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 :املـــــــــلخص

قمنا مبعاجلة هذا  اهلدف،هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املتغريات اليت تؤثر على االستقرار النقدي ولتحقيق هذا 
املوضوع ابالعتماد على التقارير الشهرية والسنوية للديوان الوطين لإلحصائيات والنشرات اإلحصائية لبنك اجلزائر 

وبرانمج معاجل اجلداول االلكرتونية  Eviews9مث االستعانة ابلربانمج اإلحصائي ( 2002-2002)للفرتة بني 
Microsoft Excel 2007 . 

ر النموذج اإلحصائي ابستخدام حتليل االحندار اخلطي املتعدد والذي يعد أحد األساليب االحصائية وقد مت اختبا
حيث أظهرت نتائج حتليل أن هذه املتغريات هلا  تغري التابع،االقتصادية املستقلة على امل الكمية لقياس أتتري املتغريات

الكتلة  البطالة، التضخم،)مثل املتكون من ىل النموذج األحيث متكنا من التوصل إ معنوية اقتصادية وإحصائية جمتمعة،
 .حيث كان هلا أثر على معدل االستقرار النقدي يف اجلزائر( الناتج اإلمجايل الداخلي  ،M2النقدية 

 :الكلمات املفتاحية
 . استقرار النقدي،    M2كتلة النقدية  متعدد،احندار خطي 

 Summary: 

This study aimed to define the changes that affect the financial stabilit.to achieve that 
objective we delt with this topic dependi on the monthly and yearly report, of the 
national statistics office, and the reports of the Algerian bank from (2002-2016), then 
use the program statistical Eviews9 and wizard software electronic Excel 2007 Micro 
soft tables. 

The models tested statistically using multiple linear regression, which is one of the 
statistical methods quantitative analysis to measure the impact of macroeconomic 
variables on the dependent variable, where the results of the analysis 
showed that these variables have a significant economic and statistical combined, so 
we were able to reachan optinal model consisting of (unemploy ment, intlation, 
financial mass M2 and the general incoe), which had an impact on the 
inflation rate in Algeria. 

Key words: the multiple linar regression, the financial mass M2, the financial 
stability. 
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 أ

 :متهيد  _أ

معظم الدول النامية من انفتاح اقتصاديتها بشكل كبري جتاه اقتصادايت الدول املتقدمة مما جيعلها أشد أتثري  تعاين
ابلتقلبات االقتصادية الدولية وأكثر عرضة لالزمات و املشاكل اخلارجية وينعكس ذلك سلبا على درجة االستقرار 

 .النقدي فيها

ل التوازتات الداخلية بضعف النمو االقتصادي بشكل عام واختال وعرفت اجلزائر أوضاع اقتصادية حرجة متيزت
اجلزائر العديد من  ن فضال عن معدالت التضحم العالية، وتبعا هلذا تبنتخدمات الديو والعجز عن سداد  واخلارجية،

اقتصاد السوق  السياسات اإلصالحية إما بصفة ذاتية أو مبساعدة اهليأت املالية الدولية واليت هتدف اىل إرساء قواعد
 .واليت تستخدم ضمن ألياهتا السياسة النقدية وسيلة لتحقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر 

ولتحقيق  ورة مستقلة يف سياق إقتصاد السوق،ومن خالل االصالحات اليت قامت هبا اجلزائر تطبيق سياسة نقدية بص
 أسعار الصرف ، كاستقرار األسعار و أسعار الفائدة و  ة،االستقرار النقدي البد من التأثري على املتغريات االقتصادي

ولكي تنجح هذه السياسة يف أتدية أثرها   الكتلة النقدية والنات  الوني،وبشرط أن يكون هنالك تناسب اثبت بني
وحتقيق أهدافها النهائية جيب على السلطة النقدية تتبع أدوات تستعني هبا من أجل إدارة حجم املعروض النقدي 

 .  وبذلك الوصول إىل استقرار نقدي

من خالل ماسبق وبغرض أتصيل جوانب املوضوع من الناحية العملية والتطبيقية ميكن  :اإلشكالية الرئيسية _ب
 :نرح اإلشكالية الرئيسية التالية 

 ؟على االستقرار النقدي يف اجلزائرليت تؤثر ا الكلية غريات االقتصاديةتاملماهية 
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ب  

 :الفرعية اإلشكالية -ج

 ؟ساسية للمحددات االستقرار النقديفيما تثمتل العناصر األ -

 ؟السوق النقدي  خلاد من شؤشراتمبحدد االستقرار النقدي يف اجلزائر هل يت -

  هل ميكن حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر؟ -

 :فرضيات البحث  -د

 : من إشكالية البحث ميكن وضع الفرضيات التالية   انطالقا

املعروفة يف العرف  و النات  الداخلي االمجايل M2الكتلة النقديةستقرار النقدي على لالتتمثل العناصر األساسية _ 
 .االقتصادي اجلزائري

 .مشؤشرات مرتبطة ابلسوق النقدي الداخلي  يتحدد االستقرار النقدي يف اجلزائر عن نريق_ 

 االقتصادي شرنا كافيا لتحقيق االستقرار يعترب توازن منو العرض النقدي اجلديد مع النمو _ 

 :مربرات إختيار املوضوع _ ه

 :تعود أسباب إختيار املوضوع إىل جمموعة من اإلعتبارات منها 

 حماولة إبراز دور العناصر األساسية يف االستقرار النقدي _ 

 الرغبة يف اإلملام مبوضوع حمدادت االستقرار النقدي يف اجلزائر_ 

 وع حمددات االستقرار النقدي يف اجلزائر مهما لإلقتصاد اجلزائري إبعتبار موض_ 
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ت  

 : أهداف الدراسة _ و

 :نسعى من خالل هدا البحث إىل الوصول للمجموعة من األهداف نوجزها فيما يلي 

  .األساسية اليت حتدد االستقرار النقدي يف اجلزائر املشؤشرات التعرف على بعض_ 

 .يف حتديد االستقرار النقدي  املشؤشراتهذه معرفة مدى فاعلية _ 

  :أمهية الدراسة _ ز

تكمن أمهية الدراسة يف املسامهة وإثراء الدراسات حول حمددات االستقرار النقدي يف اجلزائر والتعرف على أهم _ 
 (.2002-2002)املشؤشرات اليت تشؤثر على االستقرار النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة 

 استكماال لدراسات سابقة قامت بدراسة االستقرار النقدي يف اجلزائر _ 

 :حدود الدراسة_ ح

 مت إجراء هده الدراسة على االقتصاد اجلزائري: اإلنار املكاين _ 

 2002إىل غاية  2002مت حتديد فرتة الدراسة من سنة : اإلنار الزماين_ 

 :منهج الدراسة واألدوات املستخدمة : خ

اعتمدتا يف دراستنا على املنه  الوصفي إلنه ميكننا من توضيح جوانب الدراسة النظرية والذي يهتم بكافة املفاهيم 
أما يف اجلزء اخلاص ابلدراسة التطبيقية فتم ، املتعلقة بلعناصر األساسية لإلستقرار النقدي هدا ابلنسبة للفصل األول

اىل ذلك استخدمنا برام  إحصائية متخصصة  ،دراسة احلالة ومنه االعتماد على املنه  التحليلي 
Eviws9.Excel  لتقدير و استخراج النتائ  وإبراز االختبارات الالزمة. 
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 : ث صعوابت البح_ د

 .وصعوبة احلصول عليها ،نذرة املصادر واملراجع احلديثة ذات صلة ابملوضوع_ 

املعطيات والبياتات الرقمية حول املشؤشرات االقتصادية وعدم جتانسها يف بعض األحيان خاصة عندما يتعلق  نقص_ 
 األمر بنظام املعلومات اجلزائري 

 : هيكل البحث_ ر

 :من أجل األجابة على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم البحث إىل فصلني مها 

دات األول يعاجل مفاهيم عامة حول حمد: مت تقسيمه إىل مبحثني  وهو اإلنار النظري للدراسة حيت: الفصل األول
 العربية  احمللية و أما املبحث الثاين فهو عبارة عن استعراض الدراسات السابقة االستقرار النقدي يف اجلزائر،

ألدوات األول حيتوي على الطريقة و ا: حيث مت تقسيمه إىل مبحثني ، وهو عبارة عن دراسة حالة: الفصل الثاين
 .فتم فيه تسليط الضوء على النتائ  املتوصل إليها وعرضها ومناقشتها : املستخدمة يف الدراسة أما املبحث الثاين 



 

 :الفصل األول 
   والنظريةالدراسات األدبية   

 حملددات االستقرار النقدي
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 : متهيد

يف القطاع املصريف الركيزة األساسية  للتنمية املستدامة يف البلد، مما يسهم يف رفع قدرة  نقديعد االستقرار الي
املصريف على أتدية وظائفه ومهامه املتمثلة يف تقدمي اخلدمات املصرفية كتوفري السيولة وتقدمي االئتمان املايل  النظام 

إذ أنه من  ،اجهة الصدمات الداخلية واخلارجيةملهام واليت جتعل النظام املايل للبد قادرا على استيعاب ومو اوغريها من 
خاصة .على األخرية  أتثرياملالية واملصرفية ملا هلا من  ارتباط وثيقا ابألنظمة أن االزمات املالية أصبحت مرتبطةاملعلوم 

مع موجة التحرر املايل العاملي حيث مل يعد أي نظام مصريف يف معزل عما حيدث لألنظمة األخرى من اضطراابت 
وهي من واإلفالس، ايل وتلحق به اخلسائر اجلسيمة ومن مث الدخول يف حاالت العسر امل اوخماطر ميكن أن تعصف هب

 .األمور اليت الترغب املصارف يف حدوثها بل أهنا تسعى دائما إىل ان تكون ضمن حالة االستقرار النقدي 

ويهدف هدا الفصل إىل تقدمي مفاهيم أساسية حول االستقرار النقدي يف اجلزائر وبعض الدراسات العربية و االجنبية 
 : مبحث ن أساس ن ذلك سنتطرق إىلذات الصلة ابملوضوع ول

 اإلطار املفاهيمي للدراسة : املبحث األول 

 الدراسات السابقة : املبحث الثاين 
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 ددات االستقرار النقدي مفاهيم عامة حول حم: املبحث األول 

املتعلقة بكيفية  وفقا للدراسات اليت تناولت االستقرار النقدي و القضااي املتعلقة به فإنه أصبح االهتمام ابالسئلة
عي السياسات النقدي واضحا وخاصة يف العقود األخرية واليت انلت اهتمام األكادمي ن وصاناحلفاظ على االستقرار 

 وسيتم التطرق يف هدا املبحث إىل املفاهيم االساسية لالستقرار النقدي يف اجلزائر يف كل احناء العامل، 

 مفهوم االستقرار النقدي: املطلب األول

 :وبناء على ذلك نذكر بعض التعاريف التالية  ،ناك بعض التعاريف ملفهوم االستقرار النقديه

يقصد ابالستقرار النقدي املستوى العام لألسعار واستقرار سعر صرف الدينار وتوفري هيكل أسعار  :الفرع األول
مارات سواء كانت حملية أو أجنبية وهده فائدة مالئم فاالستقرار النقدي يعترب أحد أهم أركان البيئة اجلاذبة لالستث

دورا غري وهبذا يكون الدور الذي يلعبه البنك املركزي يف النمو حملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي، االستثمارات هي ا
 1.مباشر

  ويعرف االستقرار النقدي بضرورة توفري بيئة نقدية مستقرة للنشاط االقتصادي من خالل تفعيل سياسة نقدية حقيقية
وهو انبع من هدف استقرار األسعار حيث جيب ان ، 2وصارمة وحتديد اإلطار العام لعمل البنك املركزي وصالحيته

وتالشي حدوث األزمات  تسعى السياسة النقدية اىل تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط االقتصادي
 3.االقتصادي حيث ان حتقيق االستقرار النقدي يؤدي اىل حتقيق االستقراراالقتصادية، 

عرب ( أسعار الفائدة وأسعار الصرف أسعار املنتجات ،) تقرار األسعار كما يعرب االستقرار النقدي عن حالة اس
الزمان واملكان وذلك يف إطار سيادة حرية األسواق ويعين ذلك أن يكون هناك تناسب اثبث ب ن الكتلة النقدية 

                                                           
  00ص 2002متوز  3-2، مؤمتر مستجدات العمل املصريف يف سوراي يف ضوء التجارب العمومية  ،دور البنوك املركزية يف إرساء السياسة النقدية   ،أميمة طوقان - 1

 جامعة ام البواقي ،م التسري علو  ،رسالة لنيل شهادة ماجستري( دراسة حالة البنك املركزي اجلزائري) دور البنك املركزي يف حتقيق االستقرار النقدي ،سعيدان عمر - 2
 601ص  2002/2002 ،اجلزائر

 272ص  ،2060 ،الدار اجلماعية مصر ،اقتصادايت النقود والبنوك ،عبد املطلب عبد احلميد - 3
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ف ختل هبذا سو والناتج الوطين فكل زايدة أو نقص يف الكتلة النقدية ال يقابلها زايدة أو نقص مماثلة يف الناتج الوطين 
 1يعترب قوة اختاللية( أي املنسوب الثابث) وكل مامن شأنه أن خيل هبذا االستقرار  االستقرار،

