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Abstract:  
    The Algerian economy, like other petroleum economies, has known an increasing flow of reserve assets in 
foreign currencies, especially at the beginning of this century, making the bank of Algeria increasing the 
acquisition of its foreign exchange assets. This remarkable financial situation contributed to the increase in 
money supply, which was the reason for the price instability. This requires the intervention of the bank of 
Algeria in a manner that avoid the undesirable effects of the Algerian economy by adapting and activating the 
monetary policy and introducing new sterilization tools such as the return of liquidity, permanent facilities and 
the transfer of treasury deposits from commercial banks to bank Algeria.  Absorbing excess liquidity to some 
extent.       

  :مقدمة
، واليت متثل السياسة االقتصاديةمن طرف السلطات العامة يكون من خالل ما يسمى بالسياسة  االقتصاديضبط النشاط 

�دف  )البنك املركزي(النقدية السلطات  إجراء قائم على مراقبة عرض النقود من طرف باعتبارهاالنقدية أحد أجزاءها، وهذا 
 واليت يتم حصرها يف أربع أهداف أساسية يطلق عليها باملربع السحري ،للبلد االقتصاديةحتقيق أهداف عامة و�ائية للسياسة 

)Magique Carre ( لالقتصادينسبة )Nicolas Kaldor( واملتمثل يف رفع مستوى النمو 1971نة اليت قدمها يف س ،
؛ فضال عن حتقيق التوازن )احلد من التضخم(الداخلي االستقراروحتقيق ) حماربة البطالة( ، حتقيق التشغيل العامتصادياالق

حتقيق هده األهداف النهائية، يستوجب على السلطات النقدية لبلد ما تبين  وللوصول إىل ،)توازن ميزان املدفوعات( اخلارجي
حنو أهدافها النهائية، مع إخضاعها لضوابط ومعايري حمكمة؛ إىل جانب  االقتصاديةاسة إسرتاجتية سليمة تعمل على توجيه السي

  .           االقتصادي االستقرارتزويدها باألدوات الالزمة اليت متكنها من األداء الكامل وحتقيق 

م حجــم األصــول النقديــة اجلزائــري، تنــامي ظــاهرة نقديــة جديــدة وبشــكل تــدرجيي تتمثــل يف تزايــد تــراك االقتصــادولقــد عــرف 
الكبري املسجل يف أسـعار  االرتفاعالصافية بالعمالت األجنبية لدى بنك اجلزائر، وهذا نتيجة التغريات اإلجيابية احلاصلة أساسا يف 

صـبحت حيـث أ ،برميل البرتول خالل العقد األخري من القرن املاضي، والعقد األول من القرن احلايل واليت عرفت بـالطفرة البرتوليـة
تلك املوجودات النقدية بالعمالت األجنبية، املصدر األساسي للتوسع النقدي يف اجلزائر، بـل أصـبح هـذا العامـل مـع مـرور الوقـت 

 2005املصدر الشبه الوحيد للتوسع النقدي إىل درجة أن املوجودات من األصول الصافية بالعمالت األجنبية، أصبحت مع �اية 

للطـابع املسـتقل هلـذا املصـدر، جعـل هنالـك ظهـور حتـديات كبـرية أمـام السياسـة  نظـراو . M2قدية بعنوان تغطي بالكامل الكتلة الن
بالنقــد األجنــيب بطريقــة تســمح  االحتياطيــةالنقديــة لبنــك اجلزائــر، وذلــك يف حماولتــه التعامــل مــع حجــم التــدفقات الكبــرية لألصــول 

األسـعار يف ظـل التزايــد   اسـتقرارالوصــول إىل الـتحكم يف الكتلـة النقديـة وحتقيـق غـري املرغوبـة هلـذه الـوفرة املاليـة؛ أي  اآلثـاربتجنـب 
بــالعمالت األجنبيــة، ممـــا جعــل بنــك اجلزائــر يلجـــأ  االحتياطيــةاملســتمر ألحــد أهــم مقـــابالت الكتلــة النقديــة واملتمثلــة يف األصـــول 

 اعتمــادقــد األجنــيب املرتاكمــة لديــه، وذلــك مــن خــالل بالن االحتياطيــةلتكييــف سياســته النقديــة وإحتــاد إجــراءات تعقيميــة لألصــول 
وبنــاء علــى مــا ســبق، كانــت اإلشــكالية الــيت ســوف . الســلبية هلــذه الــوفرة املاليــة اآلثــارأســاليب وأدوات السياســة النقديــة للحــد مــن 

تعقـيم تـدفقات األصـول قيـام بنـك اجلزائـر ب هل يسـاهم: يعاجلها البحث، واليت ميكن صياغتها يف سؤال جوهري على النحو التايل
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املرغوبـة، يف ظـل تزايـد أمهيـة املوجـودات النقديـة اخلارجيـة كمصـدر أساسـي لإلصـدار  النقدية بالعمالت األجنبية وحتييد أثارهـا غـي
  النقدي يف اجلزائر، يف رفع كفاءة السياسة النقدية املتبعة؟     

التحكم يف فائض السيولة وتعقيمه، يتوقف على مدى : تاليةعلى الفرضية ال االعتمادولإلجابة عن إشكالية البحث، حناول 
أدوات السياسة النقدية وإمكانية تطوير قدراته على تعقيم حركة تدفق األصول النقدية بالعمالت  استخدامقدرة بنك اجلزائر على 

  .     احمللي االقتصاداألجنبية إىل داخل 
  :ي ومكوناتهالمقاربة النظرية الحتياطيات الصرف األجنب -أوال

تعدد املفاهيم اليت تناولت موضوع احتياطيات الصـرف األجنـيب، نـاجم عـن اخـتالف وجهـات النظـر حـول الغـرض مـن وراء 
 .االحتفاظ وحيازة تلك األصول االحتياطية بالعمالت األجنبية، فضال عن االختالف فيما خيص العناصر الداخلة يف تركيبتها

ناصر املشكلة ملخزون احتياطيات الصرف األجنيب لدى بلد ما و وضعها يف بوتقة واحدة، خمتلف الع إذ ال ميكن اجلمع بني
وذلــك لوجــود شــيء مــن التبــاين يف درجــة ســيولتها، علــى الــرغم مــن وجــود شــبه إمجــاع حــول دور األصــول االحتياطيــة يف مواجهــة 

ىت لو متيـز هـذا التعريـف بالدقـة املتناهيـة وهـذا نظـرا العجز املؤقت يف ميزان املدفوعات، إال أنه ال ميكن حصرها يف تعريف واحد ح
  .للتغريات الدائمة واملستمرة يف املالمح االقتصادية و النقدية دوليا

عملية تراكمها بالظروف واملواقف الطارئة اليت  ارتباطالصرف من النقد األجنيب، و  احتياطياتمن طبيعة ومكونات  انطالقاو 
 :صياغة مضمو�ا كالتايل االقتصادينيالعديد من  استطاعالصرف األجنيب،  احتياطياتاهرة تراكم قد يتعرض هلا البلد املعين بظ

  :الصرف األجنبي احتياطياتتعريف  -1
  :عبارة عن وسائل دفع دولية تتميز خباصيتني مها:"بأن االحتياطيات الدولية هي 1966سنة "Héller"رأى االقتصادي هيللر 

  .املتعاملني اخلارجيني تتمتع بالقبول من كل -   
  ."1التعبري عن قيمتها يتم بوحدات نقدية أجنبية معروفة دوليا و على وجه اليقني -   

الصــرف األجنــيب، علــى أ�ــا أصــول ماليــة بــالعمالت  الحتياطيــاتهيللــر  االقتصــادييشــري هــذا التعريــف املقــدم مــن طــرف  
إىل جانـب ذلـك حتضـى  اسـتخدامهااملثلى، أي جاهزة  وال يوجد عائق أمام األجنبية يف حالة كاملة السيولة أو أقرب من السيولة 

  .االقتصاديةبالقبول العام يف املعامالت 
  :فمن خالل هذا التعريف نالحظ الرتكيز على خاصيتني   

 .الدولية من مجيع املتعاملني سواء داخليني أو خارجيني االقتصاديةصفة القبول العام يف املعامالت : األولى
  .و موثوق �ا) جديرة(بوحدات نقدية أجنبية قوية  االحتياطيةيعرب عن األصول : الثانية

مبيزة القبول العام إضـافة إىل كو�ـا أصـول  ارتباطهاالصرف األجنيب و  احتياطياتهيللر وحتديده ملفهوم  إليهمن خالل ما توصل    
ودة حبــوزة الســلطات النقديــة واخلاضــعة لســيطر�ا تتضــمن األصــول املوجــ االحتياطيــاتبــالعمالت األجنبيــة، يفيــد ذلــك بــأن تركيبــة 

  :التالية االحتياطية
  .احليازة الرمسية للذهب النقدي -  
  ).القوية( العمالت األجنبية القابلة للتحويل -  
  .لدى صندوق النقد الدويل ) وقفامل(مركز شرحية الذهب  -  

تلــك " :ت الصــادر عــن صــندوق النقــد الــدويل، االحتياطيــات الدوليــة بأ�ــاوتعــرف الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املــدفوعا
األصــــول اخلارجيــــة الــــيت تكــــون متاحــــة بســــهولة للســــلطات النقديــــة  والــــيت تــــتحكم فيهــــا مــــن أجــــل التمويــــل املباشــــر إلخــــتالالت 
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ثري يف ســـعر العملـــة أو املـــدفوعات، والتنظـــيم غـــري املباشـــر لكميـــات هـــذه اإلخـــتالالت مـــن خـــالل التـــدخل يف ســـوق الصـــرف للتـــأ
  ."2ألغراض أخرى

