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 ملخص: 
قامت الجزائر بتطبيق العديد من اإلصالحات النقدية لتوفير ظروف جّيدة في مجال النقد  االستقرار النقدي تحقيقبغية 

زت بالتيسير الكمي والتمويل غير والتي تمي 10-17القانون و  04-10والقرض، من بينها التعديالت التي جاءت بموجب األمر 

سياسة معدل االحتياطي القانوني كواحدة من أهم األدوات   التقليدي. كما اعتمدت السلطة النقدية خالل هذه الفترة على

 من طرف املهتمين والفاعلين في مجال النقد والقرض.و النقدية املعتمدة من طرف السلطات النقدية 

-2010لنا في هذه الدراسة أهم العناصر املؤثرة في االستقرار النقدي من استعراض التشريعات املصرفية الصادرة في الفترة تناو 

، وقمنا بقياس فعالية أداة االحتياطي القانوني إحصائيا للوقوف على أهم النتائج النقدية املحققة جراء تطبيقها، لنخلص 2020

قدر االهتمام الذي حظيت به من قبل السلطة النقدية وكانت النتائج املحققة منها على صعيد  إلى أن هذه األداة لم تكن على

 االستقرار النقدي ضئيلة جدا. 
  اجلزائر.يفالسلطة النقدية  ؛االستقرار النقدي؛ االحتياطي القانوين ؛السياسة النقدية: الكلمات املفتاحية

Abstract :  
In order to achieve monetary stability, Algeria has introduced several monetary reforms to provide 

good conditions in the area of cash and credit, including amendments under Ordinance 10-04 and 

Act 17-10, characterized by quantitative easing and non-traditional financing. During this period, 

the Monetary Authority also relied on the legal reserve rate policy as one of the most important 

monetary instruments adopted by the monetary authorities. 

 In this study, we examined the main factors affecting monetary stability from the review of 

banking legislation issued in 2010-2020. We measured the effectiveness of the legal reserve tool 

statistically in order to identify the most significant monetary results achieved as a result of its 

application. We measured the effectiveness of the Legal Reserve Tool statistically to determine the 

most important monetary results of its application. We concluded that the Tool was not as 

interesting as the Monetary Authority and had very little monetary stability results. 

Keywords: monetary policy; legal reserve; monetary stability; Algeria Monetary Authority.  
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Afin de parvenir à la stabilité monétaire, l’Algérie a introduit plusieurs réformes monétaires 

visant à fournir de bonnes conditions en matière de trésorerie et de crédit, y compris des 

modifications au titre de l’ordonnance no 10.04 et de la loi no 17.10, caractérisées par un 

assouplissement quantitatif et un financement non traditionnel. Au cours de cette période, 

l’Autorité monétaire s’est également appuyée sur la politique de taux de réserve légale comme 

l’un des instruments monétaires les plus importants adoptés par les autorités monétaires. 

Dans cette étude, nous avons examiné les principaux facteurs influant sur la stabilité 

monétaire à partir de l’examen de la législation bancaire publié en 2010-2020. Nous avons 

mesuré l’efficacité de l’outil de réserve juridique sur le plan statistique afin d’identifier les 

résultats monétaires les plus significatifs obtenus à la suite de son application. Nous avons 

conclu que l’outil n’était pas aussi intéressant et qu’il avait très peu de résultats en matière de 

stabilité monétaire. 

Mots clés : politique monétaire; réserve légale; stabilité monétaire; Autorité monétaire algérienne. 
 

  مقدمة

حتقيق االستقرار النقدي املنشود من قبل السلطة يف إطار قياس فعالية أدوات السياسة النقدية وقدرهتا على  
ثة مرّكزة على لتقليدية واحلديادبياهتا النقدية يف اجلزائر، تتناول هذه الدراسة املفاهيم األساسية للسياسة النقدية مبختلف أ

لف النهائية ملختة القتصادياتكاملها مع بقية السياسات االقتصادية العامة من جهة وعلى مسامهتها يف حتقيق األهداف 
، نكية يف اجلزائرلسوق البالسياسات الفرعية املكونة القتصاد أي دولة من جهة أخرى، مع إسقاط هذه املفاهيم على ا

ليل إحصائي كّمي حتوإجراء  2020-2010عرب استعراض أهم احملطات اليت مّيزت توجهات السياسة النقدية يف الفرتة 
التأثري على   اجلزائر ( علىلنقدية يفلقانوين )ابعتبارها إحدى األدوات الرئيسية للسياسة ايبّّي مدى قدرة أداة االحتياطي ا

سة للضغوط ي احلّساخمتلف املؤشرات اليت تقيس االستقرار النقدي كمعدالت التضخم ومعامالت االستقرار النقد
 التضخمية.

ه األداة  رض منه تبيان هذي ليس الغمبعامالت االستقرار النقدإّن حماولتنا يف هذه الدراسة لربط أداة االحتياطي القانوين 
 لقياس اإلحصائي،ا بغرض ارائدة لتحقيق مستوايت مقبولة من التضخم بقدر ما هي حماولة لعزل أتثريهو كأداة وحيدة أ

توازن ة لتحقيق الملاليلسياسة امع التنويه بكوهنا سياسة فرعية تتكامل مع بقية أدوات السياسة النقدي وحىت مع حماور ا
 رى.طلوبة من جهة أخادية املالنقدي من جهة وعدم التأثري سلبا على قدرة السياسة املالية على حتقيق التنمية االقتص

سة يف التساؤل ية الدراعلى أساس ما تقّدم ولشرح فحوى املوضوع بشكل أكثر عمقا ووضوحا، اقرتحنا أن تلخص إشكال
 الرئيسي التايل:

 ؟2020-2010الفرتة  أتثري سياسة االحتياطي القانوين على االستقرار النقدي يف اجلزائر خاللكيف كان 
اسة، حماور هذه الدر  ل خمتلفلتفسري هذه اإلشكالية الرئيسية اقرتحنا مجلة من التساؤالت الفرعية لنجيب عليها من خال

 وهي كاآليت:
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 يد؟بسياسة االحتياطي القانوين على وجه التحدسياسة النقدية؟ و ما هي أهم املفاهيم املرتبطة ابل -
 ؟2020-2010ن تطور أدوات السياسة النقدية وكيف كان أداؤها خالل الفرتة كيف كا  -
 ؟2020-2010 ا مدى فعالية سياسة االحتياطي القانوين يف حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر خالل الفرتةم -

لى جاابت مبدئية عملمثلة إلاة هلذه الدراسة، قمنا بوضع جمموعة من الفرضيات لالستجابة للمتطلبات العملية واملنهجي
 ايل:املو و األسئلة الفرعية املطروحة، واليت سنقوم ابختبارها يف خامتة الدراسة وهي على النح

الكمية  االئتماينلتسهيل ال أدوات الفرضية األوىل: تعترب سياسة االحتياطي القانوين السياسة النقدية األكثر أمهية بّي ك
 حسب النظرايت النقدية الرأمسالية.