يعين االستقرار النقدي التوازن ب ن الطلب الكلي والعرض الكلي للنقود بشرط ان تؤدي العوامل األخرى  :الفرع الثاين
وقيام البنك املركزي واحلكومة بدور واضح وفعال من خالل ( أسعار الصرف, أسعار الفائدة) مهامها األساسية 

تصادية املستخدمة متقدمة وهلا درجة عالية من السياسات النقدية واملالية إلحداث التوازن وأن تكون السياسات االق
 2املرونة وأن يتمتع السوق ابملنافسة 

 يف السيولة احمللية على املعدل التغري يف الناتج احمللي االامايل فمعامل االستقرار النقدي هو عبارة عن معدل التغري
 3:وتكتب صيغته الرايضية كما يلي 

                                      
 :حيث أن 

B : هو معامل االستقرار النقدي 

 هو معدل التغري يف السيولة احمللية :        

النقود  أشباهخارج اجلهاز املصريف،  النقد املتدوالالوادئع اجلارية ابلعملة احمللية، : هي السيولة ابملعىن الواسع :   
 .وق التوفري واالحتياط ودائع صنداألجنبية، الوادئع اجلارية ابلعمالت وهي الوادئع غري اجلارية، 

 .هو معدل التغري يف الناتج احمللي اإلامايل :       

                                                           
1
 دراسة مقارنة ب ن الفكر االقتصادي االسالمي والفكر االقتصادي املعاصر وظائف النقد يف الفكر االقتصادي،  رحيم ، حسن - 

2
 372ص  ،2060جانفي ،جامعة بورسعيد  كلية التجارة ،  6العدد  6قرار النقدي يف االقتصاد املصري ، اجلزء قياس معدل االست جملة البحوث املالية و التجارية،  - 

-622ص  2060مصر  ،دار املستقبل للطباعة،مع عرض ملؤشرات ومذاخل االستدالل على االستقرار املايل   ،املالية العامةاقتصادايت  ،دمحم السيد علي احلازوين - 3
610 
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فإذا كان هدا املعامل يساوي الواحد فهدا يعين وجود حالة من االستقرار النقدي إذا يتساوى معدل التغري يف  -
 .السيولة احمللية مع معدل التغري يف الناتج احمللي اإلامايل 

إذا كان هدا املعامل أكرب من الواحد فهدا يعين وجود حالة من عدم االستقرار النقدي و وجود ضغوط تضخمية  -
 حنو االرتفاع تدفع االسعار 

أما إذا كان هدا املعامل أقل من الواحد فهدا يعين كذلك وجود حالة من عدم االستقرار النقدي و اخنفاض  -
 .مستوايت االسعار 

 1:املركزي على احملافظة على االستقرار النقدي وذلك من خالل  كما يعمل البنك

 احملافظة على معدل التضخم مقبول ومستقر  -6

 احملافظة على استقرار سعر صرف العملة وضمان قابلية حتويله  -2

حيث  قتصادي يف البلد ولكن بدون حتديد،احملافظة على هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط اال -3
السوق تطلب اقتصاد السوق وفقا آلدم مسيث واملدرسة الكالسيكية احلديثة ترك االسعار تتأتر ارتفاعا ونزوال وفق الية ي

 .ودون تدخل حكومي 

 احملافظة على مستوى أمثل من السيولة احمللية يتالءم مع متطلبات النشاط االقتصادي  -0

البلد من العمالت األجنبية والذهب والسندات وخمتلف أنواع االحتياطيات واستثمارها ويف  احملافظة إبحتياطيات -2
 2:هدا اإلطار نشري إىل أن كمية النقود تقاس يف االقتصاد حسب التايل 

M1 : (حساب جاري) ودائع حتت الطلب (+ معدنية + عمالت ورقية ) خارج البنوك  متداولنقد 

M2 : الوادئع الزمنية و االذخارية+ودائع حتت الطلب (+ معدنية +عمالت ورقية  )ك خارج البنو  متداولنقد 
                                                           

  2060ديسمرب . االقتصاد االسالمي  ستقرار املايل و احملافظة عليه،  جملة علمية، دور املصرف املركزي يف حتقيق اال فوزي،دمحم  - 1
 http//islamfin.go.forum.net/t762.top ic 2014/02/15 :يف االقتصاد النقدي متوفرة على املوقع االلكرتوين التايل أساسيات  - 2
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M3 : الوادئع الوادئع الزمنية و + ودائع حتت الطلب (+ معدنية + عمالت ورقية) نقد متداول خارج البنوك
االئتمان ماعدا  ودائع لدى مؤسسات+ ودائع بعمالت اجنبية + ودائع زمنية لفرتة طويلة ) شبه النقود + االذخارية

 (.البنوك 

 :وعليه ميكن تلخيص قياس النقود كالتايل 

 M1   M2+ودائع زمنيه و ادخارية

 M2   M3+ شبه النقود

 :مؤشرات حتقيق االستقرار النقدي :اثلثا

 استقرار الوضع النقدي القتصادها، يقصد مبؤشرات االستقرار النقدي تلك الظواهر اليت ميكن من خالهلا احلكم على
ومؤشرات االستقرار النقدي كثرية ومتعددة منها مايتعلق ابلوضع الذاخلي ومنها ما يتعلق ابلوضع اخلارجي ومن اهم 

 1:تلك املؤشرات ميكن ذكر مايلي 

حصول توازن نسيب يف التدفقات السلعية والتدفقات النقدية الن أية زايدة يف الكتلة النقدية ال تقابلها زايدة يف  -
 التدفقات السلعية تؤدي اىل فجوة

زايدة فعالية دور االئتمان املصريف املمنوح من قبل اجلهار املصريف للقطاع العام واىل اميع القطاعات أي أن  -
ن يوجه للقطاعات االقتصادية السلعية لزايدة االنتاج وابلتايل زايدة املعروض السلعي وختفيف موجة االئتمان جيب أ
 التضخم احلالية

موجها لزايدة وتوسيع وبرجمة نشاطها املصريف حبيث يكون ( التابعة للقطاع اخلاص ) السيطرة على املصارف اخلاصة  -
 االرابح فقطالطاقات االنتاجية للقطاع اخلاص وليس لتحقيق 

                                                           

 607ص  ،مرجع سابق ،عمرسعيدان  - 1
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وليس السيطرة على نشاط مكاتب الصريفة جلعلها وسيلة من السياسة النقدية للسيطرة على املعروض النقدي  -
 .للمضاربة

 احملافظة على نظام سعر صرف يتالءم مع حاجات االقتصاد الوطين -

 تاجية املساعدة يف توفري السيولة النقدية وتوجيه االئتمان اىل االستخدامات االكثر إن -

 املساعدة على احلفاظ على مستوى مناسب من القوى العاملة و حتقيق التوازن الذاخلي واخلارجي  -

 أدوات حتقيق االستقرار النقدي:  املطلب الثاين

على أنه جيب إتباع إسرتاجتية معينة للوصل إىل االدوات اليت حتقق االستقرار النقدي واليت  يتفق الكثري من االقتصادين
االستقرار املستوى العام ألسعار،  من خالهلا يستطيع البنك املركزي التأثري والسيطرة على عرض النقود واحملافظة على

واليت هتدف بصفة  والغري تقليدية  والكيفية من خالل إستخدام الوسائل الكمية واحملافظة على النشاط القتصادي،
 . 1املصريف  لالئتمان أساسية اىل حتديد احلجم الكلي

 :االدوات الكمية / 1

يتحدد الغرض األساسي من استخدام أدوات غري مباشرة  يف التأثر على كمية االئتمان املصريف أي التأثري يف حجم  
عمليات اإلقراض واالقرتاض فمن خالهلا تستطيع السياسة النقدية التأثري على النشاط االقتصادي بطريقة توسعية أو 

عمليات السوق املفتوحة واليت تؤثر على القاعدة : قدي وهي وهناك ثالث أدوات للتأثري على العرض الن, انكماشية
ي واليت تؤثر والتغري يف متطلبات االحتياط ،ي يؤثر على كمية القروض املخصومةوالتغريات يف سعر اخلصم الذ, النقدية

 2على املضاعف النقدي

 
                                                           

جامعة ع ن الشمس  ،قسم االقتصاد كلية التجارة  ،رسالة مقدمة للحصول على املاجستري ،املصري أثر التحرر االقتصادي على اجلهاز املصريف ،أكرم نعمان الطيب   1
 .26-72ص 

، اجلزائر-بسكرة,جامعة دمحم خيضر ,م .م.أطروحة دكتوراه ل ،فرنسا/دراسة مقارنة اجلزائر  ،أثر الصريفة االلكرتونية على السياسة النقدية نميادةبلعايش   2
 .626ص ، 2060/2062
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 :إعادة اخلصم سعر سياسة/  1.1

ويعرف سعر إعادة اخلصم على أنه السعر الذي يتقاضاه البنك املركزي نظري إعادة خصم األوراق التجارية واألذوانت 
احلكومية للبنوك التجارية وهو أيًضا ميثل سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية نظري تقدمي 

 1. القروض هلا

يتم حتديد هذا السعر بناًء على عرض كمية األوراق التجارية املقدمة للخصم أو الطلب على السيولة بل يتحدد  وال 
من طرف البنك املركزي حسب السياسة املراد تطبيقها من أجل التأثري على السوق النقدية وعلى قدرة البنوك التجارية 

 2.يف خلق االئتمان

 :سياسة السوق املفتوحة /1.1

املالية خاصة السندات  د بعمليات السوق املفتوحة دخول البنك املركزي مشرتايً  أو ابئعاً  يف سوق األوراقيقص

حيث يقوم البنك املركزي بعرض أو شراء سندات حكومية يف السوق املايل مما يساهم يف خفض أو زايدة  ،احلكومية

وتعترب سياسة السوق املفتوحة األداة املفضلة لدى البلدان الصناعية اليت هبا  3،تصادحجم النقود املتداولة يف االق

لتأتري على النشاط االئتماين يف البنوك التجارية حيث يؤثر البنك املركزي أليا على  ،أسواق مالية متطورة للغاية

 4 .االحتياجات النقدية للبنوك التجارية 

 

 
                                                           

 .623.ص ،2000 ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،النقود والبنوك ،رايض احلليب ،رشاد العصار  1
 .200ص  ،بريوت ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر .االقتصاد النقدي واملصريف ،شيحة مصطفى رشدي   2
 002.،ص2000االسكندرية،  ،مؤسسة شباب اجلامعة. لم االقتصادأسس ع ،نعمة هللا جنيب ابراهيم  3
 .62.،ص6221، مارس06والتنمية، العدد جملة التمويل ". استخدام أدوات غري مباشرة يف السياسة النقدية"وليام ألكسندر وأخرون،   4
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 :نسبة االحتياطي االجباري / 1.1

وهي النسبة  ،الئتمان الذي يؤثر يف عرض النقودنسبة االحتياطي النقدي من األدوات املستخدمة للرقابة على ا تعترب

  .اليت يفرضها البنك املركزي على ودائع البنوك التجارية واليت تقتطع وحيتفظ هبا لدى البنك املركزي

وكانت الوالايت  ،يولة البنك ومحاية حقوق املودع نوقد كان الغرض يف بداية األمر من تقدير هذه النسبة ضمان س

لتأم ن طلبات السحب من املودع ن مث أصبحت فيما  6263املتحدة األمريكية أول من استعمل هذه التقنية سنة 

 1. بعد وسيلة ملراقبة وتعديل سيولة البنوك

  :األدوات الكيفية/ 1

ممارسة ابإلضافة إىل األدوات السابقة توجد وسائل أخرى يتبعها البنك املركزي للحد من حرية املؤسسات املالية يف 

ال تسمح بتحقيق وهي مستعملة بكثرة نظرا لالعتقاد أبن التدخالت يف السوق  ،بعض النشاطات كًما وكيًفا

 :جندومن األدوات املباشرة األكثر استعماال  ،األهداف املوجودة

 : سياسة أتطري القروض/ 1.1

  تستخدم هذه األداة يف الفرتة اليت تتميز ابلتضخم وارتفاع األسعار وعندما يكون ميزان املدفوعات يف حالة عجز

إجبارية للقروض حبيث تقدر  ففي االجتاهات التضخمية تضع الدولة عن طريق البنك املركزي  سياسة أتطريية

السلطات النقدية احلد األعلى ملبالغ القروض اليت ميكن أن متنحها البنوك للزابئن أو تقوم بتحديد معدل سنوي لتزايد 

وهكذا من سنة ألخرى جيب أال يتجاوز ارتفاع جمموع القروض املوزعة النسبة املعينة اليت حددهتا السلطات , القروض

                                                           
 020 ، ص6222 ،آخرون، اململكة العربية السعوديةترامة طه عبد هللا منصور و  ، النقود والبنوك واالقتصاد ،ابري سيجل  1
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ة جتاوزها من بنك أو بعض البنوك تطبق عليها عقوابت كأن تكلفها احتياجاهتا من النقود املركزية  ويف حال ،النقدية