الصــرف األجنــيب علــى املفهــوم الــوظيفي للســلطات النقديــة، بصــفتها اهليــأة  الحتياطيــاتيركــز تعريــف صــندوق النقــد الــدويل 
نقــد الناجتــة عــن املعــامالت مــع صــندوق ال االحتياطيــاتالدوليــة وإدار�ــا، مبــا يف ذلــك  باالحتياطيــات االحتفــاظالرمسيــة الــيت تتــوىل 

كما أن األصول االحتياطية بـالعمالت األجنبيـة ملؤسسـة غـري السـلطات النقديـة، فـال ميكـن إجـراءات التعامـل باسـتخدام .  الدويل
وبالتــايل يسـتند مفهـوم األصــول االحتياطيـة إىل مفهــوم ، هـذه األصـول، إال بشــروط تضـعها السـلطات النقديــة أو مبوافقتهـا الصـرحية

  .ام بسهولةالسيطرة و إتاحة االستخد
والواقــع مــن وراء االحتفــاظ �ــذه األصــول االحتياطيــة مــن طــرف الســلطات احلكوميــة للبلــدان املختلفــة، هــو اســتخدامها يف 

  : احلاالت الطارئة، وبالتايل ينبغي توفر ما يلي
  .باإلمكان حتويلها إىل أصول وعمالت أجنبية أخرى -
  .عند الطلب استخدامهامتاحة بسهولة وميكن  -
  .اضعة لسيطرة السلطات النقديةخ -
  :الصرف األجنبي احتياطياتمكونات  -2 

مــن كافــة األصــول املاليــة ووســائل الــدفع الــيت تقبــل يف " International reservesالصــرف األجنــيب  احتياطيــاتتتكــون 
ين يف ميــزان املعــامالت اجلاريــة تسـوية املــدفوعات الدوليــة، والــيت تســمح بإزالــة اإلخــتالل املســجلة حينمـا يكــون جممــوع اجلانــب املــد

  ."3والرأمسالية  أكرب من اجلانب الدائن فيهما، أي إجراء التسوية احلسابية لصايف العجز على مستوى ميزان املدفوعات لبلد ما
الدوليـــة، ففـــي ظـــل نظـــام قاعـــدة  االقتصـــاديةالصـــرف األجنـــيب بتطـــور طبيعـــة العالقـــات  احتياطيـــاتولقـــد تطـــورت مكونـــات 

ان حجم السيولة الدولية يتوقف علـى كميـة الـذهب النقـدي املتاحـة، حيـث كـان هـذا النظـام يتضـمن الظـروف الكفيلـة الذهب، ك
الصـــرف  احتياطيـــاتيف حتديــد العناصـــر الـــيت تكـــون  االقتصـــادينيمـــا بـــني  االتفـــاقوبـــرغم مــن عـــدم  ،بتحقيــق التـــوازن بـــني البلـــدان

الصرف األجنيب كما يتضح ذلك من خـالل بنـود ميـزان املـدفوعات   الحتياطياتة غري أنه ميكن متييز أربعة عناصر رئيسي، األجنيب
  :كالتايل
  .الذهب النقدي: أوال
  ).االحتياطيةحق السحب غري املشروطة من الصندوق يف حدود الشرحية (لدى صندوق النقد الدويل  االحتياطياملركز : ثانيا
  . SDRsوحدات حقوق السحب اخلاصة : ثالثا
  . 4)االرتكازية(مالت األجنبية القابلة للتحويل الع: رابعا

  :النقد األجنبي لدى بنك الجزائر احتياطياتتطور وضعية  -3
ال شك  أن الطفرة اليت عرفتها أسعار البرتول خالل العقدين املاضيني على مستوى األسـواق الدوليـة كـان هلـا األثـر اإلجيـايب 

يف أسعار البرتول أدى إىل زيادة قيمـة الصـادرات اجلزائريـة، ومـن مث  االرتفاعث أن يف حتسن الوضع التجاري اخلارجي للجزائر، حي
 كاحتياطيــاتكم مســتويات عامــة ومتزايــدة مــن النقــد األجنــيب  ا إىل حتســني وضــعية امليــزان التجــاري وميــزان املــدفوعات، وبالتــايل تــر 

اآلثــار التضــخمية مــن  انتقــاليف الــواردات الســنوية و  أســعار البــرتول صــاحبه منــو مســتمر ارتفــاعري أن ، غــصــرف لــدى بنــك اجلزائــر
  .اجلزائري االقتصادالبلدان املصدرة حنو 
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  :النقد األجنبي في الجزائر وعالقتها بأسعار البترول احتياطياتتراكم  -3-1
زمنيــة  صـرف مـن أجـل تغطيـة الـواردات لفـرتة كاحتياطيـاتحبجـم مالئـم مـن األصـول النقديـة بـالعمالت األجنبيــة   االحتفـاظ

أصـبحت  ذالـ، العـاملي االقتصـاديف  االنـدماجو  االنفتـاحمعينة، وهو مبثابة إجراء اقتصـادي ذو أمهيـة كبـرية يف ظـل التوجـه أكثـر حنـو 
 من النقد األجنيب بكيفية حتقق التناسب بني مستوى االحتياطيةالسلطات النقدية تويل أمهية خاصة لعملية إدارة وتسيري موجودا�ا 

الصـرف  احتياطيـاتكمـا أن تزايـد حجـم   ،5اخلارجية القصرية األجل احملتملة ألي اقتصاد االلتزاماتاملتاحة، وحجم  تاالحتياطيا
األجنــيب املرتاكمــة لــدى بنــك اجلزائــر مــرتبط بشــكل أساســي بتطــور حركــة أســعار البــرتول علــى مســتوى األســواق الدوليــة، وهــذا مــا 

  .زائري خالل العقد األول وبداية العقد الثاين من القرن احلايلنالحظه جليا على مستوى امليزان التجاري اجل
الصـرف لـدى بنـك  احتياطيـاتالعالقة بني الزيادة املرتاكمة يف حجم  اجتاهالقوي يف  االرتباط"  01رقم  اجلدولحيث يبني 

  ."6أسعار البرتول يف األسواق الدولية من جهة أخرى ارتفاعاجلزائر من جهة وحركة 
الصرف من النقد األجنيب للواردات السلعية، قد كانت ال تتجاوز شهرين ونصف الشهر سنة  احتياطياتتغطية "فيما خيص 

-1994، أي قبــل جلــوء اجلزائــر إىل تطبيــق برنــامج التصــحيح اهليكلــي مــع مؤسســة صــندوق النقــد الــدويل خــالل الفــرتة "19937
شهرا يف �اية  38حوايل "، لينتقل معدل التغطية إىل"8شهور 09حوايل  1997وصل معدل تغطية الواردات سنة "، بينما  1998
يف حــني وعلــى الــرغم مــن وضــعية  ،)ســنوات 03معــدل تغطيــة الــواردات أكثــر مــن ( 2007شــهرا �ايــة  40، مقابــل حــوايل 2010

دات السلعية عرف تراجعـا ، إال أن معدل تغطية الوار )مليار دوالر أمريكي144( الرمسية من الصرف األجنيب املعتربة االحتياطيات
 33.04( القــوي للــواردات وتقلــص يف قيمــة حصــيلة الصــادرات البرتوليــة االرتفــاعوهــذا بفعــل  ،2015شــهرا يف �ايــة  27ليصــبح 

  ". 9)2014مليار دوالر أمريكي سنة  58.46، مقابل 2015مليار دوالر أمريكي سنة 
الصـرف مـن النقـد األجنـيب يف اجلزائـر يبقـى مصـدره  احتيـاطي ما ميكن مالحظته من خـالل الشـكل املـوايل، أن تطـور حجـم

الصـــرف  احتياطيـــاتالكبـــري يف حجـــم  االرتفـــاعاألساســي الصـــادرات البرتوليـــة، وهـــذا مـــا يتأكـــد مـــن خـــالل العالقــة املوجـــودة بـــني 
متوسط سعر  الخنفاضكما كان   ،سةاملرتاكمة؛ وأداء الصادرات البرتولية بفعل طفرة أسعار برميل البرتول خالل الفرتة املعنية بالدرا

مقابـــــل  ،2015دوالر أمريكـــــي ســـــنة  53.07 مث إىل ،2014دوالر أمريكـــــي ســـــنة  100.23برميـــــل البـــــرتول الســـــنوي إىل حـــــوايل 
اجلــدول أنظـر ( الصـرف األجنـيب احتياطيــاتحـاد وتراجـع يف  انكمـاشممــا أدى إىل " 2011دوالر أمريكـي للربميـل سـنة  112.94

الصــرف املوجــودة حبوزتــه،  الحتياطيــاتالــذي يتطلــب مــن بنــك اجلزائــر حتديــد عتبــات الكفايــة والتســيري احلــذر الشــيء ، )01رقــم 
 االحتياطيـــةأي ظـــروف غـــري مالئمـــة قـــد تـــؤثر علـــى املوجـــودات  االعتبـــاروذلـــك باألخـــذ يف . 10االســـتنزافومحايتهـــا مـــن التآكـــل و 

 .استقرار األسعار داخليا  بالعمالت األجنبية و توازن االقتصاد ككل، مع احلفاظ على
  الصرف الرسمية في الجزائر احتياطياتتطور وضعية ) 01(رقم  الجدول

  مبليار دوالر أمريكي= الصرف  احتياطيات                      
  بالدوالر األمريكي= متوسط سعر برميل البرتول السنوي                                      

  السنوات
  البيان

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  144.13  179.93  194.01  190.66  182.22  162.22  147.22  143.11  110.18  77.78  56.18  إمجايل احتياطيات الصرف

 53.07  100.23  108.97  111.04  112.94  80.15  62.25  99.97  74.95  65.85  54.64  متوسط سعر البرتول السنوي

  27  30  35  36.6  36.7  38  36  34.99  39.73  36.66  27.36  )شهربال(الواردات  معدل تغطية

  :من إعداد الباحث بناء على املعطيات الواردة يف املصادر التالية: المصدر
-Banque d'Algérie :Rapport évolution économique et monétaire en Algerie2010,Juillet 2011,PN°:174. 
-Banque d'Algérie :Rapport évolution économique et monétaire en Algerie2012,Juillet 2013,PN°:187. 

