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  صخملال
 منها تعاني التي المشاكل من لجملة كحل أصفارها بعض بحذف البلد عملة تغيير مسألة تطرح

 وحجم األموال الرسمي غير االقتصاد حجم ارتفاع التضخم، معدل ارتفاعان )البلد بعض اقتصاديات
 تغييرولمواجهة هذه المشاكل لجأت بعض البلدان إلى  ....(الوطنية العملة صرف معدل تدهور فيه، المتداولة

 تركيا كل من تجربة تذكر ذلك على وكمثال. المجال هذا في إيجابية نتائج بتحقيقتها ونجحت عمل
 . فنزويال تجربة ذلك ومثال تنجح لم تجارب هناك بالمقابل لكن... وتركمنستان

 يشترط المحقق النجاح أن البلد عملة تغيير عملية تطبيق في نجحت التي البلدان تجارب أظهرت
 األجهزة عمل تحسين فعاليته، وتحسين اإلنتاجي الجهاز تغيير تمس واسعة اقتصادية إصالحات تطبيق

 تغيير لتكاليف البلد تحمل إلى ويؤدي سيفشل اإلجراء هذا فإن وإال الجمركية، وكذا والمصرفية الضريبية
 عند الموازي االقتصاد في المتداولة واألموال االكتناز حجم وبقاء عاليا التضخم مستوى بقاء مع العملة،
 العمالت شراء  إلى وميلهم الوطنية العملة في الثقة االقتصاديين األعوان فقدان إلى إضافة عال، مستوى
 . التضخم ضد ملجأ تمثل التي الممتلكات من ذلك وغير العقارات شراء أو الصعبة

 األموال استقطاب بغية الجزائري الدينار قيمة لتغيير دعوة بظهور الناجحة التجارب شجعت لقد
 معدل ميل وكذا التضخم ظاهرة مواجهة إلى إضافة الرسمية، غير القنوات في المتداولة وتلك المكتنزة
  .التناقص إلى الدينار صرف

 .الصرف معدل االكتناز، النقدية، السيولة الموازية، السوق العملة، تغيير: المفتاحية الكلمات

 JEL :E5تصنيف 

 

Abstract 
The issue of changing the country's currency by deleting some of its zeros is 

presented as a solution to a number of problems facing the economies of some countries 
(high inflation, high volume of the informal economy and the volume of funds circulating 
in it, deterioration of the national currency exchange rate ...). To face these problems, 
some countries resorted to changing their currencies and succeeded in achieving positive 
results in this field. As an example, he cites the experience of Turkey and Turkmenistan 
... But on the other hand, there are Experiences that did not succeed, for example the 
experience of Venezuela. 

The experiences of countries that have succeeded in implementing the process of 
changing the country's currency have shown that the achieved success requires the 
application of broad economic reforms affecting the change of the productive apparatus 
and improving its effectiveness, improving the work of the tax and banking apparatus, as 
well as customs, otherwise this procedure will fail and lead to the country bearing the 
costs of changing the currency, while remaining standard Inflation is high and the volume 
of hoarding and funds circulating in the parallel economy remain at a high level, in 
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addition to the economic agents losing confidence in the national currency and their 
tendency to buy hard currencies or buy real estate and other properties that represent a 
refuge against inflation. 

Successful experiences have encouraged the emergence of a call to change the 
value of the Algerian dinar in order to attract the hoarded funds and those circulating in 
informal channels, in addition to confronting the phenomenon of inflation and the 
tendency of the exchange rate of the dinar to diminish. 
Key words: currency change, parallel market, liquidity, hoarding, exchange rate. 

 

 ــ مقدمة 1

أظهرت التجارب العالمية أن بعض الدول لجأت إلى تغيير عمالتها لمواجهة العديد 

من المشاكل االقتصادية والمالية، مثل ارتفاع معدل التضخم، مواجهة البنوك لنقص السيولة 

ة انتشار ظاهرة االكتناز النقدية بسبب وجود أموال متداولة خارج القنوات الرسمية نتيج

والنشاط االقتصادي الموازي، انخفاض معدل صرف العملة الوطنية واعتماد أكثر من معدل 

 صرف داخل البلد...

ولقد تمكنت بعض الدول من تغيير عمالتها بنجاح، وهذا بفضل تطبيقها لسياسات 

ة. ويستشهد في هذا اقتصادية ناجحة سمحت بمواجهة الكثير من مشاكلها االقتصادية والنقدي

ستة أصفار من على تغيير عملتها بحذف  2222المجال بتجربة تركيا التي أقدمت في سنة 

 دوالر.  1ليرة =  1 ذلك صارتالليرة القديمة، وبموجب 

لتغيير العملة الوطنية، الدينار، لمواجهة عير رسمية في الجزائر ظهرت دعوات 

مواجهة النشاطات االقتصادية غير  البنوك وكذا ارتفاع حجم األموال المتداولة خارج

الدعوات مع نقص السيولة في البنوك الجزائرية  تزامنت تلكالرسمية وغير المشروعة. ولقد 

  .2222خالل فصلي الصيف والخريف من سنة 

 ــ مشكلة البحثـ

دوافع إقدام بعض الدول على تغيير عمالتها، وما هي تتمثل مشكلة البحث في تحديد 

 وط نجاح هذه العملية؟شر

 تساؤالت البحث ـــ

التساؤالت الفرعية من جملة ة البحث بإشكاليتغيير العملة دعمنا لمعالجة موضع 

 : جاءت على النحو التالي

ي دواعي لجوء بعض الدول لتغيير عمالتها، و ه العملة، ومابتغيير ـــ ما المقصود 

 ما هي شروط نجاحها؟

تغيير عملتها، وما هي أسباب ذلك، وهل وفرت الشروط ــــ هل الجزائر تفكر في 

 الالزمة لذلك؟
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 فرضيات الدراسةــــ 

فرضية مفادها أن نجاح الدول التي قامت بتغيير عمالتها تحقق يقوم هذا البحث على 

بفضل تطبيقها لسياسات اقتصادية ناجحة، في حين أن فشل بعض الدول في تحقيق النتائج 

 عملة مرده إلى عدم تطبيق سياسة اقتصادية ناجحة.المرجوة من تغيير ال

 أهداف البحث ــــ 

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف، وهي:

تغيير العملة الوطنية وتحديد أسباب لجوء بعض الدول إلى تغيير ــ التعريف بمفهوم ـ

 عمالتها.

 ــــ تحديد شروط نجاح عملية تغيير العملة. 

ع االقتصاد الجزائري ودواعي اللجوء إلى تغيير الدينار الجزائري ــــ تحليل واق

 وشروط نجاح هذه العملية.

 أهمية البحث  ــــ

أهمية األدوار التي تؤديها العملة في االقتصاد الوطني تنبع أهمية هذا البحث من 

 وهذا باعتبار حجمها ومعدل صرفها وطريقة التصرف فيها تعبر عن وضعية اقتصاد البلد،

 ومن تم فإن اللجوء إلى تغيير العملة هو مؤشر لخلل في االقتصاد الوطني يحتاج إلى معالجة.

 منهجية الدراسة  ــــ

المنهج الوصفي في وصف دواعي وشروط تغيير العملة تعتمد هذه الدراسة على 

الوطنية. كما تم االعتماد على المنهج المقارن في دراسة تجارب بعض الدول التي قامت 

بتغيير عملتها الوطنية من أجل الوقوف على عوامل نجاح أو فشل إجراء تغيير العملة 

 لوطنية.

. عملية تغيير قيمة العملة الوطنية: أشكالها، دوافعها، شروط ومراحل تطبيقها 0

 والصعوبات التي تعترضها

تختلف عملية تغيير عملة البلد عن عملية إصدار أوراق نقدية جديدة تعوض األوراق 

النقدية المتلفة أو إصدار أوراق نقدية جديدة دون تغيير قيمتها وتسميتها، وهذا لمواكبة 

 التغيرات السياسية والثقافية التي تحدث في البلد. 

 عملية تغيير قيمة العملة مضمون : 1.0

أسعار  التعبير عنبحيث يتم ل إلى تغيير قيمة وشكل واسم عملتها تلجأ بعض الدو

كيلوغرام لحم  1السلع والخدمات بقيم جديدة دون تغير األسعار النسبية. فلو افترضنا مثال أن 

دينار، وأن  22.222هو متوسط األجر الشهري لعامل ما وأن ، دينار 1222في بلد ما هو 

، ثم لنفترض أن ذلك البلد دوالر 1دينار = 1222هو معدل صرف الدينار مقابل الدوالر 

دينار جديد،  1=  ةدينار قديم 1222تصبح يمة عملته بحذف ثالثة أصفار منها بحيث غير ق
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أجر العامل بينما يصير دينار،  1حينها يصبح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم يساوي 

 دوالر.  1دينار جديد =  1دينار ومعدل صرف الدينار الجديد هو  22الشهري 

 : دوافع لجوء الدول إلى تغيير قيمة عمالتها0.0

قد تلجأ بعض الدول إلى إصدار عملة جديدة بقيمة جديدة مدفوعة إلى ذلك بدوافع 

وطنية، ارتفاع حجم عديدة، مثل مواجهة التضخم الكبير، انخفاض معدل صرف العملة ال

بفعل سيادة ثقافة االكتناز وانتشار نشاطات اقتصادية  الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك

، وجود عملة مزورة في السوق، تسوية المعامالت نقد، و/أو غير شرعيةغير الرسمية 

 , Ake Lönnberg)  تداول أكثر من عملة، منها الدوالر، الحرب، االنتساب إلى اتحاد نقدي... 

2013, P28 .) 