 .كثريا

 :ضالسياسة االنتقائية للقرو  /1.1

ألنه عندما تتبع السلطات النقدية  ،الشمولية يف مراقبة منح االئتمانوتستخدم هذه السياسة لتجنب مساوئ السياسة 

 .ية ينتج عن ذلك توقف يف زايدة االئتمان لكل القطاعات االقتصاديةالسياسة القرضية الشمول

لذا ينتهج البنك املركزي سياسة انتقائية جتعل قراراته تتعلق فقط ببعض القطاعات اليت يعتربها أكثر مردودية لالقتصاد 

حبيث تكون قراراته كفيلة إبعطاء كل التسهيالت يف منح القروض إىل هذه  ،لوطين فيقوم بتوجيه القروض إليهاا

هو التأثري على توجيه القروض حنو القطاعات االنتقائية للقروض فاهلدف األساسي من استعمال السياسة  .القطاعات

 1:وميكن أن أتخذ هذه السياسة عدة أشكال منها ،قتصادية و االستخدامات املرغوبةاال

 .دل خصم مفضلإقرار مع -

 .ها الشروط الضرورية هلذه العمليةإمكانية إعادة خصم األوراق اليت تتوفر في -

 .ادة خصم األوراق فوق مستوى السقفإع -

 تغيري مدة استحقاق القروض ومعدل فوائدها -

 :اإلقناع األديبالتأثري و /1.1

وخاصة القروض اليت توجه تقوم هذه السياسة على توجيه النصح للبنوك وذلك بدعم التوسع يف تقدمي القروض 

وأيخذ هذا اإلقناع أو التوجيه  ،ى االقتصاد الوطين من هذا التوسعإذا الحظ البنك املركزي أن مثة خطر عل ،للمضاربة
                                                           

 .26،،ص6227دار احلداثة، بريوت، . -توزيع املداخيل النقود واالئتمان -فتح هللا ولعلو، االقتصاد السياسي  1
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 ،أو عدم اإلقراض ملشروعات معينة ،اع عن قبول أوراق معينةك ابالمتنأشكاالً  خمتلفة منها إرسال مذكرات إىل البنو 

ويتوقف  ،أو عدم تقدمي أموال كثرية مطلوبة ،وراق التجاريةوإما أتخذ شكل حتذير لعدم قبول إعادة اخلصم لبعض األ

 .جناح هذه السياسة على مدى التعاون ب ن البنوك التجارية والبنك املركزي

شادات وتعليمات ونصائح يقدمها البنك املركزي للبنوك التجارية خبصوص تقدمي االئتمان فاإلقناع األديب عبارة عن إر 

 1. وتوجيهه

 :الرقابة على شروط البيع ابلتقسيط/1.2

هو إجراء يشمل وضع القواعد اخلاصة بكيفية السداد واملدة القصوى للتقسيط ابلنسبة لشراء أنواع معينة من السلع 

ويتطلب  ،ويؤدي نظام البيع ابلتقسيط إىل زايدة اإلستهالك بصفة عامة ،.....(سيارات , أاثث) اإلستهالكية املعمرة 

ومدة التقسيط ميكن البنك املركزي أن يسري شروط هدا البيع  ،احلد االدىن من مثن السلعة يسدد مسبقا ،توفر عنصرين

و إطالة مدة التقسيط كما ميكنه تقييد شروط أ ،يف حالة الكساد بتخفيض احلد األدىن ملا يدفع مسبقا من مثن السلعة

مع مالحظة أن هدا النظام  ،البيع يف حالة الرواج برفع احلد األدىن للثمن املدفوع مسبقا أو ختفيض مدة التقسيط

 2.أما الدول النامية ليس هلا نفس األمهية بسبب قلة انتشاره  ،ينتشر يف الدول املتقدمة

 

 

 

                                                           
 .00.ص ،6223 ،دار الفكر، اجلزائر ،اإلصالح النقدي ،ضياء جميد املوسوي  1

 
2
 . 14ص ،مرجع سبق ذكر ،ضياء مجيد الموسوي  
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 :التنظيم اإلنتقائي /2.2

هتدف هده اإلجراءات اإلنتقائية إىل تسهيل احلصول على انواع خاصة من القروض أو مراقبة توزيعها أحياان وعادة 

هو التأثري على اجتاه  تماتكون هده القروض يف شكل سقوف خمصصة ألهداف معينة واهلدف من هده اإلجراءا

وهلدا يكمن .وأهداف السياسة االقتصادية للدولة  القروض حنو جماالت املراد النهوض هبا أو حتفيزها واليت تتماشى

ابإلضافة إىل حتديد  ،إختاد بعض اإلجراءت كتحديد مبلغ القرض الذي يسمح للبنوك التجارية مبنحه إىل املقرتض ن

 مبالغ واتريخ استحقاق القروض املوجهة لالستعماالت اخلاصة

 :األدوات الغري تقليدية/ 1

 :التيسري الكمي/ 1.1

عن ، رسة يقوم هبا البنك املركزي عند حماولته للحد من أتتري الركود االقتصادي عن األنشطة االقتصادية احلقيقيةهو مما
وقد مت استخدام ( إصدار كمية جديدة من النقود وطرحها يف االقتصاد دون مقابل ) طريق إصدار فائضا من النقود 

( مليار دوالر OE1- 6700)عندما مت استخدام التسهيل الكمي ،هدا االسلوب يف بداية القرن احلادي والعشرون 
ويعمل  ،1من قبل الوالايت املتحدة و الياابن واململكة املتحدة 2002-2002لتخفيف من أثر األزمة املالية من 

 :2بطريقت ن على قيمة العملة 

                                                                           أنه يشجع املضارب ن على ختفيض قيمة العملة 1-
 وجود أكرب مبلغ من املال يف التدوال خيفض أسعار الفائدة-2

                                                           
1 URI DADUSH aned Vera eldelman. CURRENCY WARS.carnegie endowmeet 2011, P13. 

  
2  RONALD McKinnon, and Zhao Liu, Modern Currency Wars, The United States versus Japan,  ADBI 
Working Paper Series, October 2013, P437 
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 :أسعار الفائدة الصفرية/ 1.1

مما يؤثر سلبا على سعر  ،هو اجتاه املستثمرين لبيع العمالت ذات الفائدة القليلة وشراء العملة ذات الفائدة املرتفعة
 .األويل وإجيابيا على الثانية وابلتايل يؤثر على أسعار صرف هده العمالت 

حيث تتبع البنوك املركزية سياسة أسعار الفائدة الصفرية يف حالة األزمات من أجل تسهيل حصول األفراد على 
حيث أن ارتفاع  ،طلوبة منه ترتبط بعالقة عكسيةألن العالقة ب ن أسعار الفائدة على االئتمان والكمية امل ،االئتمان

فأن منحىن الطلب على ) وعليه من الطلب على القروض والعكس صحيح،سعر الفائدة على اإلقراض سوف يقلل 
وهو ما تنشده  1(االئتمان يتخد شكل منحىن الطلب العادي حيث ينحدر من أعلى ألسفل و إىل جهة اليم ن

 .التيسري الكمي و أسعار الفائدة : است ن البنوك املركزية من خالل سي

 :حرب العمالت / 1.1

هدا هو الوضع  ،ولكن العملة القوية جدا تضعف االقتصاد, يف النظرية االقتصادية العملة القوية متيز االقتصاد القوي
وهلذا السبب يعمل عدد غري قليل من دول العامل على إضعاف العملة احمللية ابلنسبة  ،االقتصادي اليوم يف العامل

للعمالت األخرى خللق أفضلية تنافسية على غريه من البلدان يف االقتصاد العاملي وأطلق على هده الظاهرة اسم 
  "حرب العمالت "

وهذا يتم من  ،دولة ابلتدخل إلضعاف عملتها عمداأن حرب العمالت تشري إىل قيام  برندا كيليوترى احملللة املالية 
وسياسات التيسر الكمي هي طباعة  ،خالل عدة وسائل مثل بيع العملة احمللية وشراء عمالت أجنبية وخفض الفائدة

 املزيد من العملة خلفض قيمتها هبدف دعم الصادرات و قطاع العمل

 

 

                                                           
 600ص  6227 ،االسكندرية  ،إقتصادايت االئتمان املصريف منشأة املصارف  ،دمحم كمال خليل احلمزاوي  1
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ميكن للبنك املركزي أن يقيم بسرعة ما إذا كانت والغري تقليدية فمن خالل استخدام األدوات الكمية والكيفية 
 :وميكن تبيان إسرتاجتية البنك املركزي من خالل الشكل التايلأم ال، سياسته تسري يف الطريق الصحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 122ص 1001,االسكندارية ,مكتبة اإلشعاع الفين ,نظرية النقود والبنوك واألسواق املالية  ,أمحد ابو الفتوح: ملصدرا

 :أدوات البنك املركزي

 عمليات السوق املفتوحة -6
 سياسة اخلصم -2
 االحتياطات املطلوبة  -3

           

 :األهداف األولية 

 االحتياطات الكلية -6
  سعر الفائدة  -2

 :األهداف الوسيطية

 M1 ,M2مستوايت العرض النقدي  -6
 (القصرية و الطويلة) أسعار الفائدة  -2

 :األهداف النهائية 

 عمالة مرتفعة -6
 استقرار مستوى األسعار وسعر الفائدة  -2
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 (الدراسات السابقة) النظرية االدبيات :  الثايناملبحث 

ومنها  ،ولو من اجلانب اجلزئي، سبق وأن تناولت املوضوع، سوف نتطرق يف هدا املبحث إىل جمموعة من الدراسات
 .مواضيع عوجلت يف اجلزائر وأخرى خارج الوطن 

 و األجنبية الدراسات السابقة العربية: ألول املطلب ا

 دراسات العربية: الفرع األول

مدي فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر يف حتقيق " ملتقى دويل ،دمحم موساوي.مسية زيرار و أ.د:دراسة . 6
 ،تلمسان  و جامعة اجلياليل اليابس ،من جامعة أبوبكر بلقايد " 1007-1790 الفرتة االستقرار النقدي خالل

 سيدي بلعباس

اهلام يف احلشد  ليس فقط لدروه ،هدفت هده الدراسة اىل ان قطاع املصريف يعد قطاع رائد يف االقتصادايت احلديثة
وتعبئة املدخرات احمللية و االجنبية ومتويل االستثمار الذي ميثل عصب النشاط االقتصادي بل لكونه أصبح ميثل حلقة 

وإذا كان القطاع املصريف واحدا من أهم القطاعات االقتصادية فإن البنك  خلارجي،االتصال االكثر أمهية مع العامل ا
ي هلذا القطاع وزايدة قدرته على املنافسة و التطور وذلك ملا يقوم به من دور يف إدارة السياسة املركزي ميثل احملور الرئيس

ولقد خلصت  ،النقدية واملصرفية واحلفاظ على االستقرار النقدي وابلتايل إرساء أسس منو اقتصادي قابل لالستمرار
 :هذه الدراسة اىل مايلي 

 الضيق والواسع يف االجل تغريات املؤثرة يف الطلب على النقود ابملفهوم نلقد مت يف هده الدراسة حماولة حتديد امل
وهدا من اجل تسهيل عملية اختاذ القرار لدى السلطات النقدية و واضعي السياسة النقدية واحلقيقية يف  الطويل،

لضيق و الواسع االقتصاد وقد استطاعت الدراسة ان تب ن وجود عالقة طويلة املدى للطلب على النقود مبعناه ا
واستقرار عالقتهما مع ابقي املتغريات وهدا يعين أن السلطات النقدية اجلزائرية إبمكاهنا استخدام أدوات للتأثري على 

كما البدا من االشارة اىل ان السلطة النقدية اجلزائرية جيب أن أتخد بع ن االعتبار أتثري سعر   M2و  M1حجم 
 .إعدادها للسياسة النقديةالصرف الدينار على االقتصاد عند 
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 االستقراراملايل" بعنوان  ،1جبامعة قسنطينة  1011/1011اطروحة دكتوراه سنة  ،دراسة الطالبة رمية ذهيب-2
مامدى "وجاءت إشكالية البحث( 2066-2003)بناء على مؤشر جتميعي للنظام املايل اجلزائري للفرتة  "النظامي

 "االستقرار املايل النظامي اجلزائري 

حبيث يتسبب هدا التدهور  ،تناولت هده الدراسة أن اخلطر النظامي حيدث عند تسجيل تدهور يف االستقرار املايل
 .بفقدان املناعة النظام ككل

االستقرار النظام املايل اجلزائري تعزز بفضل زايدة السيولة الناامة عن ارتفاع : وتوصلت هده هذه الدراسة اىل أن 
 أسعار البرتول 

 دراسة حالة اجلزائر" اجتاهات تقييم استقرار النظام املايل يف اإلطار العوملة اجلديد "دراسة بن شيخ عبد الرمحن .3
حيث كانت الرسالة يف أربعة فصول تضمنت احلديث عن  2002-2002رسالة ماجستري مقدمة يف جامعة اجلزائر 

