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Résumé
Les différents types de politiques économiques travailler pour atteindre aux
indicateurs économiques finales, recueillis par le modèle de N.Kaldor : le plein emploi, la
croissance économique, les niveaux générales des prix, les équilibres externes (la balance des
paiements, La stabilité du taux de change). Comme politiques de pilotage, il fait la politique
monétaire et la politique budgétaire.
Nous allons déterminer dans cet article, les outils quantitatifs pour ces deux politiques
monétaire et budgétaire comme suite.

تمهيد:
ً
تعمل البلدان قاطبة عى بلوغ الرفاﻩ الاجتما)ي لكافة مواطن./ا ،بالشكل الذي يسمح ألي م.:م أن يتمتع بأفضل
ً
إشباع لكل طلباته من حيث الكم والنوع ،وتصبوا لذلك بتحديد –بالدرجة ٔالاوPى -أهدافا اقتصادية تتضمن مبدئيا
الرفاﻩ الاقتصادي ،هذا ٔالاخ YZالذي يستجمعه بامتياز الاقتصادي " "Nikolas Kaldorبمربعه السحري املشهور باسمه،
حيث نجد أربع أهداف .iائية :مستوى التشغيل ،معدل النمو الاقتصادي ،الاستقرار tي مستويات ٔالاسعار وأخYZا
التوازنات الخارجية )مxZان املدفوعات وسعر الصرف(.
تختلف السياسات الاقتصاديةبZن هيكلية ) (Structurelleودورية ) ،(Conjoncturelleإذ يطول مدى ٔالاوPى
م.:ا ،وتتعمق إسYاتيجي .ا ويضخم تمويلها ،بحيث تش .ر .ا الدول املتقدمة اقتصاديا ،أما السياسات الدورية،
فتكون ظرفية وتتمثل tي السياسة النقدية ،السياسة املxZانية ،سياسة سعر الصرف ،السياسة الاجتماعية وسياسة
املداخيل ،بحيث نجد م.:ا السياستZن النقدية واملxZانية مثار جدل أحيانا وتكامل أحيانا أخرى tي قياد.ا للسياسات
الاقتصادية الدورية.
تمثل النصوص القانونية الح xZاملالئم لتحديد مجال اختصاص كل سلطة ،ورسم الطرق الكفيلة بسع./ا إPى
ً
أهدافها املسطرة مسبقا ،بشكل يضمن التكامل الواجب ضرورة لتفعيل كافة ٔالاعوان ؤالاشخاص العوام والخواص
نحو بلوغ أق ما يمكن بلوغه بالنسبة للهداف الدورية ال.:ائية.
يسعنا من خالل هته الدراسة تقديم سرد كم واقي نوضح من خالله الطرق الكفيلة بممارسة السلطة
النقدية ممثلة tي بنك الجزائر والسلطة املالية التنفيذية ممثلة tي الحكومة الجزائرية ملهامهما املتعلقة بالسي إPى
تحقيق ٔالاهداف ٕالاقتصادية ال.:ائية.
 ماHي الطرق الكمية والواقعية املعتمدة للسياست@ن النقدية وامل@Cانية ي الجزائر ح@ن مسعاها ألهدافها
الJKائية؟
أوالٓ :الاليات الكيفية لسMي السياست@ن النقدية وامل@Cانية لتحقيق ٔالاهداف الداخلية:
 -Iآلية سMي السياسة النقدية لتحقيق ٔالاهداف الداخلية من خالل ٔالادوات الكميةٔ :الادوات الكمية Hي الرقابة
غ@ 9املباشرة للبنك املركزي ،ال_^ ]Jدف من خاللها التأث@ 9عZى حجم الائتمان املصري بمجمله ،وبغض النظر عن
أوجه استخدام الائتمان والقطاعات ال_^ يوجه إلJrا ،حيث يؤثر Joذا عZى إجماlي الاحتياطات النقدية املتوفرة،
مما ينعكس عZى قدرة البنوك التجارية ي منح الائتمان ،وهذا تبعا لالتجاﻩ التوسMي أو التقييدي لسياسة البنك
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املركزي النقدية لتكون النتائج بصورة ملموسة ،فاألدوات الكمية يمكن أن تكون تقييدية ي حالة مكافحJxا
للتضخم ،أو توسعية ي حالة دفع عجلة النمو الاقتصادي أو مكافحة البطالة )زيادة مستوى التشغيل(،
وباف9:اض أن السياسة املنتهجة تكون معاكسة تماما لدى امليكانزمات املوالية ،فإن سياسة البنوك املركزية ح@ن
مكافحJxا التضخم تكون كما يZي:1
 -1-Iسعر)معدل( إعادة الخصم  : -"le réescompte"-تتوجه سياسة البنك املركزي نحو السيطرة عى
القوى التضخمية داخل الاقتصاد ،فعندما يكون هناك عرض لالئتمان أك¦ Yمن املعروض الكي للسلع والخدمات
فإن ذلك يؤدي إPى ارتفاع ٔالاسعار ،ولتفادي تكرار هذﻩ ٔالاخYZة ،أي لتفادي حدوث التضخم ،يعمد البنك املركزي إPى
التأثt YZي النقود املتداولة ،وكذا حجم الائتمان املصرtي الكي وذلك باستعماله ألداة سعر إعادة الخصم بتأثYZﻩ tي
سعر الفائدة وtي حجم ٔالارصدة النقدية لدى البنوك التجارية ،وذلك عى النحو التاPي:
 -1-1-Iالتأث@ 9ي سعر الفائدةt :ي الظروف ال® تسود ف./ا حالة التضخم والتوسع النقدي غ YZاملرغوب
فيه ،يعمد البنك املركزي )السلطة النقدية( إPى إتباع سياسة نقدية انكماشية )تقييدية( باللجوء إPى رفع سعر إعادة
الخصم والذي يYتب عليه قيام البنوك التجارية برفع سعر الخصم الخاص .ا )أي سعر الفائدة الذي تقرض به
عمال.³ا( ،ومع´ ذلك أن رفع تكلفة القروض ال® تحصل عل./ا البنوك التجارية من البنك املركزي ،قد أدى إPى رفع
تكلفة القروض ال® تقدمها تلك البنوك إPى عمال.³ا ،وسوف يقلل ذلك بدورﻩ من رغب .م tي إجراء هذا الخصم و
الاقYاض من البنوك التجارية ،فينكمش حجم القروض املؤدي النخفاض حجم النقد املمكن تداوله عى مستوى
الاقتصاد الوط´ ككل ،فتنخفض الاستثمارات ويقل الطلب عى السلع و الخدمات لتنخفض ٔالاسعار ،فينخفض
املعروض املتاح من السلع و الخدمات )ٕالانتاج الكي( ،مما يؤدي إPى ارتفاع البطالة ،ويمكن تلخيص هذا tي ظل هذا
امليكانxZم:

علما أن:
  : Mنوعية السياسة النقدية و¼ي هنا انكماشية )تقييدية  -تضييقية(.