 تصادي متقلب فرضل وضع اقظالفرضية الثانية: اقتصرت السياسة النقدية يف اجلزائر على استخدام األدوات الكمية يف 
 .2020-2010تطبيقها خالل الفرتة 

ل الفرتة ي يف اجلزائر خالار النقدعلى االستقر  الفرضية الثالثة: مل تؤد سياسة االحتياطي القانوين دورا فعاال يف احلفاظ
2010-2020. 

 التالية: طة العمللإلجابة على اإلشكاليات السابقة واختبار الفرضيات املوضوعة من قبلنا، قمنا ابعتماد خ
 حمور أول: يتناول املفاهيم األساسية التقليدية واحلديثة للسياسة النقدية     

راض مع استع 2020-2010ة تارخيي للسياسة النقدية وأهم حمطاهتا وأدواهتا خالل الفرت حمور اثن: يتناول التطور ال
 النتائج احملققة على صعيد االستقرار النقدي.

وايت ط التضخمية مبستسة للضغو حمور اثلث: يتناول التحليل اإلحصائي اخلاص بربط املتغريات النقدية واالقتصادية احلسا
 .2020-2010ائر خالل الفرتة االحتياطي القانوين يف اجلز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املفاهيم األساسية للسياسة النقدية -1
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تعترب السياسة النقدية واحدة من أهم مكوانت السياسة االقتصادية العامة يف أي اقتصاد، وهتدف ابألساس  
داي د املقبولة اقتصااحلدو ند حسب نظرية املدرسة النقدية إىل حتقيق االستقرار النقدي واحلفاظ على مستوايت التضخم ع

  ختلفة. تصادية املاالقتصادي من جهة وحىت توفر فرصا استثمارية أكرب يف القطاعات االق وحىت ال تعيق النم

 تعريف السياسة النقدية 1-2

هم عرب عن وجهة نظر تلتعاريف حظيت السياسة النقدية ابهتمام كبري من الباحثّي واملمارسّي، حبيث قدمت هلا كثري من ا
 :بّي هذه التعاريف ما يلي جلوهرها وأغراضها، نذكر من

داة من أدوات السياسة االقتصادية العامة اليت تستخدمها الدولة للتأثري على املتغريات االقتصادية أالسياسة النقدية هي "
 .(67بال اتريخ، صفحة )لعبيدي،  "واالستقرار والنم ووتوجيه النشاط االقتصادي حن

تنظيم السيولة العامة و االئتمان و جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف إدارة كل من النقود "تعرف على أهنا  كما
)سحنون،  "حتقيق التنميةو مواجهة التقلبات االقتصادية و لالقتصاد وذلك هبدف حتقيق االستقرار االقتصادي للمجتمع 

 (114، صفحة 2003

ف ضبط املعروض ركزي هبدمميكن القول أبن السياسة النقدية هي مجلة اإلجراءات اليت تتخذها السلطة النقدية بشكل 
لى االستقرار احلفاظ عو من الكتلة النقدية مع متطلبات النشاط االقتصادي احلقيقي بغرض ختفيف الضغوط التضخمية 

 ملة.مستوايت مقبولة، تتيح جذب االستثمار وحتافظ نسبيا على القدرة الشرائية للع النقدي يف

 أهداف السياسة النقدية 1-2

ذلك الختالف أهدافها تبعا للتقدم والتطور االقتصادي و هتتم السياسة النقدية ابحلفاظ على التوازانت االقتصادية 
على االقتصاد من خالل استعمال األدوات النقدية وحتقيق واالجتماعي للمجتمعات املختلفة، حيث تسعى للتأثري 

حيث ميكن تلخيص األهداف النهائية للسياسة النقدية وفق هذا  األهداف االقتصادية وفق املسمى ابملربع السحري،
 (454، صفحة 2020)عالم و عالم، سبتمرب  املربع كما يلي:

اهلدف  ويعترب  حتقيق معدالت مرتفعة من النم االقتصادي(: و)البحث عن النم االقتصادي ومعدالت النم الزايدة يف -
رفع املستوى املعيشي و زايدة دخل األفراد و العام الذي تسعى الدولة حتقيقه من خالل زايدة حجم الناتج احمللي اإلمجايل 

 (22، صفحة 2013)ولد الشيباين،  زايدة االستثمارو 
)البحث عن التشغيل الكامل(: مل يفكر االقتصاديون الكالسيك بوجود البطالة ألن آلية  حتقيق التوظيف الكامل -

األجور واألسعار يف حتليلهم كانت كفيلة بضمان التوظيف الكامل الذي كان جزءا ال يتجزأ من التوازن االقتصادي 
تقبل بنسبة من و ملدرسة الكينزية كانت تنشد هذا التوازن حىت حتت مستوى االستخدام الكامل الكالسيكي ولكن ا

البطالة ميكن اللجوء يف معاجلتها إىل السياسة النقدية عن طريق رفع مستوى األجور النقدية اليت متثل دخوال تدفع الطلب 
اليت تنشأ عن النقص يف الطلب الكي الفعال وأييت دور الزايدة مما يرفع من نسبة التشغيل وخيفض البطالة  والكلي حن
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-178، الصفحات 2015)الغاليب،  السياسة النقدية بتنشيطه وزايدة االستثمار لالقرتاب من مرحلة التشغيل الكامل
179) 

 وها حناألسعار واجتاه  يف مستوىالنقدية إىل حماربة التغريحتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار: تسعى السياسة  -
لعمال فض الدخل لفئة اخؤدي إىل ا من آاثر  سلبية يف توزيع الدخول والثروات، إذ أن ارتفاع األسعار يذاالرتفاع ملا هل

  عة.لع املباعمال واملنتجّي بسبب ارتفاع أسعار السوأصحاب الدخول الثابتة وابلعكس يستفاد رجال األ
: إن السياسة النقدية ميكن أن تعدل حالة االختالل يف ميزان املدفوعات، ففي حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات. -

الداخل  وحالة العجز ميكن للبنك املركزي أن يرفع سعر إعادة اخلصم مما يشجع رؤوس األموال قصرية األجل ابلتدفق حن
ذا التأثري أيخذ مداه بتوازن ميزان املدفوعات عندما يكون سعر الصرف اثبتا، أما هو مؤدية إىل موازنة ميزان املدفوعات ، 

أن السياسة النقدية ستؤثر على سعر سؤول عن توازن ميزان املدفوعات و يف حالة كون سعر الصرف مران فإنه سيكون امل
على العملة احمللية الناجم عن الصرف نفسه، فعندما يتم رفع سعر إعادة اخلصم على سبيل املثال سيزيد من الطلب 

 (183، صفحة 2015)الغاليب،  التدفق الداخل لرؤوس األموال مما يرفع من قيمتها
 (: األهداف النهائية للسياسة النقدية وفق املربع السحري لكالدور01الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 (454، صفحة 2020)عالم و عالم، سبتمرب  املصدر: من إعداد الباحثّي ابالعتماد على
البنك اة يف يد قدية كأدمن بّي أهداف السياسة النقدية جند أيضا هدف االستقرار النقدي، حيث هتدف السياسة النو 