املتطلبات احلديثة , اإلطار املفاهيمي لدور النظام املايل يف السياسة أالقتصادية االستقرار املايل يف االقتصاد العاملي
الخري اىل حالة اجلزائر فيما يتعلق ابالستقرار النقدي ودرجة أتتر للرقابة املالية و اإلشراف التنظيمي مت تطرق يف ا

 .االقتصاد اجلزائري ابألزمات املالية العاملية 

دور السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار "  د امحد إمساعيل املشهداين و د حيدر حسني ال طعمة:دراسة 
 " 1002-1001قي للمدة ااالقتصاد العر  النقدي يف

وتعد  ،ه الدراسة إىل أن حتقيق االستقرار النقدي يتطلب تتعدد األدوات املالية وابتكار أدوات نقدية حديثةهدفت هد
السياسة النقدية من السياسات االقتصادية الفعالة يف مواجهة ظاهرة التضخم إبعتبارها جزء أساسيا ومهما من أجزء 

 .و مكوانت السياسة االقتصادية العامة ألي بلد 

ومتارس هده السياسة دورها من خالل أتتري يف حجم املعروض النقدي ابلشكل الذي يتالءم والظروف االقتصادية 
ومن خالل ذلك سارع البنك  أو حقن االقتصاد بتيار نقدي جديد،السائدة هبدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة 
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يعية ابإلضافة إىل االعتماد على األدوات النقدية الغري املركزي العراقي من خالل جمموعة من االجراءت الفنية والتشر 
 :وخلصت هده الدراسة إىل مايلي .مباشرة وحتديث األدوات النقدية املباشرة يف ضل املرحلة اجلديدة 

 تتسم البلدان النامية بضعف األجهزة املصرفية وقلة عددها كما تتسم أسواقها املالية والنقدية بقلة التنظيم وحمدودية_ 
 احلجم

بقاء السياسة النقدية غري قادرة على إحدات االستقرار النقدي املطلوب يف االقتصاد كون األخري يعاين من _ 
 اختالالت هيكلية حقيقية يف جمال الصناعة و االستثمار واألسواق احمللية كسوق العمل وسوق السلع واخلدمات 

صارف التجارية اخلاصة ابإلقراض واإليداعات و أسعار الفائدة حتول يف دور البنك املركزي من دور حمدد لسياسة امل_ 
إىل دور مراقب احلركات اإلقراض و اإليداعات و أسعار الفائدة إذا منح البنك املركزي املصارف التجارية حرية حتديد 

 أسعار الفائدة على وفق الوضع االقتصادي للبلد

أثر حجم املديونية و " قاضي ز أ موسى سعيد مطر د مشهور هذلول حمارمه و د نعيم سالمة ال: دراسة 
من جامعة " املساعدات واملنح اخلارجية على كفاءة السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي يف االردن 

  1011البلقاء التطبيقية سنة 

السياسة النقدية  هتدف هده الدراسة إىل الفحص أتتري حجم الديون اخلارجية وحجم املنح و املساعدات على كفأة
 .ابستهداف حتقيق االستقرار النقدي يف االردن من خالل أتتري على معدالت التضخم 

واملنح و  ،الديون اخلارجية) وقد تواصل الباحثون يف هده الدراسة اىل وجود أتتري ذو ذاللة احصائية لكال العامل ن 
ون من الدراسات املقارنة اليت استندا اليها الباحثون ولكل عامل على حدا كما تواصل الباحث ،جمتمع ن( املساعدات 

كما يتزايد كلما زادت نسبة الدين واملنح و ،املفتوحة كاالقتصاد االردين تاىل أن هذا التأثري يتزايد يف االقتصاداي
 . املساعدات اىل الذخل القومي االامايل 
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االستقرار النقدي وأثره يف النمو االقتصادي يف عدد  "د اثبت خليل ابراهيم و سعدون حسني فرحان : دراسة 
  . 1012سنة  العراق، ،من جامعة كركوك ،(1770.1010)من الدول النامية 

يعاجل البحث موضوعاً جوهرايً ومهماً أال وهو االستقرار النقدي وانعكاساته على النمو االقتصادي يف عدد من الدول 
عرض النقود، معدل التضخم، سعر )ليل العالقة ب ن عوامل االستقرار النقدي النامية ، يهدف البحث اىل دراسة وحت

 . (ر الصرف، معامل االستقرار النقدي والنمو االقتصاديالفائدة، سع

يف ح ن  انطلق البحث من فرضية مفادها أن االستقرار النقدي له انعكاسات اجيابية على معدل النمو االقتصادي،
أن الفشل يف حتقيقه ينعكس سلباً، وقد حاول البحث الربط ب ن جانبه النظري الذي ابتدأ مبفهوم السياسة النقدية 

واهدافها وادواهتا وانتهى بتحليل العالقة النظرية ب ن عوامل االستقرار النقدي والنمو، يف ح ن جاء اجلانب التطبيقي 
لتقدير   (OLS)واستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية( جذر الوحدة)ت الذي تضمن اختبار استقرارية البياان

 -:، وقد توصل اىل عدد من النتائج ابرزها(2060 – 6220)النموذج اخلاص ابلبحث، وقد غطى البحث املدة 
عدداً من ان الفشل يف حتقيق االستقرار النقدي له انعكاسات سلبية يف معدل النمو االقتصادي وقد وضع الباحث 

 .املقرتحات اليت تتالءم والنتائج اليت توصل اليها الباحث

 الدراسات األجنبية : الثاين  لفرعا

حتليل أثر املعقم يف أسواق سعر الصرف ودوره يف حتقيق ( "  ( Michael M,Huthison .2002دراسة 
 "االستقرار النقدي

ذهبت هذه الدراسة اىل حتليل أثر املعقم يف أسواق سعر الصرف ودوره يف حتقيق االستقرار النقدي، وبينت أبن تدخل 
احلكومة من خالل سياستها النقدية يف أسواق اسعار الصرف يعد أداة فاعلة جدا يف حتقيق االستقرار الداخلي واخلارجي 

يف االقتصادايت ذات االنكشاف التجاري العايل، وأهم استنتاج توصلت له عرب التأثري على قيمة العملة احمللية وخصوصا 
هذه الدراسة هو أن السلطات النقدية يف الدول الصغرية تنظر اىل أسعار الصرف بكوهنا أهم منفد النتقال األثر النقدي، 

 مما جيعلها هتتم وبشكل كبري ابلعالقة التبادلية ب ن التضخم وأسعار الصرف
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 2000, PP 147-180 ,(Ghridaana and Gertler )دراسة 

ركز خالهلا الباحثان على السياسة النقدية ودورها يف حتقيق االستقرار النقدي، من خالل استعراضهما لبعض النظرايت 
 االقتصادية اليت تفسر فاعلية السياسة النقدية يف حتقيق هذا االستقرار، داعم ن دراستهما ببعض الشواهد لعدد من الدول

اليت استطاعات معاجلة الصدمات االقتصادية ذات األاثر السلبية وتصحيح حاالت االختالل اليت تصيب النشاط 
االقتصادي خالل الدورات التجارية، وتوصل الباحثان اىل ان االستقالل الكامل للبنوك املركزية يف قراراهتا و أدواهتا هو 

 الضامن األساسي ألقصى فاعلية استقرارية

فة هذه الدراسة مع دراستنا يف الشمولية والتفصيل حيث قمنا بدراسة املوضوع من جانب النظري بشكل مفصل واختال
وأحطنا مبعظم جوانبه، ويف فرتة الدراسة وكذلك يف جمتمع الدراسة حيث قمنا بدراسة اقتصاد اجلزائر فقط بينما اعتماد 

 .الباحثان يف دراستهما على بعض الدول 

دور البنك املركزي يف حتقيق االستقرار النقدي والسعري يف "  Rehman and skooee(2005)دراسة 
 "بعض دول اسيا

مركزة على  اهتمت هده الدراسة بتحليل دور البنك املركزي يف حتقيق االستقرار النقدي والسعري يف بعض دول اسيا،
فاعلية السياسة النقدية يف العمل على حتقيق اهداف التوازن االقتصادي جبانبيه النقدي واحلقيقي وأكدت على اختالف 
الدور الذي يقوم به البنك املركزي من نظام اقتصادي اىل اخر ومن بلد اىل اخر يف نفس النظام االقتصادي، وهذا 

مقدمتها البيئة احمليطة اليت ميارس البنك فيها نشاطه فضال عن ماميتلكه من االختالف حتكمه عوامل عديدة أييت يف 
صالحيات واستقاللية يف ممارسة مهامه الرئيسية، وتوصلت الدراسة اىل أن املصارف املركزية ذات الدرجة املرتفعة من 

يمنة النقدية مرتبطة مع التضخم االستقاللية تولد معادالت تضخم أقل من املصارف املركزية املعتمدة، او أن انظمة اهل
 املنخفض نسبيا، بيمنا تكون أنظمة اهليمنة املالية مع التضحم املرتفع نسبيا 

واختالفة هده الدراسة مع دراستنا يف جمتمع الدراسة حيث قام الباحثان ابالعتماد على عدد من دول لدراسة البحث، 
 .مج احصائي لدراسة االشكالية الرئيسيةوكذلك يف االدوات االحصائية حيت قمنا ابستحدم بران
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 اوجه االختالف والتشابه: الثايناملطلب 

مت استعراض جمموعة من الدراسات السابقة و األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة وذلك الخد فكرة عامة حول متغريات 
أيضا معرفة أهم املستجدات اليت حصلت فيه النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات  موضوع الدراسة احلالية وإشكاليته،

 :وافاق البحث اليت سلطت عليها الضوء وتتميز الدراسة احلالية على الدراسات السابقة يف النقاط التالية

 

 اوجه التشابه اوجه االختالف
 

يعترب هذا البحث أكثر مشوال وتفصيال حيث تناولنا _ 
التأصيل النظري لالستقرار النقدي بشكل مفصل واحطنا 

 مبعظم جوانبه
 2061-2002فرتة الدراسة اليت استغرقت من _ 
 تطبيق دراستنا على االقتصاد اجلزائري_ 
قياس االستقرار النقدي مبتغريات جديدة ومها االستقرار _

 الصرفالنقدي و سعر 
 2حتليل املعطيات عن طريق برانمج افيوز_ 

 

 
اىل أن السلطة النقدية ميكنها  تهدفت هده الدراسا_

 استخدام أدوات للتأثري على االستقرار النقدي
ميكننا القول حسب الدراسات اىل أن حتقيق االستقرار _ 

النقدي يتطلب تعدد االدوات املالية وابتكار أدوات 
 نقدية حديثة

 استخدام برامج احصائية لقياس االستقرار النقدي_ 
طريقة امع املعلومات والبياانت ابإلعتماد على تقارير _ 

 السنوية والشهرية
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 :خالصة الفصل 

على أن االستقرار النقدي يعرب عن حالة استقرار  ،لقد أشاران يف هدا الفصل لألدبيات املتعلقة ابلدراسة
وذلك من يف إطار سيادة حرية األسواق ويعين ذلك أن يكون هناك تناسب اثبت ب ن  ،واملكاناألسعار عرب الزمان 

الكتلة النقدية والناتج احمللي فكل زايدة أو نقص يف الكتلة النقدية جيب أن تقابلها زايدة أو نقص مماثلة يف الناتج 
 .احمللي 

هو التأكد من فعالية األدوات  ،ياسة النقدية يف أي دولةالس تنفيذعن  املسئولونوإن من أهم اجلوانب اليت يهتم هبا 
اليت تستخدمها البنوك املركزية يف التوصل إىل األهداف االقتصادية و االجتماعية اليت ختطط هلا احلكومات املعنية مبا 

ة زوااي من حتقيق النمو و االستقرار النقدي وكذلك عرض اهم الدراسات السابقة واليت تناولت زاوية أو عديتضمن 
 .موضوعنا ومقارنتها بدراستنا احلالية

 :من خالل مامت عرضه يف اجلانب النظري ميكن ان نستنتج مايلي 

 أن االستقرار النقدي يعترب أحد أهم أركان البيئة اجلاذبة لالستثمارات سواء كانت حملية أو أجنبية_ 

 يتحقق االستقرار النقدي بتوفري بيئة نقدية مستقرة للنشاط االقتصادي من خالل تفعيل السياسة النقدية _

 

 

 



 

 :الفصل الثاين 
الدراسة التطبيقية للمحددات االستقرار 

 النقدي يف اجلزائر
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 :متهيد الفصل 

اليت تؤدي  املتمثلة يف الكمية والكيفية والغري تقلدية بعد أن قمنا ابلدراسة النظرية لالستقرار النقدي واهم األدوات
على التحليل  ابالعتمادلالستقرار النقدي وذلك  مؤشراتسوف حناول يف هدا الفصل إجياد أهم و  ،الستقرار

ذات تفسري منطقي ولكن قبل ذلك البد من  إلحصائي من أجل إعطاء صورة واضحة،االقتصادي املدعم ابلتحليل ا
واألدوات املعتمدة بغية اإلملام ابجلوانب  ،حمل الدراسةالتطرق إىل كيفية إجناز هده الدراسة من خالل حتديد اجملتمع 