تعجز المؤسسات ــــ عندما تكون حجم الكتلة النقدية خارج التداول كبيرة، وعندما 

قطاب مدخرات األعوان االقتصاديين سواء عن طريق بيع السندات الحكومية المالية عن است

الدولة تلجأ  فإن (2211)شكري منصور،  نسبيا، ةأو عن طريق منح معدالت فائدة مرتفع

إصدار عملة جديدة وإحاللها محل العملة القديمة، وحينها يمكن للمؤسسات المالية التحكم  إلى

في تسليم األوراق النقدية الجديدة مقابل استالم األوراق النقدية المسحوبة من التداول. وقد 

ة الوطنية وذلك بغية تلجأ السلطات النقدية في البلد إلى نشر إشاعة تتعلق بإمكانية تغيير العمل

دفع المواطنين إلى إدخال أموالهم إلى البنوك من أجل استبدالها، وهي عملية قد تحقق بعض 

النجاح. إن إدخال األفراد والمؤسسات ألموالهم إلى البنوك بغية استبدالها بالعملة الجديدة 

االستثمارية، هذا  سيولة كبيرة تستغلها في تمويل المشاريعولو مؤقتا ب تتمتعالبنوك سيجعل 

النشاطات االقتصادية في محاربة  يساعدإلى جانب التعرف على مصادر األموال بما 

عمليات غسيل األموال والحد من عمليات الفساد وغلق منافذ اإلرهاب وتهريب الموازية و

 األموال للخارج ومنع العمل في التجارة الممنوعة وكذا مواجهة العملة المزورة.

وتعتبر عملية تغيير العملة الوطنية إجراء تلجأ إليه بعض الدول لمواجهة ـــــ 

التضخم الكبير. إذ تسمح عملية تغيير العملة الوطنية بإدخال العملة القديمة إلى البنوك، ثم 

لتحكم في حجم الكتلة النقدية الموجودة في تتولى تنظيم خروج العملة الجديدة بما يسمح با

 .ومستوى التضخم في مستوى الطلب الكليالتداول بشكل يؤثر 

استعمال أكثر من عملة واحدة داخل البلد، مثل استعمال قد تشهد بعض البلدان ـــ 

الدوالر إلى جانب العملة الوطنية، وخاصة عندما يكون معدل صرف العملة الوطنية مقابل 

د  أكثر من معدل صرف . كما قد تلجأ السلطات النقدية في البلد إلى اعتماتلك العملة منخفضا
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، كاستعمال معدالت صرف مختلفة بالنسبة لبعض السلع  أو الخدمات أو بالنسبة واحد

عيق النمو االقتصادي مما يدفع تخل بالحسابات و. هذه األمور تللواردات مقارنة بالصادرات

 عملة جديدة. إصدار إصالح نقدي والقيام بإلى 

في حالة فشلها في مواجهة التهرب الضريبي  ـــ تلجأ بعض الدول إلى تغيير عملتها

رغم تطبيقها لعفو ضريبي، وكذا عجزها عن مواجهة تهريب السلع المدعمة نحو الخارج، 

 . إضافة إلى تزايد حجم األموال المهربة إلى الخارج

 ـــ مراحل عملية تغيير عملة البلد والصعوبات التي يمكن أن تعترضها 3.0

تتطلب عملية تغيير العملة تحديد اإلجراءات والقوانين المرافقة واآلجال الزمنية 

 الالزمة لذلك. وتمر عملية تغيير العملة الوطنية بجملة من المراحل تتضمن:  

تغيير العملة الوطنية. ونجاح هذه تطبق قبل ــ تطبيق سياسة اقتصادية كلية محكمة 

ويميل المستوى عرض السلع الخدمات ، فيرتفع البلد تغيير هيكل اقتصادالسياسة سيسمح ب

تطبيق سياسة العام لألسعار إلى االنخفاض. وبموازاة لهذه اإلجراءات تقوم السلطات النقدية ب

بتوحيد معدل الصرف بالشكل الذي يؤدي إلى إزالة التعقيدات المرتبطة سمح نقدية محكمة ت

في إصدار النقود وتفعيل دور البنوك م ، هذا إلى جانب التحكبوجود أكثر من معدل صرف

 ( (Ake Lönnberg. Op. cit. P. 28 )في استقطاب األموال الموجودة خارج القنوات الرسمية.

 عن سير النشاط االقتصادي. ةـــ إنجاز عملية تدقيق صارم وتوفير المعومات الالزم

 .ـــ إشراك مختلف الهيئات المالية في اإلعداد لتغيير العملة

ة لتفادي استغاللها من قبل مزوري لـ عدم إفشاء األسرار التقنية الخاصة بالعمـــ

 شبيهة تؤدي إلى إفشال عملية تغيير العملة.  ةالعملة بإصدار عمل

تغطية تكاليف عملية اإلصدار النقدي الجديد لـــ تخصيص موارد مالية كافية 

 مناسبة.واختيار الجهة التي تتولى طبع العملة الجديدة بشروط 

مع الماضي النقدي والبدء  الصلةلقطع تغيير كلي أو جزئي السم العملة الجديدة ـــ 

 في واقع نقدي جديد.

أخذ كافة إحالل تدريجي للعملة الجديدة محل العملة القديمة التي يتم إتالفها بـــ 

التومان. مقال )من الريال إلى  .صبها في التداول ثانيةاالحتياطيات األمنية التي تمنع إعادة 

اختيار الجهة التي تتولى طبع العملة  عملية إصدار العملة الجديدة وتقتضي إلكتروني(. 

 واألمني...  التاريخي، الفني الشكلي، الجانب، مع مراعاة الجديدة

ـــ إعالم المواطنين بأهمية عملية تغيير العملة وضرورة إيداعهم ألموالهم في 

خبارهم بكيفية استالم األوراق النقدية الجديدة. كما يجب إعالم إة أو بريدية مع كيحسابات بن
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عدم توافد أعداد كبيرة العملة لضمان بمختف المراحل التي تمر بها عملية تغيير المواطنين 

 تغيير عملتهم في فترة قصيرة.لإلى مكاتب البنوك والبريد  هم من 

 عملة بلدعملية تغيير تتهدد التي والمخاطر  ـــ الصعوبات 4.0

 بتكلفة إصدار العملة الجديةذات صلة تصطدم عملية تغيير عملة البلد بصعوبات 

كما أن هذا اإلجراء مهدد وتدمير العملة القديمة. العملة الجديدة تسيير عملية إصدار وطريقة 

 بالفشل في حالة عدم توفير شروط  نجاحه.

 ــــ تكلفة طبع عملة جديدة 1.4.0

النقود الورقية بطبيعة األوراق النقدية، مكوناتها المختلفة، حجمها تتحدد تكلفة طبع 

ففي  وكمية األوراق المطبوعة منها، نوع الحبر المستعمل في الطباعة، درجة األمان...

على سبيل تكنولوجيا طبع النقود تكون تكلفة الطبع منخفضة نسبيا. فتتحكم في الدول التي 

في حين ( Banque nationale suisse) سنتيم، 02بـ سويسرية  قدرت تكلفة طبع ورقة نقدالمثال 

 .Sénat) .1000سنتيم خالل سنة  02حدود في قدرت تكلفة طبع ورقة األورو في فرنسا 

France. 2000) (أما في كندا فإن طبع النقود من مادة البوليمرpolymère تعتبر مكلفة في الوقت )

ويعود  (Canada) مليون دوالر كندي. 22تيكية حوالي طباعة النقود البالس الحالي، إذ كلفت 

النقود البالستيكية لكونها نقودا معمرة، قابلة لالسترجاع وصعبة التزوير مما ارتفاع تكلفة 

إلى فتلجأ  أما بالنسبة للبلدان النامية يجعل من عملية طبعها عملية مربحة  في المدى الطويل.

قام السودان بإحالل  1001. ففي سنة بعض الشيء مرتفعةالخارج بتكلفة عمالتها ب طبعه

  مليار جنيه. 02الدينار محل الجنيه، وهي العملية التي كلفته مبلغا معتبرا قدر بحوالي 

  . مرجع سبق ذكره(.مصطفي مراد ورباب الشاذلى)

 ـــ بطء عملية طبع النقود الجديدة وتدمير النقود القديمة 0.4.0

. فطبع عملة جديدة البطء والتعقيدبوتدمير العملة القديمة تتميز عملية تغيير العملة 

تطلب اختيار المؤسسة الطابعة المالئمة والحصول على موافقة الجهات الرسمية في البلد، ي

ثم عمل مناقصة دولية بالنسبة للدول التي ال تمتلك مطبعة خاصة بها لطبع النقود. هذه 

 تلفة تتطلب بعض الوقت. اإلجراءات المخ

تُطبع ُعمالت الدول في يتميز سوق طبع النقود بمحدودية المتعاملين فيه، حيث 

مطابع أوراق النقد الحكوميّة أو مطابع تخضع إلشراف الحكومة بنفسها. فالدوالر األمريكي 

على سبيل المثال يطبع في مطبعتين حكوميتين. بينما تتولى دول كبيرة في أوروبا طبع 
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في فرنسا،   (F. C. Oberthur)في هولندا، و  (Enschedéنقودها لدى مطابع نقدية معتمدة، مثل  

سترليني في شركة طباعة النقد الجنيه اإلفي حين يطبع في ألمانيا،   (Giesecke & Devrient)و

 10.222(، بينما تطبع العملة الصينية في مطبعة عمومية تشغل قرابة De La Rueالبريطانية )

باإلضافة إلى هذه الشركات المشهورة في طباعة النقود  (.2222. خلود أبو حسين )عامل.

تتولى الشركة الهولنديّة إنسخيدِه والشركة السويسريّة أورل فوسلي طباعة نقود ذات نوعية 

عالية لكن حصتها في سوق طباعة النقود تبقى محدودة. من ناحية أخرى تتطلب عملية طبع 

ففي ل في هذا اإلطار تترتب عنه نتائج سلبية. النقود ونقلها حماية أمنية خاصة، إذ أن أي خل

مليون دوالر،  120أعلنت حكومة ليبريا عن فقدان مبلغا بعملتها المحلية يعادل  2210سنة 

 (Christopher Giles. 2019) وهي أموال تم طبعها في الخارج لكنها ضاعت في مطار البلد.

ض الوقت والكثير من الحذر أما عملية تدمير النقود القديمة فهي بدورها تتطلب بع

 عند نقل وتخزين وتدمير تلك النقود وكذا تدمير الوسائل التي استعملت في طبعها. 