ذي األمر ال وهو ، قديالنو ادي لى املستويّي االقتصاملركزي إىل إعادة التوازن االقتصادي للدولة، وحتقيق االستقرار ع
 النقطة املوالية.سنتطرق إليه بنوع من التفصيل يف 

 مفهوم االستقرار النقدي 1-3
أسعار الفائدة وأسعار الصرف( عرب الزمان و يعرب االستقرار النقدي عن حالة استقرار األسعار )أسعار املنتجات  

الناتج و يعين ذلك أن يكون هنالك تناسب اثبت بّي الكتلة النقدية و ذلك يف إطار سيادة حرية األسواق، و املكان، و 
نقصان مماثلة يف الناتج الوطين سوف ختل هبذا  ونقصان يف الكتلة النقدية ال تقابلها زايدة أ والوطين. فكّل زايدة أ

 (241، صفحة 2002)رحيم،  تقراراالس

معدل 

 النمواالقتصادي

 معدل التضخم التوازن الخارجي

 معدل البطالة
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كما أن السياسة االقتصادية حتتاج إىل السياسة النقدية فإهنا حتتاج أيضا إىل السياسة املالية ، لذا يفرتض التنسيق بينهما 
مساعدة بّي السياستّي ، فالسياسة النقدية تتميز عن السياسة املالية بشموهلا على و أن تكون هناك عالقة تبادل و 

إدارة الدين العام و الرسوم و مشول الثانية على اإليرادات اليت تضم الضرائب و األدوات املتعلقة ابلتأثري على عرض النقود ، 
، حيث يهتم التنسيق بّي السياستّي يف األجل القصري ابستقرار (131فحة ، ص2007)سعيدان،  النفقات العامةو 

املالية له القدرة و إدارة الدين العام ، بينما يهتم يف األجل الطويل بتصميم برانمج متوازن من السياسة النقدية و األسعار 
حتسّي من حدة البطالة، و التخفيف و التحكم يف مستوايت التضخم و االقتصادي متوازان،  وعلى احلفاظ على مسار النم

االقتصادي، مما يؤدي إىل ختفيض العجز املايل عند املستوى الذي ميكن متويله من خالل أسواق  والوضع املايل لتقوية النم
 02/03)شليق، عزي، و عيشون،  بدون التوجه لالقرتاض من اخلارج بدرجة كبريةو املال، بدون تشوهات يف االقتصاد، 

 (539، صفحة 2019ديسمرب 
 مؤشرات االستقرار النقدي 1-4

يقصد مبؤشرات االستقرار النقدي تلك الظواهر اليت ميكن من خالهلا احلكم على استقرار الوضع النقدي  
احملافظة على و  استقرار األسعار يف السوق احملليةو تثبيت  متعددة منهاو مؤشرات االستقرار النقدي كثرية و القتصاد ما، 

توجيه االئتمان إىل و املساعدة يف توفري السيولة النقدية، و  جات االقتصاد الوطينتياحانظام سعر صرف يتالءم مع 
 زناملساعدة على احلفاظ على مستوى مناسب من القوى العاملة وحتقيق التواوكذلك  االستخدامات األكثر إنتاجية

 .(107، صفحة 2007)سعيدان،  اخلارجيو الداخلي  االقتصادي
 جوهره إىل يفي يستند ألجل حتقيق أهداف هذه املؤشرات يتوجب حتديد كيفيات قياس معامل االستقرار النقدي، الذ

لي اإلمجايل قة يف الناتج احملة املتحقنظرية كمية النقود اليت تنّص على أن الزايدة يف كمية النقود إذا مل تتناسب مع الزايد
 م. احلقيقي فإن ذلك يتسبب يف إحداث التضخ

حيسب هذا و االنكماشية  ويعتمد صندوق النقد الدويل على هدا املعيار يف سياسته للتعرف على االجتاهات التضخمية أو 
املعيار حباصل قسمة معدل التغري  يف العرض النقدي على معدل التغري  يف الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار الثابتة، فإذا  

صحيح دل ذلك على وجود حالة استقرار نقدي كاملة، أما إذا كان هذا املعامل أكرب كان هذا املعامل مساواي للواحد ال
بعد  ودرجته على مدى قرب أو تتوقف حدة التضخم  و من الواحد الصحيح فإنه يدل على أن االقتصاد يف حالة توسع 

)حممد ضيف هللا، كلما كان أقل من الواحد الصحيح كان االقتصاد يف حالة انكماش و املعامل عن الواحد الصحيح، 
 (263-262، الصفحات 2012

 يلي:   وميكن توضيحه بصورة مبسطة كما
B=(DM/M)/(DY/Y) 

 أدوات السياسة النقدية 1-5
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وتنقسم إىل أدوات   ،تستعّي هبا الدولة يف إدارة حجم املعروض النقدييقصد هبا جمموعة الوسائل املختلفة اليت  
 نوعية وأخرى كمية.

 ألدوات يف:اتتمثل هذه و تعرف أيضا ابألدوات الكيفية للسياسة النقدية، و  األدوات النوعية للسياسة النقدية:أ. 
  ملستوى املخطط اه يف حدود اإلمجايل وجعلالسقوف التمويلية: تعمل هذه السياسة على احلد من التوسع يف التمويل

 له، وذلك من خالل وضع سقف متويلي للبنوك التجارية.
 التجارية يف  ها البنوكتنظيم القروض االستهالكية: وضع حد أقصى من طرف البنك املركزي لألموال اليت تستخدم

 شراء السلع االستهالكية.
  فق خطة توجيهها و و ي للتوزيع اهلادف لألموال املقرضة ختصيص التمويل: وذلك من خالل ضمان البنك املركز

 الدولة.
 تباع سياسة معينه، وتتوقف هذه إلقناع األديب: وهي احلالة اليت يقوم فيها البنك املركزي إبقناع البنوك التجارية إبا

)عبد  هئوثقتها يف إجراالسياسة على مدى قدرة البنك املركزي يف اإلقناع ومدى تقبل البنوك التجارية ابلتعامل معه 
 (65، صفحة 2007الالوي، 

 االئتمانو لنقود جم الكلي لتؤثر يف احلو تعرف أيضا ابألساليب غري املباشرة، و األدوات الكمية للسياسة النقدية: ب. 
 تتمثل فيما يلي:و 
 رتاض البنوك دة على اقسعر إعادة اخلصم: يعرف سعر إعادة اخلصم أبنه السعر الذي حيدده البنك املركزي كفائ

 ي إل تغري معدلدث فيه يؤدحيأن التغري الذي  واآللية اليت يؤثر من خالهلا سعر اخلصم على األسعار هو التجارية، 
 النقد املتداول.