 .بعرضها ومقارنتها ابلفرضيات  إليهاوأخري النتائج املتوصل  ،املنهجية والنظرية

 :ولقد قسمنا هذا الفصل على النحو التايل

 .الطريقة واألدوات املستخدمة لدراسة االستقرار النقدي يف اجلزائر: املبحث األول

 قشة النتائج املتوصل اليهاعرض ومنا: املبحث الثاين
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 االستقرار النقدي يف اجلزائرلدراسة الطريقة واألدوات املستخدمة  :املبحث األول 

 ة اإلجابة عن اإلشكالية املطروحةيتناول يف هدا املبحث كيفية إجراء الدراسة من حيث البياانت وتبويبها وحماول
 .االستقرار النقدي يف اجلزائر مؤشراتلتحديد أهم  استخدامهاابإلضافة إىل األدوات اليت يتم 

 منهجية وطريقة إعداد الدراسة: املطلب األول

  :جمتمع وعينة الدراسة.1

وأثر كل عنصر منها على االقتصاد قمنا  أالقتصاديةاالستقرار النقدي على بعض املؤشرات ملعرفة مدى أتتري معدل 
وهذا من  إلجراء الدراسات التطبيقية عليه، لدراستنا حيث ميثل الركيزة األساسية عابختيار االقتصاد اجلزائري كمجتم

      .خالل  عملية مجع البياانت الالزمة اليت تساعد على قياس وحتليل اآلاثر املرتتبة عن هذه الدراسة

 اجلزائري االقتصاد: جمتمع الدراسة  1.1

تبين العديد من السياسات النقدية اليت شهد االقتصاد اجلزائري خالل عشرية من الزمن تطورات هامة جدا نتيجة 
وفق للمحددات االستقرار النقدي اليت تتحكم يف الكتلة النقدية وكبح  ،هتدف إىل إرساء قواعد اقتصاد السوق

يف سعر الصرف العملة  التأثريإىل العمل أيضا على  التضخم والعمل على استعادة توازن ميزان املدفوعات ابإلضافة
النقدي يف اجلزائر خالل فرتة  الستقرار مؤشرات والتحليل أدانه يعطي أهم ،املتداولةالوطنية جتاه العمالت األجنبية 

 . 2002إىل  2002
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 ؤشرات االقتصاديةامل:  عينة الدراسة1.1

  : التضخم 1.1.1

 (2002-2000)تطور معدالت التضخم يف االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة :  (1)رقم  اجلدول         

 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1001 السنوات 
 %4.40 %3.90 %1.80 %1.90 %4.60 %3.50 %2.25 %3.50 التضخم

التغري يف معدالت 
 التضخم 

 -55.56% 35.71% 23.91% -142.11% -5.56% 53.85% 11.36% 

 1012 1012 1012 1012 1011 1011 1010 1002 السنوات 
 %6.40 %4.78 %2.90 %4.10 %9.50 %5.80 %4.20 %6.40 التضخم 

التغري يف معدالت 
 التضخم 

31.25% -52.38% 27.59% 38.95% -131.71% -41.38% 39.33% 25.31% 

 (2002 -2000)الفرتة خالل بناءا على تقارير بنك اجلزائر  نيمن إعداد الطالب: املصدر

 (2002-2000)تطور معدالت التضخم خالل الفرتة  (:1)الشكل رقم 

  

 من إعداد الطالبني :املصدر
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لك وذ %2.5سجل إخنفاض بنسبة  2002أما يف سنة  ، %3.5معدل تضخم بنسبة  2000سجل يف سنة 
وعرف  %3.50ب 2002ليقابله إرتفاع سنة  ،اإلنعاش االقتصاديالنمو و مج الب بسب منو الكتلة النقدية نتيجة 

إخنفاض نسبيا مقارنة ابلسنوات السابقة حيث كان معدل التضخم سنة   2002و  2002معدل التضخم بني سنة 
 2002سنة  %3.90و  2002سنة  %1.80و  2002سنة  %1.90مث إخنفاض إىل  %4.60ب  2002

شهدت إرتفاع كبري  2009و 2002ولكن الفرتة بني  ،ديةنقويرجع ذلك إىل التطبيق احملكم والصارم للسياسة ال
نتيجة لألزمة  %6.40ب   2009وسنة  %4.86معدل تضخم يقدر ب  2002للتضخم حيث سجل سنة 

وذلك  ،%5.90ب  2000و إرتفاع سنة  %4.20ب  2000غري أن هدا االرتفاع إخنفاض سنة  ،املالية العاملية
وشهدت سنة  ،نتيجة التقلبات االقتصادية اليت شهدهتا البلد واالختالل الفادح الذي كان يعين منه االقتصاد الوطين

إىل  2002غري أنه إخنفض يف سنة  ،اإلستريادتزايد بسبب  %9.50معدل التضخم كبري حيث سجل ب  2002
 2002و  2002وشهدت سنة .لتضخم نتيجة الحتواء احلكومة هلدا ا %2.90إىل  2002وسنة  4.10%

 .نتيجة إلخنفاض اسعار البرتول العاملية  %6.40و  %4.78إرتفاع يف معدالت التضخم ب 
 : M2الكتلة النقدية  1.1.1

 يف اجلزائر 1012إىل  1001خالل الفرتة  M2تطور الكتلة النقدية (: 1)اجلدول رقم 
 جزائري مليار دينار  :الوحدة 

 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1001 السنوات 
الكتلة النقدية 

M2 
2222.2 2900.2 2222.2 2222 2022.2 2922.2 2992.2 2922.9 

التغري يف الكتلة 
 النقدية 

 15% 14% 10% 10% 16% 18% 14% 

 1012 1012 1012 1012 1011 1011 1010 1002 السنوات 
الكتلة النقدية 

M2 
2022.2 2220.2 9929.2 00002.0 00920.2 02222.2 02.202.20 02.202.20 

التغري يف الكتلة 
 النقدية

3% 13% 17% 10% 8% 13% 0% 1% 

  2002إىل  2000ابإلعتماد على املعطيات بنك اجلزائر خالل الفرتة  نيمن إعداد الطالب :املصدر 
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 2002-2000خالل الفرتة  M2تطور الكتلة النقدية  (:2)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبني :املصدر

مليار دج وهذا راجع  2900.2تسجيل ارتفاع لنمو الكتلة النقدية مبقدار طفيف قدر ب ( 2002-2000)سنة 
مليار دج مقارنة ابلسنة املاضية واوصل  2222.2ارتفع مبقدار  2002ويف سنة  ،إىل توسع شبكة الكتلة النقدية

ب  2002مليار دج وسنة  2222مقدار  2002وتة حيث بلغ سنة اإلرتفاع يف السنوات التالية بنسب متفا
ويرجع ذلك السبب إلرتفاع حجم الوادائع لدى البنوك  مليار دج 2922.2ب  2002مليار دج وسنة  2022.2

ومل تشهد السنوات التالية أي تغري حيث واصلت الكتلة ,مليار دج  2992.2ب  2002وليواصل األرتفاع سنة 
مليار دج  2220.2ب  2000وسنة  مليار دج، 2022.2منو قدره  2009ة سجل يف سن النقدية بنمو حيث

ليواصل النمو ، مليار دج وهذا يدل على عدم السيطرة يف معدل منو الكتلة النقدية 9929.2منو قدره  2000وسنة 
ب  2002مليار دج وسنة  00002.0منو قدره  2002بشكل كبري يف السنوات التالية حيث سجل سنة 

ويف سنة مليار دج  02222.2بنمو قدره  2002ليواصل منو الكتلة النقدية بإلرتفاع سنة  ،مليار دج 00920.2
أي تغري  2002مليار دج ومل تشهد سنة  02202.20متيز منو الكتلة النقدية ابلتباطؤ ليسجل منو قدره  2002

 .مليار دج  02202.20لنمو الكتلة النقدية حيث قدر منو 
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 :  P I Bالناتج الداخلي اإلمجايل .2.1.1

 يف اجلزائر 2002- 2000خالل الفرتة  P I Bالناتج الداخلي اإلمجايل تطور  (:2)اجلدول رقم 

 مليار دينار جزائري : الوحدة

 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1001 السنوات
الناتج 
الداخلي 
اإلمجايل 
PIB 

2222.20 2222.20 2222.20 2020.20 2222.20 2220.20 9202.20 00992.20 

التغري يف 
الناتج 
الداخلي 
 اإلمجايل

 5% 15% 14% 19% 11% 
 

8% 15% 

 1012 1012 1012 1012 1011 1011 1010 1002 السنوات
الناتج 
الداخلي 
اإلمجايل 
PIB 

9922.00 00990.20 02222.20 02202.20 02222.20 02222.20 02290.90 02202.20 

التغري يف 
الناتج 
الداخلي 
 اإلمجايل

-10% 17% 18% 10% 3% 3% -4% 5% 

 2002-2000ابإلعتماد على تقارير البنك اجلزائر خالل الفرتة  نيمن إعداد الطالب :املصدر 
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 PIBتطور الناتج الداخلي اإلمجايل : (2)رقم الشكل 

 

 من إعداد الطالبني :املصدر

طفيف مقارنة  ابرتفاعأي  2002مليار دج سنة  2222.20قدر إمجايل انتج الداخلي ب  2002-2000سنة 
يف السنوات ليواصل االرتفاع  ج نتيجة إلرتفاع أسعار احملروقات،مليار د  2222.20حيث قدر ب  2000بسنة 
ب  2002وسنة  ،مليار دج 2222.20ارتفاعا قدره  2002بنسب متزايدة حيث سجل يف سنة التالية 

ب تطبيق برامج اإلنعاش وهدا راجع لسب ،مليار دج 2222.20ب  2002وسنة  ،مليار دج 2020.20
و 2002وشهدت سنوات  ،مليار دج 2220.20سجل منوا طفيفا قدره  2002أما ابلنسبة لسنة  االقتصادي،

ويف  ،2002مليار دج سنة  00992.20، و2002مليار دج سنة  9202.20حتسنا ملحوظا قدره  2002
مليار دج نتيجة  9922بدأ معدل النمو الناتج احمللي اإلمجايل يف اإلخنفاض إىل أن وصل بنسبة قدرها  2009سنة 

مليار دج  00990.2منو قدره  2000-2000سنة ل يف وسج العاملي االقتصاداليت مست  ألزمة املالية العاملية
 .مليار دج نتيجة لتحسن اسعار البرتول العاملية 02222.20و

مليار دج  02202.20مل يسجل منو الناتج الوطين الداخلي ارتفاعا ملحوظا حيث قدر ب  2002ويف سنة 
حتسن قليال مقارنة ابلسنة املاضية  2002مليار دج ويف سنة  02222.2بنسبة قدرها  2002ليواصل تدهوره سنة 

مليار دج بسبب  02290.9تدهور بشكل كبري ب  2002وشهدت سنة  ،مليار دج 02222.2بنمو قدره 
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مليار دج  02202.20حتسن منو الناتج الداخلي االمجايل مبقدار  2002أما سنة  عاملية،اخنفاض أسعار البرتول ال
 . وهدا راجع إىل سياسة التقشف اليت خفضت من قيمة التكاليف االنتاج واحلد من استرياد املواد الغري اساسية

 :رصيد ميزان املدفوعات  2.1.1

 يف اجلزائر 2002-2000تطور رصيد ميزان املدفوعات خالل الفرتة (: 2)اجلدول رقم 

 مليار دوالر :الوحدة

 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1001 السنوات 
رصيد ميزان 

 املدفوعات
2.09 2.22 2.22 9.22 02.92 02.22 29.22 22.99 

التغري يف رصيد ميزان 
 املدفوعات 

 -70% 51% 19% 45% 4% 40% 20% 

 1012 1012 1012 1012 1011 1011 1010 1002 السنوات 
رصيد ميزان 

 املدفوعات
2.22 02.22 20.02 02.02 0.02 -5.88 -27.54 -26.03 

التغري يف رصيد ميزان 
 املدفوعات 

-859% 75% 24% -67% -8898% 102% 79% -6% 

 2002-2000على تقارير بنك اجلزائر خالل الفرتة  ابإلعتماد نيمن إعداد الطالب :املصدر
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 يف اجلزائر 2002-2000تطور رصيد ميزان املدفوعات خالل الفرتة  :(2)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبني :املصدر

ولكنه سجل عجزا قدره  مليار دوالر، 2.09مبقدر  2000سنة سجل امليزان املدفوعات فائضا مستمرا من بداية 
وشهدت السنوات التالية ارتفاعا لرصيد ميزان املدفوعات بسب االستقرار الساسي  ،2002ة مليار دوالر سن 2.22

مليار  9.22ب  2002وسنة  ،مليار دوالر 2.22فائضا قدره  2002واالقتصادي للبد حيث سجل يف سنة 
بسب تطور ميزان التجاري مليار دوالر  22.99حيث بلغ أقصى قيمة له ب فائضا قدره  2002إىل غاية  ،دوالر