 فشل عملية تغيير العملة الوطنيةــــ احتمال  3.4.0

عملية تغيير عملة البلد ليست مضمونة النتائج، فنجاحها مرهون بنجاح تطبيق البلد 

خدمات مصرفية لسياسة اقتصادية ناجحة وتمكن بنوكه من استقطاب زبائنها من خالل تقديم 

لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك ابتكار نوعا من الخدمات المصرفية يوافق عقيدة  جاذبة

 أفراد المجتمع. 

فلن يكون لتغيير العملة اقتصادية ناجحة سياسة البلد في تطبيق إخفاق ي حالة وف

الوطنية إال أثرا مؤقتا، حيث ستعود األوضاع االقتصادية، المالية والنقدية إلى ما كانت عليه 

من قبل، فيبقى معدل التضخم مرتفعا، وتبقى نسبة معتبرة من السيولة النقدية خارج القنوات 

المواطنين والمؤسسات لن يقدموا على إيداع أموالهم في البنوك النعدام ثقتهم الرسمية ألن 

بل أن ثقة  (2210)عمرو خليل. فيها أو لعدم انجذابهم للخدمات والعروض المقدمة لهم.

يدفع بالكثير منهم إلى  األفراد والمؤسسات في الهيئات النقدية وفي عملة البلد ستقل أكثر مما

راء الذهب أو اللجوء إلى اقتناء العمالت أجنبية واكتنازها أو تهريبها شراء العقارات أو ش

إلى الخارج، وهذا لتفادي انخفاض قيمة العملة المحلية وتجنب كل أشكال المسائلة عن 

مصدر أموالهم في حالة إيداعها في بنوك محلية أو التضييق عليهم عند محاولتهم إعادة 

ات النقدية إلى تسقيف حجم األموال المسحوبة. وفي مثل سحبها من خالل إمكانية لجوء السلط

هذه الحاالت سيتضرر االقتصاد الوطني وتنخفض قيمة العملة الوطنية. وحتى في حال 

اإلفالت من عملية اضطرار المكتنزين  لتغيير مدخراتهم بالعملة القديمة فإنهم قد يستطيعون 
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مها إلى مبالغ محدودة توزع على عدد المسائلة عن مصدر أموالهم الكبيرة من خالل تقسي

كبير من المعارف الذين يتولون استبدالها بالعملة الجديدة بحيث ال يتعرضون للمسائلة عن 

 مصادر المبالغ المحدودة. 

 ــــ تجارب بعض الدول  في مجال تغيير العملة 3

األرجنتين، الهند، فنزويال، تركيا، ، منها قامت العديد من الدول بتغيير عمالتها

البرازيل، استراليا، تركمنسـتان، انجلترا، السعودية، المغرب... واختلفت األسباب الداعية 

 بعد هذا التغيير. . كما اختلفت النتائج المحققة التخاذ هذا اإلجراء باختالف ظروف الدول

 ــــ تجربة تركيا في مجال تغيير عملتها 1.3

ة جديدة. هذا اإلجراء اندرج ضمن على إصدار عمل 2222أقدمت تركيا سنة 

 مجموعة من اإلجراءات التي سمحت بتحسين وضع االقتصاد التركي. 

 0221ــــ الوضع النقدي والمالي في تركيا قبل إصالح  1.1.3

بلغ الناتج  1092شهد االقتصاد التركي تطورا تخللته تقلبات عدة. فخالل سنة 

دوالر، ليصل خالل سنة  13.002.290.010الي الداخلي الخام للبلد باألسعار الجارية حو

على الصعيد النقدي شهدت الليرة التركية تذبذبا ف دوالر. 222.000.222.222إلى 1000

 02دوالر أمريكي =  1 من  1002، حيث قفز معدل صرف الليرة خالل سنة خالل الزمن

 . (Bozok, 2018 Salih.) .2221خالل سنةليرة تركية  1.922.222دوالر=  1 إلى ليرة تركية

ميزانية الدولة من عجز خالل تسعينيات القرن العشرين عانت لى الصعيد المالي فقد عأما 

التركية لسياسة جبائية متساهلة تقوم على إنفاق كبير يتجاوز إيرادات سلطات نتيجة  تطبيق ال

ة الميزانية، وهذا لتفادي االضطرابات االجتماعية، في وقت كانت الظروف السياسي

وهو ما تسبب متدهورة. ولمواجهة هذا العجز كانت السلطات النقدية التركية تلجأ لالستدانة، 

 00.22إلى مستوى  2222وصل خالل سنة حيث معدل التضخم مستويات عالية، في بلوغ 

.  من ناحية أخرى شهد االقتصاد التركي تذبذب رصيد الميزان التجاري مع وجود عجز %

 2222خالل سنة  ت. أما على مستوى التشغيل فقد كان بلغ معدل البطالةفي الكثير من السنوا

 .% 9.00يقدر بحوالي 
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 11

 0221ـــ أهم اإلصالحات االقتصادية التي شهدها االقتصاد التركي ابتداء من  0.1.3

استراتيجية  2221لمواجهة الوضع االقتصادي المتدهور تبنت تركيا ابتداء من سنة 

 فيماوتمثلت أهم النتائج المحققة بتغيير عملة البلد.   2222تنموية طموحة. وتبعتها في سنة 

 يلي:

ليصل هذا الرقم إلى  2221مليار دوالر سنة  3.322تركيا لحوالي  ــ استقطاب

 .2219مليار دوالر خالل سنة  12.20

الليرة التركية الجديدة بحذف ستة  2222سنة إصدار السلطات النقدية التركية ــــ 

دوالر. كما قامت تركيا بجعلها  1ليرة =  1أصفار من الليرة القديمة، وبموجب ذلك  صارت 

 عملتها قابلة لتحويل. 

 إلى حوالي  1000سنة  % 90.09انتقال معدل التضخم في االقتصاد التركي من ـــــ

  .2211سنة  % 9.02

إلى ما يعادل  2210ــــ ارتفاع الناتج الداخلي الخام خالل سنة 

 دوالر. 001.322.222.222

 ـــــ عودة االقتصاد التركي إلى التأزم 3.1.3

اإلصالحات االقتصادية التي باشرتها تركيا بقيادة السيد طيب أردوعان سمحت 

م تجميد نسبي ألدوات لكن تدريجيا تووضع عملة البلد. الوضع االقتصادي للبلد بتحسين 

التي تمكنه من  يتمتع باالستقاللية الكاملةالتركي  ضبط االقتصاد، حيث لم يعد البنك المركزي

جعل الشك يذب في األسواق وفي نفوس ، األمر الذي جعل االقتصاد يعمل بطريقة طبيعية

الصعبة  دفع بنسبة كبيرة من األتراك إلى تكوين مدخرات بالعمالت وهو ما  المستثمرين،

ارتفاعا، وهذا الزراعية الواردات كما شهدت واردات تركيا وبشكل خاص  .غير عملة بلدهم

انخفاض معدل االدخار في تركيا أدى المالي صعيد العلى البلد يصدر الكثير منها.  كان مابعد

المديونية وهو ما تسبب في زيادة حجم إلى لجوء البنوك التركية  إلى االقتراض من الخارج، 

الخارجية وتأثيرها السلبي على معدل صرف الليرة التركية، هذا إضافة إلى تباطؤ انتقال 

رؤوس األموال األجنبية إلى تركيا. أما من حيث المستوى العام لألسعار فبعد أن بلغ معدل 

هذه . % 11.20نسبة   2210فقد بلغ خالل سنة  2211سنة  % 9.02التضخم حوالي 

 1ينتقل من مستوى مريكي األعدل صرف الليرة التركية مقابل الدوالر ماألمور جعلت 

خالل يوم ليرة  9.22إلى مستوى  2210جوان  12ليرة خالل  0.02بـ دوالر =

10/20/2210. 
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 11

 تجربة دولة تركمنستان في مجال تغيير عملتها الوطنية.ــــ  0.3

في السوق  أدى االختالف الكبير بين معدل الصرف الرسمي ومعدل الصرف

الموازي لعملة  تركمنستان إلى تعقيد نظام األسعار وإجراء العمليات المحاسبية. فقد كان 

حين كان معدل الصرف في  دوالر، في 1منات =  2.222 ومعدل الصرف الرسمي ه

منات. بعدها لجأت السلطات النقدية التركمانية إلى  23.222دوالر=  1السوق الموازي هو 

 منات.  10.222دوالر =  1جديد هو  تطبيق معدل صرف

أعطت نتائج  السلطات التركمانية سياسة اقتصادية كلية طبقتلمعالجة هذا الوضع 

بينما تم ، % 11 حوالي 2220ـــ  2229خالل الفترة معدل النمو االقتصادي  جيدة، إذ بلغ 

 1لجأت السلطات التركمانية ابتداء من . بعد ذلك   % 12عدل التضخم إلى ما دون تخفيض م

منات جديد =  1إلى إحالل المنات الجديد محل المنات القديم، حيث صار  2220جانفي 

منات  2.02دوالر =  1منات قديم. وبموجب ذلك صار معدل الصرف الجديد هو  2.222

ت بالتعريف لقد استطاع البنك المركزي التركماني القيام بعملية إعالم واسعة سمحو جديد.

باإلصالحات التي تقوم بها وبشروط تغيير العملة، واستعملت في ذلك مختلف وسائل اإلعالم 

 Ake )التي سمحت بتحسيس المواطنين بأهمية عملية تغيير العمة وشكل العمل الجديدة.