    م على القروض عادة اخلصفإذا أراد البنك املركزي إتباع سياسة نقدية توسعية فإنه يلجأ إىل ختفيض سعر  إ
ابلعكس و لنقود، ايدة عرض از ما يقود إىل  وهو األوراق التجارية املقدمة للمصارف مما يشجع  على إقراض األفراد، و 

 إذا رغب البنك املركزي إتباع سياسة انكماشية.
  اخلاصة هبدف و مشرتاي لألوراق املالية احلكومية و عمليات السوق املفتوحة: تعرف أبهنا دخول البنك املركزي ابئعا

إذا ما أرادت السلطات و ابلنقصان ففي أوقات الرواج االقتصادي  والتحكم يف القاعدة النقدية سواء ابلزايدة أ
من الدخول للسوق املفتوحة كبائع لألوراق املالية فيكون خفض احتياطات البنوك من األرصدة النقدية، فالبد هلا 
ابلتايل ختفيض قدرهتا على منح التسهيالت االئتمانية، و هدا اإلجراء قد عمل على ختفيض احتياطات البنك، 

)هبلول، محاد، و الدهاش،  والعكس إذا أرادت السلطات النقدية زايدة احتياطات البنوك من األرصدة النقدية
 (340، صفحة 2019
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  معدل االحتياطي القانوين: حيق للبنك املركزي أن يفرض على البنوك أن تودع  لديه يف حساب جممد ينتج فوائد أوال
على بعض هذه  وعلى جمموع توظيفاته أ وعلى بعض أنواع الودائع أ وينتجها احتياطيا حيسب على جمموع ودائعها أ

به  قصديو يدعى هذا االحتياطي ابالحتياطي اإللزامي، و العمالت األجنبية،  وذلك ابلعملة الوطنية أو التوظيفات، 
ودائعه يف شكل رصيد دائم لدى البك املركزي و نسبة من أصوله النقدية  وأن يلتزم البنك التجاري ابالحتفاظ جبزء أ

 (373، صفحة 2015)طهراوي، ديسمرب 
 أمهية سياسة االحتياطي القانوين 1-6

نقدية كمية مرنة جبملة من املميزات جتعلها إحدى أهم أدوات السياسة النقدية  تتميز سياسة االحتياطي القانوين كأداة
النقدية تستخدمها ألجل ختفيض بعدية، أي أن السلطة  والقادرة على حتقيق االستقرار النقدي بطريقة استباقية أ

حماولة لتخفيضه يف حالة ما إذا جتاوز املستوى املقبول من قبل الدائرة  والضغوط التضخمية تفاداي حلدوث التضخم أ
 (232، صفحة 2021)لعراف،  احلقيقية لالقتصاد املعين. تتمثل أهم هذه املميزات يف اآليت:

 احملافظة على ثقة اجلمهور يف النظام املصريف ومحاية البنك من خماطر السيولة. -
عاقدية اجتاه ابلتزاماته الت لى الوفاءعتؤدي إىل سالمة السيولة املالية للبنك وحتافظ على مركزه املايل من خالل رفع قدرته  -

 زابئنه ومتعامليه يف مواعيد استحقاقها.
ال حملافظة على أمو الية يف اة الرقابية واجلمهور املصريف وغري املصريف بقدرة البنك املتعزز من ثقة كل من السلط -

 الس.املودعّي، ألهنا تعترب مبثابة حاجز أمان حلماية البنك من خطر العجز يف السيولة واإلف
املصريف وثقة  نظاموة القإن االحتياطات اإلجبارية للبنوك عندما تكون لدى البنك املركزي يؤدي ذلك إىل زايدة  -

 اجلمهور فيه.
ة مباشرة، حيث لكلي بصور يستطيع البنك املركزي ابستخدامه لنسبة االحتياط اإلجباري التحكم يف العرض النقدي ا -

ان ابلنقصان ف ودة أي ابلزايتفرض نسبة االحتياطي على كل البنوك ويف نفس الوقت ، فعند تغري نسبة االحتياط اإلجبار 
دة من الزاي وأ حدوث أتثري مضاعف على العرض النقدي )من خالل املضاعف النقدي( ابلنقصان ذلك سيؤدي إىل

 الئتمان.لى منح اعخالل التأثري على فائض االحتياطات لدى البنوك التجارية وابلتايل يف قدرة هذه البنوك 
ري حبيث تستطيع الحتياطي اإلجباعية فانه خيفض من نسبة اتباع سياسة نقدية توسإعندما يرغب البنك املركزي يف  -

اسة ملركزي إتباع سيالبنك ا إذا أرادو البنوك استخدام جزء من ودائعها اجملمدة لدى البنك املركزي يف منح االئتمان، 
 مان. نح االئتمانكماشية فانه يرفع من نسبة االحتياطي اإلجباري مما يؤدي إىل تناقص قدره البنوك على 

 2020-2010طور السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة ت -2
مت وضع  (1990، 10-90)قانون النقد والقرض  10-90بعد تطبيق اإلصالح النقدي املتعلق بقانون النقد والقرض 

املصريف بصفة و عدد من الربامج يف إطار اإلسرتاتيجية الشاملة، متضمنة سياسات اإلصالح االقتصادي بصفة عامة 
 خاصة، ومن أهم هذه التعديالت جند:
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  جاء األمر يف سبع كتب فرعية هي على   (11، صفحة 2010) 04-10التعديالت اليت جاء هبا األمر رقم
التوايل: عموميات، هيكل بنك اجلزائر وتنظيمه، صالحيات بنك اجلزائري وعملياته، جملس النقد والقرض، التنظيم 

 املصريف، مراقبة البنوك واملؤسسات املالية، الصرف وحركات رؤوس األموال، العقوابت اجلزائية.
نقاط أساسية هي: أمهية النظام العام النقدي يف أداء االقتصاد الوطين ويف احملافظة ا األمر ركز على ثالث ذحيث أن ه

، 2018)اخلوالد،  على التوازانت الداخلية، تنظيم حرية النفاذ إىل األنشطة البنكية ، التعزيز الضروري للرقابة البنكية
، حيث نص هذا التعديل على تعريف بنك اجلزائر وحتديد صالحياته ومهامه حرصا على استقرار األسعار (197صفحة 

املتعلق  11-03 املعدل املتمم لألمر 04-10)األمر  02ابعتبارها هدفا من أهداف السياسة النقدية من خالل املادة 
 06 حملفظة البنوك واملؤسسات املالية من خالل املادة(، كما متت إضافة بعض اخلدمات اجلديدة 02ابلنقد والقرض املادة 

إدارة الدفع من خالل و (، ضرورة توفري 6املتعلقة ابلنقد والقرض املادة  11-03املعدل يوم االثنّي لألمر  04-10)األمر 
( ،ضرورة التزام بنك اجلزائر بتعزيز 56املتعلق ابلنقد والقرض املادة  11-03 معدل األمر 04-10)األمر  56املادة رقم 

 .08واملادة  98 ، إنشاء مركزية املخاطر وجلنة ألرقابة البنكية وفقا للمادة97أمن وسالمة النظام البنكي من خالل املادة 
  لقرض، املتعلق ابلنقد وا 10-17)قانون  2017بعد ذلك أتى تعديل جديد لقانون النقد والقرض سنة

أين جلأت اجلزائر إىل وضع إصالح جديد عرفه بعض االقتصاديون بسياسة التيسري الكمي والبعض اآلخر  (2017
ابلتمويل غري تقليدي ، والذي يقتضي طبع كتلة نقدية ليس هلا مقابل لدى البنك املركزي من اجل متويل املوازنة العامة يف 