 .اخلارجي 

مليار  2.22عجزا يف امليزان التجاري سببها األزمة املالية العاملية حيث بلغ أدين قيمة له وهي  2009سجلت سنة 
بسبب حتسن أسعار البرتول العاملية ليصل إىل  مليار دوالر، 02.22جل فائضا قدره س 2000ويف سنة , دوالر
عجزا قدره  2002وشهدت سنة  ،2000دوالر سنة مليار  20.02سنوات ماضية ببلوغه  2قيمة له مند  أكب
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 اجع ألداء الصادرات من احملروقات،مليار دوالر وهدا مايؤكد هشاشة ميزان مدفوعات اجلزائري أمام تر  0.02
سجل عجزا   2002-2002 أما ابلنسبة لسنيت مليار دوالر، 5.88-بعجز قدره  2002ليواصل اإلخنفاض سنة 

مليار دوالر سببه ارتفاع قيمة  26.03-مليار دوالر و  27.54-كبري يف ميزان املدفوعات قدر على التوايل ب 
 .الواردات 

 :سعر صرف الدينار اجلزائري . 2.1.2

 2002-2000تطور سعر صرف الدينار اجلزائري خالل الفرتة (: 2)اجلدول رقم 

 دينار لدوالر الواحد :الوحدة

 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1001 السنوات 
 64.85 69.36 72.65 73.37 72.06 77.37 79.69 77.27 سعر صرف الدينار 

التغري يف سعر 
 الدينار  الصرف

 3% -3% -7% 2% -1% -5 -7% 

 1012 1012 1012 1012 1011 1011 1010 1002 السنوات 
 109.47 100.46 80.57 79.38 77.55 72.85 74.32 72.65 سعر صرف الدينار 

التغري يف سعر 
 صرف الدينار 

11% 2% -2% 6% 2% 1% 20% 8% 

 2002-2000ابإلعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر لفرتة  نيمن إعداد الطالب:  املصدر
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 اجلزائري تطور سعر الصرف دينار: (2)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبني :املصدر

 2000حيث بلغ سنة ، (2002-2000)غريات خالل املرحلة عرف نظام سعر الصرف الدينار اجلزائري عدة ت
ويف جانفي   ،دينار للدوالر الواحد 29.29ب  2002دينار للدوالر الواحد وارتفع سنة  22.22مقدار قيمته 

ي بتخفيض قيمة الدينار للحد من تطور الكتلة النقدية املتدوالة يف السوق املوازية حيث بلغ قام البنك املركز  2002
دينار  22.02مبقدار  2002ليقابله إخنفاض يف سنة  ،دينار للدوالر الواحد 22.22مقدار قيمته  2002سنة 

 .للدوالر الواحد نتيجة لتقلبات سعر الصرف العاملي 

دينار للدوالر  22.22مقدار ب  2002ي تطور لسعر صرف الدينار حيث بلغ سنة ومل تشهد السنوات التالية أ
شهد سعر الصرف اخنفاضا حادا نتيجة  2002دينار للدوالر الواحد  أما سنة  29.22ب  2002وسنة ,الواحد 

 ارتفاعا يف سعر الصرف 2009يف حني شهدت سنة  ،دينار للدوالر الواحد 22.22األزمة العاملية حيث بلغ 
دينار للدوالر الواحد وهدا  22.22مبقدار  2000سنة دينار للدوالر الواحد ليواصل االرتفاع  22.22ببلوغه 

اخنفاض لسعر الصرف مبقدار  2000وشهدت سنة  عن تضخيم النفقات وارتفاع العجز، راجع لالزمة الناجتة
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كبري حبيث فقد الدينار اجلزائري   ارتفاع( 2002-2002)يف حني شهدت الفرتة ، دينار للدوالر الواحد 22.22
 .بنك اجلزائر و وزارة املالية حسب االحصاائت الصادرة عن %38قيمته االمسية حبوايل 

 :متغريات الدراسة . 1

 قرار الداخلي واالستقرار اخلارجي،مها االست ابلنسبة للمتغريات الدراسة قمنا بتقسيم املتغريات إىل متغريين رئيسيني
 حيث كان املتغري التابع لالستقرار الداخلي هو معامل االستقرار النقدي أما االستقرار اخلارجي فهو سعر الصرف 

 وتشمل الدراسة عدة متغريات مستقلة متثل مؤشرات حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر

 يبني املتغريات املعتمدة يف الدراسة(: 02)اجلدول رقم 

 

 

 

 متغريات الدراسة 
 خارجي  استقرار استقرار داخلي 

 متغري
 اتبع 

متغري  معامل االستقرار النقدي 
 اتبع 

 سعر الصرف 

متغري 
 مستقل 

 التضخم
 pibالناتج االمجايل الداخلي 

M2 
 ترصيد ميزان املدفوعا
 رصيد عجز امليزانية

 بطالة
 عرض النقدي اجلديد 

متغري 
 مستقل 

 التضخم
 pibالناتج االمجايل الداخلي 

M2 
 ترصيد ميزان املدفوعا
 رصيد عجز امليزانية

 بطالة
 عرض النقدي اجلديد
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 األدوات املعتمدة يف إعداد الدراسة : املطلب الثاين

 :األدوات املستخدمة يف مجع البياانت  1

قمنا جبمع املعطيات من خمتلف التقارير السنوية والشهرية لبنك اجلزائر ، دراسة تطبيقية مالئمةمن أجل إعداد 
 ONSالديوان الوطين لإلحصائيات ابإلضافة إىل االحصائيات الرمسية من ، املستمدة من املوقع الرمسي لبنك اجلزائر

   :اإلحصائية املستخدمة األدوات  1

 حلصول على النتائج كعملية أوليةته وبغية تسهيل عملية اافرضيهده الدراسة واختبار من أجل االجابة على االشكالية 
 منهج دراسة احلالة ابستخدام االحندار اخلطي املتعدد ومن مث بناء منوذج يتوافق مع فرضيات الدراسة مت االعتماد على

 .املستقلة للمتغري التابع ودراسة العالقة بني املتغري التابع  مع املتغريات املستقلة وقياس مدى تفسري املتغريات  

تجميع البياانت ل, Microsoft Excel 2007ومن أجل القيام بذلك مث االستعانة ببانمج اجلداول اإللكرتونية 
 9Eviewأما يف ماخيص استخراج  واحلصول على النتائج قمنا إبستخدام البانمج اإلحصائي  احملصلة وتفريغها،
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 عرض ومناقشة النتائج املتوصل اليها : املبحث الثاين 

من خالل هدا املبحث سنحاول عرض النتائج املتوصل إليها ومن مث سنطرح حتليال حسبما نرى من وجهة نظران 
 .وسيتم التحليل االقتصادي جنبا اىل جنب التحليل االحصائي 

 النتائج املستوفاة من الدراسة : املطلب االول 

 :معدل االستقرار النقدي حساب 

ويعتب من أهم األهداف  ،2002-2002سوف نقوم حبساب معدل االستقرار النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة سنة 
يدار ضمن بيئة  اليت تسعى كل من احلكومة والبنك املركزي إىل حتقيقه وذلك الأييت إال إذا كان النشاط االقتصادي

 .وع من االستقرار النقدي متل يف وجود ناقتصادية سليمة تت

ويعب عن معامل االستقرار النقدي بقسمة نسبة التغري يف الكتلة النقدية إىل نسبة التغري يف الناتج اخلام ابملعادلة 
 1:التالية

                                     
 : حيث 

B  : معامل االستقرار النقدي 

DM/M : نسبة التغري يف الكتلة النقدية 

DY/Y  : التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل 

 (2002-2002)ومنه ميكن حساب معامل االستقرار النقدي لالقتصاد اجلزائري خالل الفرتة 

                                                           
 22ص  ،2002سنة  ،بوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائرديوان املط ،دراسة حتليلة تقييميه ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ،عبد اجمليد قدي  - 0
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 2002-2002حساب معدل االستقرار النقدي خالل الفرتة  ( :02)اجلدول رقم 

 من إعداد الطالبني: املصدر 

 

 

 

 

     

     

     

 Y DY/Y M D/M B السنوات 
2002 4.445.530 0.05 2.901.50 0.15 2.99 
2002 5.264.20 0.15 3.354.40 0.14 0.88 
2002 6.150.40 0.14 3.738.00 0.10 0.71 
2002 7.563.60 0.19 4.157.60 0.10 0.54 
2002 8.520.60 0.11 4.993.70 0.16 1.40 
2002 9.306.20 0.08 5.994.60 0.18 2.10 
2002 10.993.80 0.15 6.955.90 0.14 0.90 
2009 9.986.00 -0.10 7.178.70 0.03 -0.30 
2000 11.991.60 0.17 8.280.70 0.13 0.79 
2000 14.588.50 0.18 9.929.20 0.17 0.93 
2002 16.208.70 0.10 11.015.10 0.10 0.99 
2002 16.643.80 0.03 11.941.50 0.08 2.97 
2002 17.242.50 0.03 13.686.70 0.13 3.67 
2002 16.591.90 -0.04 13.704.50 0.001 -0.03 
2002 17.406.80 0.05 13.816.30 0.01 0.17 
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 االستقرار النقدي يف اجلزائر(: 02)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبني :املصدر

وهدا راجع إىل  %2.99من خالل الشكل أعاله يتضح أن معامل االستقرار النقدي سجل يف ألفية االوىل نسبة 
يف الناتج احمللي الذي ميز هده املرحلة غري  واالرتفاعوالزايدة يف الكتلة النقدية  2002التضخم احلاد الذي عرفته سنة 

كامال حيث سجلت النسب استقرار    االستقرار،سجل معامل  2002.2002.2002: أنه يف سنوات التالية 
نتيجة لبامج التنمية االقتصادية وبرامج اإلنعاش اإلقتصادي  %0.54 ,%0.71 ,%0.88: التالية على التوايل 

سجل  2002-2002أما يف سنيت   ،اليت عرفت متويال كبريا يف خمتلف القطاعات السيما العقارات و اإلسكان
بسب الركود   %2.10، %1.40:تضخم حاد ابلنسبة ملعامل االستقرار حيث بلغت نسبته على التوايل 

فتعتب إستتناءا ابلنسبة لإلستقرار النقدي حيث سجلت إستقرار  2002رات والواردات أما سنة اإلقتصادي للصاد
 .وهدا راجع إىل التقارب بني الكتلة النقدية والناتج احمللي  %0.90نقداي بلغ  نسبته 
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وهدا بسبب األزمة العاملية اليت سامهت يف  %0.30.-فقد سجل االستقرار نسبة سالبة قدرت  2009أما يف سنة 
 :إستقرار نقداي كامال بلغت نسبته على التوايل  2000.2000.2002اخنفاض أسعار البرتول وشهدت السنوات 

بسبب ارتفاع أسعار البرتول العاملية اليت سامهت بشكل كبري يف حتقيق هدا  0.99% ,0.93% ,0.79%
حالة انكماش حاد يف االقتصاد الوطين حيث بلغت نسبة  2002-2002ويف حني شهدت سنوات ,اإلستقرار 

ويف سنة  العاملية،بسبب احنفاض املفاجئ ألسعار البرتول   %3.67 %2.97:االستقرار النقدي على التوايل 
مسجلة إنكماشا حادا مل يسبق ان شهده االقتصاد الوطين بسبب   %0.3-بلغت نسبة معامل االستقرار  2002
مسجل انكماشا وهدا  %0.17بلغ االستقرار النقدي نسبة  2002ويف سنة ,أسعار احملروقات العاملية  تداعيات

 .رجع لسياسة التقشفية املنتهجة من طرف الدولة 
النقدي يف اجلزائر هو صعب التحقيق بسبب احلساسية العالية لإلقتصاد الوطين اجتاه  االستقرارمما سبق تبني أن 

على الصادرات من احملروقات وضعف قاعدته االنتاجية لغري إنتاج احملروقات جيعل منه  فاالعتمادالتغريات اخلارجية 
 .غري قادر على التحكم يف االستقرار النقدي 

 مناقشة النتائج :املطلب الثاين 
و رصيد ميزان املدفوعات و الكتلة النقدية و بطالة و العرض  الداخليثر التضخم و الناتج االمجايل نقوم بتحليل أ

النقدي اجلديد و رصيد امليزانية على معامل االستقرار النقدي من خالل االعتماد يف التقدير على برانمج 
9EViews وتصاغ معادلة اخلطية من ومت تقسيم السنوات اىل سداسيات   ،واستخدام االحندار اخلطي املتعدد

 :لتايل الشكل ا
Y= C + B1X1 + B2X2+………..Ui 
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 :يوضح اجلدول التايل متغريات الدراسة 
 الرمز التابع املتغري الرمز  املتغريات املستقلة

 Y معامل االستقرار النقدي Bal رصيد ميزان املدفوعات
   Bud رصيد عجز امليزانية

   Ch بطالةال
 Y2 سعر الصرف Inf تضخمال

   M2 M2الكتلة النقدية 
    No العرض النقدي اجلديد 

   PIB ناتج الداخلي االمجايلال
 ميثل املتغري العشوائي ميثل حد اخلطأ Uiحيث 

معامل االستقرار  ،حيث تظهر نتائج النموذج اخلطي(:معامل االستقرار النقدي)االستقرار الداخلي  :الفرع األول
النقدي كمتغري اتبع و املتغريات املستقلة تتمثل يف البطالة و التضخم و الناتج االمجايل الداخلي و رصيد ميزان 