  : P.R.Eسعر إعادة الخصم )الخاص بالبنك املركزي(.
  : P.Eسعر الخصم )الخاص بالبنوك التجارية( : i .معدل الفائدة لإلقراض.
  : Eالخصم لألوراق التجارية )من طرف عمالء البنوك التجارية لد.Ãا(.
  : C.Bالقروض البنكية )املوجهة إPى العمالء( : I .الاستثمار ٕالانتاÆي.
  : Dالطلب الكي أو ٕالانفاق الفعي عى السلع و الخدمات.
  : Pاملستوى العام لألسعار )حدة أو اتجاﻩ التضخم(.
  : Yعرض املنتجات املتاحة )ٕالانتاج الكي( : Chômage .مستوى البطالة.
 -2-1-Iالتأث@ 9ي حجم ٔالارصدة النقدية لدى البنوك التجارية :قصد محاربة أوضاع التضخم ،يعمد البنك
املركزي إPى إتباع سياسة نقدية تقييدية ،فYZفع من معدل إعادة الخصم ،لينبثق عنه إحجاب البنوك التجارية عن
إعادة خصم ما لد.Ãا من أصول tي شكل أوراق تجارية ،فتنقص السيولة الالزمة لهذﻩ البنوك ،وتنخفض إمكانية
خلقها للقروض املصرفية ،ليقل حجم نقود الودائع )حجم ٔالارصدة النقدية املتاحة للبنوك التجارية( ومن ثم عرض
النقود )عرض وسائل الدفع tي ٕالاقتصاد( ،وعى التواPي انخفاض كل من الاستثمار ،الطلب الكي" ،املستوى العام
لألسعار"ٕ" ،الانتاج الكي" ،مع الارتفاع tي "معدل البطالة" ،وهذا ما سيتم توضيحه tي امليكانxZم التاPي:
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إضافةإPى أن:
  :R.Eإعادة الخصم )من طرف البنوك التجارية لدى البنك املركزي(.
  :L.B.Cسيولة البنوك التجارية :C.C .خلق القروض )املصرفية(.
  :MDالكتلة النقدية مع¦ Yع.:ا كنقود ودائع )حجم ٔالارصدة النقدية بالبنوك التجارية(.
-2-Iالاحتياطي ٕالاجباري )ٕالالزامي ،القانوني("t:les Réserves Obligatoiresي حاالت التضخم ،حيث .دف
السياسة النقدية إPى الحد من الارتفاع tي ٔالاسعار ،إذا الحظ البنك املركزي أن حجم الائتمان الذي قامت به البنوك
التجارية قد تجاوز املستوى املرغوب فيه ،فسوف يلجأ tي هذﻩ الحالة إPى رفع نسبة الاحتياطي القانوني ،ويYتب عى
ذلك تقليل سيولة هذﻩ البنوك عن طريق تجميد جزء من احتياطا.ا النقدية ،فYتفع معدالت الفائدة لإلقراض ،مما
يYتب عليه التقليل من قدرة هذﻩ البنوك عى التوسع tي عمليات ٕالاقراض وخلق ودائع جديدة ،إذ قد تجد البنوك
التجارية أ.iا مضطرة إPى التوقف عن منح الائتمان لفYة من الزمن ح® يمك.:ا رفع رصيدها لدى البنك املركزي ،عى
املستوى الذي تقتضيه نسبة الاحتياطي الجديدة املقررة ،وقد ال يقتصر ٔالامر عى هذا فقط ،بل قد تضطر هذﻩ
البنوك إPى اسYداد بعض قروضها مما يYتب عليه تخفيض حجم الائتمان القائم ،وربما وصل .ا ٔالامر إPى التصرف
tي بعض ٔالاوراق املالية أو التجارية ال® تحتفظ .ا إذا كانت الزيادة tي نسبة الاحتياطي كبYZة ،أو إذا ما كانت املهلة
املعطاة لها بشأن الوفاء .ذﻩ النسبة الجديدة قصYZة ،ويYتب عى هذا كله انخفاض حجم وسائل الدفع tي املجتمع،
فينكمش حجم الاستثمار ،ويقل الطلب الكي مما يؤدي إPى انخفاض املستوى العام لألسعار" ) " Pالتقليل من حدة
املوجة التضخمية( ،مع انخفاض حجم ٕالانتاج الكي وكذا الارتفاع tي معدل البطالة أيضأ ،الامر الذي يأتي ميكانxZمه
كما يي:

إضافة إPى أن:
  :R.Oنسبة الاحتياطات ٕالاجبارية من البنك املركزي عى البنوك التجارية.