  .65ص مرجع سابق، ،2015التقرير السنوي : بنك اجلزائر -
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 :2015-2005 واقع التوسع النقدي في الجزائر خالل الفترة -ثانيا

، إذ تعتـرب مقـابالت الكتلـة االقتصـاديسـتوى النشـاط التـأثري يف حجـم وم البالغـةينظر للكتلة النقديـة علـى أ�ـا مـن العوامـل 
بـــالعمالت األجنبيـــة لـــدى  االحتياطيـــةالنقديـــة األســـاس الـــذي جيـــرى عليهـــا عمليـــا التوســـع النقـــدي، كمـــا يشـــكل حمـــزون األصـــول 

كمـا تسـعى   ،عاتبـالتغريات احلاصـلة يف رصـيد ميـزان املـدفو  الرتباطهـاالسلطات النقدية أهـم مقـابالت الكتلـة النقديـة؛ وهـذا نظـرا 
جمموعــة مـــن اإلجــراءات واألدوات املتاحـــة أو مــا يطلـــق عليـــه  اســـتخدامالســلطات النقديـــة للــتحكم يف الكتلـــة النقديــة مـــن خــالل 

 . بالسياسة النقدية، واليت يعترب العرض النقدي املؤشر األساس هلا
 :مفهوم سياسة التوسع النقدي -1

الذي يتسبب يف الرفع  االنكماشمن  االقتصادحالة وجود كساد، حيث يعاين  لسياسة التوسع النقدي عادة يف وءيتم اللج
زيادة العرض النقدي من خالل قيام البنك املركزي، إما بتخفيض سعر :"وتتمثل السياسة النقدية التوسعية يف ،من معدالت البطالة

األدوات الكميـة للسياسـة (هـذه األدوات . املاليـةالقانوين أو الدخول مشـرتيا يف سـوق األوراق  االحتياطياخلصم أو ختفيض نسبة 
األمــر  ،االقتصــادوخلــق الودائــع، وبالتــايل تزيــد مــن العــرض النقــدي داخــل  االئتمــانتزيــد مــن قــدرة البنــك املركــز علــى مــنح ) النقديــة

رسـة سياسـة نقديـة فمما ،ممـا يـؤدي إىل زيـادة كـل مـن مسـتوى النـاتج والـدخل والتوظيـف االسـتثمارالذي يرتتـب عنـه زيـادة حجـم 
 ."       11سعر الفائدة اخنفاضتوسعية يرتتب عنها زيادة مستوى الدخل و 

 :  2015-2005 التحليل الوصفي لوضعية الكتلة النقدية و مجمعاتها في الجزائر خالل -2
ة إىل صـميم السـيولة ما يعود مباشر  الرئيسيةولكن من األسباب . مما ال ريب فيه، أن أسباب األزمة النقدية متعددة ومتنوعة

لذلك ال بد من التوضيح ملفهوم الكتلة . النقدية، فزيادة هذه السيولة عن احلاجة إليها تسبب أزمة نقدية حادة، والنقيض صحيح
وفيمــا يتعلــق بفاعليــة العمليــات ذات  ،النقديـة ومكونا�ــا يف اجلزائــر وتتبــع مســار تطورهـا، فضــال عــن أهــم مقــابالت الكتلـة النقديــة

  : ة بالتسيري النقدي املنتهج، يتم التعرض بالتحليل والدراسة لتطور وضعية الكتلة النقدية ومقابال�ا من خاللالصل
 االسـتعمالتتمتع األداة النقدية املستخدمة يف تسوية خمتلف املدفوعات حبريـة مطلقـة يف التحـرك و : لكتلة النقديةاتعريف  -2-1

أي شــيء يلقـى قبــوال عامـا قــي التـداول ويســتخدم وسـيط للتبــادل ومقياسـا للقــيم :" أ�ـا وعليــه ميكـن تعريــف النقـود علــى ،والقبـول
            ."12روفة للنقودعقود هي كل شيء يقوم بالوظائف املومستودع هلا، وتستخدم كوسيط للمدفوعات اآلجلة، أي أن الن

بأحجـام خمتلفـة مـن النقـد يعـرب  لالحتفـاظتلجـأ  ومع أداء النقد ملختلف الوظائف ومتتعه بالقبول العـام، أصـبحت ا�تمعـات
هــي عبــارة عــن وســائل الــدفع املتداولــة لــدى األفــراد واألعــوان :"االقتصــادوعليــه فــإن كميــة النقــد املتداولــة يف  ،عــن النقــود املتداولــة

الـيت يقـوم البنـك  نقـود املعدنيـةاملقيمني واملوجودة حتت تصرفهم خالل فرتة زمنية حمددة، وتضم مجيـع النقـود الورقيـة وال االقتصاديني
 اســـموالـــيت تعـــرف مبســـتويات الكتلـــة النقديـــة أو مـــا يطلـــق عليـــه ." 13املركـــزي بإصـــدارها، باإلضـــافة إىل النقـــود املســـاعدة والودائـــع

اليني حيث متثل هذه األخرية، مؤشرات إحصائية عن كمية النقود املتداولة، واليت تعكس مـدى قـدرة األعـوان املـ. ا�معات النقدية
:                   ووفق عملية تصنيف متجانسة من حيث معيار درجة السيولة، ترتب ا�معات النقدية كالتايل" .14املقيمني على الدفع و اإلنفاق

 . اليت تشكلها االحتياطياتمتثل النقود وخمتلف : Bالقاعد النقدية   -
 "15ج دائرة النظام البنكي، باإلضافة للودائع اجلارية حتت الطلبالنقود املتداولة خار "يشمل كال من : M1 ا�مع النقدي  -
يف شــكل  االدخاريــةزائــد الودائــع  M1مصــطلح يعــرب عــن جممــوع "يســمى الرصــيد النقــدي للدولــة، وهــو : M2 ا�مــع النقــدي  -

 ."16املتخصصةالبنوك  باستثناءأشباه النقود لدى بنك املركزي و البنوك األخرى، 
مضــاف إليــه الودائــع غــري اجلاريــة  M2 ا�مــع النقــدي" ، حيــث يشــمل لالقتصــادميثــل الســيولة الكليــة  :M3 ا�مــع النقــدي  -

 ." 17احلكومية
 .وأوراق احلزينة املوجودة حبوزة األعوان غري املاليني M3 يضم ا�مع النقدي: M4 ا�مع النقدي  -
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 االضطالعيسهر بنك اجلزائر على  :2015-2005التطورات الحاصلة في عناصر الكتلة النقدية في الجزائر خالل  -2-2
يـتم ذلـك مبـدئيا ضـمن شـروط التغطيـة احملـددة بواسـطة التنظـيم وفـق حـدود و " مبسؤوليته املتعلقة بوظيفة اإلصدار النقـدي، حيـث

  :  إذ تتشكل الكتلة النقدية يف اجلزائر من العناصر التالية." 18معايري حيددها جملس القرض والنقد
ال تتجسد يف مظهر مـادي معـني، حيـث تتمثـل يف جمموعـة النقـود الورقيـة مـن بنكنـوت وقطـع نقديـة " هي نقود: ورقيةالنقود ال  -

 ."      19املتداولة، وتدخل ضمن املكونات األساسية للكتلة النقدية يف اجلزائر
علــى مســتوى البنــوك، وتشــمل  النقــود املتداولــة عــن طريــق الكتابــة مــن حســاب إىل حســاب أخــر" يقصــد �ــا : النقــود الكتابيــة  -

 ." 20أساسا ودائع حتت الطلب لدى البنوك وودائع مراكز حساب الربيد اجلاري فضال عن ودائع صناديق التوفري
جمموعـــة األمـــوال احملمولـــة عـــن طريـــق ســـند " ينظـــر هلـــا مبثابـــة تطـــور تـــارخيي للنقـــود أو نقـــود الودائـــع، فهـــي : النقـــود اإللكرتونيـــة  -

كمـا تعتـرب النقـود اإللكرتونيـة " ، 21، أي إحـالل إلكـرتوين حمـل النقـود التقليديـة)البنوك، أو بني البنوك واألفراد سواء بني( إلكرتوين
  .     من ضمن أشباه النقود

الودائـع ألجـل وحسـابات "تشبه النقود من حيث أ�ا دينا على جهة إصدارها وحقا حلاملها، حيث تتكـون مـن : أشباه النقود  -
أي ودائــع لغـرض احلصــول علــى فوائـد؛ و بالتــايل هــي تلــك  ،االدخــاروك التجاريــة وبنـوك التــوفري وصــناديق التـوفري و يف البنــ االدخـار

 ."22االقتصادينياألموال املوظفة لألعوان 
و عنــد  ،M1 ممــا ســبق، ميكــن اإلشــارة بــأن جممــوع النقــود الورقيــة والنقــود الكتابيــة، يشــكالن الكتلــة النقديــة بــاملعىن الضــيق

 .     M2 أشباه النقود إىل هذا ا�مع النقدي، حنصل على الكتلة النقدية باملعىن الواسع إضافة
  2015- 2005 تطور المجمعات النقدية في الجزائر خالل الفترة )2( الجدول رقم