  :املدفوعات و رصيد عجر امليزانية و العرض النقدي اجلديد والنتائج تظهر كالتايل 
 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/14/18   Time: 02:16   

Sample: 2002S1 2016S2   

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.423550 1.011107 2.396927 0.0255 

bal -0.008025 0.004383 -1.831020 0.0807 

bud 0.004548 0.003738 1.216617 0.2366 

ch -0.340839 0.166066 -2.052436 0.0522 

inf -0.201091 0.092539 -2.173046 0.0408 

M2 0.116151 0.037856 3.068248 0.0056 

no 0.005853 0.005963 0.981533 0.3370 

Pib -4.933737 1.933166 -2.552153 0.0182 
     
     R-squared 0.623588     Mean dependent var 0.623667 

Adjusted R-squared 0.503821     S.D. dependent var 0.575825 

S.E. of regression 0.405611     Akaike info criterion 1.256333 

Sum squared resid 3.619442     Schwarz criterion 1.629986 

Log likelihood -10.84499     Hannan-Quinn criter. 1.375868 

F-statistic 5.206663     Durbin-Watson stat 0.986043 

Prob(F-statistic) 0.001304    

 EViewsمن إعداد الطالبني بناء على خمرجات برانمج : املصدر 
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 :قدر منوذج االحندار امل

Y = 2.42350 - 0.340839*X3 - 0.201091*X4 + 0.116151*X5 -
4.933737*X7 + 3.254818 

 :للمتغريات هي  Tقيم 

2.396927 / -1.831020 / 1.216617 / -2.052436 / -2.173046 / 3.068248 / 
0.981533 / -2.552153 / 

معامل التحديد   R²=0.623588 

عدد املشاهدات   N= 30 

 F= 5.206663 احصائية فيشر 

 Adjusted R²= 0.503821 معامل التحديد املعدل 

داربن واتسونإحصائية    DW= 0.986043 

اخلطاء  احتمال  Prop = 0.01304 

 (معامل االستقرار النقدي): األول ق من اجلودة االحصائية للنموذج التحق

 وهذه 0.202220نالحظ من اجلدول اعاله ان قيمة معامل التحديد املعدل بلغت : معامل التحديد املعدل  -
من التغري احلاصل قي معامل االستقرار  %20تشري اىل ان املتغريات املستقلة يف النموذج املقدر تفسر ما نسبته 

 .النقدي أما النسبة الباقية تعود اىل عوامل اخرى 

بقيمة احتمالية   F=5.206663نالحظ من اجلدول ان قيمة االختبار بلغت  :Fفيشر  إختبار-
prob=0.001304   وهذا يعين اان هناك عالقة بني املتغريات املستقلة معا على املتغري  %2وهي اقل من نسبة

 .وهذا يعين ان النموذج املقدر جيد وقابل للتنبؤالتابع 
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احملسوبة للمتغريات املستقلة هي ( T)نالحظ من اجلدول ان القيمة االحتمالية إلختبار :  t-Statisticإختبار -
رصيد ميزان املدفوعات و رصيد عجز امليزانية والعرض ) ابستثناء املتغريات  %2الهنا اقل من ذات داللة معنوية 

ليست هلا داللة معنوية للنموذج وابلتايل املتغريات املستقلة االخرى يف النموذج هي ذالة احصائية ( النقدي اجلديد 
 .مفسرة 

 (النقديمعامل االستقرار ) :األول التحليل االقتصادي للنموذج  -

أقل من  Bومعدل االستقرار النقدي حيث  (bal)عالقة ذات داللة إحصائية بني رصيد ميزان املدفوعات  التوجد_ 
رصيد )بني هذا املتغري املستقل  وعليه فإن هده العالقة هي عالقة عكسية B=-0.008025ومعاملها  0.05%

 عاكس النظرية االقتصادية ووفقا للنظريةي وهو ما ،(معدل االستقرار النقدي )التابع واملتغري ( ميزان املدفوعات
حيث عند الثبات فإن أسعار السلع واخلدمات وكذا أسعار ,الكالسيكية أن ثبات أسعار الصرف وحرية الصرف

الصرف هي اليت تقوم ويف حالة حرية الصرف فأسعار  هي اليت تقوم بدور إعادة التوازن،الفائدة الداخلية واخلارجية 
وميكن أن نقول أن أتتري ارتفاع أسعار احمللية مقارنة مبستوى األسعار اخلارجية يؤدي اىل زايدة كل من  هبذا الدور،

الواردات والطلب على النقد األجنيب وإخنفاض كل من الصادرات وعرض النقد األجنيب مما يؤدي اىل ارتفاع سعر 
 . الصرف

أقل من  Bومعدل االستقرار النقدي حيث  (bud)ة إحصائية بني رصيد عجز امليزانية هناك عالقة ذات دالل_ 
رصيد عجز ) هذه العالقة هي عالقة طردية بني املتغري املستقلوعليه فإن  ،B=0.004548ومعاملها  0.05%

ية فزايدة رصيد عجز امليزانية يتوافق مع النظرية االقتصاد وهو ما ،(معدل االستقرار النقدي) التابع واملتغري ( امليزانية
ووفق للنظرية الكينزية أن ارتفاع الضغط  وحدة، 0.002222االستقرار النقدي بحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض بو 

وميكن أن نفسر ذلك يف اجلزائر أن حماولة زايدة الضرائب أو التقليل  شدة العجز،الضرييب غري املرغوب فيه يزيد من 
 .حتقيق توزان امليزانية سببا زايدة حادة لألزمة االقتصادية وابلتايل سببا لعجز مايل جديد من االنفاق العام هبدف

 %0.05أقل من  Bومعدل االستقرار النقدي حيث  (ch)عالقة ذات داللة إحصائية بني البطالة التوجد _ 
حدة واحدة يؤدي بو  ي عالقة عكسية فزايدة البطالةوعليه فإن هذه العالقة ه ،=B 0.340839-ومعاملها هو 
وجند أن هذه النتيجة متوافقة مع النظرية االقتصادية حيث  وحدة، 0.0220229الستقرار النقدي باىل اخنفاض ا
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وشرح ذلك بعده فيلبس من خالل املنحى الذي , بني كينز من خالل نظرية العامة أن البطالة تؤثر سلبا على األسعار
وميكن أن نفسر ذلك يف اجلزائر إىل أن زايدة يف البطالة تؤدي اىل اخنفاض يف   العالقة العكسية بني املتغريين،يبني

 .االنتاج وهو ماسيحدث فجوة بني العرض والطلب مما يرتتب عنه إنكماش يف االقتصاد أو تضخم انتج عن الطلب

الذي بلغت قيمته ومعدل االستقرار النقدي  M2 ( m2)هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الكتلة النقدية _ 
واملتغري ( M2الكتلة النقدية ) وعليه فإن هذه العالقة هي عالقة طردية بني املتغري املستقل  ،B=0.116151ب 

أي زايدة الكتلة النقدية يؤدي إىل زايدة االسعار وهو ما توصلت اليه كل ، (معدل االستقرار النقدي) تابع ال
 ة اليت ترى ان هذه الزايدة جيب ان تكون متناسبة مع زايدة الدخل الوطينالنظرايت النقدية وآخرها املدرسة احلديث

 تؤدي إىل زايدة يف معدالت التضخم M2وميكن أن نفسر ذلك يف اجلزائر إىل أن زايدة يف الكتلة النقدية

أقل من  Bومعدل االستقرار النقدي حيث  (no)هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني العرض النقدي اجلديد _ 
العرض النقدي ) وعليه فإن هذه العالقة هي عالقة طردية بني املتغري املستقل  B=0.005853ومعاملها  0.05%

يتوافق مع النظرية االقتصادية حيث إذا تغري العرض  وهو ما ،(معدل االستقرار النقدي) التابع واملتغري ( اجلديد
أي  وحدة، 0.002222النقدي ب  ارتفاع معامل االستقرارلك إىل اخنفاض بوحدة واحدة يؤدي ذنقدي اجلديد ال

ويرى فريدمان أن تغري يف كمية النقود مما يؤدي إىل ظهور التضخم،  زايدة يف الكتلة النقدية مقارنة ابلدخل الوطين
وسط والطويل فإن لكن على املدى املت الدخل احلقيقي على املدى القصري، يؤثر يف املستوى العام لألسعار وعلى

وي العام لألسعار فقط وميكن القول ان زايدة يف العرض النقدي اجلديد يف اجلزائر تؤدي اىل أتثريه يقتصر على املست
 .اخنفاض القيمة الشرائية للدينار 

و معدل االستقرار النقدي حيث بلغت قيمته ب  (pib)عالقة ذات داللة إحصائية بني الناتج الداخلي  التوجد_ 
B=-4.933737 , ( الناتج الداخلي االمجايل)وعليه فأن هذه العالقة هي عالقة عكسية بني املتغري املستقل

نمو يف املعروض وهي نتيجة ال ميكن احلكم عليها مباشرة ان مل تقارن ابل ،(معدل االستقرار النقدي) التابع واملتغري 
ال يؤثر معامل االستقرار أما إذا فاق العرض النقدي النمو يف  حيث إذا كانت النسبتني متوافقتني فإنه النقدي اجلديد،

الدخل الوطين فإنه نسجل عذم استقرار وةجود تضخم وعند العكي نسجل انكماش، غري انه يف الواقع ميكن ان 
نالحظ خالف ذلك كون مؤشر قياس النمو الذي يعتمد على القيمة املضافة هو مؤشر يعطي معلومات زئفة، 

الة معروض نقدي جديد يسجل منو بسبب زايدة ضربية القيمة املضافة على الواردات واذا صحب هذه احلفيمكن ان 
 ىل تضخم اكيدفإنه سيؤدي إ
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 (:سعر الصرف) االستقرار اخلارجي ثاينال الفرع
كمتغري اتبع و املتغريات املستقلة تتمثل يف البطالة و التضخم و   ، سعر الصرفحيث تظهر نتائج النموذج اخلطي 

الناتج االمجايل الداخلي و رصيد ميزان املدفوعات و رصيد عجر امليزانية و العرض النقدي اجلديد والنتائج تظهر  
  :كالتايل 

Dependent Variable: Y2   

Method: Least Squares   

Date: 50/41/18   Time: 22:43   

Sample: 2002S1 2016S2   

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 49.46788 6.529813 7.575697 0.0000 

bal 0.036632 0.024140 1.517496 0.1434 

bud -0.046664 0.028304 -1.648661 0.1134 

ch -1.644786 1.072466 -1.533649 0.1394 

inf 0.896962 0.597622 1.500885 0.1476 

M2 -0.931966 0.244475 -3.812106 0.0010 

no 0.198819 0.038509 5.162914 0.0000 

Pib -12.21701 12.48455 -0.978571 0.3384 
     
     R-squared 0.842070     Mean dependent var 39.13133 

Adjusted R-squared 0.791820     S.D. dependent var 5.741077 

S.E. of regression 2.619468     Akaike info criterion 4.986998 

Sum squared resid 150.9555     Schwarz criterion 5.360651 

Log likelihood -66.80497     Hannan-Quinn criter. 5.106533 

F-statistic 16.75748     Durbin-Watson stat 0.533555 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 Eviews9من إعداد الطالبني بناءا على خمرجات برانمج : املصدر 
 :قدر منوذج االحندار امل

Y2 = 49.46788 + 0.036632*X1 - 0.046664*X2 - 1.644786*X3 + 
0.899662*X4 – 0.931966*X5 + 0.198819*X6 – 12.21701*X7 + 8.762576 

 :للمتغريات هي  Tقيم 

7.575697 / 1.517496 / -1.648661 / -1.533649 / 1.500885 / -3.812106 / 
5.162914 / -0.978571 / 
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معامل التحديد   R²= 0.842070 

عدد املشاهدات   N= 30 

 F= 16.75748 احصائية فيشر 

 Adjusted R²= 0.791820 معامل التحديد املعدل 

 DW= 0.533555 إحصائية داربن واتسون 

 Prop = 0.0 احتمال اخلطاء 

 (سعر الصرف):الثاين ق من اجلودة االحصائية للنموذج التحق

وهذه  0.290220نالحظ من اجلدول اعاله ان قيمة معامل التحديد املعدل بلغت  :معامل التحديد املعدل _ 
من التغري احلاصل يف سعر الصرف أما النسبة  %29تشري اىل أن املتغريات املستقلة يف النموذج التفسر مانسبته 

 .الباقية تعود اىل عوامل اخرى
 Prob=0.0احتمالية بقيمة  F=16.75748نالحظ من اجلدول أن قيمة االختبار بلغت  : Fإختبار فيشر _ 

 .وهي تدل على وجود عالقة قوية بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، هذا يعين ان النموذج املقدر جيد وقابل للتنبؤ
احملسوبة للمتغريات املستقلة هي  (T)نالحظ من اجلدول ان قيمة االحتمالية إلختبار :  t_statisticإختبار _ 