Lönnberg. Op. cit. P. 28)  

 تجربة إيران في مجال تغيير عملتها الوطنية ـــــ 3.3

 ــــ وضعية االقتصاد اإليراني واللجوء إلى تغيير العملة الوطنية 1.3.3

الحصار االقتصادي بشكل خاص نتيجة تعيش إيران وضعا اقتصاديا صعبا 

من االتفاق  2210عد انسحاب أمريكا سنة األمريكية المفروضة عليها باألمريكي والعقوبات 

االقتصاد تتمثل أهم مالمح . ونفطوالتي مست أساسا صادرات ال، 2212النووي المبرم سنة 

 :فياإليراني خالل هذه الفترة 

تطور عرض النقود نتيجة  وهذا 2210سنة  %10ارتفاع معدل التضخم إلى حدود  ــ

 2210شهر أكتوبر خالل  النقدية تصلالكتلة ، وهو ما جعل %32إلى  22سنويا بما يقارب 

 مليون مليار ريال.  10حوالي 

قد كان سيادة أكثر من معدل صرف للعملة اإليرانية مقابل العمالت الصعبة. ف ــ

ألف ريال مقابل دوالر واحد، بينما وصل في السوق  02معدل الصرف الرسمي للريال هو 

  ألف ريال. 102السوداء إلى حوالي 

 ارتفاع مستوى اكتناز.  ــ

 تعرض العملة اإليرانية للتزوير.  ــ
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 18

 انتشار االقتصاد غير الرسمي. ــ

 الصعوبات التي تواجه إصدار إيران لعملة جديدة ــــ  0.3.3

الذي يعيشه االقتصاد اإليراني أقدمت السلطات لمواجهة الوضع االقتصادي الصعب 

بحذف أربعة أصفار من الريال بتغيير عملتها، وهذا  2210 شهر جويلية الل اإليرانية خ

معدل صار أالف ريال، بينما   12وإحالل التومان محله، حيث صار التومان الواحد يساوي 

  دوالر. 1تومان مقابل  1.0الصرف في السوق الحرة هو 

الصعب الحكم اآلن على تجربة إيران في مجال تغيير عملتها، يجب القول أنه من 

الجهات الرسمية في البلد. وهذا بسبب عدم انتهاء العملية التي ستأخذ سنتين حسب تصريح 

 تواجه صعوبات تتمثل في:لكن عموما يمكن القول أن هذه العملية 

ى تحقيق االستقرار يجعله غير قادر علمما عدم استقاللية البنك المركزي اإليراني  ــ

 التحكم في التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف...والنقدي 

وهذا ما يؤكده استمرار انكماش االقتصاد اإليراني وتحقيقه لمعدالت نمو سالبة.  ــ

  .2210تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أفريل 

 ــــ اإليجابيات التي بمكن إليران تحقيقها بشكل عاجل من تغيير عملتها 3.3.3

يمكن إليران في المدى القصير تحقيق بعض اإليجابيات من تغيير عملتها، مثل: 

 )عمرو خليل. (

مواجهة ظاهرة االكتناز بتحصيل األموال المحولة وجعل البنوك تستفيد منها  ــ

 مؤقتا.

، وهو ما كتابة أسعار المنتجات المعروضة للبيعحذف األصفار من العملة يسهل  ــ

ريال،  122.222والي حمن اللحم كيلوغرام كان سعر  . فمثال عمليات البيع والشراء يبسط 

 تومان.  12ساوي صار حذف األصفار األربع يبعد و

ارتفاع شعورهم بإلى زيادة ثقة المواطنين فيها نتيجة يير عملة البلد قد يؤدي تغ ــ

 قيمتها مقابل العمالت األخرى.

تومان  222 من. فتكلفة ورقة نقدية النقوديسمح تغيير العملة بتقليص تكاليف طبع  ــ

  تومان. 022تصل إلى حدود 

 ــــ تجربة فنزويال في تغيير عملتها لوطنية 4.3

على حذف خمس أصفار من عملتها المسماة  2210أقدمت فنزويال في شهر جويلية 

(، وهذا كإجراء لمواجهة تدهور االقتصاد الفنزويلي بعد bolivar souverainالبوليفار السيادي )
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 19

من الدخل  % 09، علما بأن إنتاج وتصدير النفط يشكل 2210انخفاض أسعار النفط سنة 

نقص االستثمار بفعل الحصار القطاع يعيش اليوم  وضعا متدهورا بسبب  هذا الوطني للبلد.

 األمريكي الذي يمنع شراء بترول فنزويال. 

ورغم تغيير عملتها لم تتمكن فنزويال من مواجهة التضخم . فمعدل التضخم في هذا 

يعود االرتفاع الكبير في مستوى عود وي .2210خالل سنة  % 2922البلد يكون قد بلغ 

اتخاذ اإلجراءات الصحيحة االقتصاد الفنزويلي وعجز سلطات البلد عن إلى ركود التضخم 

قيام حكومة البلد بإصدار موسع ، إلى جانب التي تسمح برفع مستوى إنتاج السلع والخدمات

كان معدل الصرف في السوق  2210ضر بمعدل صرف العملة. ففي سنة أبشكل للنقود 

مليون بوليفار قديم، وبعد اعتماد  92دوالر =  1و الموازية بين الدوالر والعملة الفنزويلية ه

Xavier-François ) بوليفار سيادي. 92دوالر =  1العملة الجديدة صار معدل الصرف هو 

 Gomez. 2018Delouche Charles ,). 

 شروط نجاحهاإلى تغيير عملتها وإمكانية  لجوء الجزائر ــــ  4

دفع الوضع االقتصادي والمالي المتأزم الذي تعيشه الجزائر إلى طرح فكرة تغيير 

إن معالجة هذه المسألة تتطلب تحليل الوضع االقتصادي . العملة كحل لتجاوز هذه األزمة

 والمالي للبلد باعتباره يشكل الدافع للدعوة إلى تغيير الدينار الجزائري.

  ــــ العوامل الدافعة إلقدام الجزائر على تغيير عملتها الوطنية 1.4

تشهد الجزائر ارتفاع حجم االقتصاد الموازي وارتفاع مستوى االكتناز بشكل يجعل 

حجم الكتلة النقدية الموجودة خارج القنوات الرسمية تشكل نسبة معتبرة من حجم الكتلة 

النقدية. من ناحية أخرى يشهد معدل صرف الدينار الجزائري تراجعا مستمرا في ظل ارتفاع 

تناقص حجم احتياطي البلد من العمالت الصعبة. إضافة إلى هذا نسبي في معدل التضخم و

نقصا حادا في السيولة النقدية  2222و سنة  2210سنة  أواخرخالل الوضع  عاشت الجزائر 

في مكاتب بريد الجزائر والبنوك الجزائرية، وهو النقص الذي قد يعود إلى تراجع إيرادات 

ة كورونا التي أدت إلى ركود االقتصاد وتراجع الجزائر من تصدير المحروقات وتفشي جائح

 مداخيل األفراد واضطرار الكثير منهم لسحب مدخراتهم الموجودة في مكاتب البريد والبنوك.

إلقاء نظرة على حجم الكتلة النقدية إن مناقشة مسألة تغيير الدينار الجزائري تتطلب 

ولة اإلحاطة بأهمية االقتصاد غير المتداولة في الجزائر خارج القنوات الرسمية، وكذا محا

https://www.liberation.fr/auteur/5265-francois-xavier-gomez
https://www.liberation.fr/auteur/5265-francois-xavier-gomez
https://www.liberation.fr/auteur/5265-francois-xavier-gomez
https://www.liberation.fr/auteur/16525-charles-delouche
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الرسمي واالقتصاد غير الشرعي في الجزائر، لنخلص أخيرا إلى تقدير مدى إمكانية نجاح 

 الجزائر في تغيير عملتها في مواجهة تلك المشاكل.

استقطاب األموال الموجود خارج القنوات ــــ عجز البنوك الجزائرية على  1.1.4

 الرسمية

مليار  10.200تقدر بـ  الكتلة النقدية في الجزائر أنمحافظ بنك الجزائر صرح السيد 

صرح السيد عمار حيواني، كما  مليار د.ج هي خارج القنوات البنكية. 0.002د.ج، منها   

خارج القنوات  ةأن حجم النقود المتداول 2210محافظ بنك الجزائر بالنيابة، في شهر نوفمبر 

من إجمالي الكتلة النقدية في  % 32مليار د.ج، وهو ما يمثل  2222الرسمية يزيد عن 

 (RABIA SAID. 2019ر. )الجزائ

هذا الوضع يدل على عجز البنوك الجزائرية على تعبئة اإلدخار. وهو وضع يعود 

  (132ـــ  130. ص ص 2212: )حميد قرومي. ليةإلى جملة األسباب التا

، خاصة منها المؤسسات ةارتفاع مستحقات البنوك على المؤسسات الجزائري ــ

 العمومية االقتصادية.

بساطة ومحدودية عدد الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن مقارنة بما تقدمه البنوك  ــ

على تعبئة ادخار الجمهور  ةالستراتيجية قادرفالكثير من البنوك الجزائرية تفتقر الدولية. 

أو سحب االعتماد منها أو بسبب ها الذي ال يثق كثيرا في البنوك بسبب تخوفه من إفالس

صعوبة فتح حسابات بنكية نظرا للتعقيدات الكثير التي تواجه عمليات دراسة طلبات 

رة البنوك الجزائرية ضعف التسويق البنكي بشكل يحد من قدمدى  األمر يبينهذا القروض. 

 على معرفة رغبات الزبائن. 

قلة المنافسة البنكية في الجزائر واستحواذ القطاع المصرفي العمومي على الجزء  ــ

 األكبر من النشاط البنكي. 

طريقة عمل البنوك الجزائري لم تتغير، فقد بقيت هذه البنوك تعمل أساسا كبنوك  ــ

ي شكل قروض غير خطرة، غالبا ما تمنح لشركات تجارية إيداع، مع منحها لمبالغ محدودة ف

تتمتع بقدر سريعة على بيع منتجاتها وإعادة تسديد القروض الممنوحة لها من قبل هذه 

البنوك. أما القروض الموجه للمؤسسات اإلنتاجية فهي محدودة، وحين توافق البنوك على 

 جة بطء عمليات دراسة الملفات.منح مثل هذه القروض فذلك يأخذ وقتا ليس بالقصير، نتي

https://www.elwatan.com/edition/signature/?auteur=Said%20Rabia
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بطء ، ريقة االستقبالخدمات البنوك الجزائرية وطن عبائن البنوك عدم رضا ز ــ

االستجابة لطلبات الزبائن، ال مباالة من قبل العاملين في الشبابيك، كثرة الصراع مع  يةعمل

طول آجال تسليم دفاتر الصكوك وبطاقات االئتمان ، همالزبائن في حال عدم اكتمال ملفات

وكذا فترات حساب فوائد األموال المودعة، طول آجال القيام بعمليات تحويل العمالت، لجوء 

بعض البنوك إلى توقيف حركة حسابات الزبائن بدعوى ضرورة تجديد ملفاتهم اإلدارية. 