 -3-Iالسوق املفتوحة  :-" open market "-تحدث عملية السوق املفتوحة أثرها عى النقود املوجودة tي
التداول عن طريقتZن:2
 -1-3-Iالتأث@ 9ي احتياطات البنوك التجاريةt :ي أوقات التضخم حيث .Ãدف البنك املركزي إPى تقليل
عرض النقود املتاحة )اتخاذﻩ لسياسة نقدية تقييدية( عن طريق الحد من قدرة البنوك عى منح الائتمان ،وذلك
بتخفيض حجم ٔالارصدة النقدية املتاحة لد.Ãا ولذلك نجدﻩ يدخل سوق ٔالاصول املالية )املفتوحة( بائعا لبعض أو كل
ما tي حوزته من أصول مالية ،مما يؤدي إPى الانخفاض tي سيولة هذا السوق ،فإذا ما باع تلك ٔالاصول إPى ٔالاشخاص
فسوف يحصل tي هذﻩ الحالة عى أثما.iا tي صورة شيكات مسحوبة عى حسابا.م لدى البنوك التجارية ،ويقوم
البنك املركزي بخصم تلك الشيكات من ٔالارصدة الدائنة ال® تحتفظ .ا تلك البنوك لديه ،بما يعنيه ذلك من
تخفيض لحجم احتياطا.ا النقدية بما يعادل قيمة ٔالاصول املالية املباعة ،فتقل قدر.ا عى خلق الائتمان ،3وبالتاPي
ارتفاع معدالت الفائدة لإلقراض ،ومن ثم انخفاض الطلب عى القروض البنكية فتنخفض هذﻩ ٔالاخYZة ،مما يؤدي
إPى تراجع حجم الاستثمارات ،فيقل الطلب الكي وينخفض املستوى العام لألسعار" ،"Pوكذا ٕالانتاج الكي مع
الارتفاع tي معدالت البطالة ،كما يظهر امليكانxZم التاPي:
هذا وباإلضافة إPى أن:
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  :V.A.Fبيع ٔالاصول املالية tي السوق املفتوحة من طرف البنك املركزي.
 : L.O.Mسيولة السوق املفتوحة:D.C.B .الطلب عى القروض البنكية.
 -2-3-Iالتأث@ 9ي أسعار الفائدة عZى السندات :إن دخول البنك املركزي )عن طريق سياسة نقدية
تقييدية( بائعا للسندات الحكومية tي سوق ٔالاصول املالية )املفتوحة( ،غالبا ما يصطحب بانخفاض tي أسعارها
السوقية ،مما يع´ ارتفاع أسعار الفائدة عل./ا)نظرا لثبات ما تغله من إيراد( ،بما يعنيه ذلك من زيادة تكلفة
الحصول عى أية قروض جديدة قد يرغب رجال ٔالاعمال tي الحصول عل./ا ،أي الانخفاض tي الطلب عى تلك
القروض )من طرف رجال ٔالاعمال( فتنخفض ¼ي ٔالاخرى )القروض( ،مما يحد من الاستثمار ،ويخفض من الطلب
الكي ،وبالتاPي تدني مستويات ٔالاسعار" ،"Pوكذا ٕالانتاج الكي ،وبالضرورة ارتفاع معدالت البطالة ،وهذا ما يبدو من
خالل تتبعنا آللية عمل هذا امليكانxZم:
إضافة إPى أن:
بيع
 :V.O.G
السندات
من
الحكومية
طرف البنك املركزي )إPى السوق املفتوحة(.
 ٔ :P.M.O.Gالاسعار السوقية للسندات الحكومية.
 : Iمعدالت الفائدة عى السندات: C .القروض عن السوق املفتوح.
 -IIآلية سMي السياسة امل@Cانية لتحقيق ٔالاهداف الداخلية من خالل ٔالادوات الكمية :ما النفقات العامة
بمختلف أصنافها وٕالايرادات العامة بمختلف أنواعها إال أدوات عمل ي يد السياسة امل@Cانية ،ولعل ٔالاصل ي
ممارسة ذلك هو "امل@Cانية العامة للدولة" ال_^ تعد مركز العمليات املالية للدولة ،وعليه سيكون عZى السياسة
امل@Cانية Joذﻩ املعالم ،وبمعالم أخرى تتعلق بنوع السياسة امل@Cانية املراد اتخاذها )توسعية أو تقييدية( ،ومستوى
التكامل مع السياسات الفرعية ّ
للسياسة ٕالاقتصادية )وال سيما النقدية مJKا( ،القيام بما يZي:
 -1-Iملكافحة التضخم :تعمل السلطات املxZانية عى رفع ٕالايرادات املالية من اقتصاد البلد )تصعيد حصائل
الضرائب (...4و/أو خفض النفقات العمومية ،أي العمل عى تحقيق وفرة )فائض( tي املxZانية ،أي السبيل إPى تحقيق
نوع السياسة املالية التقييدية.
 -2-Iملكافحة البطالة ورفع مستويات النمو ٕالاقتصادي :تعمل السلطات املالية عى نمط السياسة املxZانية
التوسعية ،بخفضها لفرض ٕالايرادات املالية من إقتصاد البلد )خفض الضرائب (...و/أو رفع النفقات العمومية
)ورفع ٕالاعانات والدعم ،( ...أي بالصيغة املعاكسة للسابقة ،تعمل السلطات هنا بصيغة التمويل بالعجز املxZاني،
فxZيد الطلب الكي لYZتفع إنتاج منشآت ٔالاعمال ،وترتفع طرديا مستويات التشغيل ،أي إنخفاض مستوى البطالة
ً
)بالرغم من أن هذا سيxامن .ذﻩ الفروض منفردة مع ارتفاع tي املستوى العام من ٔالاسعار -التضخم...(-
أي أن آلية السي من خالل السياسة املxZانية إPى مكافحة التضخم أو مكافحة البطالة ورفع مستويات
النمو ،سيكون بمحاول .ا درئ آثار أو ح® تنبآت الفجوات التضخمية أو ٕالانكماشية عى التواPي ،5ويتم ذلك بإتباع
النهج الذي يشكل سياسة مالية تقييدية ملجا.ة الفجوة التضخمية tي ٕالاقتصاد )بتصعيد سبل ٕالايراد وتقليص
ّ
والركودية لإلقتصاد
ٕالانفاق( ،أو بالنهج املعاكس tي صيغة سياسة مالية توسعية ملعالجة الفجوات ٕالانكماشية
)بخفض الضرائب وسبل ٕالايراد ٔالاخرى وزيادة النفقات العامة(.