املؤرخ يف  10-17ل إصدار قانون النقد والقرض اجلزائر وفق آليات معينة وملدة مخس سنوات وذلك من خال
املؤرخ يف  11-03من األمر  47واملادة  46مكرر اليت تعدل املادة  45حيتوي مادة واحدة هي املادة  11/10/2017
 .2003أوت  26

حلجم ايؤثر يف ين الذي القانو  ياالحتياطمن بّي أهم أدوات السياسة النقدية اليت يستخدمها البنك املركزي اجلزائري جند 
من أمهها  القتصادية واليتاتغريات الكلي للنقود واالئتمان املتداول يف االقتصاد، مما يؤدي إىل التأثري يف العديد من امل

 .نقديةر يف النظرية الم لألسعااملستوى العاو املستوى العام لألسعار لوجود عالقة طردية ما بّي كمية النقود املتداولة 
 االحتياطي القانوين يف اجلزائرتطور معدل  1.2
إذ خصصها مبادة قانونية  10-90تعترب سياسة االحتياطي اإلجباري من اآلليات الرقابية اليت استحدثها قانون       

الضرورة   إال يف حاالت %28 صرحية، حدد فيها صالحيات بنك اجلزائر يف فرض هذه النسبة بقيمه ال تتعدى
اإلجباري بصورة  يداة االحتياطأمل يذكر  10-90 املعدل واملتمم لقانون 11-03 مراملنصوص عليها قانوان، إال أن األ

، واليت حدد من خالهلا خضوع خمتلف 2004 مباشرة، غري أن بنك اجلزائر قام إبعادة تقنينها عرب تعليمة صادرة عنه سنة
لودائع ألجل، الودائع السابقة لالسترياد، احلساابت على الدفاتر يف صناديق التوفري واالحتياط ، الودائع اجلارية، ا

من دون استثناء  %15شهادات اخلزينة والودائع األخرى ملعدل االحتياطي اإلجباري الذي ميكن أن يصل حىت
منتصف الشهر، ابإلضافة إىل ذلك منحه ابألسلوب نفسه، ويتم حتديد وعاء االحتياط اإلجباري بصورة شهرية تبدأ من و 
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 بنك اجلزائر عائدا على يف شكل فائدة، يتم حساهبا انطالقا من حجم االحتياطات ومدة مكوثها لدى بنك اجلزائر
 (409، صفحة 2009)شودار، 

 خالل اجلدول املوايل:ميكننا أن نتطرق إىل كيفية تطور معدل االحتياطي القانوين من 
 2020-2010 :تطور معدل االحتياطي القانوين يف اجلزائر يف الفرتة-1- جدول رقم

 % معدل االحتياطي اإلجباري السنوات
2010 9 
2011 9 
2012 11 
2013 12 
2014 12 
2015 12 
2016 8 
2017 4 
2018 8 
2019 10 
2020 8 

دوق املشرتك لصن جتماعاالئر يف على:تقارير بنك اجلزائر ، كلمة حمافظ بنك اجلزا ابالعتماداملصدر: من إعداد الباحثّي 
 www. Bank-of-algeria.dz على املوقع: 2020أبريل 26البنك الدويل يف و النقد العريب، صندوق النقد الدويل 

إلجباري ارتفاعا يف قيمه حيث ارتفع ا االحتياطيعرف معدل  2015-2010نالحظ من خالل اجلدول أن يف الفرتة    
وهذا  ،2015و 2014و 2013% سنة 12 ليصل إىل عاالرتفا استمر يف و % 11% إىل9من  2012 إىل 2010من 
لة املصارف، يف سيو و ضخم داة خاصة يف التحكم يف التاملركزي يستفيد من مزااي  هذه األعلى أن البنك مبدئيا دال 

 2020-2016لفرتة هذا مؤشر إجيايب هلذه الوسيلة، أما يف او  2014 سنة %2.92بدليل أن معدل التضخم قد سجل 
لدراسة، لريتفع ارتفاعا اهي أقل قيمة له يف فرتة و  2017سنة % 4 مث إىل %8فقد خفض معدل االحتياطي القانوين إىل 

 .2020من جديد يف سنة  %8مث لريجع إىل  %10إىل  %8من   0192و 2018طفيفا يف سنيت 
 ثري اإلصالحات النقدية واملصرفية على فعالية السياسة النقدية يف اجلزائرأت -3

ملركزي يف "تتمثل مهمة البنك ا ر كما يليحتديد هدف السياسة النقدية يف اجلزائ متّ  10-90 يف إطار قانون النقد والقرض
مجيع الطاقات  ليها إبمناءعمنتظم لالقتصاد الوطين واحلفاظ  ويف توفري أفضل الشروط لنم القرضو  الصرفو جمال النقد 

يوجه حلركة النقدية و ابتنظيم  اإلنتاجية الوطنية، مع السهر على االستقرار الداخلي واخلارجي للنقد وهلذا الغرض يكلف
وق خلارج واستقرار سجتاه اا ة التعهدات املاليةويراقب مجيع الوسائل املالئمة، توزيع القروض، والسهر على حسن إدار 

 الصرف".
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مم تاملعدل وامل 04/10 مرمن أبرزها األ 10-90 بعد ذلك طرأت العديد من التعديالت على قانون النقد والقرض   
الذي نص يف مادته الثانية على انه:" تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف احلرص على استقرار األسعار ابعتباره  03/11 مرلأل

سريع  وهدفا من أهداف السياسة النقدية ويف توفري أفضل الشروط يف ميادين النقد والقرض والصرف واحلفاظ عليها لنم
ا الغرض يكلف بتنظيم احلركة النقدية، ويوجه ويراقب بكل هلذو املايل، و   لالقتصاد مع السهر على االستقرار النقدي

يسهر على حسن تسيري التعهدات املالية اجتاه اخلارج وضبط سوق و الوسائل املالئمة توزيع القرض، وتنظيم السيولة 
املتعلق ابلنقد و  2010 أوت 26املؤرخ يف 04-10)األمر الصرف والتأكد من سالمة النظام املصريف وصالبته 

 (2010القرض، 
 2020-2010حتليل أهداف السياسة النقدية خالل الفرتة  -1.3

عامة اليت تسعى ألهداف ال، يعترب حتقيق معدالت منو مرتفعة من بّي احقيقي موجب معدل منودف حتقيق فيما يتعلق هب
 .2019-2010 لفرتةاائري  يف معدالت النمو  يف االقتصاد اجلز الدولة اجلزائرية الوصول إليها، واجلدول التايل يبّي 

 (2019-2010:  تطور معدالت النمو يف اجلزائر خالل الفرتة )-02- اجلدول رقم
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
معدل 

 النمو  %
3.61 2.9 3.4 2.8 3.8 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات
معدل 

 النمو  %
3.7 3.2 1.6 1.2 0.8 

املصدر: من إعداد الباحثّي ابالعتماد على الديوان الوطين لإلحصائيات، و إحصائيات بنك الدويل على املوقع: 
www.ons.dz ،www.worldbank.org. 