  ألف مليار دينار = الوحدة                                                                  
  البيان

  نواتالس
  النقود
  القانونية

النقود 
  الكتابية

الكتلة 
  M1النقدية 

نسبة منو 
%M1  

الكتلة النقدية   أشباه النقود
M2 

نسبة منو 
%M2 

2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

921.0 
1081.4 
1284.5 

1500.00 
1829.4 
2098.6 
2571.5 
2952.3 
3204.0 
3658.9 
4108.1  

1501.7 
2086.2 
2949.1 
3424.9 
3114.8 
3539.9 
4570.2 
4729.2 
5045.8 
5944.1 
5153.1  

2422.7 
3167.6 
4233.6 
4964.9 
4944.2 
5638.5 
7141.7 
7681.8 
8249.8 
9603.0 
9261.2  

12.1 
30.8 
33.7 
17.3 
0.4- 
14.0 
24.1 
7.6 
7.4 

16.4 
3.6-  

1724.2 
1766.1 
1760.0 
1991.0 
2228.9 
2524.3 
2787.5 
3333.6 
3691.7 
4083.7 
4443.3  

4.146.9 
4933.7 
5994.6 
6955.9 
7173.1 
8280.7 
9929.2 

11015.1 
11941.5 
13686.7 
13704.5  

10.9 
18.7 
21.5 

16.10 
3.1 

15.94 
19.9 
10.9 
8.4 

14.6 
0.13  

  :الواردة يف اإلحصائيةبناء على املعطيات الباحثني من إعداد : املصدر   
-Bank of Algeria: Rapport annuel 2010,op - cit, P. 174 
-Bank of Algeria: Rapport annuel 2013,op - cit, P. 172 

 .163ص، مرجع سابق، 2015التقرير السنوي : بنك اجلزائر -
بـنفس الـوترية خــالل العقـد األول مــن  اســتمراره، و 1999ملسـجل يف أســعار برميـل البـرتول منــذ سـنة الكبــري ا االرتفـاعونتيجـة 

ذلـك بصـورة مباشـرة  انعكـسالقرن احلايل، وما ترتب عنه من زيادة سـريعة يف تـدفق األصـول النقديـة بـالعمالت األجنبيـة؛ وبالتـايل 
مــن  M2إمجــايل الكتلــة النقديــة  انتقــلحيــث  .M2ة ا�مــع النقــدي اجلزائــري مبــا يف ذلــك وضــعي لالقتصــادعلــى اجلوانــب املختلفــة 

بسبعة مرات مقارنة   M2النقدیةأي تضاعف الكتلة . 2015مع �اية  13704.5، إىل حوايل 2000مليار دينار سنة  2022.5
  .       2000بسنة 
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، 2009سـنة  باسـتثناء M2النقـدي ، منو مستمر للعرض 2015-2005عرفت الفرتة  السابق) 2( بالعودة إىل اجلدول رقم
 M2، أعلى نسبة منو ل2007املسجلة سنة %  21.5يف املقابل تعترب نسبة النمو  ،%3.1نسبة  M2أين بلغ منو ا�مع النقدي

 الزيــادة الكبـرية يف تــراكم:" ، يرجـع لســببني أساسـيني مهـاM2ومـراد هــذا التوسـع يف العــرض النقـدي  ،خـالل الفـرتة املعنيــة بالدراسـة
الــــيت أقر�ــــا الســــلطات  االقتصــــادياألصــــول النقديــــة بــــالعمالت األجنبيــــة لــــدى بنــــك اجلزائــــر، ومباشــــرة جتســــيد بــــرامج اإلنعــــاش 

مـــن أفريـــل  ابتـــداءمليـــارات دوالر أمريكـــي بالنســـبة للمخطـــط الثالثـــي األول  7بلغـــت "وذلـــك بتخصيصـــات ماليـــة ." 23العموميـــة
  ."        24ي وإجياد مناصب الشغل واحلد من الفقر مع حتقيق التوازن اجلهوياجلزائر  االقتصاد؛ ومن أجل تنشيط أداء 2001

الراحـة املاليـة للجزائـر، ورغبـة السـلطات العموميـة قـي مواصـلة سياسـة ماليـة تنمويـة ذات طـابع كنـزي مـن أجـل  اسـتمرارومـع 
حيــث رصــد لــه ميزانيــة وصــلت إىل ، 2009-2005برنــامج تكملــي لــدعم النمــو مــن الفــرتة  اعتمــاد" تنشــيط الطلــب الكلــى، مت 

السلطات العموميـة أنـه ال خيـار لـديها مـن أجـل الوصـول إىل  استنباطباإلضافة إىل ذلك ونتيجة ." 25مليار دينار جزائري 4203
و النمـــ) تعزيـــز(برنـــامج لتوطيــد" الـــربامج التنمويــة الســـابقة، وذلــك مـــن خــالل  تعزيــزاألهــداف التنمويـــة ذات األولويــة، إال مبتابعـــة و 

مليـار دوالر أمريكـي  130مليار دينار جزائري، أي مـا يعـادل  9680 ؛ حيث مت رصد خمصصات مالية ضخمة قدرهااالقتصادي
وبالتايل أدت هذه السياسة ." 26، من أجل احلفاظ على معدالت النمو احملققة خالل الربامج السابقة2014-2010ممتدة للفرتة 

مليـار دينـار جزائـري  4146.9هـذه األخـرية مـن  انتقلت، حيث M2منو الكتلة النقدية  اراستمر اإلنفاقية للسلطات احلكومية إىل 
 ،%3.1أضعف نسبة منو  M2؛ وهي السنة اليت سجلت فيها 2009مليار دينار جزائري سنة  7173.1، إىل حوايل 2005سنة 

  . وهذا بسبب األزمة املالية العاملية
 %10.9، مســــجال زيــــادة ب 2013-2012بة النمــــو الســــنوي خــــالل تبــــاطؤ يف نســــ"  M2كمــــا عــــرف ا�مــــع النقــــدي 

." 27)%14.6( 2014مــن جديــد ســنة  لالرتفــاع M2علــى التــوايل، مؤكــدا تراجــع مــوارد قطــاع احملروقــات، ليعــود ا�مــع %8.4و
ويف  لقابــامليف ، 2005مليــار دينــار جزائــري، أي أكثــر مــن ثالثــة أضــعاف مقارنــة بســنة  13686.7حمققــا حجــم نقــدي قــدر ب 

تعـارض  "بالنقد األجنـيب، ومـع  االحتياطيةظروف تتسم بعجز كبري على مستوى ميزان املدفوعات اجلزائري و تأكل يف املوجودات 
، وهـذا بفعـل الرتاجـع القـوى %0.13نسـبته  2015منو شبه معدوم سنة  M2، سجل ا�مع النقدي 2014-2010كلي للفرتة 

 "28.%41.1- للودائع ألجل لقطاع احملروقات
  :2015-2005 الصرف لمقابالت الكتلة النقدية في الجزائر خالل احتياطيالتركيز على  -3

الكليـة األساسـية مبـا يف  االقتصـاديةلقد كان للوفرة النقدية بالعمالت األجنبية لدى بنك اجلزائـر، األثـر األكـرب علـى ا�ـاميع 
و ما سيتم إظهـاره وحتليلـه مـن خـالل مقـابالت الكتلـة النقديـة بـالرتكيز علـى ذلك ا�اميع النقدية خالل الفرتة املعنية بالدراسة، وه

       . M2املرتاكمة ونسبة تغطيتها للمجاميع النقدية  االحتياطيةصايف األصول 
 متثل مقابالت الكتلة النقديـة الغطـاء الـذي علـى أساسـه يقـوم البنـك :ميزانية البنك المركزي و مقابالت الكتلة النقدية -3-1

هــو عمليــة تتجســد يف طبــع وصــك النقــود القانونيــة مقابــل احلصــول علــى أصــول " املركــزي باإلصــدار النقــدي، حيــث أن التنقيــد 
." 29العناصر املقابلة لإلصدار النقدي أو غطاؤه حيث متثل تلك األصول، حقيقية نقدية من اجلهات اليت أصدرت النقود لفائد�ا

  :  مبيزانية البنك املركزي كما يلي االستعانةاملركزي كأسس إلصدار النقود القانونية، يتم  ولتحديد العناصر اليت يأخذها البنك
  /31/12الميزانية المختصرة للبنك المركزي في ) 3( الجدول رقم

  مقابالت الكتلة النقدية  الكتلة النقدية
  أوراق نقدية متداولة -
  الودائع بأنواعها -

  صايف األصول بالعمالت األجنبية -
  )للدولة(صايف قروض للخزينة  -
  قروض لالقتصاد  -

  .71، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،  3حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية ، اجلزء : حممد الشريف إملام: المصدر   
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  :مما سبق أعاله، نالحظ أن مقابالت الكتلة النقدية يتم حصرها يف
ميثــل صــايف األصــول " يشــكل رصــيد ذات أمهيــة ضــمن مقــابالت الكتلــة النقديــة، وهــو: ت األجنبيــةالصــرف بــالعمال احتيــاطي  -

للتأثري يف  استخدامهاوميكن . تالالت املدفوعاتخاخلارجية حبوزة السلطات النقدية واليت تتحكم فيها من أجل التمويل املباشر إل
  ."30سعر الصرف أو ألغراض أخرى ذات الصلة

 املمنوح من طرف البنك املركزي والبنوك التجارية، لصـاحل احلكومـة االئتمان"تشمل : حلساب اخلزينة العموميةالقروض املقدمة   -
  ."   31لتمويل حاالت العجز القائمة يف شكل ديون قصرية األجل، كما ميكن اللجوء إىل سندات وبيعها) اخلزينة العامة(
مــن أجــل متويــل نشــاطا�م  االقتصــادينيقــدم مــن البنــوك التجاريــة لألعــوان امل االئتمــان"تتمثــل يف : لالقتصــادالقــروض املقدمــة   -