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ثانيا :املقاربة القانونية لسMي السياست@ن النقدية وامل@Cانية الجزائرية لتحقيق ٔالاهداف الداخلية :ويأتي هذا تبعا
ملا يZي:
 -Iكيفية سMي السياسة النقدية الجزائرية لتحقيق ٔالاهداف الداخلية :يعتمد "بنك الجزائر" tي تسي YZالسياسة
النقدية عى التأث YZعى النقد وٕالاقتصاد ككل ،من خالل رزنامة من ٔالادوات الكيفية أو كما تسم ،الكمية أو
ٔالادوات غ YZاملباشرة ،نجد ف./ا ما يي:
 -I-Iتقنية سعر إعادة الخصم )  :(Le Réescompteلقد نص قانون النقد والقرض " "10/90عى شروط
استخدام هذﻩ ٔالادوات لدى بنك الجزائر tي املواد ""71" ،"70" ،"69و " "72وعدد ذلك tي:
أ( -إعادة خصم سندات تمثل عمليات تجارية.6
ب( -إعادة الخصم للمرة الثانية ملستندات تمويل تمثل قروض موسمية أو قروض تمويل قصYZة ٔالاجل.7
ج( -إعادة الخصم للمرة الثانية لسندات مصدرة أساسا إلحداث قروض متوسطة املدى.8
د( -خصم السندات العمومية لصالح البنوك و املؤسسات املالية .9كما نجد النظام " 10"01-2000يقسم عملية
خصم "بنك الجزائر" للسندات بZن عمومية وخاصة بامتياز أك YðلألوPى .ويمكننا ٓالان إدراج كافة تطورات معدل إعادة
الجدول  :1تطور معدل إعادة الخصم بالجزائر.
الخصم بالجزائر ،إPى يومنا هذا كما يي:
املصدر :بنك الجزائر– -BANK OF ALGERIAالنشرة ٕالاحصائية الثالثية–رقم-9:ديسم¦ 2009Yص.19:
وبيانيا يتم تمثيل ذلك
كما يي :الشكل  :1تطور
معدل إعادة الخصم
بالجزائر.
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املصدر :من إعداد الباحث بناءا عZى معطيات الجدول رقم .1
 -II-Iتقنية الاحتياطي ٕالاجباري )  :( Les Réserves obligatoireتنص املادة " "93من قانون النقد والقرض
" "10/90عى ما يي" :يحق للبنك املركزي )بنك الجزائر( أن يفرض عى البنوك أن تودع لديه tي حساب مجمد ينتج
فوائد أو ال ينتجها ،احتياطيا يحسب عى مجموع ودائعها ،أو عى بعض أنواع هذﻩ الودائع أو عى مجموع توظيفا.ا
أو عى بعض أنواع هذﻩ التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعمالت ٔالاجنبية .يد)ى هذا الاحتياط "باإلحتياطي
ٕالالزامي".
ال يمكن مبدئيا أن يتعدى الاحتياطي ٕالالزامي  %28من املبالغ املعتمدة كأساس لحسابه ،إال انه يجوز للبنك
املركزي )بنك الجزائر( أن يحدد نسبة أعى tي حالة الضرورة املثبتة قانونا.
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يمكن للبنك املركزي )بنك الجزائر( أن يضع احتياطا إلزاميا يطبق عى املؤسسات املالية وفقا للشروط
املوضوعة tي هذﻩ املادة عى أن يأخذ بعض الاعتبار التسليفات املمنوحة لهذﻩ املؤسسات من قبل البنوك
واملؤسسات املالية عوضا عن الودائع.
كل نقص tي الاحتياطي ٕالالزامي يخضع البنوك و املؤسسات املالية حكما لغرامة يومية تساوي"  "%1من املبلغ
الناقص ويستوtي البنك املركزي هذﻩ الغرامة.
11
تخضع هذﻩ الغرامة للمراجعة وفقا للمادة . "50
tي حZن جاء النظام رقم " ،12"02/04يحدد شروط تكوين الاحتياطي ٕالاجباري لدى دفاتر بنك الجزائر "منذ "
2004/03/04م" كما يأتي" :معدل الاحتياطي ٕالالزامي ال يمكن أن يتجاوز  .%15هذا املعدل يمكن أن يساوي ،%0
معدل الاحتياطياإللزامي يمكن أن يتم تعديله بالنظر إPى طبيعة الاستحقاقات ،وخصوصا الاستحقاقات طويلة
ٔالاجل".13
أ( -وعاء الاحتياط القانوني :ينص النظام " "02/04لـ "2004/05/13م" tي املادة " "02عى أن" :يحتوي وعاء الاحتياطي
ٕالالزامي عى الودائع بالدينار من كل نوع :الودائع الجارية ،الودائع ألجل ،الودائع السابقة لإلستYZاد ،الحسابات عى
الدفاتر tي صناديق التوف YZو الاحتياط ،شهادات الخزينة ،و الودائع ٔالاخرى ".14
ب( -تكوين الاحتياطي القانوني :ينص النظام " t "02/04ي املادتZن ""08و " "06عى التواPي بما يي ":فYة تكوين
الاحتياطي القانوني تقدر بشهر بحيث تبدأ tي اليوم الخامس عشر وتنتt øي اليوم الرابع عشر من الشهر املقبل"،
"الاحتياطي القانوني يكون من أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك و املفتوحة عى الدف Yلدى بنك الجزائر خالل
فYة التكوين".15
ج(-تعويض الاحتياطي القانوني :ينص النظام "t "02/04ي مادتيه ""9و" ،"10عى مايي " :تحصيالت الاحتياطي
القانوني يمكن أن تكون معوضة ،ومعدل التعويض ال يمكن أن يتجاوز املعدل املتوسط لعمليات إعادة التمويل
لبنك الجزائر ،وهذا املعدل يمكن أن يساوي  .%0التعويض يدفع الحقا tي اليوم " "21من كل شهر ،أي بعد " "7أيام
من فYة التكوين".16
كما نجد " :17حساب تعويض الاحتياطي ٕالاجباري يخضع للنموذج التاPي":
حيث:

Ai×Ni×P
360

=Rt

 " : "Rtالتعويض الذي يدفعه بنك الجزائر عى التحصيالت الخاصة باالحتياطي ٕالاجباري خالل فYة
التكوين"."t
 " :"Aiالتحصيالت الخاصة باالحتياطي tي قYة التكوين "."t
 " :"Niعدد أيام فYة التكوين "P" .معدل التعويض لتحصيالت الاحتياطي.