القتصادي يف اجلزائر مرتفعة نوعا ما كانت معدالت النمو ا  2016-2010من خالل اجلدول نالحظ أن يف الفرتة من 
نالحظ  2019-2017 % وهذا يعترب مؤشر جيد لالقتصاد اجلزائري بينما يف الفرتة3.7%و 2.9ترتاوح قيمها بّي 

 االقتصاديةالظروف  على التوايل وهذا راجع إىل% 0.8إىل مث % 1.2% إىل 1.6وجود اخنفاض يف معدالت النمو من 
 و السياسية اليت عرفتها البالد.

من قانون  55ا من خالل املادة ذميثل التشغيل اهلدف الثاين للسياسة النقدية يف اجلزائر، و ه ،دف التشغيلابلنسبة هل
النقد والقرض، و هذا االرتباط يقود إىل القول أبن عدم حتقيق معدالت منو مرتفعة يؤدي إىل عدم امتصاص البطالة وهو 

معدل البطالة يف  ، و اجلدول التايل ينب تطور(58، صفحة 2020)بن علية و تومي، الواقع يف االقتصاد اجلزائري 
 .2019-2010اجلزائر يف الفرتة 

 

http://www.ons.dz/
http://www.worldbank.org/
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 (2019-2010لفرتة ):  تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل ا-3-اجلدول رقم 
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 10 9.8 11 9.97 9.96 معدل البطالة%
 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 11.4 11.7 12.3 11.5 11 معدل البطالة%
 .www.worldbank.orgاملصدر: من إعداد الباحثّي ابالعتماد على  إحصائيات بنك الدويل 

حمسوسا يف قيمها  ارتفاعاعرفت  2017-2010من خالل اجلدول نالحظ أن معدالت البطالة يف اجلزائر يف الفرتة بّي 
 ، بينما يف2017% سنة 12.3أعلى قيمة هلا ب  إىل أن وصلت إىل 2010% سنة 9.96إذ ارتفعت من 

الكمي   ظل التيسريوهذا راجع لعودة معدالت النمو إىل االرتفاع يف طفيفا اخنفاضافقد عرفت  2019و 2018سنوات
 .الذي عرفته السياسة النقدية نسبيا خالل هذه الفرتة

هلدف  ر أولوية هلذا انك اجلزائمنح بفقد  ،التضخم مستوايت ار والتحكم يفستقرار املستوى العام لألسعأما فيما يتعلق اب
سياسة النقدية  نهائي للللسياسة النقدية خاصة بعد إصدار قانون النقد والقرض الذي حدد أن اهلدف ال يكهدف رئيس

لتضخم ايل تطور معدالت ول املوا من خالل اجلدمراقبة التضخم، و سنبّّي العام لألسعار و  ىيف اجلزائر هي استقرار املستو 
 .2020-2010يف اجلزائر خالل الفرتة 

 (2020-2010:  تطور معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة )-4-  اجلدول رقم
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
معدل  
 التضخم

3.91 4.52 8.89 3.26 0.6 4.78 

  2020 2019 2018 2017 2016 السنوات
معدل 
 التضخم

6.4 5.59 4.27 2.0 2.1 

 على: ابالعتماداملصدر: من إعداد الباحثّي 
 -www. Bank-of-algeria.dzعلى املوقع: 2019،2016،2014تقارير بنك اجلزائر  -

 -www. ons.dz/ipc-juin-2020.pdf الديوان الوطين لإلحصائيات على املوقع:-
 من خالل اجلدول نالحظ أن :

% ويرجع هذا إىل 13.9 حيث قدر ب 2010: شهدت معدالت التضخم اخنفاضا يف سنة 2016-2010الفرتة  -
حيث بلغ  2011التباطؤ امللحوظ يف وترية ارتفاع األسعار ابلنسبة للمنتجات الفالحية، مث لريتفع مرة أخرى يف سنة 

وحتسن  اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو، وذلك بسبب االنطالق يف تنفيذ برانمج 2012% سنة 8.89%  مث4.52

http://www.worldbank.org/
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وهذا بسبب اخنفاض أسعار  ،2014و 2013، لكن سرعان ما عرف معدل التضخم اخنفاضا يف سنة أسعار البرتول
وهذا بسبب طبيعة  2016%  سنة 6.39% مث 4.1ليبلغ قيمة  2015البرتول ، ولكنه عرف ارتفاعا مرة أخرى يف سنة 

 الوضع االقتصادي السائد يف البالد.
%  يف  2.0ىل أن وصل إىل نسبة إ 2017: عرف معدل التضخم اخنفاضا ملموسا بعد سنة 2019-2017الفرتة  -

 ويعد هذا مكسبا للدفع حنو االستقرار النقدي. 2019 سنة
صرف كجزء حتليل أسعار ال مدان علىان املدفوعات(، فقد اعتأما فيما يتعلق ابلتوازن اخلارجي )توازن امليزان التجاري وميز 

 ن من جهة أخرى.ا التواز من السياسة النقدية الكلية لالطالع على سلوكه خالل فرتة الدراسة وملعرفة أثره على هذ
 (2019-2010(:  تطور معدالت سعر الصرف يف اجلزائر خالل الفرتة )05اجلدول رقم) 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 78.90 78.15 78.10 76.05 74.40 الدينار/الدوالر

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات
 120.44 118.29 114.90 110.50 106.50 الدينار/الدوالر

 قع:على املو  2019،2016،2014على تقارير بنك اجلزائر   ابالعتماداملصدر: من إعداد الباحثّي 
www.Bank-of-algeria.dz  

دج/دوالر سنة  120.44من خالل اجلدول نالحظ أن سعر الصرف الدينار مقابل الدوالر يف ارتفاع مستمر ليصل إىل 
2019. 

ساب معامل حب عرب عنهنس، فإننا أحد أهم أهداف السياسة النقدية يف اجلزائرالنقدي يعترب من  االستقرارومبا أن 
ة: يغابعتماد الص ايللي اإلمجاالستقرار النقدي ابستعمال طريقة مرونة الكتلة النقدية املتداولة ابلنسبة للناتج احمل

B=(DM/M)/(DY/Y). 2020-2010 يوضح اجلدول املوايل النتائج املتحصل عليها خالل الفرتة. 
 2019-2010ر خالل الفرتة :حساب معامل االستقرار النقدي يف اجلزائ-06-جدول رقم 

 السنوات
 الكتلة النقدية

M2 

 الناتج
احمللي 
 اإلمجايل

Y 

DM2 DY DM2/M2 DY/Y B 

2010 8162.8 11991.6 984.  2023.6 0.12 0.168 0.714 
2011 9929.20 14526.2 1766.4 2534.6 0.177 0.174 1.017 
2012 11015.10 16115.5 1085.9 1588.85 0.098 0.098 1 
2013 11941.50 16643.8 926.4 528.3 0.077 0.031 2.48 
2014 13686.8 17228.6 1745.3 584.8 0.127 0.0339 3.74 
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2015 13704.50 16712.7 17.7 -515.9 0.0012 -0.03 -0.04 
2016 13816.30 17514.6 111.8 801.9 0.008 0.045 0.17 
2017 14974.60 18876.2 1158.2 1361.6 0.07 0.072 0.97 
2018 16636.70 20259 1662.2 1382.8 1.001 0.068 14.72 
2019 16510.70 20284.2 -126 25.2 0.007 0.001 7 