ويف مجيــع األحــوال تصــدر ." 32)خطــوط متويــل(، ســواء يف صــورة مباشــرة أو خصــم األوراق التجاريــة أو فــتح حســابات االقتصــادية
  . االئتمانهذه البنوك، نقود الودائع مقابل هذا 

  : 2015-2005 ية في الجزائر للفترةواقع تطور مقابالت المجاميع النقد -3-2
بـالعمالت األجنبيـة يف  االحتياطيـةلفهم تطورات وضـعية مقـابالت ا�ـاميع النقديـة يف ظـل الـرتاكم الغزيـر لصـايف املوجـودات 

صــائية الــيت يعتمــد عليهــا كغطــاء لإلصــدار النقــدي، نقــوم بتحليــل املعطيــات اإلح ا تطــور العناصــرذاجلزائــر خــالل الفــرتة املعنيــة، وكــ
    :املوضحة يف اجلدول أدناه

  2015- 2005تطور مقابالت المجاميع النقدية في الجزائر خالل  :)4( الجدول رقم
  )ألف مليار دينار= الوحدة  (    

  البيان
  السنوات

صايف املوجودات 
  اخلارجية

صايف املوجودات 
  الداخلية

صايف البنود 
  األخرى

  االئتمان
  احمللي 

املوجه  االئتمان
  تصادلالق

 االئتمانصايف 
 للحكومة

2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

4151.5  
5526.3  
7382.9  

10227.5  
10865.9  
12005.6  
13880.6  
14932.7  
15267.2  
15824.5  
15522.5  

2988.2 -  
4191.0 -  
5653.8 -  
8302.0 -  
8651.7 -  
9388.7 -  

10742.6 -  
11223.5 -  
11129.4 -  
11151.5 -  
10302.0 -  

880.6-  
1129.8 -  
1389.4 -  
2251.5 -  
3287.2 -  
3570.3 -  
4290.6 -  
4853.4 -  
5175.2 -  
6529.3 -  
9486.8 -  

846.6  
601.3  
12.1  

1011.8 -  
402.4-  
124.8-  
319.9  
953.6  

1920.9  
4512.3  
7844.7  

1779.8  
1905.4  
2205.2  
2615.2  
3086.5  
3268.1  
3726.5  
4287.6  
5156.3  
6504.6  
7277.6  

933.2-  
1304.2 -  
2193.1 -  
3627.3 -  
3488.9 -  
3392.9 -  
3406.6 -  
3334.0 -  
3235.4 -  
1992.3 -  
567.5  

  :الواردة يف اإلحصائيةبناء على املعطيات الباحثني من إعداد : المصدر
-Bank of Algeria: Rapport annuel 2010,op - cit, P. 170 , 171 . 
-Bank of Algeria: Rapport annuel 2013,op - cit, P. 183 , 184 . 

  .164 -163ص ، مرجع سابق، ص2015التقرير السنوي : بنك اجلزائر -
النقـدي،  االسـتقراربالنقد األجنيب كعامل أساسي يف جتسـيد  االحتياطيةمن خالل اجلدول أعاله دور تراكم األصول  يتضح

الصــرف كمقابــل للتوســع النقــدي وعــدم اللجــوء إىل التمويــل  احتيــاطيعلــى خمــزون  باالعتمــادوالــتحكم يف الســيولة النقديــة وذلــك 
حيث جتدر اإلشارة، بأن التدفق الغزير لألصول النقدية بالعمالت األجنبية، قد ، ةبالعجز من خالل تراجع القروض املقدمة للدول

الشـبه الوحيـد للتوسـع النقـدي علـى مسـتوى النظـام  أدى إىل تطور هيكلي يف الوضعية النقدية للفرتة املعنية بالدراسة؛ ومبثابـة املـورد
، قد أصبحت املقابـل الرئيسـي 2015-2005زائر خالل الفرتة الصرف املرتاكمة لدى بنك اجل احتياطياتكما يتبني أن . البنكي

  .اجلزائري االقتصاد�اميع الكتلة النقدية يف 
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، ويعــود ذلــك إىل النمــو 2005يــة مــن ســنة اأ�ــا أصــبحت ســالبة بد يتبــنيمــن خــالل متابعــة تطــور وضــعية القــروض للدولــة و 
املسـجل يف حصـيلة الصـادرات البرتوليـة، رغـم  االرتفـاعات؛ نتيجـة على مستوى صندوق ضبط اإليـراد االحتياطيةاملتزايد لألرصدة 

للتســــديد املســــبق لــــديون إعــــادة  اســــتعماهلامليــــار دينــــار جزائــــري، و  627.8املقدمــــة لبنــــك اجلزائــــر مببلــــغ  االســــتثنائيةالتســــبيقات 
لصـاحل بنـك اجلزائـر دون ) داخلـييـن د(وهذا بعد التحويل من ديون إعادة اجلدولة إىل دين على عـاتق اخلزينـة العامـة ." 33اجلدولة
التقلص يف املوجودات اخلارجية املعرب عنها بالـدينار اجلزائـري، وذلـك "غري أنه نتيجة . من موارد صندوق ضبط اإليرادات االقتطاع
الدولـة علـى النظـام املصـريف  اسـتحقاقات؛ فضـال عـن حصـول تقلصـا معتـربا لصـايف 2014مقارنة ب  2015سنة  %2.28بنسبة 

 اسـتعمالوهـذا بسـبب . مليار دينـار جزائـري 88.5إىل  1992.4منتقال من  ،)% 95.6-( 2015ونوفمرب  2014ني ديسمرب ب
 باجتـاه، مل تعـد الدولـة دائنـا صـافيا 2005مورد صندوق ضبط اإليرادات حتت تأثري عجز اخلزينة العمومية و بالتايل ألول مـرة منـذ 

  ."             34مليار دينار جزائري 567.5الدولة  باجتاهيف قروض يف نفس الوقت بلغ صا. النظام املصريف
يتضح من اجلدول أعـاله أ�ـا أخـذت مسـار تصـاعدي، وهـذا حـىت يف عـز األزمـة  لالقتصادأما فيما يتعلق بالقروض املقدمة 

مليـار  5156.3، إىل 2005مليـار دينـار جزائـري سـنة  1779.8مـن  لالقتصـاداملوجـه  االئتمـانجممـل  انتقـلاملالية العامليـة؛ حيـث 
 7277.6، مث إىل %265و %187.9أي بنســبة منــو بلغــت علــى التــوايل. 2014مليــار دينــار  6504.6وإىل  2013دينــار ســنة 

الصــرف املرتاكمــة،  احتياطيــاتوبالتــايل شــكلت . 2005مقارنــة بســنة  % 308؛ أي بنســبة منــو بلغــت 2015مليــار دينــار ســنة 
  .        اجلزائري وتزامن ذلك مع برامج تتطلب متويل كبري للمشاريع املربجمة لالقتصادام األمان للتوسع يف اإلقراض بالنسبة صم

  :2015-2005في الجزائر M2الرسمية إلى المعروض النقدي  االحتياطياتتطور وضعية  -3-3
التطـورات يف " الت األساسـية للعـرض النقـدي، حيـث أن الرمسية بـالعمالت األجنبيـة أحـد املقـاب االحتياطيةتشكل األصول 

ل جـومـن أ." 35احمللـى االقتصـادالصرف الرمسية ينعكس بشكل مباشر على حجم العرض النقدي داخـل  احتياطياتحجم حيازة 
ت يف اجلزائــــر؛ نســــتعني باملعطيــــا M2الصــــرف الرمسيــــة إىل العــــرض النقــــدي مبفهومــــه الواســــع  احتياطيــــاتحتليــــل تطــــورات مؤشــــر 
  :  اإلحصائية للجدول أدناه

  .2015-2005 الصرف الرسمية إلى العرض النقدي في الجزائر خالل احتياطياتتطور مؤشر  :)5( الجدول رقم
  )مليار دينارألف = الوحدة  (                                                                 

  البيان
  M2املعروض النقدي /االحتياطيات الرمسية  M2عروض النقديامل  الرمسيةاحتياطيات الصرف   السنوات

2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

4151.5  
5526.3  
7382.9  

10227.5  
10865.9  
12005.6  
13880.6  
14932.7  
15267.2  
15824.5  
15522.5  

4146.9  
4933.7  
5994.6  
6955.9  
7173.1  
8.280.7  
9929.2  

11015.1  
11941.5  
13686.5  
13704.5  

100.11%  
112.01%  
123.16%  
147.04%  
151.48%  
14498%  
139.80%  
135.57%  
127.85%  
115.62%  
113.27%  

  .02،04من إعداد الطالب باالعتماد على إحصائيات اجلدولني رقم : المصدر         
الصـــرف املعـــرب عنهـــا بالـــدينار  ياطيـــاتاحت(مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله، يتبـــني الـــرتاكم الســـريع لصـــايف املوجـــودات اخلارجيـــة 

عنهـا بالـدينار  الصـرف املعـرب احتياطيـاتيف جتاوز حجم " ونتيجة لذلك، برزة ظاهرة جديدة  تتمثل  ،لدى بنك اجلزائر) اجلزائري
ة ســن % 151.48الرمسيــة إىل املعــروض النقــدي يف اجلزائــر  االحتياطيــات، إذ بلغــت نســبة تغطيــة M2اجلزائــري العــرض النقــدي 