 -III-Iتقنية السوق املفتوحة ) :(Open Marketينص قانون النقد القرض "  "10/90عى مايي tي مادته
":"76
" يمكن للبنك املركزي ) بنك الجزائر( ضمن حدود ووفق الشروط ال® يحددها املجلس أن يتدخل tي السوق
النقدي وأن يشYي ويبيع عى الخصوص سندات عامة تستحق tي أقل من ستة أشهر وسندات خاصة يمكن قبولها
للخصم أو ملنح قروض ،وال يجوز tي أي حال من ٔالاحوال أن تتم هذﻩ العمليات لصالح الخزينة أو لصالح الجماعات
املصدرة للسندات".18
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هذا ونجد أن " بنك الجزائر" ،يتدخل tي السوق النقدي بالعمليات التالية:
أ(ٔ -الاخذ ألجلٔ :الاخذ ألجل  24ساعة ولسبعة أيام :فهذﻩ الطريقة يستند إل./ا بنك الجزائر بتدخله يوميا tي السوق
النقدي عن طريق ٔالاخذ ألجل  24ساعة أو أك.19Yð
ب(– متناقصة القروض عن طريق النداء للعرض :تأسس نظام مناقصة القروض tي السوق النقدي عى شكل النداء
للعرض تبعا للتعليمة رقم "  ،"28/95و الذي يأتي كبديل عن " إعادة الخصم" كمصدر رئي ùللسيولة .تتبع هذﻩ
املناقصات رزنامة يحددها "بنك الجزائر" ،حيث أن كل املشاركZن tي السوق النقدي يمك.:م التعهد بشراء العرض.20
ج( -العمليات ال.:ائية :يعمل بنك الجزائر بصفة يومية عى متابعة السوق النقدي ومعدالت الفائدة املعمول .ا فيه،
ويمكنه من جراء ذلك معرفه وضع هذﻩ املعدالت والتأث YZعل./ا إما رفعا أو خفضا حسب حالة التوتر الهام لها ،ويتم
ذلك عن طريق تدخل بنك الجزائر بعمليات ملدة"  24ساعة" ليمتص أو ليضيف السيولة النقدية باملستوى املرغوب
فيه ،مما يسمح له بالقدرة عى التحكم tي الائتمان عى مستوى السوق النقدي وبصورة يومية.
كما يقوم بنك الجزائر بشراء أو بيع أوراق مالية عمومية ،لها أقل من ستة أشهر لدى التداول وكذا أوراق
خاصة مقبولة إلعادة الخصم و ال® اقتنيت عن السوق الثانوي .وتجدر ٕالاشارة إPى أن هذا البنك ) بنك الجزائر( ال
يتعامل إال مع املؤسسات املالية املرخص لها باملشاركة tي السوق النقدي ،إذ ال تتبع هذﻩ العمليات أي رزمانة عمل.21
د(– اسYجاع السيولة :تنص التعليمة " "02/02الصادرة بتاريخ " 2002/04/11م" واملتعلقة باسYجاع السيولة من
السوق النقدي عى ما يي" :22يتمكن بنك الجزائر من اسYجاع السيولة عى بياض tي أي مرة يرى ف./ا ذلك ضروريا،
وتتم هذﻩ العملية من خالل نداءات العرض ٓالانية ) الفورية( t ،ي أجل يقدر بـ "  2سا " بZن ٕالاعالن و التسجيل لنتائج
العملية .ويمكن لبنك الجزائر استدعاء البنوك لوضع سيولة لديه عى شكل ودائع ل ـ"  24ساعة" أو ألجل بمعدل ثابت،
يسدد لدى استحقاق الوديعة ،كما يمكن لعملية اسYجاع السيولة أن تتم tي أي وقت يرغبه بنك الجزائر ،وتتمثل
مراحل هذﻩ العملية عى العموم tي:
 رسالة إعالن عن نداء للعرض املتعدد أو الثنائي من طرف بنك الجزائر.
 تحض YZلعرض اسYجاع السيولة عى بياضبالنداء للعرض.
 املناقصة وبيان النتائج السYجاع السيولة عى بياض عن طريق النداء للعرض".
 -IV-Iتقنية التسهيالت الدائمة :تعت¦ Yهذﻩ ٔالاداة أحدث أدوات السياسة النقدية البارزة عى الساحة الدولية،
و¼ي لم تكد تصحب إPى ترسانة ٔالادوات من الجهة النظرية ،بحيث أعلن "بنك الجزائر" عن شروعه tي استخدام
"تسهيالت ٕالايداع" تبعا للتعليمة "  "04/05الصادرة tي "2005/06/14م" ،وأتى ف./ا النص بمايي:23
تسهيالت ٕالايداع املعوضة ¼ي من التسهيالت الدائمة ال® يمنحها بنك الجزائر للبنوك.
يمكن للبنوك الحصول عى تسهيالت ٕالايداع املعوضة لتكوين ودائع ل ـ  24ساعة لدى " بنك الجزائر".