، رقم (2014مارس) 29ثية رقمعلى:تقارير بنك اجلزائر: النشرة اإلحصائية الثال ابالعتماداملصدر: من إعداد الباحثّي 
 (2020مارس) 49

يبة ها اليت كانت قر يمها فمننالحظ من خالل اجلدول أن قيم معامل االستقرار النقدي يف اجلزائر عرفت تذبذاب يف ق   
قدي، ومنها اليت  وهذا يدل على اقرتاهبا من االستقرار الن 2017 ،2012 ،2011من الواحد الصحيح مثل سنوات 

لى وجود عيدل  ما وهذا 2019 ،2018 ،2014 ،2013 ،2010كانت أكرب بكثري من الواحد الصحيح مثل سنوات 
 الة انكماش.حل على يدّ  وهو ما 2015،2016حالة توسع و تضخم، و يوجد منها قيم أقل من الواحد مثل سنيت

 ياطي القانوين ابالستقرار النقديحتليل عالقة االحت 2.3
، قمنا بتجميع 2020-2010لفرتة الدراسة التأثري املتبادل بّي االحتياطي القانوين واالستقرار النقدي يف اجلزائر خالل 

م اتج احمللي اخلاضخم والنبياانت معدل االحتياطي القانوين ومعامل االستقرار النقدي إضافة إىل كل من معدالت الت
. يوضح اجلدول SPSS v22.0ي الذي قمنا به ابعتماد الربانمج اإلحصائي املعنوية للتحليل اإلحصائإلضفاء مزيد من 

 التايل خمتلف البياانت احملصل عليها.
 2020-2010خالل الفرتة  والنقدية ذات الصلة ابالستقرار النقدي : طور املؤشرات االقتصادية-7-اجلدول رقم 

التضخم )املتوسط 
 السنوي(

الناتج الداخلي اخلام 
 يري الدينارات()القيم مبال

معامل االستقرار 
 النقدي

معدل االحتياطي 
 السنوات قانوينال

3,91 11991,6 0,714 9 2010 
4,52 14526,2 1,017 9 2011 
8,89 16115,5 1 11 2012 
3,26 16643,8 2,48 12 2013 
0,6 17228,6 3,74 12 2014 
4,78 16712,7 -0,04 12 2015 
6,4 17514,6 0,17 8 2016 
5,59 18876,2 0,97 4 2017 
4,27 20259 14,72 8 2018 

2 20284,2 7 10 2019 
 املصدر: من إعداد الباحثّي ابالعتماد على البياانت املدرجة يف اجلداول السابقة.
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توصلنا إىل  ،*حسب اختبار معيار تركز البياانت لتحليل البياانت الواردة يف اجلدول عد اختيار النموذج األكثر مالئمةب
أن أحسن النماذج املمكن االعتماد عليها إحصائيا هو منوذج االحندار املتعدد الذي أيخذ مستوى التضخم كمتغري اتبع 

(Y)  وبقية املتغريات كمتغريات مستقلة(X1  ، X2 ،X3)  ابإلضافة إىل عامل الزمن(T)  لتفادي مشكلة االرتباط الذايت
 للبواقي.

دولية رنتها ابلقيم اجليقية ومقااإلحصائية للمتغريات اإلحصائية ألجل توحيد طريقة حساب القيم احلقبعد إجراء املعاجلة 
 واحتساب احتماالت اخلطأ وعدم املعنوية، حتصلنا على منوذج اإلحندار املتعدد التايل:

Y = - 0,583 – 0,188 X1 + 0,074 X2 – 0,120 X3 – 0,833 T 
t      0.949         0.565        0.120            0.285        0.162 

ي بّي ة االرتباط الكلنظر لقيميتبّي من النتائج املتحصل عليها أن النموذج عموما مل يكن ذو داللة إحصائية كبرية ابل
 التابع مل ايل التأثري على املتغريما يدل على أن إمج %75.8املتغريات املستقلة جمتمعة واملتغري التابع والذي بلغت قيمته 

 .%30ابحتمال خطأ جتاوز  %56.4يتعد حدود 
غم نوية متاما ابلر ج غري معمن انحية أخرى بينت بعض االرتباطات الثنائية للمتغريات املستقلة مع معدل التضخم نتائ

إال  (X1خم )معدل التضقانوين و طبيعة العالقة املثبتة نظراي. فبالرغم من صحة العالقة العكسية بّي معدل االحتياطي ال
ويرجع ذلك إىل ثبات  %90األقل من القيمة اجلدولية قادت إىل أن احتمال اخلطأ وصل إىل حدود  tأن حجم اختيار 

ن أتثري معدل أ، وهو ما قاد إىل نتيجة 2015و 2014، 2013طيلة سنوات  %12معدل االحتياطي القانوين عند 
ل ه السياسة من قبتبين هذ اللة إحصائيا تذكر ، وهو ما يقود إىلاالحتياطي القانوين على معدل التضخم مل يكن ذا د

نك ة اخلصم لدى البسعر إعادبنك اجلزائر مل يكن ابلفعالية املطلوبة والبد من أن تصاحبه أدوات أخرى أكثر أتثريا ك
 املركزي أو السوق املفتوحة ذات التأثري املباشر على الضغوط التضخمية.

يم ل التضخم، لكونه حيسب ابلق(، فقد تبّي أن له عالقة طردية منطقية مع معدX2احمللي اخلام )ابلنسبة ملستوى الناتج 
إىل تضخم قيمة الناتج من  2020-2010اجلارية للدينار اجلزائري، حبيث قاد اخنفاض القدرة الشرائية للعملة خالل الفرتة 

األخرى غري  العوامل سنة ألخرى، مع ذلك دّل التحليل اإلحصائي على ضعف االرتباط بّي املؤشرين بسبب أتثريات
صاديّي  لمتعاملّي االقتلتقشفي لاالنقدية على قيمة الناتج احمللي اخلام ومن بينها معدالت الضرائب والسلوك االستهالكي 

عرب قوانّي املالية  2015املعلنة منذ سنة  االنكماشيةشف املعتمدة من خالل السياسة املالية يف ظل إجراءات التق
 السنوية.