مل البنوك، إال أن بعض البنوك ورغم أن بنك الجزائر يرسل أحيانا تعليمات تخص تأطير ع

الكثير من البنوك تسجل تباطؤ كبيرا في إعالم  ـ نفوذها،ال تستجيب لهذه التعليمات بسبب 

 رسل هذه الكشوف إال في نهاية السداسي.ال تومنها من كشوف حساباتهم، زبائنها ب

استعمال على تدريب موظفي البنوك األمر الذي يحد من كفاءتهم وقدرتهم نقص  ـــ

 بما يسمح بالتحويل السريع لألموال األدوات واألساليب المتطورة في مجال العمل المصرفي

بعض المتعاملين االقتصاديين إلى تفضيل التعامل نقدا بما بين الحسابات، األمر الذي يدفع 

نقص الوسائل كما تعاني المؤسسات المصرفية الجزائرية من  لتفادي نقائص البنوك.

رغم التقدم الذي سجلته البنوك التجاري في مجال فـ ة في إنجاز العمليات المصرفية.المستعمل

التعامل بالنقود الكتابية، إال أن التحويالت اإللكترونية بين الحسابات البنكية المختلفة ال زالت 

 محدودة و ال تشكل إال نسبة ضعيفة من مجموع العمليات التي تتم ما بين البنوك.

الوكاالت المصرفية خارج المدن الكبيرة. فمؤشر الكثافة المصرفية ) نقص عدد  ـــ

( في الجزائر هو أقل من الواحد، وهذا دليل على قلة 12.222× عدد السكان(÷ )عدد الفروع

 من ناحية أخرى  انتشار البنوك وفروعها.

استقطاب األعوان االقتصاديين العاملين في ضعف قدرة البنوك الجزائرية على  ـــ

المصادر المشبوهة  لتفادي كشفالتعامل مع البنوك الذين يتجنبون  االقتصاد الموازي

يمكن للبنك عدم التعامل بصرامة كبيرة مع الزبائن لمعرفة ألموالهم. بخصوص هذه النقطة 

مصادر األموال التي يرغبون في إيداعها بالبنوك. ويمكن تفويض عملية التحري عن مصدر 

 األموال لجهة مختصة.

خدماتها لكسب ثقة الزبائن  في حاجة إلى تحسينالبنوك الجزائرية عموما تبقى 

لجأت السلطات وفي إطار مواجهة االقتصاد غير الرسمي  واستقطابهم إليداع أموالهم.

إلى فرض إلزامية استعمال الصكوك بالنسبة للصفقات التجارية التي  2210الجزائرية سنة 

السماح لممارسي النشاطات  2212سنة  لا أقرت خالتزيد قيمتها عن مليون د.ج. كم
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االقتصادية غير الرسمية لكنها شرعية إيداع أموالهم في البنوك دون متابع قضائية مع 

  خضوعها لضريبة جزافية.

 ــــ واقع االقتصاد غير الرسمي في الجزائر وعوامل انتشاره 0.1.4

 ــــ  تقدير حجم القطاع والتشغيل غير الرسمي في الجزائر  1.0.1.4

على  تشير نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من قبل الديوان الوطني لإلحصائيات

النشاطات االقتصادية غير مجموع إلى أن  2219مستوى العائالت الجزائرية خالل سنة 

خضوعها للمعايير القانونية، نتيجة عدم الشرعية التي تفلت من رقابة الجهات المعنية 

هي على درجة كبيرة من األهمية، حيث بلغت  االجتماعية والجبائية المحددة من طرف الدولة

 % 20.03و  % 20 من توفير  2219و  2212خالل سنتي تمكن القطاع غير الرسمي 

 (Smaili Nabila, 2018. P. 179 ) من مجموع مناصب اشغل المتاحة في الجزائر.على التوالي 

 ــــ عوامل انتشار االقتصاد غير الرسمي في الجزائر 0.0.1.4

  :يعود انتشار النشاط االقتصادي غير الرسمي إلى تضافر العديد من العوامل، وهي

هو محقق من يفوق ما األرباح المحققة من ممارسة النشاطات في السرية ــــ 

النشاط بعين  المخاطر المترتبة عن ذلكالممارسة القانونية لهذا النشاط، حتى إذا تم أخذ 

 (Ali Latreche. 2009. P. 117). االعتبار

ــــ انتشار عمليات البيع دون استعمال الفواتير بين المتعاملين الخواص، إضافة إلى 

ين ذوي النوايا الحسنة، إلى التصريح الكاذب تسوية المعامالت نقدا يدفع باألعوان االقتصادي

 بمداخيلهم نظرا لصعوبة تأكيد وتبرير مداخيلهم. 

ترتفع تكلفة ممارسة النشاطات بصورة رسمية بسبب كثرة القوانين واإلجراءات ــــ 

رخصة ممارسة النشاط، شروط المطبقة على ممارسي النشاطات االقتصادية الرسمية )

ال الفواتير، الضغط الضريبي وعشوائية فرض الضرائب والتغير النظافة، ضرورة استعم

تكاليف دراسة السوق، تكاليف أعمال التوثيق، تكاليف الحصول على ، المستمر للقوانين

السجل التجاري، تكاليف تهيئة محل ممارسة النشاط، مبلغ اإليجار المصرح به، المبلغ 

الحصول على قروض مصرفية، األدنى الواجب توفيره لفتح حساب بنكي، صعوبات 

هم ممارسة نشاطاتهذا الوضع يدفع بالبعض إلى  صعوبة الحصول على مشاريع...

يساهم غياب الدولة وتساهلها في تطبيق القوانين المنظمة وبصورة غير رسمية. االقتصادية 

 غير رسمية.  ةبصورممارسة النشاطات االقتصادية للنشاط االقتصادي في تشجيع ب
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إلى ممارسة أنشطة اقتصادية بصورة غير رسمية. هذا األمر يدفع البطالة  انتشار ــ

سياسات التثبيت ل خالل تسعينيات القرن العشرينبعد تطبيق الجزائر ظهر في الجزائر 

ارتفاع معدالت النمو كما يساهم ـ والتعديل الهيكلي الممالة من قبل صندوق انقد الدولي.

في عجز القطاع العصري على توفير مناصب شغل كافية السكاني والهجرة الريفية في ظل 

 اتساع دائرة االقتصاد الخفي. 

سهولة ممارسة بعض النشاطات االقتصادية التي ال تتطلب رأسمال ومعدات كبيرة  ــ

، وهذا على عكس العمل في السر بشكل خفي تدفع بالبعض إلى تهاوالتي يمكن ممارس

 كبيرة.النشاطات التي تتطلب تجهيزات 

 أشكال مختلفة من االقتصاد غير الرسمي وغير الشرعي في الجزائرــــ  3.0.1.4

يشهد االقتصاد الجزائري ممارسة العديد من النشاطات غير الرسمية وغير 

، بيع المخدرات، تزوير العمالت، تجارة األسلحة. ، مثل تهريب السلع إلى الخارجالقانونية

ورغم صعوبة تقدير هذا النوع من النشاطات إال أن عدد وحجم العمليات المكتشفة من قبل 

الدرك الوطني وأعوان الجمارك تعطي فكرة تقريبية عن حجم هذه الظواهر اإلجرامية. ففي 

خالل سنة در المعلومات أنه مجال تهريب السلع عبر الحدود الجزائرية تشير بعض مصا

بلغت قيمة السلع الغذائية المحجوزة من قبل الدرك الوطني وحراس الحدود  2211

كما تمكنت وحدات حراس الحدود خالل  .(El Watan. 2012 )طن. 212000الجزائريين حوالي 

رأس ماشية كانت  220وطن من المواد الغذائية  22200من حجز  2210شهر سبتمبر 

  (Liberté. 2019)خارج، وهذا ناهيك عن الكميات المهربة من البنزين، التبغ...مهربة لل

فاألخبار الوطنية ال تخلو من اإلعالن عن يخص تزوير الدينار الجزائري أما في ما 

مثال أشارت مزورة لمبالغ نقدية كبيرة. فجزائرية وأخرى أجنبية القبض على جماعات 

زوير الدينار مختصة في ت العاصمة إلى القبض على عصابةمصالح األمن الوطني للجزائر 

ألقت الشرطة القضائية لمدينة ليون  2220خالل سنة و مليون سنتيم. 222بحوزتها و

ورقة  32.222الفرنسية القبض على عصابة مختصة في تزوير العمالت بحوزتها حوالي 

ورقة نقدية من  222.222ما يقرب من تسريبها لد.ج، هذا إضافة إلى  1222نقدية من فئة 

وتتعدد الجهات الخارجية التي تأتي منها العملة .  (Jeune Afrique. Com. 2009)د.ج. 1222فئة 

الجزائرية المزورة وحتى األورو والدوالر. فإيطاليا، الصين وغيرها من الدول تعتبر 

 مصادر تأتي منها العملة الجزائرية المزورة.
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 ــــ مستوى التضخم في الجزائر ومحدداته الرئيسية 3.1.4

مر مستوى التضخم في الجزائر بمراحل رئيسية ارتبطت بأحداث بارزة، مثل تطبيق 

استراتيجية تنموية طموحة، تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، تحسن مداخيل الجزائر من 

 تصدير النفط، ارتفاع مستوى السيولة النقدية.