ٕالايداعات ل ـ "  24ساعة" للبنوك معوضة بمعدل فائدة بسيط ثابت.
للحصول عى تسهيالت ٕالايداع يجب عى البنوك تقديم طلبا.م ع¦ Yالهاتف لدى مصالح مديرية السوق النقدي
و املاPي ،ويجب عى هذا الطلب أن يحمل قيمة ٕالايداع عى ٔالاك 30" Yðدقيقة" بعد غلق السوق النقدي ما بZن
البنوك tي الساعة  15:30مساءا".
يمكن لبنك الجزائر وtي أي وقت تعديل معدل الفائدة ،ويبدأ هذا التعديل مباشرة يوم ٕالاعالن عنه.
يمكن لبنك الجزائر تعديل شروط الحصول عى هذﻩ التسهيالت أو إلغا.³ا ،هذا ٕالالغاء يمكن أن يشمل بنك
واحد أو مجموعة من البنوك.
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الجدول  :2املتدخل@ن حاليا لدى سوق ما ب@ن البنوك بالجزائر.
املصدر:
http://www.bank-of-

algeria.dz/marche1.htm
 -IV-Iالوضع الراهن :نقر ٓالان بأنه إPى غاية ها هنا تم سرد ما أمكن من آليات عمل السياسة النقدية
ً
الجزائرية منذ قانون النقد والقرض بتعب YZأصح ،ولكن ! ينبي لنا دوما أن نقف الوقفة الحقة عند الوقت الراهن
والحديث لدى أي موضوع يمس بصميم الدراسة .ففي هذا الصدد نشر مؤخرا 24النظام رقم " "02/09املتعلق
بعمليات السياسة النقدية وأدوا.ا وإجراءا.ا ،الذي يعد ٔالاوراق ال® تقبل tي عمليات السياسة النقدية تلك املقبولة
للتفاوض كأساس عام ،سواء كانت عمومية أو خاصة ،عى أن تحدد تواريخ النضج ودرجة السيولة ...بصفة دورية
من قبل مجلس املحاسبة )الفقرة ب من املادة  62من ٔالامر .(11-03
بالنسبة لألدوات املتاحة للسياسة النقدية ،نجد املادة " "10تنص " :لبلوغ أهداف السياسة النقدية املسطرة
من طرف مجلس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية ،يتوافر لدى بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية التالية:
 عمليات إعادة الخصم و القرض - .الحد ٔالادنى لإلحتياطات ٕالاجبارية. التسهيالت الدائمة". عمليات السوق املفتوحة.ترك هذا النظام عمليات "إعادة الخصم والقرض" و"الحد ٔالادنى لإلحتياطات ٕالاجبارية" من اختصاص
ٔالانظمة الخاصة .ا )الواردة سابقا( ،واهتم بتحديد "عمليات السوق املفتوحة" و"التسهيالت الدائمة".
-I-IV-Iبالنسبة لعمليات السوق املفتوحة :تكون ذات فYات نضج من سبعة ) (7أيام )عمليات أسبوعية
عادية( إPى اث´ عشر ) (12شهرا )عمليات ذات فYات نضج أطول( ،وتنقسم ٔالادوات ال® يمكن استعمالها ضمن
عمليات السوق املفتوحة إPى ثالث فئات:
عمليات التنازل املؤقت)عى سبيل ٔالامانة أو tي شكل مستحقات خاصة مقبولة(.
العمليات املسماة "ال.:ائية" )شراء وبيع أوراق عمومية(.
اسYجاع السيولة عى بياض )بإعالن البنوك مناقصات لدى بنك الجزائر ،الذي يعود له الضبط الدقيق
للسيولة البنكية ،وفق تاريخ استحقاق ثابت بفائدة(.
-II-IV-Iبالنسبة للتسهيالت الدائمة :تكون لتموين البنوك بالسيولة أو سح.ا م.:ا ،و¼ي عمليات تتم بمبادرة
من البنوك tي شكل:
تسهيالت القرض الهام ،ال® تمكن بنك محدد ،وفق معدل محدد مسبقا ،من الحصول عى سيولة
من "بنك الجزائر" مع تقديم أوراق مقبولة ،وذلك ملدة " 24ساعة".
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تسهيالت الودائع املغلة بالفائدة ،ال® تمكن بنك محدد من إيداع لـ " 24ساعة" لدى "بنك الجزائر" بنسب
فائدة يحددها هذا ٔالاخ YZبتعليمة ،عى أساس معدل العمليات ٔالاساسية إلعادة التمويل منقوصة .امش معلن
مسبقا وال يوجد أي ضمان يقدم كمقابل.
 -IIكيفية سMي السياسة امل@Cانية الجزائرية لتحقيق ٔالاهداف الداخلية :الجانب ٔالادواتي متعلق tي إطار السياسة
املxZانية بالنصوص القانونية ال® تضبط آليات تنفيذ ٕالايرادات والنفقات العمومية عى حد سواء ،أما بشأن نوع
السياسة املxZانية املتبعة فتحددﻩ عوامل السياسة املxZانية نفسها ،تتصدرها الرغبة السياسية للعهدة الرئاسية
بطبيعة الحال ،بحيث نجد معظم الحكومات التنفيذية املتعاقبة تسى لتطبيق برنامج ذو رعاية رئاسية ،الهدف منه
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ملجاالت يس .دفها ال¦Yنامج ذاته ،وبخصوص ٕالاجراءات التطبيقية لتنفيذ
ٕالايرادات والنفقات العمومية ،فتأتي كما يي:25
 -1-IIتنفيذ ٕالايرادات العامة :يختلف هذا تبعا ملصدر ٕالايراداتالعمومية ،فهناك إيرادات تحصل تبعا إلمتياز
أو لحق السلطة العمومية ،تحصل تبعا ألحكام القانون الجبائيٕ ،الاداري أو املدني ،وتحدد تبعا لطبيع .ا ،وعاءها أو
مبلغها .وثمة إيرادات تحصل من حيث أ.iا تخضع لنفس القواعد وٕالاجراءات املطبقةعى الخواص.