النقدي وقدرة  االستقراروهو ما يعكس نوعية . 2005سنة  %100.11، و هذا بعد ما كانت هذه النسبة ال تتجاوز 2009
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  M2النق�ديالرمسية للعـرض  االحتياطياتتغطية  استمرارورغم ." 36بنك اجلزائر خالل الفرتة املعنية بالدراسة على التوسع النقدي
للعــرض  االحتياطيــاتنســبة تغطيــة  انتقلــتحيــث  ،مســار تنــازيل) املؤشــر( تلــك النســب مرتفعــة، إال أ�ــا أخــذت عنــد مســتويات

إذ . 2015سنة  %113.27، لتستقر تلك النسبة عند 2014سنة  %115.52إىل  2013سنة،  %127.85من   M2النقدي
) صايف املوجودات اخلارجية(مع الرمسية، ومل يصبح ا� االحتياطياتبالرتاجع املسجل يف رصيد خمزون " هذه النسبة  اخنفاضيفسر 
الصــدمة اخلارجيــة يف توســع نقــدي ضــعيف خــالل ســنوات "فضــال عــن تســبب "  .37، املصــدر الوحيــد للتوســع النقــدي2014منـذ 

  ."                   38 %0.13و %14.5، %8.41؛ واملقدرة على التوايل ب 2015، 2014، 2013
  :الصرف األجنبي ياطياتاحتممارسة السياسة النقدية وتعقيم  -ثالثا

يف اجلزائــر بعــدة تغـريات أفــرزت العديــد مــن الصــعوبات أمــام بنــك اجلزائــر  االقتصــاديمتيــز التطــور النقــدي و  2001منـذ ســنة
وهو يدير السياسة النقدية، ومن أهم تلك التطورات الـرتاكم املسـتمر ملوجـودات صـايف األصـول بـالعمالت األجنبيـة وتزايـد أمهيتهـا  

، االقتصــاداجلزائــري جعلــه املؤشــر األساســي يف  االقتصــادســي للتوســع النقــدي، كمــا أن هيمنــة قطــاع احملروقــات علــى كمصــدر أسا
فمــن جهــة يســاهم هــذا القطــاع يف النــاتج احمللــي، باإلضــافة ملســامهته يف حتصــيل العملــة األجنبيــة والتــأثري الكبــري للجبايــة البرتوليــة 

إرساء (مما ضاعف من تدخالت بنك اجلزائر على مستوى السوق النقدي  ،ة من جهة أخرىمصدرها هذا القطاع يف املوازنة العام
  . 2002الفائض من السيولة إبتداء من سنة  المتصاص) سياسة التعقيم

  : حدود سياسة التعقيم وتحليل مؤشراتها -1
خمـاطر  االقتصـادلوضـع القـائم وجتنيـب املـوارد املتاحـة بـالعمالت األجنبيـة، و ملواجهـة ا اسـتغاللو  اسـتيعابعـدم القـدرة علـى 

حيــث تعــرب سياســة . سياســة تعقــيم نشــطة بوســائل حمــددة اعتمــادالتضــخم الــيت قــد حتــدث مســتقبال، تلجــأ الســلطات النقديــة إىل 
املرتبطة  احمللي من أجل موازنة التوسع يف القاعدة النقدية االئتمانعلى الدرجة اليت يصل إهلا تضييق البنك املركزي، حلجم "التعقيم 

البنـك املركــزي علـى حتصــني السـيولة احملليــة مــن  اســتطاعةبـرتاكم األصــول بـالعمالت األجنبيــة، أو املـدى الــذي ميكـن أن تصــل إليـه 
  ."39التدخل يف أسواق النقد األجنيب
 االحتياطية أصوله قيام البنك املركزي بتقليص صايف أصوله احمللية بشكل مينع تأثري الزيادة لصايف:" إذ يقصد بسياسة التعقيم

كمـا ميكـن تعريـف سياسـة التعقـيم ." 40عـدة أدوات للتـدخل اسـتخدام، وهذا مـن خـالل ةبالعمالت األجنبية على القاعدة النقدي
خـط الـدفاع األول تلجـأ إليهـا السـلطات النقديـة، مـن أجــل عـدم السـماح لآلثـار غـري املرغوبـة للزيـادة احلاصـلة يف تــدفقات : "بأ�ـا

 احتياطيــاتمببــالغ يف شــكل  باالحتفــاظيــة بــالعمالت األجنبيــة علــى منــو االئتمــان احمللــي، حبيــث يقــوم البنــك املركــزي األصـول النقد
 ."41البلد يف حالة مواجهته لظروف مؤقت اقتصادرمسية بالنقد األجنيب، وبالتايل التقليل من تأثر 
السـنوي  االحنـداررتاكمـة مؤشـر يسـتند إىل معامـل يف من النقـد األجنـيب امل االحتياطيةويستخدم لقياس درجة تعقيم األصول 

  :شهرا وفق العالقة التالية  12وفق طريقة املراجعات الصغرى العادية، وذلك بإجراء مشاهدات 
ΔNDA i.t.m = α i.t + βi.t  ANFAi.t.m + M i.t.m  

، يف الشهر iدى  البنك املركزي يف البلد هو التغري الشهري يف صايف األصول احمللية من النقد األجنيب ل ΔNDA i.t.m: حيث
m يف السنة ، t.  

، على 42بالعمالت األجنبية االحتياطيةهذا املؤشر جهد البنك املركزي من اجل تعقيم أثر الزيادة يف األصول  يقيسو 
سوق املفتوحة أو من القاعدة النقدية عن طريق ختفيض رصيد األصول احمللية، وحيدث هذا أثناء قيام البنك املركزي بعمليات ال

  .خالل  تدابري سحب الودائع من البنوك التجارية ونقلها إىل البنك املركزي أو بطريقة أخرى 
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-تأخذ قيم أعلى من  βويف حالة  ،يفسر بعدم وجود تعقيم β  =0يعين ذلك التعقيم النقدي الكامل، بينما   β  =-1فعندما  

  ". "Over sterilizationالتعقيم، يشري ذلك إىل حالة اإلفراط يف 1
مؤشر أوسع للتعقيم، يعكس جهد البنك املركزي يف حتييد ومنع زيادة القاعدة النقدية يف توسيع العرض "كما ميكن تقدير

هذا   tويصبح بالنسبة للسنة . اإللزامي لدى البنوك التجارية، وختفيض مضاعف النقود االحتفاظالنقدي، حيث يتم زيادة نسبة 
  :حسب العالقة التالية"43شهرا 12عامل يف االحندار السنوي على أساس املؤشر هو امل

ΔM2 i.t.m  = α i.t + δi.t  ΔNFAi.t.m  + Mi.t.m  
تساوي القيمة صفر  δففي حالة  ،t، والسنة m، يف الشهر iهو التغري الشهري لعرض النقود لدى البلد     ΔM2 i.t.m:حيث

كما تقاس درجة التعقيم . تأخذ قيمة الواحد الصحيح يشري هذا لعدم وجود تعقيم δ يدل على التعقيم النقدي الكامل، بينما
  Δ(DC)  =  α Δ (FR)   :بناء على العالقة التالية) α(من خالل معامل التعقيم 

نه يف األجنبية، وجتدر اإلشارة أ االحتياطية بالعمالتحجم األصول  (FR)ميثل األصول احمللية للبنك املركزي، و: (DC): حيث
كما ميكن قياس درجة النشاط التعقيمي، وذلك باللجوء إىل مؤشر   ،نقدية استقالليةنستطيع القول أن هنالك  α  = -1حالة 

يشري على أن هنالك  (FR/H)قيمة  ارتفاع، حيث أن (FR/H)بالنقد األجنيب إىل القاعدة النقدية  االحتياطيةنسبة األصول 
  .سياسة تعقيم نشطة

  ).2015-2005(الصرف األجنبي خالل الفترة  احتياطياتمؤشرات سياسة تعقيم )  6(الجدول رقم 
  )ألف مليار دينار= الوحدة (                        

  البيان         
  السنوات  

  القاعدة النقدية
(H) )³10 دج(  

  صايف األصول األجنبية
(FR) )³10 دج(  

  صايف األصول احمللية
(DC) )³10 دج(  

  صولتغري يف األ
 Δ(DC) )³10 دج(  

  تغري يف األصول 
Δ(FR) )³10 دج(  

  املؤشر
)α(  

  املؤشر
(FR/H)  

2005  1163.3  4151.3   - 2988.2   - 1039.20  1042.40   - 1.00  356.87% 
2006  1335.3  5526.3   - 4191.0   - 1202.80  1374.80   - 0.87  413.86%  
2007  1729.0  7382.9   - 5653.8   - 1762.80  1856.00   - 0.79  426.97%  
2008  1925.5  10227.5   - 8302.0    - 2348.20  2845.20   - 0.93  531.16%  
2009  2214.2  10865.9   - 8651.7   - 349.70  638.40   - 0.55  490.74%  
2010  2606.0  12005.6   - 9399.7   - 748.00  1140.00   - 0.66  460.70%  
2011  3138.0  13880.6   - 10742.6   - 1342.90  1916.00   - 0.70  443.67%  
2012  3709.2  14932.7   - 11223.5   - 480.90  1052.10   - 0.46  402.69%  
2013  4137.8  15267.2   - 11129.4  94.20  334.50   - 0.28  368.97%  
2014  4673.0  15824.5   - 11151.5   - 22.00  557.30   - 0.04  336.71%  
2015  5220.5  15522.5  10302.0-  849.50  302.0-  2.81-  %297.34  

  :، باالعتماد على إحصائياتباحثنيعداد المن إ: المصدر
-Bank of Algeria: Rapport annuel 2006, évolution économique et monétaire en Algérie, juin 2007, 
P.170,171. 
- Bank of Algeria : Rapport annuel 2010, Op-cit –P.171,172. 