( فقد بّي عالقة منطقية كذلك مع معدل التضخم، حبيث أن حتول معامل X3فيما يتعلق مبعامل االستقرار النقدي )
االستقرار النقدي إىل القيمة السالبة يدل على ارتفاع الضغوط التضخمية بفعل منو التغري يف الكتلة النقدية املتداولة بوترية 

                                           

 
حصائي البد إمال تشتت بياانت كل متغري أ أن هناية احتيعتمد هذا االختبار على حتليل تباين املعلومات املركزة لكل متغري مدرج يف النموذج اإلحصائي، حبيث يقوم هذا االختبار على مبد * 

 االحتماالت املتحصل عليها.أن تؤول إىل الصفر، ويقوم الربانمج برتتيب كل النماذج الثنائية واملتعددة االرتباطات حسب 
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بّي املؤشرين معنواي مبا يكفي فقد بلغت أسرع مقارنة ابلتغري يف الناتج احمللي اخلام. مع ذلك مل يكن التأثري املتبادل 
احملسوبة  tفقط ما جعل قيمة  %40احتمال وجود عالقة معنوية حقيقية قابلة ألن تدوم على املدى املتوسط حنو الـ 

 متدنية جدا كما هو مبّي يف النموذج اإلحصائي.
 
 ومناقشتها النتائج-4

عية املكونة اسات الفر السياسة النقدية عنصر أساسي ابلغ األمهية يف هيكل السي خلصت دراستنا هذه إىل أن
لي، ل الظريف واهليكت التعديللسياسة االقتصادية العامة إىل جانب كل من السياسة املالية والسياسة التجارية وسياسا

دي النشاط االقتصا متطلبات توافق معيف إدارة النقد واالئتمان والصرف وضبط الكتلة النقدية مبا يحبيث أن فعاليتها 
املتمثل يف  قيق اهلدف العامقدية لتحاحلقيقي، تستند إىل فعالية األدوات اليت ختتارها وتركز عليها السلطة الن يواالستثمار 

 الكمية هي أكثر األدوات ، وهو ما يؤكد فرضية البحث األوىل القائلة أبناالستقرار النقدي وكبح الضغوط التضخمية
 .ألدوات النقدية استخداما من قبل السلطات النقدية وأكثرها فاعلية يف كبح التضخما

باين بّي وارها العملية تتأدال أن ابلرغم من اشرتاك خمتلف أدوات السياسة النقدية والنوعية يف حتقيق االستقرار النقدي إ
لنقدية، وأدوات لسياسة اللبات االحرتازية أدوات وقائية تكبح الضغوط التضخمية تكون حساسة أكثر لالستجابة للمتط

توسط وغالبا صري واملل القالغرض األساسي منها عالجي تكون فعاليتها أعلى لتخفيض معدالت التضخم يف األجأخرى 
لدورين اكنها أن تلعبّي ميات اليت تعترب سياسة االحتياطي القانوين من األدو و  كبح النمو االقتصادي.ما ميتد أتثريها إىل  

بح اطي القانوين لكت االحتيجي، نظرا للمرونة اليت تتمتع هبا، حبيث أن للسلطة النقدية تغيري معدالالوقائي والعال
من التضخم  وى مقبوالاحلفاظ على معامالت االستقرار النقدي يف املستوايت اليت تتيح مستالضغوط التضخمية أو 

 العام.

النقدي  ظ على االستقراريف احلفا على أداة االحتياطي القانوين لتأدية دورهاركزت السلطة النقدية يف اجلزائر بشكل كبري 
 2020-2010ة زت الفرت وقد متي تفاداي الرتفاع معدل التضخم فوق املستوايت املستهدفة،وختفيض الضغوط التضخمية 

قبل  تم اللجوء إليهارونة يملبعديد تدخالت السلطة النقدية لتعديل معدل االحتياطي القانوين لتجعل منه أداة شديدة ا
 و كون السياساتاجتهت حن ، هذا التحليل يعزز صحة الفرضية الثانية للدراسة واليتاألدوات النقدية الكمية األخرى

 تصادية املتقلبةعية االقالكمية هي األكثر انتهاجا من قبل بنك اجلزائر لكبح الضغط التضخمي املتصاعد بفعل الوض
 .خالل فرتة الدراسة



 2020-2010النقدي يف اجلزائر يف الفرتة فعالية سياسة االحتياطي القانوين يف احلفاظ على االستقرار 
 

- 17 - 

 

لنقدية شرات النهائية اقدي ابملؤ وربط أتثريه على االستقرار النحاولنا يف هذه الدراسة حتليل سلوك االحتياطي القانوين 
وليها بنك ين األمهية اليت مابلرغم  واالقتصادية لكل من السياسة النقدية والسياسة االقتصادية العامة عموما، وقد تبّي أنه

قد و ؛ ستقرار النقديامالت االا مل تكن ذات أتثري معنوي على مستوايت التضخم أو على معاجلزائر هلذه السياسة إال أهن
رج ة املتداولة خايولة الكبري السيشهدها أتثري هذه األداة من جهة وإىل إشكالية التباطؤ اليت يرجع السبب يف ذلك إىل 

اطي سياسة االحتيأن  شارت إىلثة للبحث واليت أ، وهو ما يعزز صحة الفرضية الثالدائرة االئتمان الرمسية من جهة أخرى
 .2020-2010القانوين لوحدها مل تكن كافية وال فعالة للتأثري على االستقرار النقدي يف الفرتة 

  خامتة

لذلك يعّد  حتقيق االستقرار النقدي أحد أهم األهداف الرئيسية للسياسة االقتصادية الكلية يف أي اقتصاد،  
ح رئيسي هلا، يتي قيقه كهدفأو تويل اهتماما خاصا الختيار األدوات النقدية الكفيلة بتحيتوجب على السلطة النقدية 

 و االستثمارات.ي وعلى مناحلفاظ على املستوى املقبول من التضخم دون التأثري سلبا على النشاط االقتصادي احلقيق

لى االستقرار للحفاظ ع 2020-2010لة من األدوات النقدية خالل الفرتة اعتمدت السلطة النقدية يف اجلزائر على مج
زينة العامة خنفاض عوائد اخلة بفعل اخاصة بعد االختالالت املوازانتية واالقتصادية اليت عرفتها هذه الفرت  ،النقدي وتعزيزه

حتياطي ر على سياسة االاجلزائ ّكز بنكبسبب اخنفاض أسعار البرتول اخلام يف األسواق الدولة. وقد ر  من العملة األجنبية
ت يا لتعديل مستوايليها ظرفإالقانوين كأداة رئيسية كمية لضبط املعروض النقدي، جاعال منها أداة مرنة يتّم اللجوء 

 التضخم أمال يف حتقيق االستقرار النقدي.

-2010م خالل الفرتة دل التضختبّّي من املعاجلة اإلحصائية للبياانت اجملمعة املتعلقة مبعامل االستقرار النقدي ومع
خالل هناية  ت ابالرتفاعالضغوط التضخمية استمر سياسة االحتياطي القانوين مل تكن ذات أتثري يذكر وأن أبن  2020

أداة تيجة أن  هذه النيفألكثر من مرة. وقد يكون السبب الرئيسي هذه الفرتة ابلرغم من التدخل عرب هذه السياسة 
 وجود بّي تغيريلتباطؤ املافرتات أطول ليظهر أثرها على معدالت التضخم بسبب إشكال االحتياطي القانوين حتتاج إىل 

صادية النشاطات االقت سيولة يفمعدل االحتياطي القانوين وحجم الكتلة النقدية املتداولة، وبسبب تداول جزء كبري من ال
    غري الرمسية خارج مؤسسات وأسواق اجلهاز املصريف.
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