وفقا ألحكام املادتZن " 14و "15من القانون " ،"21-90فإنه يتوPى تنفيذٕالايرادات كل من
ٓالامرونبالصرفواملحاسبون العموميون ،ويتم ذلك تبعا إلجراءات "ٕالاثبات"" ،التصفية" و"التحصيل":
ٕ -1-1-IIالاثبات ) :(la Constatationيعد ٕالاثباتٕ ،الاجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
)املادة  16من القانون " ،("21-90وإثبات الحقوق هيعملية تخص تأمZن أو تق الحقائق بشأن جاهزية الحوادث
املنشأة أواملحصلة للدين العمومي .فعملية ٕالاثباتتختلف ،عى حسب ما إذا كانت عملية ٕالايراد ،تخص ٕالايرادات
الضريبية أو القطاعية )ألمالك الدولة (Domaniales-أوإيرادات أخرى.
 بالنسبةلإليرادات الجبائية أو ألمالك الدولة )القطاعية(ٕ ،الاثبات ف./ا يمثل مجموع العمليات ٕالاداريةال® تخص أحداث توليد الدين الجبائي ،نجد م.:ا مثال :دفع ٔالاجور )املتعلقة بـ " ،("IRGأرباح الشركات )بالنسبة لـ
" ،("IBSتسليم السلع )بالنسبة لـ ".("TVA
 بالنسبةلإليرادات ٔالاخرىٕ ،الايراد يمكن أن ي تم تحصيله تبعا التفاقية ،قرار قضائي )عنالعدالة(،تعويض عن خدمة ...إلخ.
 -2-1-IIالتصفية ) :(la Liquidationبعد أن يتم ٕالاثبات من الوجهة القانونيةٓ ،الامر بالصرفيقوم بتحديد
مبلغ الحقوق للهيئة العمومية .فالتصفيةلإليرادات تسمح بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة عى املدين لفائدة
الدائن العمومي.
من حيث املبدأ،بعد إتمام "ٕالاثبات" و"التصفية" لإليراد ،يقوم ٓالامر بالصرف بإرسال "سند إيراد" إلىاملحاسب
العمومي ،وهو ما من شأنه تمكZن هذا ٔالاخ" YZتحصيل" املبلغ.
 -3-1-IIالتحصيل ) :(le Recouvrementالتحصيل يدخل tي إطار املرحلة املحاسبية ،و.Ãتم بضماملستحقات
ٕالادارية )عن املرحلة ٕالادارية( لصالح الخزينة العمومية.
 -2-IIتنفيذ النفقات العموميةt:ي إطار تنفيذ النفقات العمومية ،يمكن أن نم xZبZن العمليات ٕالادارية
املكتملة منطرف ٓالامر بالصرف ،والعمليات املحاسبية ،املنجزة من طرف املحاسب العمومي .فالعملياتاإلدارية تمكن
من إيجاد )إنشاء( تحقق الدين عى الدولة ،من خالل تحديد مبلغهؤالامر بدفعه ،والعمليات املحاسبية من جهة
أخرى ،ترمي إPى إزالة ما يثقل كاهاللدولة من الديون ال® تدين .ا لدائن./ا )مستحق./ا( ،من خالل:
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ٕ -1-2-IIالالC:ام )ٕ :(l’Engagementالالxام هو النشاط الذي ين أو يحدد )من طرف أي هيئة
عمومية(الواجب أو ٕالالxام )،(L’Obligationالذي يقع عى عاتق الدولةٕ .الالxامليس نشاط تنفيذي tي حد ذاته ،فهو
النشاط ٔالاصي للنفقة العمومية ،الذييسفر عن إنشاء أو زيادة النفقة .منجهة نظر الدائنٕ ،الالxام يمثل بالنسبة له
وعد للدفع ،عى عكس وجهة نظرٕالادارة ،إذ يعد ٕالالxام عى أنه تسجيل لدائنية ٕالاعتماد ،وحجز لهذا ٕالاعتماد املاPي
لهذا ٕالانفاق ،وتجنب فيأن يتم ٕالالxام بالنفقات ٔالاخرى عى نفس ٕالاعتماد.
 -2-2-IIالتصفية ) :(la Liquidationالتصفية تتيح التحقق من صحة الوثائق وتحديد الحجم الفعي
لإلنفاقالعام ،وهذا طبقا ملا تنص املادة " "20من القانون " :"21-90تسمح التصفيةبالتحقيق عى أساس الوثائق
الحسابية وتحديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية .ولذافإن هذﻩ التصفية لهذﻩ الوثائق تكون منجزة نظرا لحقوق
الدائنZن ،كما .دف إلىالتحقق من واقعية أو تحقق مبلغ الدين وترسيخ املبلغ تحديدا .والتصفية تجمعبZن عمليتZن
متمايزتZن ،وكذا متكاملتZن ،إثبات وقوع الخدمة وحساب مبلغ النفقة:
 إثبات وقوعالخدمة ":"Le Service Faitضمان وقوع الخدمات يكون tي تق الحقائق tي وضعيةالحقوق واملتمثلة tي :تنفيذ ٔالاشغال ،إيصال ٕالامدادات ،حضوراملوظفZن ،باإلضافة إPى التأكد من تطابق ذلك مع
نشاط ٕالالxام الذي يسبق التصفية،ويتضح هذا "ٕالاثبات" tي مذكرة tي إشارة مدرجة عى ظهر الفاتورة أو عى
حساب الحالة.