 ــــ تطور معدل التضخم في الجزائر 1.3.1.4

ارتبطت  مراحل رئيسيةنميز ضمن تطور معدل التضخم في الجزائر ثالث 

، ثم تلتها 1002إلى غاية  1092بتوجهات اقتصادية مختلفة. المرحلة األولى تمتد من سنة 

 .1000وأخيرا مرحلة ما بعد  1009ـــ  1002مرحلة 

 1992ـــ  1910ل الفترة ــــ التضخم النقدي في الجزائر خال

تبني الجزائر لنموذج تنموي اشتراكي يرتكز على  1002ـــ  1092تميزت الفترة 

تخطيط مركزي، حيث تتولى الدولة تحديد األسعار بشكل جعل معدل التضخم مقيد ومحدد 

عند مستوى معقول نسبيا. وخالل هذه الفترة كان تدخل السلطات النقدية تحدد أسعار 

 لحماية اإلنتاج الوطني.الواردات 

 1991ــــ  1992ــــ التضخم النقدي في الجزائر خالل الفترة 

بارتفاع ملحوظ لمعدل التضخم في الجزائر، حيث  1009ــــ  1002تميزت فترة 

ليصل  1002خالل سنة  % 19.92إلى  1000خالل سنة  % 0.32من  هذا المعدلانتقل 

. ويعود 1009خالل سنة  10.90مستوى  ليعود إلى % 31.99إلى  1002خالل سنة 

تطبيق برنامج التعديل الهيكلي تحت إشراف تسارع معدل التضخم خالل هذه الفترة إلى 

وتقليص وتحرير األسعار صندوق النقد الدولي وما ترتب عنه من تحرير االقتصاد 

Bessaha. iAbdelrahm التوزيع. )إضافة إلى اختالل قنوات  وتخفيض قيمة الدينار، الواردات،

مستوى الطلب على السلع والخدمات وكانت نتيجة تطبيق هذا البرنامج تفاوت  (.2020

 .ومستوى عرضها

  1991ــــ التضخم النقدي في الجزائر ابتداء من سنة 

سمح تطبيق برامج التثبيت والتعديل الهيكلي بمواجهة التضخم في الجزائر، األمر 

إلى  2222لتصل خالل سنة  % 2.03إلى  1000الذي جعل معدل التضخم يصل خالل سنة 

ارتفاع سعر . ويعود تحسن معدل التضخم في الجزائر خالل هذه الفترة إلى % 2.33

ل الجزائر من العملة الصعبة مما سمح باستيراد البترول في السوق الدولية وتحسن مداخي
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كميات معتبرة من األغذية بشكل ساهم في ارتفاع مستوى عرض المواد الغذائية. من جهته 

شهد معدل صرف الدينار الجزائري بعض التراجع. هذا الوضع نتج أيضا بفضل قيام 

خالل رفع معدل  السلطات النقدية بتقليص حجم السيولة النقدية في البنوك، وهذا من

 االحتياطي اإلجباري، رفع معدل الفائدة...

وتميزت بميل األسعار  2212وضمن هذه الفترة يمكن تمييز فترة جزئية بدأت سنة 

، لتعود إلى االرتفاع سنة 2212ـــ  2213لتنخفض خالل الفترة  % 0.0بمعدل إلى االرتفاع 

. ويعود ارتفاع 2210خالل سنة  % 2، ثم لتشهد انخفاضا إلى مستوى % 9.0بمعدل  2219

إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة  2212معدل التضخم في الجزائر ابتداء من سنة 

منها المنتجات الطازجة، ارتفاع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع مستوى النفقات العمومية بفعل 

التحويالت. أما في نهاية  ارتفاع مستوى السيولة النقدية، ارتفاع مستوى األجور وبقية أشكال

فارتفاع األسعار ناتج عن انخفاض مداخيل الجزائر من النفط وميل السلطات  2210سنة 

أما خالل سنة   النقدية إلى تقليص الواردات فقد كان سببا في ارتفاع المستوى العام لألسعار.

)Abdelrahmi . % 2فقد تسببت جائحة كورونا في ارتفاع مستوى األسعار إلى حدود  2222

)cit Op. Bessaha. كسنة األساس لحساب معدل  2221. نشير هنا إلى أن الجزائر اعتمدت سنة

 .2221التضخم خالل الفترة التي تلت سنة 

 في الجزائر: متوسط تغير مؤشر أسعار االستهالك  1الجدول 

 المعدل السنة  المعدل السنة  المعدل السنة  المعدل السنة  المعدل السنة

0791 6.6  0791 7..0  0771 06.6.  0111 1.00  0101 0.70 

0790 0.60  0790 06.6.  0770 0..99  0110 6.00  0100 6..0 

0790 0.6.  0790 6..6  0770 00.66  0110 0.60  0100 9.97 

0790 6.09  0790 ..76  0770 01..6  0110 6.06  0100 0.0. 

0796 6.67  0796 9.00  0776 07.16  0116 0.76  0106 0.7 

079. 9.00  079. 01.69  077. 07.99  011. 0.09  010. 6.9 

0796 7.60  0796 00.09  0776 09.69  0116 0.00  0106 6.07 

0799 00.79  0799 9.66  0779 ..90  0119 0.69  0109 ...7 

9907 09..0  0799 ..70  0779 6.7.  0119 6.9.  0109 6.09 

9707 00.06  0797 7.01  0777 0.66  0117 ..90  0107 0.7. 

: ONS Source 
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 ــــ سبل مواجهة التضخم في الجزائر 0.3.1.4

 يمكن مواجهة التضخم في الجزائر من خالل: 

ــــ التحكم في النفقات العمومية الجارية، وبشكل خاص الكتلة األجرية، وابتكار طريقة 

 جديدة لتمويل عجز الميزانية دون تأجيج مستوى التضخم. 

ــــ اعتماد سياسة نقدية صارمة تقوم على رفع معدل الفائدة لتقليص مستوى االستهالك 

معدل الفائدة  يسمح رفعمن جهة ثانية ر.وى األسعاوهو ما من شأنه تخفيض مستالستثمار،او

ي إلى جعل أسعار المنتجات إذ أنه يؤد بتحسين معدل صرف العملة الوطنية،داخل البلد 

كما يتطلب األمر تقليص البلد ويقلص مستوى الطلب الكلي. وهو ما يقلص من وارداتترتفع،

في السوق الموازية. ل صرف العملة الوطنية بين السعر الرسمي و دالفارق الموجود في مع

 من ناحية أخرى يتطلب إصالح النظام النقدي بالجزائر بتحسين طريقة إدارة السيولة.

المال تعبئة رأس بتحسين إنتاجية العمل وـــ تحسين مستوى الناتج الداخلي الخام 

 مردوديته. وتحسين

باعتبارها تؤثر في مستوى السلع وتسويق وتوزيع ـــــ تطوير هياكل تخزين 

 األسعار.

 رسميا وفي السوق الموازية ــــ تطور معدل صرف العملة الجزائرية 4.1.4

تعبر قيمة عملة البلد عن قوة اقتصاده. بالنسبة للجزائر شهد معدل الصرف الرسمي 

، 1000دينار خالل سنة  2دوالر =  1للدينار مقارنة بالدوالر تراجعا ملحوظا. فبعد أن كان 

د.ج، بينما بلغ في  120.10دوالر =  1إلى  2222نوفمبر  32انتقل هذا المعدل في يوم 

د.ج. ونفس الوضع يعيشه الدينار مقابل األورو. ورغم انخفاض معدل  102الموازية السوق 

صرف الدينار الجزائري لم تشهد صادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفاعا كبيرا، وهذا 

لكون مشكلة االقتصاد الجزائري مشكلة هيكلية، حيث تبقى اإلجراءات النقدية المتخذة غير 

 Abderrahmane على مستوى الدائرة الحقيقية.قادرة على دفع الصادرات ما لم تعزز 

)Mebtoul.2020) 

 : تطور معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي  0الجدول 

 المعدل السنة  المعدل السنة  المعدل السنة  المعدل السنة  المعدل السنة  المعدل السنة

1964 0.09  1000 0.10  1000 0.00  1000 32.29  2220 02.29  2210 02.20 

1965 0.03  1002 3.02  1002 2.23  1002 00.29  2222 03.20  2212 122.90 

1966 0.03  1009 0.19  1009 0.02  1009 20.02  2229 02.92  2219 120.00 
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 01

 جدول أعد اعتمادا على تقارير بنك الجزائر: المصدر

 ـــ مراحل تطور معدل صرف الدينار الجزائري 1.4.1.4

نميز في مسار تطور معدل صرف الدينار الجزائر ثالث مراحل رئيسية. المرحلة 

 1009. أما المرحلة الثانية فتبدأ من سنة 1009إلى غاية سنة  1092األولى تمتد من سنة 

وال زالت  1000، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة التي تبدأ في سنة 1000وتنتهي في سنة 

 مستمرة إلى يومنا هذا. 

 1981ـــ  1910معدل صرف الدينار الجزائر خالل الفترة  -

كان  1000و  1092ما بين سنتي  خالل الجزء األول من هذه الفترة والذي يمتد

معدل صرف الدينار الجزائري مع بقية العمالت الدولية يتحدد عبر الفرنك الفرنسي. فعلى 

 1كان معدل الصرف بين الدينار والدوالر األمريكي هو  1000سبيل المثال وخالل سنة 

 د.ج.  0.10دوالر = 

بعد انهيار نظام بريتون وودز واعتماد معدل الصرف العائم تم ربط الدينار 

الجزائري بسلة من العمالت الصعبة، حيث كان الدوالر يشكل النسبة الكبرى ضمن هذه 

السلة. المالحظ أنه خالل السنوات األولى من ثمانينيات القرن العشرين شهد معدل صرف 

ارتفاع قيمة الدينار الجزائري، وهو ما جعل أسعار الدوالر ارتفاعا، وهو ما أدى إلى 

المنتجات الجزائرية ترتفع بشكل قلل من قدرتها التنافسية. لكن بالمقابل صارت أسعار 

الواردات أرخص مما كانت عليه من قبل وهو ما شجع على االستيراد أكثر. لكن في منصف 

سعر الدوالر، األمر الذي أدى  ثمانينات القرن العشرين تهاوت أسعار النفط وتراجع معها

إلى تراجع إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات. لمواجهة هذا الوضع سمحت 

في المائة من قيمته  31السلطات النقدية الجزائرية بتدهور قيمة الدينار، إذ فقد الدينار حوالي 

1967 0.03  1000 0.12  1000 0.02  1000 20.01  2220 90.20  2210 112.09 

1968 0.03  1000 3.00  1000 2.01  1000 20.00  2220 90.20  2210 119.92 

1969 0.03  1000 3.02  1000 0.91  1000 99.20  2220 02.92    

1002 0.00  1002 3.00  1002 0.09  2222 02.29  2212 00.30    

1001 0.91  1001 0.32  1001 10.00  2221 00.21  2211 02.00    

1002 0.00  1002 0.20  1002 21.00  2222 00.90  2212 00.23    

1003 3.09  1003 0.00  1003 23.30  2223 00.30  2213 00.30    
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 08

د.ج  0.02ن ، حيث انتقل معدل صرف الدينار مقابل الدوالر م1000و  1009ما بين سنتي 

 .1000د.ج مقابل دوالر واحد خالل سنة  2.01إلى  1009مقابل دوالر واحد خالل سنة 

 1994ـــ  1981معدل صرف الدينار الجزائر خالل الفترة  -

تراجع كبير في أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تراجع مداخيل  1009شهدت سنة 

لسلطات النقدية الجزائرية عن ربط الجزائر من صادرات النفط. لمواجهة هذا الوضع تخلت ا

الدينار الجزائري بسلة من العمالت. وفي هذا السياق اتخذت السلطات الجزائرية جملة من 

( 1000اإلصالحات االقتصادية والقانونية، منها إصدار قانون يخص استقاللية المؤسسات )

له مهام تحديد ( تأسيس مجلس النقد والقرض الذي أوكلت 1002، قانون النقد والقرض )

 معايير الصرف ومعايير االستدانة من الخارج.