  .164- 163ص مرجع سابق، ،2015 التقرير السنوي :بنك اجلزائر -
حسب اجلـدول السـابق، يتبـني أن مصـدر القاعـدة النقديـة هـو صـايف األصـول اخلارجيـة  (PR/H)من خالل متابعة التعقيم 

وبالتــايل أصــبحت تغطــي ). 2014-2005(خــالل فــرتة الدراســة  %300بــالعمالت األجنبيــة لبنــك اجلزائــر، والــيت جتــاوزت نســبة 
  .تراكم تلك األصول اخلارجية بالنقد األجنيب اراستمر الكتلة النقدية بالكامل، وهذا نتيجة 

صـــايف  باســـتخدام) FR(يوضـــح مقـــدار التعقـــيم لصـــايف األصـــول اخلارجيـــة بـــالعمالت األجنبيـــة) α(بالنســـبة ملؤشـــر التعقـــيم 
، معــىن ذلــك أن كــل زيــادة حاصــلة يف α=  93-، كانــت قيمــة املؤشــر 2008، فعلــى ســبيل املثــال يف ســنة )DC(األصــول احملليــة 

غــري أن يف ســنة ، وحــدة 0.93ايف األصــول اخلارجيــة بــالعمالت األجنبيــة بوحــدة واحــدة، تعقــم بصــايف األصــول احملليــة مبقــدار صــ
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بنــك اجلزائــر تعقــيم األصــول املرتاكمــة بالنقــد األجنــيب بشــكل   اســتطاعة، مــا يشــري إىل عــدم α=  55-كانــت قيمــة املؤشــر   2009
  .2008ض السيولة نتيجة تراجع قيمة الصادرات بفعل آثار األزمة املالية سنة فائ المتصاصكبري، رغم اجلهود املبذولة 

علـى التـوايل، مـا  0.04-و  0.28؛ 0.46-، القـيم 2014و  2013، 2012خـالل سـنوات ) α(كما أخذ مؤشر التعقـيم 
" ،  وهــذا نظــرا ) 1- أقــل مــن α( 2015ويتأكــد هــذا التوجــه خــالل ســنة  ،يــرتجم ذلــك برتاجــع بنــك اجلزائــر عــن سياســة التعقــيم
ســعر برميــل البــرتول يف األســواق العامليــة و تســجيل عجــز قياســي يف  اخنفــاضلــتقلص حصــيلة الصــادرات، وخاصــة البرتوليــة بســبب 

  ."44)مليار دوال أمريكي 27.54 -( ميزان املدفوعات
كانـت ) FR/H(اعـدة النقديـة من جهة أخرى، فإن مؤشر التعقيم وفـق نسـبة األصـول اخلارجيـة بـالعمالت األجنبيـة إىل الق

، أي أن مقدار صايف األصول اخلارجية بالعمالت األجنبية يفوق األصول احمللية كمقابل 2008سنة  %531قيمته تساوي نسبة 
، مث أقـل مـن ثالثـة أضـعاف مـع 2014للقاعـدة النقديـة مبـا يزيـد عـن مخسـة أضـعاف، لتصـبح هـذه النسـبة ثالثـة أضـعاف يف �ايـة 

 االحتياطيـةومن خالل اجلـدول السـابق، نالحـظ أن القاعـدة النقديـة مضـمونة بالكامـل بصـايف األصـول  ،)% 297( �2015اية 
  .من النقد األجنيب

  :األدوات المستخدمة لبنك الجزائر في تعقيم األصول األجنبية المتدفقة  -2
املـوارد النقديـة  اسـتيعاباجلزائري على  اداالقتصأمام فائض السيولة و الضغوطات التضخمية املتزايدة، فضال عن عدم قدرة 

الوضـع، وذلـك بواسـطة عمليـات السـوق  احتـواءمهم من السيولة من أجل  بنك اجلزائر إىل تعقيم جزء اضطر" املتاحة واستغالهلا،
ي بالنســبة اإلجبــار  االحتيــاطيمثــل إدخــال تعــديالت يف نظــام  االئتمــاناملفتوحــة وخمتلــف الوســائل املمكنــة األخــرى للحــد مــن منــو 

كمــا ميكـــن إجــراء عمليـــات ." 45مـــع تقلــيص إمكانيــة الوصـــول إىل تســهيالت إعـــادة اخلصــم املنتقــاةللودائــع املصــرفية، أو الودائـــع 
التعقيم عن طريق حتويل الودائع احلكومية أو ودائع صناديق املعاشـات احلكوميـة أو عائـدات عمليـة خوصصـة أصـول القطـاع العـام 

  .ها إىل البنك املركزيمن النظام املصريف ونقل
أدوات السياسة النقدية متدرجا وفق مراحل يف ممارسة سياسة تعقيم األصول النقدية بـالعمالت األجنبيـة  استخداملقد كان 

  .اإلجباري االحتياطياملتدفقة، سواء بالنسبة آللية السوق املفتوحة أو معدل إعادة اخلصم أو وسيلة 
متامـا تتمثـل يف فـائض السـيولة املرتبطـة بتـدفقات متزايـدة للعمـالت األجنبيـة بفعـل  وظهـور وضـعية جديـدة 2001فمنذ سنة 

من سنة  فائض السيولة ابتداء المتصاصأدوات جديدة وأكثر فاعلية  باستحداثتزايد إرادات احملروقات، جعل بنك اجلزائر يقوم 
2000 .  

لى مستوى السوق النقدي، أصـبح اللجـوء إىل إعـادة إىل وجود فائض هيكلي يف السيولة ع 2002الوضع سنة  انتقالوبعد 
تعد هذه اآللية مسـتعملة مـن طـرف البنـوك التجاريـة، وبالتـايل " حيث مل . أداة معدل إعادة اخلصم أقل نشاطا باستخدامالتمويل 

التجاريـة، أو فيمـا خيـص  اللجوء إلعادة التمويـل لـدى بنـك اجلزائـر أصـبح ال معـىن لـه، سـواء لتلبيـة احلاجـة للسـيولة بالنسـبة للبنـوك
، أي أكثـــر مـــن عشـــرية  2000ومل تلجـــأ البنـــوك التجاريـــة إىل إعـــادة التمويـــل لـــدى بنـــك اجلزائـــر منـــذ ســـنة . إدارة السياســـة النقديـــة

  ."46كاملة
، و املتعلقة بتنظـيم السـوق النقـدي،  1995أفريل  22الصادرة يف  95-28حيث حددت املادة السادسة من التعليمة رقم 

القانوين والتنظيمي ألداة عمليات السوق املفتوحة، وذلك من خالل بيع اجلزائر لسندات اخلزينة العموميـة، تسـتحق لفـرتة  األساس
ورغم أمهية آلية عمليات السـوق املفتوحـة، . ال تتعدى سنة أو سندات قابلة إلعادة اخلصم أو تسبيقات حتصل يف السوق النقدي

 1996حيـث مت تــداول أول عمليـة وفــق آليـة الســوق املفتوحـة يف ديســمرب "النقـدي اجلزائــري، إال أ�ـا مل تعــرف جناحـا يف الســوق 



 2015 - 2005خالل الفرتة  اجلزائر من الصرف األجنيب على سياسة التوسع النقدي يف االحتياطيةأثر تعقيم األصول 

  زايري بلقاسم. د.أ+ بلقيوس عبد القادر . د .ط                            

 236 -221، ص  2018)  19( العدد /  14د ا�ل                ISSN  6132-1112 مشال إفريقيا                   جملة اقتصاديات 
233 

فيفــري  27تســتحق بتــاريخ  %14.95مليــار دينــار جزائــري مبعــدل فائــدة يســاوي  14بشــراء بنــك اجلزائــر ســندات عموميــة بقيمــة 
199747".  

يف الســيولة خــالل الفــرتة املعينــة بالدراســة، جعــل بنــك  ونظــرا لتحســن الوضــعية املاليــة للخزينــة العموميــة و توفرهــا علــى فــائض
كمـا جتـدر اإلشـارة أن هـذه األداة تسـتمد فعاليتهـا مـن . هـذه األداة رغـم أمهيتهـا يف ضـبط السـيولة اسـتعمالاجلزائر ال يتمكن مـن 

اخلزينـة العموميـة عـن  لغت قيمـة إصـدار سـنداتب"حيث . سعة نطاق التعامل �اخالل حجم التداول لسندات اخلزينة العمومية و 
مليار دينار جزائري مقدار األوراق املالية القصرية األجل،  369.6منها ( 2015مليار دينار جزائري سنة  575طريق املناقصة مبلغ 

، " 2014مليـار دينـار سـنة   545 حوايلمقابل قائم السندات العموميـة مقـدرة بــ. 48) 2014مليار دينار سنة  243مقارنة مببلغ 
كمـا مثلـت السـندات . 2012مليار دينار سـنة  781، وحجم إصدار سندات عمومية 2013مليار دينار جزائري سنة  357وب

وتعتــرب أحجـــام . 2012ســـنة  %85و 2013ســنة  %73و 2014ســـنة  %44مقابــل  " ،2015ســـنة  % 57.3القصــرية األجــل 
دينار جزائري  2730.88 حوايلالنظام البنكي و املقدرة بـقائم إصدار السندات العمومية ضئيال مقارنة حبجم فائض السيولة لدى 

وبالتــايل ." 201249دينــار جزائــري �ايــة  2876.26و  2013دينــار جزائــري يف �ايــة  2692.88، مقابــل  �2014ايــة ديســمرب 
األجنبيــة بالنقــد  فــائض الســيولة وتعقــيم األصــول امتصــاصهــذا الوضــع املتميــز للســيولة قلــص مــن فاعليــة أداة الســوق املفتوحــة يف 

