السياسية -3-4-3
كما متت اإلشارة سابقاً، فإن كميات ضخمة من األموال مت توفريها على مستوى البنوك خاصة 

يت مت ذكرها، وهذه العمومية منها، لتغطية الطلب املتزايد على قروض تشغيل الشباب بالصيغ ال
، إذ ال تتم دراسة ملفاتا تعارف عليهالقروض ال ميكن اعتبارها قروضًا ممنوحة لالقتصاد باملفهوم امل

دراسة اقتصادية ومالية معمقة، وال ُمتنح على أساس جدواها االقتصادية، بل مت إقرارها أساسًا لشراء 
وهو ما جعل تلك البنوك حتت  ،لعملالسلم االجتماعي وملواجهة احتجاجات الشباب الطالب ل

، لذلك البد من إعادة الدور االقتصادي للبنوك يف تعبئة املدخرات يف التمع من الضغوط احلكومية
جهة، وتوجيهها على شكل قروض ناجعة ومنتجة وحمركة لالقتصاد من جهة أخرى، حىت ال تتحول 

كان األمر يف سبعينيات القرن املاضي ويف   تلك البنوك إىل جمرد صناديق لتمويل مشاريع الدولة كما
 .ظل النظام االشرتاكي

بأن ) بنك اجلزائر(نشري يف األخري، إىل أن التنظيمات البنكية يف اجلزائر جتيز للبنك املركزي 
يتدخل المتصاص فائض السيولة لدى البنوك بشرائها بسعر أعلى من سعر السوق النقدية، ألن هذا 

بسبب كثرة العرض كما أشرنا سابقاً، ويبقى ذلك من احللول األخرية اليت ميكن السعر يشهد اخنفاضاً 
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أن يلجأ إليها بنك اجلزائر يف حالة تزايد ذلك الفائض، وإن كانت األرقام تشري إىل تناقصه كما 
 .أسلفنا

 : الخاتمة ونتائج البحث
اجلزائرية خاصة  لقد تبني لنا من خالل هذا البحث، أن مشكلة فائض السيولة لدى البنوك

العمومية منها ويف حال عدم استغالهلا متثل تكلفة سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة لالقتصاد الوطين، 
ويف حال توجيهها إىل قروض غري جمدية لالقتصاد فذلك ميثل أيضًا استخدامًا غري عقالين لألموال 

  :   فيما يلي لخصها كنتائج هلذا البحثابا، واليت ميكن أن نبواملدخرات، وقد كان هلذه املشكلة أس
بعد أن كانت البنوك اجلزائرية تعاين من نقص السيولة وإشكالية إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر،  -

، مث تزايد هذا الفائض خالل السنوات السبع 2001حققت فائضًا يف السيولة ابتداًء من سنة 
 .ات أو التناقص الضئيل لكن االجتاه العام هو التزايداألخرية، مع تسجيل أنه أحياناً مييل إىل الثب

لقد كان ألزمة نقص السيولة اليت مرت با البنوك ومؤسسات الربيد أثر كبري يف سعي السلطات  -
إىل توفري كميات كبرية منها، خاصة بعد أن حتول ذلك النقص إىل أزمة مزمنة بسبب ا�يار الثقة يف 

 .كبرية من النقود خارج الدائرة البنكيةتلك املؤسسات، وتداول كميات  
بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطن والتعبري عن ذلك باالحتجاجات، جلأت السلطات إىل رفع  -

رجعي، مما تطلب توفري كميات كبرية من السيولة لدى البنوك األجور يف العديد من القطاعات وبأثر 
، وقد تزامن ذلك مع 2012، 2011 ،2010ملواجهة هذا الطلب خاصة خالل السنوات 

اندالع ما يسمى بثورات الربيع العريب، وبالتايل كان القرار سياسيًا دون مراعاة لآلثار التضخمية هلذا 
-األجور-األسعار: اإلجراء، وهو ما جعل االقتصاد اجلزائري يدخل يف حلقة مفرغة هي دائرة

 .األسعار
سن نصوص قانونية توفر لفئة الشباب قروضًا بغرض لنفس السبب السابق، سعت السلطات إىل  -

التشغيل وبشروط ميسرة، وهو ما تطلب توفري كميات إضافية هامة أيضًا من السيولة لدى البنوك 
 .ملواجهة الطلب على هذه القروض

مبا أن ظاهرة فائض السيولة أصبحت مشكلة هيكلية تعاين منها البنوك اجلزائرية خاصة العمومية  -
كم سيطرتا على السوق املصرفية من جهة، ولكو�ا املعنية غالباً بتنفيذ برامج احلكومة خاصة منها حب

ما تعلق منها بتشغيل الشباب من جهة أخرى، وحىت وإن كانت الظاهرة قد خفت حدتا مؤخراً، 
ولة فإن األمر يتطلب تدخًال من بنك اجلزائر لتفادي اآلثار التضخمية اليت قد تنجم عن هذه السي

استغالهلا بشكل عقالين خيدم االقتصاد الوطين، قروض غري جمدية، و  توجيهها إىلالفائضة يف حال 
   .وقد تقدمنا مبقرتحات يف هذا الشأن ميكن اعتبارها كتوصيات هلذا البحث
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 :الهوامش واإلحاالت
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