شهد الدينار الجزائري خالل انخفاضا كبيرا، إذ انتقل معدل صرف الدينار مقابل 

د.ج خالل سنة  32.29دوالر =  1إلى  1000د.ج خالل سنة  0.02دوالر =  1الدوالر من 

1000. 

 ا فوقفم 1994معدل صرف الدينار الجزائر خالل الفترة  -

بعد إقدام الجزائر على تحرير التجارة الخارجية وتبنيها لنظام صرف جديد ابتداء من 

صار معدل صرف الدينار الجزائري يتحدد بصورة مرنة في سوق الصرف ما   1000سنة 

(، وهذا نتيجة التقاء العرض والطلب ، le marché interbancaire des changesبين البنوك )

الدينار الخارجي يتحدد وفق معدل سوق الصرف ما بين البنوك،  حيث صار معدل صرف

حيث كان تراجع معدل صرف الدينار مقارنة بالدوالر واألورو مرتبط بالفرق بين معدل 

كان معدل  2210ـــ  2213التضخم في الجزائر ومعدل التضخم في العالم. فخالل فترة 

جعل معدل صرف الدينار يتراجع في  وهو ما % 2التضخم في البلدان المتقدمة ال يتعدى 

 حين لم تشهد أسعار المنتجات المستوردة انخفاضا ملحوظا. 

ويعود تراجع معدل صرف الدينار الجزائري مقابل العمالت الصعبة إلى جملة من 

       العوامل تتمثل في:

العمومية ــــ لجوء السلطات النقدية الجزائرية لضخ أموال كبيرة عن طريق النفقات  

دون أن يكون لها األثر الكبير على معدل النمو االقتصادي بسبب سوء التسيير وتفشي 

.  % 2قدره صندوق النقد الدولي بـ ــــ  2222الفساد، فمعدل النمو االقتصادي خالل سنة 

 ( Mebtoul.2020 Abderrahmane(األمر الذي يتسبب في ارتفاع معدل التضخم.
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 09

ــــ تراجع مداخيل الجزائر من العمالت الصعبة نتيجة انخفاض أسعار النفط  ابتداء 

. ومما زاد األمر تعقيدا تفشي جائحة كورونا التي تسببت في تباطؤ النشاط 2212من سنة

االقتصادي على مستوى الدول الكبرى مما تسبب في تراجع الطلب على النفط، هذا إضافة 

اجرين الجزائريين بالخارج من العمالت الصعبة نتيجة الظروف إلى تراجع تحويالت المه

االقتصادية الصعبة التي يعيشونها. وحسب تصريحات محافظ بنك الجزائر، السيد أيمن عبد 

الرحمان، فإن احتياطي الجزائر من العمالت الصعبة قدر خالل سنة شهر فيفري من سنة 

 مليار دوالر.  00.33يقدر بـ  2210مليار دوالر، بعد أن كان خالل سنة  92بـ 2222

ـــ كثرة الطلب على العمالت الصعبة لتمويل واردات الجزائر وتلبية طلبات الحجاج 

وغيرهم من المستفيدين من المنحة السياحية. وتولت السوق الموازية تلبية جزء من الطلب 

سليم الوثائقي من استعمال الت 2220على العمالت الصعبة. ولقد ساهم تحول الجزائر سنة 

إلى القرض المستندي في زيادة إقبال الكثير من المستوردين على شراء العمالت من السوق 

الموازية، األمر الذي جعل سعر العمالت الصعبة في هذه السوق ترتفع. من ناحية أخرى 

أدى إقبال الكثير من الجزائريين واألجانب إلى شراء العمالت الصعبة في السوق السوداء 

 سالها إلى الخارج بطريقة غير قانونية في انخفاض أكبر للدينار في السوق غير الرسمية. إر

ــــ هناك من يرى بأن تخفيض معدل صرف الدينار مقابل الدوالر واألورو عملية 

مقصودة من طرف بنك الجزائر وهي تهدف إلى تحقيق هدفين اثنين. الهدف األول يتمثل في 

لمتأتية من ضرائب المحروقات والضرائب العادية المتأتية من تضخيم مصطنع لإليرادات ا

الرسوم الجمركية المقيمة بالدوالر بالشكل الذي يسمح بتغطية الميزانية. بينما الهدف الثاني 

لهذا اإلجراء فيتمثل في جعل أسعار الواردات مقيمة بالدينار الجزائري ترتفع بالشكل الذي قد 

لي يؤدي إلى تقليص فاتورة االستيراد بالشكل الذي يسمح بالحفاظ يقلل من الطلب عليها وبالتا

 على احتياطي الجزائر من العمالت الصعبة.

وشهر أفريل  2210ـــــ لجوء بنك الجزائر خالل الفترة الممتدة ما بين شهر نوفمبر 

مليار دوالر، وهو مبلغ يمثل  22مليار د.ج، أي ما يعادل  9222إلى طبع حوالي  2210

، وهو ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم 2210من الناتج الداخلي الخام لسنة  % 32يبا تقر

وتقلص رصيد الجزائر من العمالت الصعبة وانعكاس ذلك سلبا على معدل صرف الدينار، 

وهذا على اعتبار أن طبع النقود لتمويل المؤسسة جعل هذه األخيرة تتمتع بقدرة شرائية 

  ير من المواد األولية بالعملة الصعبة.مكنتها من استيراد الكث
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 32

 ـــ سوق الصرف الموازي في الجزائر 0.4.1.4

دوالر =  1كان معدل صرف الدينار الرسمي مقابل الدوالر هو  1002في سنة 

. في سنة 9.39دوالر =  1د.ج، بالمقابل كان معدل الصرف في السوق الموازية هو  3.02

د.ج بينما في السوق الموازية كان  2.23دوالر =  1كان معدل الصرف الرسمي هو  1002

 00.90دوالر =  1كان معدل الرصف الرسمي هو  2222. في سنة 20.20دوالر =  1

فقد بلغ معدل  2222د.ج. أما يوم ديسمبر  02.22دوالر =  1بينما بلغ في السوق الموازية 

دوالر =  1مقابل د.ج وهذا  102دوالر =  1صرف الدوالر في السوق الموازية مستوى 

 د.ج في السوق الرسمية. 131.02

يعود وجود سوق غير رسمي للعمالت الصعبة في الجزائر إلى نقص عرض 

العمالت الصعبة في الجزائر وعجز البنك المركزي الجزائري عن  تلبية طلب المواطنين  

ألجنبية. إلى فرض الرقابة على الصرف، األمر الذي أدى إلى ظهور سوق موازية للعمالت ا

يتحدد معدل الصرف في السوق الموازية بعدة عوامل. فمن جهة تطلب العمالت الصعبة 

لتمويل الواردات القانونية وكذا تمويل الواردات )الديون الخارجية وخدمة الدين(. كما تطلب 

العمالت الصعبة لتمويل الواردات غير القانونية، توظيف األموال في الخارج. بالنسبة 

عمالت الصعبة في السوق الموازية فمصدره الصادرات غير المعلنة، فائض فواتير لعرض ال

االستيراد، الفرق الناتج عن تقليص فواتير التصدير. كما يشمل عرض العمالت الصعبة في 

السوق الموازية مبالغ بالعمالت الصعبة مرحلة من قبل المهاجرين الجزائريين في الخارج 

 لحاليين، اإليرادات المتأتية من السياحة وكذا تضخيم الفواتير. سواء منهم السابقين أو ا

 ويتم حساب معدل صرف العملة في السوق الموازية بتطبيق العالقة التالية: 

معدل الصرف في السوق الموازية = معدل الصرف الرسمي + )معدل الصرف 

لقيمة معدل الرسم على ا× معدل الجمركة(  + )معدل الصرف الرسمي × الرسمي 

 المضافة(. 