 حساب مبلغالنفقة :يتطلب هذا إستخدام العمليات التقنية املعقدة واملتعددة علىحسب طبيعةالنفقة ،فمثال قد نجد :مضاعفة ٕالاثبات عن طريق السعر الوحدوي ،إقتطاعالتسبيقات والسلوفات املدفوعة أصال
) ،(Déductionتطبيقالجداول )(Les Barèmesواملعامالت ).(Coefficients
ٔ-3-2-IIالامر بالصرفٔ /الامر بالدفع ) :(l’Ordonnancement /Mandatementيعد ٔالامر بالصرف أو ٔالامر
بالدفع )تحرير الحوالات(ٕ ،الاجراء الذي يأمربموجبه دفع النفقات العمومية )املادة  ،21القانون  (21-90وطبقا ملبدأ
الفصل ،الدفعيعد من الصالحيات الحصرية للمحاسب العمومي ،وبكونه كذلك ،فإنه دور مهم tي رقابة
شرعيةالنفقة.
 -4-2-IIالدفع ) :(Paiementيقوماملحاسب العمومي بدفع النفقة إذا كانت مستوفاة لكل هذﻩ الشروط،
وإال فيمتنع عنالدفع ،ففي حالة إستيفاء الشروط ،يتصرف املحاسب العمومي "كأمينصندوق" ،إذ أن الدفع يأخذ
ٔالاشكال التالية :الدفع نقدا ،شيك عى الخزينة ،حوالةبريدية ،تحويل بريدي أو بنكي.
-3-IIتنفيذ الطلبات العموميةt :ي واقع ٔالامر نجد أن سياسة تنفيذ النفقات العمومية ¼ي ٔالاهم من حيث
التنفيذ واملتابعة tي الحياة املxZانية الجزائرية ،ف øمرهونة بمستوى الشفافية والرشاد ،ولذلك يخصص التنظيم
املعمول به نصوص مهمة تحدد آلية إجراء الطلبات العمومية ،بحيث يفرض مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية،
املساواة tي معاملة املرشحZن وشفافية ٕالاجراءات ،و.Ãدف هذا لضمان نجاعة هته الطلبات وٕالاستعمال الحسن للمال
العام.26
بعد ٕالاعالن عن املنافسة ببادئ ٔالامر من طرف املصلحة املتعاقدة ،سواء أكان ٔالامر متعلق باستشارة
) (Consultationحينما تكون الطلبات العمومية تقل أوتساوي عتبة ثمانية ) (8مليون دينار جزائري بالنسبة القتناء
اللوازم أو تنفيذ ٔالاشغال ،وعن أربعة ) (4ماليZن دينار بالنسبة النجاز دراسات أو توريد خدمات ،ويكون هذا مع نفس
املتعامل ٕالاقتصادي وخالل نفس السنة املالية ،وبشكل يمنع فيه تجزئة الطلبات .دف تفادي ٕالاستشارة .أو كان ٔالامر
كذلك متعلق بمناقصة ملا يتعلق ٔالامر بتنفيذ صفقة ) ،(Marcheفإن إجراءات تمرير الطلبات العمومية هته حسب
الحالة ،تتم من خالل الشكلZن املواليZن:
الشكل  :2مخطط إجراءات تمرير الصفقات العمومية.
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املصدر :من إعداد الباحث.
الشكل  :3مخطط إجراءات تمرير ٕالاستشارات العمومية:
املصدر:
الباحث.

من

إعداد

خالصة:
اهتمت هته املقالة
بتوضيح آلية تأث YZالسياستZن
ال®
واملxZانية
النقدية
تمارسهما السلطتZن النقدية
والتنفيذية )الحكومة( عى
التواPي ،حZن مسعاها إPى أهدافها ،سواء كانت وسيطية أو .iائية باألخ .YZفتم توضيح امليكانزمات الواقعية ال® تعمل
.ا السياستZن ع¦ Yأدوا.ا عى أرض الواقع وبصورة نظرية ،ومنه تم املرور إPى واقع ٔالامر عى صعيد الجزائر ،بحيث
الحظنا أن ٔالادوات الكمية للسياسة النقدية باعتبارها ٔالاك Yðفعالية مقارنة بنظ.YZا النوعية أو املباشرة ،واتضح أن
أداتي سعر إعادة الخصم وٕالاحتياطات ٕالالزامية تعت¦ Yأهم الوسائل املتبعة من طرف بنك الجزائر لتسيYZﻩ للكتلة
النقدية للبلدt ،ي حZن نجد تقنية السوق املفتوحة ال ترى للمستوى الدوPي املعهود ،ذلك أن السوق املاPي للبلد
بطبيعة الحال ال يرى إPى ما ¼ي عليه ٔالاسواق املالية العاملية الشهYZة ،إذ ما يعاب عى هته السياسة ¼ي اتباعها
مستويات تسي YZتؤول إPى تفعيل معدالت فائدة أعى ،يتم تمويل بعضها من طرف السلطة املالية )الحكومة( حZن
رعاي .ا ودعمها للنشاطات الحساسة ذات البعد ٕالاسYاتيي ،إذ يتم املحافظة عى مستويات عليا من معدالت الفائدة
ح® tي خضم س YZأزمات دولية ،يكون خاللها من الواجب ٕالاحYاز بخفض معدالت الفائدة إPى أدنى مستويا.ا تماشيا
مع بعض املنظومات املصرفية الدولية ال® جعلت م.:ا منعدمة خالل ٔالازمات ٕالاقتصادية واملالية ال® اجYحت
الكيان املاPي وٕالاقتصادي العالم .شهدنا كذلك من جهة أخرى آلية عمل السياسة املxZانية للحكومة ،من ناحي®
ٕالايرادات والنفقات العمومية ،مع الYك xZكذلك عى آلية تمرير الطلبات العمومية ال® تجر.Ãا الهيئات ،الجماعات
وٕالادارات العمومية ال® تس YZطبقا ألحكام املحاسبة العموميةٔ ،الامر الذي يجعل من الرقابة عى هذا التسيYZ
يكتسب بعد أهم نظرا لكون التصنيفات ال® تجر.Ãا املنظمات الدولية الرسمية تضع بالجزائر tي خانة الشفافية
والفساد بمراتب غ YZمحمودة ،يدعم هذا بطبيعة الحال الفضائح املالية املتوالية.
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