  . األجنيب املتدفقة
يف حجـم السـيولة املصـرفية إيل  اخنفـاض، أدى ذلـك إىل 2015يف رصيد اإلمجايل مليـزان املـدفوعات سـنة " ومع تفاقم العجز

  ."  201450مقارنة بسنة    %33تقدر ب  اخنفاضمليار دينار، أي بنسبة  1832.6
، مت إدخال نظام االحتياطي النقدي اإللزامي ألول 1994أفريل  09ؤرخة يف و امل 16-94ومبوجب تعليمة بنك اجلزائر رقم 

 االحتفـاظخالل فرض على البنوك التجارية " ، كوسيلة غري مباشرة يف إدارة السياسة النقدية، وذلك من1994نوفمرب  28مرة يف 
، و مـع ظهـور فـائض 2001غايـة سـنة حيث بقـي عنـد هـذه احلـدود إىل " 51.%2.5 نسبةباحتياطي نقدي إلزامي بنسبة تقدر بـ

األساسي كهدف وسيط للسياسة النقدية، ومن أجـل  يف السيولة على مستوى النظام البنكي اجلزائري و حتسن وضع جماميع النقد
تقلــيص اإلفــراط يف الســيولة برفــع نســبة االحتيــاطي " مواجهــة آثــار الصــدمة اخلارجيــة علــى الســيولة البنكيــة ،عمــد بنــك اجلزائــر إىل

، " 52 %08ارتفــــع إىل  2008، وبدايــــة مــــن جــــانفي  2004ســــنة  %06.5مث  %06.25ليصــــبح  2002اإللزامــــي يف ديســــمرب 
مـن منتصـف  اعتبـارااإللزامـي دون تغيـري  االحتيـاطي، حيث أبقى بنك اجلزائر نسـبة "53 2010سنة  %09من جديد إىل "لريتفع 
  "54.%12يساوي  اإللزامي االحتياطيأصبح فيها نسبة " واليت 2013 مايو

 امتصــاصأدوات جديــدة للتعقــيم و  اســتخدامإىل  2002بنــك اجلزائــر يف أفريــل ســنة  اضــطرويف ظــل حالــة فــائض الســيولة، 
 اسـرتجاعحيـث تتمثـل هـذه األداة يف . فائض السيولة، وهذا باملوازاة مـع األدوات التقليديـة املسـتخدمة يف جتسـيد السياسـة النقديـة

فائض السيولة  المتصاصكما مت تثبيت املبلغ اإلمجايل ). 2005منذ أوت (ولثالثة أشهر ) 2002ذ أفريل من(السيولة لسبعة أيام 
مليــار  1350إىل  1100مــن (  2012يف أفريــل   االرتفــاع، وهــذا بعــد تعديلــه حنــو 2013مليــار دينــار جزائــري ســنة  1350عنــد 

السيولة، وذلك من خالل قيام بنك اجلزائر يف منتصف جانفي فائض  اسرتجاعتعزيز آلليات  2013وعرفت سنة ). دينار جزائري
مـن جـانفي  ابتـداءالسـيولة  اسـرتجاع؛ إضـافة إىل متديـد فـرتة نضـج %1.5لستة أشـهر مبعـدل   اسرتجاعلنفس السنة، بإدخال آلية 

ى بنـك اجلزائــر علــى ، أبقــ2014فيمــا خيـص ســنة . 55للســيولة املوجـودة لــدى البنــوك التجاريـة امتصــاص، وذلـك باملزيــد مـن 2013
فــائض ســيولة بشــكل فعلــي  امتصــاصمليــار دينــار جزائــري، وعليــه فقــد مت  1350الســيولة عنــد  المتصــاصنفــس املبلــغ اإلمجــايل 

 2013يف ســـنة  مليـــار دينـــار 479.9، مقابـــل 2014مليـــار دينـــار يف ســـنة  468.6الســـيولة؛ عنـــد مبلـــغ  اســـرتجاعبواســـطة أوات 
      .2012مليار دينار يف سنة  838.8و
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فــائض  امتصــاصإدخــال أداة جديــدة غــري مباشــرة يف  2005إضــافة لــألدوات املســتخدمة يف عمليــات التعقــيم، مت يف ســنة 
وهـي ودائـع لـدى ).  14/06/2004و املؤرخـة يف  05-04تعليمـة بنـك اجلزائـر رقـم ( السيولة، تسمى تسيل الودائع املغلة للفائدة
. نفة على بياض و مببادرة من البنوك التجارية، يتم مكافأ�ا مبعدل ثابت حيدده بنك اجلزائربنك اجلزائر على مدى يوم واحد، مص

علــــى التــــوايل  2014و 2013، 2012فــــائض الســــيولة خــــالل الســــنوات  امتصــــاصقــــدرة احلصــــة النســــبية هلــــذه األداة يف " حيــــث
  "56.%25.77و  26.2%، 33.3%

أداة أحــرى لتعقــيم الســيولة، تتمثــل يف حتويــل ونقــل  اســتخدامك اجلزائــر إىل وازاة للوســائل املســتخدمة يف التعقــيم، جلــأ بنــومــ
هـذه الوضـعية جعلـت اخلزينـة  ،من البنوك التجارية إىل بنك اجلزائـر) حساب اجلاري وصندوق ضبط املوارد(ودائع اخلزينة العمومية 

الشــديد يف قــائم  االخنفــاضة للخزينــة العامــة مــع أمــام ضــعف القــدرة التمويليــ" و .2004العموميـة الــدائن الصــايف للبنــوك منــذ ســنة 
 4408.5مقابــل  2015مليـار دينـار يف �ايـة  2072.2إدخـارات صـندوق ضـبط اإليـرادات، والـذي بلـغ رصـيد موجوداتـه النقديـة 

م البنـك جعـل الوضـعية املاليـة للدولـة تتحـول مـن دائنـا صـافيا للنظـا. 2013مليار دينار سـنة  5563.5، و2014مليار دينار سنة 
وهـذا بعـد مـا بلـغ صـايف القـروض إىل احلكومـة سـنة ." 57مليـار دينـار 567.5هذا األخري برصيد  باجتاهإىل مدين  2004منذ سنة 

ودائـع اخلزينـة "يف حـني عرفـت. 2005مليار دينـار جزائـري سـنة   -933,2مليار دينار جزائري، مقابل   -1992.3مبلغ  2014
مليــار   4489.9، مقابــل 2015دین��ارمليــار  2156.4خــالل الســنوات األخــرية، لتنتقــل إىل  اضــااخنفالعموميــة لــدى بنــك اجلزائــر 

  ."201558مليار دينار �اية سنة  5646.7، و2014دينار سنة 
  :الخاتمة

 اطيةاالحتيتدفق وتراكم األصول  استمراروالنقدية للجزائر خالل الفرتة املعنية بالدراسة، هو  االقتصاديةمن مميزات الوضعية 
بالنقــد األجنــيب لــدى بنـــك اجلزائــر، وبــروز تلــك املوجـــودات بــالعمالت األجنبيــة كمصــدر أساســـي يف التوســع النقــدي يف اجلزائـــر؛ 

املخاطر  االقتصادوملواجهة هذا الوضع و جتنيب  ،احمللي االقتصادالتضخمية السلبية على  اآلثاروبالتايل غدت بطريقة غري مباشرة 
علـى بنـك اجلزائـر التـدخل بوسـائل متعـددة لعـزل تلـك التحركـات النقديـة غـري املرغوبـة، وذلـك مـن خـالل  التضخمية، أصبح الزمـا

  .       التضخمية اآلثاراملرتاكمة، لضبط مستوى السيولة للحد من  األجنيبمن النقد  االحتياطيةتعقيم األصول 
 أدوات جديــــدة للتعقــــيم باســــتخداماملرتاكمــــة،  االحتياطيــــةمــــن جهــــة أخــــرى، عــــزز بنــــك اجلزائــــر تدخالتــــه لتعقــــيم األصــــول 

حيـث شـكلت أدوات ، )السيولة، تسييل الودائع املغلة للفائدة، نقل ودائع اخلزينة العمومية و حتويلهـا لـدى بنـك اجلزائـر اسرتجاع(
وتقودنـا هـذه . دراسـةفـائض السـيولة خـالل العشـرية املسـتهدفة بال امتصـاصالسياسة النقدية فعالية يف تعقيم املوجودات اخلارجيـة و 

إىل حد كبري يف جتسيد سياسة تعقيم  استطاعالنتائج إىل اإلشارة، على أنه بالرغم من وجود فائض يف السيولة، إال أن بنك اجلزائر 
، وهـو األجنـيبأدوات جديدة يف عزل أثر املرتتبة عـن تـدفق األصـول بالنقـد  استخدامو  األصول األجنبية املتدفقة؛ فضال عن تطوير

  .ا تؤكده فرضية البحثم
  :    يلي ما اقرتاحكما  ميكن   

  .  بالعمالت األجنبية من إجياد بدائل أخرى يف احلصول على النقد األجنيب االحتياطيةال بد من تنويع مصادر تركيم األصول   -
  .سة السياسة النقديةأكرب لضمان فعالية ممار  استقالليةاألسعار فقط، ومنحه  استقرارحصر مهمة بنك اجلزائر يف جتسيد   -
 .توفري شروط فعالية األدوات التقليدية يف جتسيد السياسة النقدية -
النظــام املــايل  اســتقرارمــن أن تصــبح مصــدرا مهــم يف التوســع النقــدي، دون املســاس بســالمة و  االقتصــادجعــل القــروض علــى  -

 .والبنكي
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