ــــ انعكاسات احتياطي الجزائر من العمالت الصعبة على معدل صرف  1.1.4

 الدينار

شهد احتياطي الجزائر من العمالت الصعبة مقدرا بالدوالر تطورا عبر الزمن، وهذا 

نتيجة تفاعل عوامل عديدة منها سعر البترول وحجم صادرات الجزائر منه، إضافة إلى 

 مستوى واردات الجزائر من السلع والخدمات. 
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 31

 لشهور التي تغطيها الواردات : تطور احتياطي الجزائر بمليار دوالر )دون الذهب( وعدد ا  3الجدول 

 0213ـــ  0222خالل الفترة 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الفترة

 00.00 29.10 03.11 32.02 23.11 10.09 11.0 االحتياطي

 92.0 20.9 30.0 20.2 22.2 20.0 20.2 سعر برميل النفط بالدوالر

عدد الشهور التي تغطيها 

 الواردات

12.0 10.20 10.10 20.30 23.02 20.39 39.99 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الفترة

 100.21 102.99 102.22 192.22 100.0 103.1 112.10 االحتياطي

 120.2 111.2 112.0 02.2 92.3 00.0 00.0 سعر برميل النفط بالدوالر

عدد الشهور التي تغطيها 

 الواردات

30.03 30.00 39.02 30.32 39.09 39.99 32.01 

Source: Rapports annuels de la Banque d’Algérie sur «Evolution économique et monétaire en 

Algérie » : Rapports 2003, 2008 et 2013.   www.bank-of-algeria.dz 

 

لمواجهة الوضع المالي الصعب تلجأ السلطات النقدية الجزائرية لتخفيض معدل 

صرف عملتها، وهذا من جهة لجعل أسعار الواردات ترتفع بشكل يؤدي إلى تقليص مستوى 

االستهالك وبالتالي تقليص مبلغ فاتورة االستيراد. من جهة ثانية يسمح هذا اإلجراء بتضخيم 

 البترولية بالشكل الذي يؤدي إلى تقليص عجز الميزانية. قيمة العائدات من الجباية 

اآلن بافتراض أن السلطات النقدية أصدرت دينارا جديدا بحذف بعض أصفار الدينار 

القديم، وهو ما سيحسن من معدل صرف الدينار الجزائري مقارنة بالعمالت الصعبة. هذا 

التحسن الوهمي سيجعل أسعار الواردات مقيمة بالدينار الجزائري الجديد تبدو رخيصة، 

ع مستوى الواردات وارتفاع فاتورة االستيراد. لكن في ظل عدم األمر الذي سيؤدي إلى ارتفا

تحسن القدرة التصديرية للبلد فإن عائدات الجزائر من التصدير ستبقى على حالها، األمر 

ؤدي إلى تراجع احتياطي الجزائر من مما سيالذي يعمق عجز الميزان التجاري الجزائري 

 العمالت الصعبة في وقت قصير. 

عملة الوطنية في ظل عدم تحسن القدرة التصديرية للبلد سيعمق وضع تغيير ال إن

الميزان التجاري الجزائري بشكل سيدفع السلطات النقدية الجزائرية مجددا إلى تخفيض 

 الدينار الجزائري. وحينها تصبح عملية تغيير العملة عديمة الجدوى. معدل صرف

 

http://www.bank-of-algeria./
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 (20) العدد، 3س المال البشري واألداء، جامعة الجزائرأمجلة األداء، مخبر ر 30

 زائر ــــ شروط نجاح عملية تغيير العملة في الج 0.4

القيام بإصالح المسطرة على يتوقف نجاح تغيير العملة الوطنية في تحقيق األهداف 

يسمح برفع مستوى إنتاج السلع والخدمات وتطوير الخدمات المصرفية  اقتصادي شامل

 وتبسيط شروط ممارسة النشاط االقتصادي منعا النتشار االقتصاد الموازي.

 الجزائري النظام االقتصادي ــــ إصالح  1.0.4

الوضع االقتصادي للجزائر يتطلب إصالحا يقوم على النهوض باالقتصاد خارج 

المحروقات بما يسمح بتحسين اإلنتاج واإلنتاجية والعمل على استقطاب االستثمار األجنبي. 

على صعيد آخر يتطلب األمر التحكم في توجيه االستثمارات إلى المجاالت الحيوية، إصالح 

وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل االقتصاد الموازي، العمل على توسيع  النظام الجبائي

استعمال الطاقات البديلة عوضا عن استعمال الطاقات التقليدية تخصيص البترول والغاز 

صالح المنظومة المصرفية لالستعماالت الضرورية. على صعيد آخر يتطلب األمر إ

إطالق يساهم وقد مكتنزات األفراد. ن بجذب بتحسين نوع الخدمات المقدمة للزبائالجزائرية 

بعض األموال الموجودة خارج البنوك. هذه التجربة استقطاب في  خدمات الصيرفة اإلسالمية

 ال زالت في بدايتها في الجزائر بحيث ال يمكن الحكم عليها. 

األموال  ــــ مواجهة النشاط االقتصادي غير الرسمي كحل الستقطاب 0.0.4

 خارج القنوات الرسميةالموجودة 

وإيجاد حلول لها تسمح ظاهرة االقتصاد الخفي والبحث عن مسبباتها يسمح تحليل 

استقطاب بعض األموال المتداول في هذا النشاط. ونشير هنا إلى أن محاوالت جذب األموال ب

الموجودة خارج التعامل الرسمي، من خالل اعتماد حوافز سابقة مثل التصريح الضريبي 

، التي لم تسمح 2219إطالق مبادرة االقتراض الوطني للتنمية االقتصادية في سنة عي، الطو

مليار د.ج هي في مجموعها عمليات اكتتاب من قبل هيئات عمومية. لكل  290بجذب سوى 

 البحث عن سبل أكثر قدرة على جذب المكتنزات.هذا يتعين 

 زيادة سيول البنوكـــ محاربة النشاطات غير المشروعة وأثرها على  3.0.4

من ناحية أخرى يتعين على السلطات الرسمية للجزائر البحث عن سبل مواجهة 

فهل باإلمكان اللجوء إلى رفع المدعمة، مما يسبب خسائر لالقتصاد الجزائري.  تهريب السلع

 الدعم عن تلك السلع لمنع تهريبها إلى الخارج؟
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 ــــ تطوير وسائل الدفع اإللكتروني كسبيل لمواجهة أزمة السيولة 4.0.4

اإليجابيات. فمن جهة يسمح اعتماد الدفع اإللكتروني لألموال بتحقيق الكثير من 

سيكون بإمكان البنك المركزي تخفيض تكلفة طبع األوراق النقدية. من جهة ثانية ستتمكن 

لكترونية االستغناء بشكل كبير عن التعامل البنوك التجارية في ظل استعمال النقود اإل

باألوراق النقدية مما يجعلها ال تواجه مشكلة السيولة النقدية. من جهة ثالثة سيسمح استعمال 

النقود اإللكترونية للبنوك والجهات األمنية من تتبع عمليات سحب األموال ودفعها ومعرفة 

مكنها إلى حد كبير من مواجهة عمليات مصادر األموال ووجهاتها وتوقيتها، بالشكل الذي ي

  .غسل األموال، تمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي وكذا تقليص مستوى االقتصاد الموازي

على صعيد رابع سيسمح استعمال النقود اإللكترونية ألصحاب البطاقات اإللكترونية بتسهيل 

 مالية كبيرة، إلى جانب.عمليات التسوق، إضافة إلى بتقليل مخاطر االحتفاظ أو حمل مبالغ 

لكن رغم اإليجابيات الكبيرة التي يوفرها استعمال النقود اإللكترونية إال أن إحالل 

النقود اإللكترونية محل النقود الورقية جملة من العقبات، مثل صعوبة تخلي األعوان 

ن صعوبة االقتصاديين عن استعمال النقود الورقية، خاصة بالنسبة لكبار السن الذين قد يجدو

في التعامل بالنقود اإللكترونية، ــ استعمال النقود اإللكترونية يعني كشف أسرار المودعين، 

 هذا إلى إمكانية خضوع الحسابات اإللكترونية للقرصنة.

 ــــ موقف السلطات النقدية الجزائرية من تغيير العملة الوطنية 3.4

نوي عن الوضعية النقدية والمالية خالل تقديمه للتقرير السسبق لمحافظ بنك الجزائر 

، والمقدم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن فكرة تغيير عملة 2219للجزائر لسنة 

الجزائر لم تكن مدرجة في أجندته، مشيرا إلى أن بعض البلدان قامت بتغيير عمالتها لكن 

هذا الموقف يبين أن السلطات النقدية الجزائرية لم تفكر نتائج ذلك اإلجراء لم تكن إيجابية. 

في تغيير الدينار الجزائري بسبب اقتناعها أن هذه العملية قد ال تكون مجدية إن لن يسبقها 

 ويرافقها إصالح اقتصادي موفق. 

 خاتمةــــ  1

ء يتوقف نجاح تغيير العملة الوطنية على القيام بإصالح اقتصادي شامل يقوم على بنا

اقتصاد منتج للثروة يسمح بتنويع االقتصاد الوطني والتشجيع على العمل في العلن من خالل 

تسهيل ممارسة النشاط االقتصاد بالشكل الذي يحفز األفراد على االبتعاد عن ممارسة النشاط 

االقتصادي بشكل خفي. ويتطلب األمر من ناحية ثانية اعتماد سياسة جبائية تسمح بتوسيع 

الجبائي مع تخفيف الضغط الضريبي على ممارسي النشاطات االقتصادية في العلن. الوعاء 
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على صعيد ثالث يقتضي األمر تطوير عمل المصارف من خالل السعي الستقطاب 

المودعين بتقديم خدمات مصرفية مغرية تسمح بجذب األموال المكتنزة. وفي هذا اإلطار 

بيال فعاال لتسهيل عمليات تسوية المعامالت تعتبر عملية توسيع الصيرفة اإللكترونية س

 التجارية وتقليص الحاجة إلى النقود السائلة. 

سيسمح دون القيام باإلصالحات االقتصادية المطلوبة تغيير العملة اللجوء إلى إن 

ن ظاهرة االكتناز قد تعود مجددا مما يجعل عملية كبإدخال النقود إلى البنوك بشكل مؤقت، ل

الظروف االقتصادية للبلد دون تغير وبقاء الهيكل دون فائدة. فاستمرار  ةتغيير العمل

ولن يسمح بمواجهة االقتصادي للبلد على حاله لن يضمن تزايد عرض السلع والخدمات، 

حينها سيتحول األثر الجيد الذي تحدثه االقتصاد غير الرسمي وارتفاع معدل التضخم، و

يخف مع عملية إصدار النقد الجديد على نفسية مستعملي تلك العملة الجديدة تأثير مؤقتا 

، إذ سيكتشف مستعملو تلك العملة أن العملة تغيرت لكن القدرة الشرائية للعملة مرور الوقت

 الجديدة لم تتغير عن سابقتها.
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