 (. no و العرض النقدي اجلديدm2 الكتلة النقدية ) ذات داللة معنوية للمتغريين 
 :التحليل االقتصادي للنموذج الثاين 

 %0.05أقل من  Bو سعر الصرف حيث  (bal)هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني رصيد ميزان املدفوعات _ 
ميزان رصيد )بني هذا املتغري املستقل  وعليه فإن هده العالقة هي عالقة طردية B=0.036632ومعاملها 
النظرية االقتصادية ووفقا للنظرية الكالسيكية أن ثبات  يتوافق معوهو ما  ،(سعر الصرف) التابع واملتغري ( املدفوعات

ار الفائدة الداخلية واخلارجية حيث عند الثبات فإن أسعار السلع واخلدمات وكذا أسع,أسعار الصرف وحرية الصرف
وميكن أن نقول  الصرف هي اليت تقوم هبذا الدور،ويف حالة حرية الصرف فأسعار  هي اليت تقوم بدور إعادة التوازن،
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أن أتتري ارتفاع أسعار احمللية مقارنة مبستوى األسعار اخلارجية يؤدي اىل زايدة كل من الواردات والطلب على النقد 
 . اض كل من الصادرات وعرض النقد األجنيب مما يؤدي اىل ارتفاع سعر الصرفاألجنيب وإخنف

 %0.05أقل من  Bحيث سعر الصرف  و (bud)عالقة ذات داللة إحصائية بني رصيد عجز امليزانية  التوجد_ 
( رصيد عجز امليزانية )بني املتغري املستقل عكسيةوعليه فإن هذه العالقة هي عالقة  ،B=-0.046664ومعاملها 

النظرية االقتصادية فزايدة رصيد عجز امليزانية بوحدة واحدة يؤدي إىل  عاكسوهو ما ي ،(سعر الصرف) التابع واملتغري 
حيث يؤدي اخنفاض العجز املوازين عن ضعف االنتاج وبذلك  وحدة، 0.046664-سعر الصرف بــــــ اخنفاض 

جلزائر لسياسة صرف تعمل على خفض قيمة العملة واحلد من نزيف االحتياطات التحصيل الضرييب، اىل انتهاج بنك ا
من العملة الصعبة كون طبيعة االقتصاد هو اقتصاد ريعي، يعتمد على تصدير سلعة واحدة هي منتجات النفطية 

دات األساسية واسترياد أغلب السلع منما جيعل من مسؤولية بنك اجلزائر احلفاظ على خمزون العملة وتوجيهها للورا
ووفق للنظرية الكينزية أن ارتفاع  وعليه يكون مضطرا خلفض سعر الصرف سعيا لتشجيع الصادرات وخفض الواردات

وميكن أن نفسر ذلك يف اجلزائر أن حماولة زايدة الضرائب أو  شدة العجز،الضغط الضرييب غري املرغوب فيه يزيد من 
ان امليزانية سببا زايدة حادة لألزمة االقتصادية وابلتايل سببا لعجز مايل التقليل من االنفاق العام هبدف حتقيق توز 

 .جديد
-ومعاملها هو  %0.05أكب من  Bو سعر الصرف حيث  (ch)عالقة ذات داللة إحصائية بني البطالة  هناك_

1.644786 B=،  وعليه فإن هذه العالقة هي عالقة عكسية فزايدة البطالة بوحدة واحدة يؤدي اىل اخنفاض سعر
وحدة، وجند أن هذه النتيجة متوافقة مع النظرية االقتصادية حيث بني كينز من خالل  1.644786-الصرف بــــــــ 

ن خالل املنحى الذي يبني العالقة وشرح ذلك بعده فيلبس م, نظرية العامة أن البطالة تؤثر سلبا على األسعار
العكسية بني املتغريين، وميكن أن نفسر ذلك يف اجلزائر إىل أن زايدة يف البطالة تؤدي اىل اخنفاض يف االنتاج وهو 

 .ماسيحدث فجوة بني العرض والطلب مما يرتتب عنه إنكماش يف االقتصاد أو تضخم انتج عن الطلب
 الذي بلغت قيمته وسعر الصرف  M2 (m2)ة بني الكتلة النقدية عالقة ذات داللة إحصائي التوجد_ 

( M2الكتلة النقدية ) بني املتغري املستقل  عكسيةوعليه فإن هذه العالقة هي عالقة ، B=-0.931966 ــــــب
أي زايدة الكتلة النقدية يؤدي إىل زايدة االسعار وهو ما توصلت اليه كل النظرايت ، (سعر الصرف) تابع واملتغري ال
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وميكن أن  النقدية وآخرها املدرسة احلديثة اليت ترى ان هذه الزايدة جيب ان تكون متناسبة مع زايدة الدخل الوطين
 دالت التضخمتؤدي إىل زايدة يف مع M2نفسر ذلك يف اجلزائر إىل أن زايدة يف الكتلة النقدية

 %0.05أقل من  Bحيث سعر الصرف  و (no)هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني العرض النقدي اجلديد _ 
( العرض النقدي اجلديد) وعليه فإن هذه العالقة هي عالقة طردية بني املتغري املستقل  B=0.198819ومعاملها 

بوحدة وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية حيث إذا تغري العرض النقدي اجلديد  ،(سعر الصرف ) واملتغري التابع 
أي زايدة يف الكتلة النقدية  وحدة، 0.198819النقدي ب  واحدة يؤدي ذلك إىل اخنفاض ارتفاع معامل االستقرار

أن تغري يف كمية النقود يؤثر يف املستوى العام  مما يؤدي إىل ظهور التضخم، ويرى فريدمان مقارنة ابلدخل الوطين
لألسعار وعلى الدخل احلقيقي على املدى القصري، لكن على املدى املتوسط والطويل فإن أتثريه يقتصر على املستوي 
العام لألسعار فقط وميكن القول ان زايدة يف العرض النقدي اجلديد يف اجلزائر تؤدي اىل اخنفاض القيمة الشرائية 

 .لدينار ل

 حيث بلغت قيمته سعر الصرف و  (pib) االمجايل عالقة ذات داللة إحصائية بني الناتج الداخلي التوجد_ 
( الناتج الداخلي االمجايل)وعليه فأن هذه العالقة هي عالقة عكسية بني املتغري املستقل  ،B= -12.21701 ــــــــــب

نمو يف املعروض النقدي وهي نتيجة ال ميكن احلكم عليها مباشرة ان مل تقارن ابل ،(سعر الصرف)التابع واملتغري 
نمو يف الدخل حيث إذا كانت النسبتني متوافقتني فإنه ال يؤثر معامل االستقرار أما إذا فاق العرض النقدي ال اجلديد،

يف الواقع ميكن ان نالحظ  نسجل انكماش، غري انه الوطين فإنه نسجل عدم استقرار و وجود تضخم وعند العكس
خالف ذلك كون مؤشر قياس النمو الذي يعتمد على القيمة املضافة هو مؤشر يعطي معلومات زئفة، فيمكن ان 

الة معروض نقدي جديد فإنه يسجل منو بسبب زايدة ضربية القيمة املضافة على الواردات واذا صحب هذه احل
 .ىل تضخم اكيدسيؤدي إ

 صل إليها ئج املتو النتا: الفرع الثالث 

انطالقا من  2002 - 2002متكنا من تقدير النموذج القياسي للمعدل االستقرار النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة 
 :للمتغري التابع وقد حتصلنا على النتائج التالية املستقلةاملعطيات اإلحصائية اخلاصة ابملتغريات 

على االستقرار النقدي يف هدا النموذج وخالل فرتة الدراسة هي الناتج  إن أهم املتغريات االقتصادية اليت ثؤتر_ 
مبعىن أن أي زايدة يف هدا التغري بوحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض يف معدل  0.0022الداخلي اإلمجايل مبعدل 
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عدل مبعىن أن زايدة يف م 0.0022فجاء مبعدل  M2أما الكتلة النقدية  ،%0.00182االستقرار النقدي بنسبة 
وأيضا  ،%0.0056بوحدة واحدة سوف يؤدي إىل اخنفاض يف معدل االستقرار النقدي بنسبة  M2الكتلة النقدية

بواحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض يف مبعىن أن أي زايدة يف هدا التغري  0.222ابلنسبة ملتغري البطالة فجاء مبعدل 
مبعىن أي أن  0.0202وأيضا ابلنسبة للمتغري التضخم فجاء مبعدل  ،%0.522معدل االستقرار النقدي بنسبة 

 . %0.0408زايدة يف هدا التغري بواحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض معدل االستقرار النقدي بنسبة 

 والعرض النقدي اجلديد M2الكتلة النقدية : أهم املتغريات االقتصادية اليت تؤثر على سعر الصرف وهي _ 

االحندار اخلطي املتعدد على دراستنا مكننا من احلصول على منودج مقبول من الناحية االقتصادية  تطبيق منوذج_ 
 .والقياسية  واإلحصائية

لعرض النقدي اجلديد، رصيد تبني من خالل دراسة النموذج من الناحية االقتصادية و اإلحصائية أن معدالت ا_ 
 .عالقة مبعامل االستقرار النقدي والثؤتر فيه رصيد ميزان املدفوعات ليس هلا  عجز امليزانية،

كذلك يف ماخيص معدل االستقرار النقدي فرمبا توجد عوامل أخرى حتدده غري العوامل أو املتغريات اليت تطرقنا _ 
 .إليها 

الناتج الداخلي اإلمجايل، : عدالت من خالل هده الدراسة وجدان أن االستقرار النقدي يتأتر بشكل كبري مب_ 
 . M2الكتلة النقدية التضخم، البطالة،

وهدا نظرا لتقلب العوامل املؤترة عليه  و غري مستقر عب الزمن يف مستواه،خيص معامل االستقرار النقدي فهفيما _ 
  .فهده العوامل سبب عدم االستقرار النقدي يف اجلزائر . اخل...... التضخم بطالة : مثل 
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 :خالصة الفصل 

لقد تعرفنا من خالل هدا الفصل التطبيقي اىل حتليل مؤشرات االستقرار النقدي وذلك إبتباع منهج وصفي حتليلي 
خالل الفرتة وكذلك قمنا بدراسة قياسية ألثر بعض املتغريات على معدل االستقرار النقدي يف اجلزائر , هلذه املؤشرات

دار اخلطي املتعدد والسالسل الزمنية هبدف الوصل من ابستخدام منوذج االحن 2002-2002املمتدة بني سنيت 
ذج هتا وبناء منو حيث قمنا بتحديد املتغريات ومجع بياان ات املؤثرة على االستقرار النقدي،خالهلا إىل أهم املتغري 

صادي مع الفرضيات املوضوعية وربطها ابلواقع االقت قوإنتقاء منوذج يتواف ،إحصائياومعاجلته وتقديره اقتصاداي و 
ماهي املتغريات االقتصادية الكلية اليت ": ، وهدفنا من خالل هذه الدراسة إىل اإلجابة على االشكالية الرئيسيةاجلزائري

 :خلصت الدراسة 9EViewsوبعد عملية تفريغ وحتليل البياانت يف برانمج  " تؤثر على االستقرار النقدي يف اجلزائر

والناتج االمجايل  M2الكتلة النقدية: اهم املتغريات االقتصادية الكلية املؤثرة على االستقرار النقدي ممثلة يف _
 . الداخلي وبطالة و التضخم

 و العرض النقدي اجلديد M2الكتلة النقدية : اهم املتغريات االقتصادية الكلية املؤثرة على سعر الصرف تتمثل يف _ 
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 :اخلامتة 

أخدت حمددات االستقرار النقدي يف اجلزائر مكانة هامة بني أدوات السياسة النقدية وأصبح دورها مهما من خالل 
بني السياسات االقتصادية  أن يتحقق االستقرار النقدي إال ابلتنسيق والميكن على خمتلف املتغريات االقتصادية، التأتري

وقد تطلب من توضيح خمتلف املفاهيم املتعلقة ابملوضوع ففي الفصل األول حولنا توضيح مفهوم االستقرار  الكلية،
 نب املوضوع النظريةالنقدي و األدوات اليت تؤدي إىل حتقيقه وأهم الدراسات احمللية و العربية وذلك من أجل فهم جوا

أما الفصل الثاين فقد قمنا ابستعراض أهم املؤشرات احملددة لالستقرار النقدي وركزان يف دراستنا على الفرتة املمتدة من 
من خالل حتليل البياانت و اجلداول وحتليل متغريات درستنا وذلك بقيمنا بدراسة تطبيقية  2002إىل  2002

 .من أجل الوصول إىل نتائج هده الدراسة  EViews وكذلك اعتمدان على برامج 

من أجل ذلك ميكن اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للموضوع بقول أن العناصر األساسية اليت تؤثر على االستقرار 
 األخرىمعدالت البطالة والتضخم والعناصر والناتج االمجايل الداخلي و  M2النقدي يف اجلزائر  ممثلة يف الكتلة النقدية 

 :وميكن إختبار الفرضيات املعدة مسبقا على النحو التايل  على االستقرار النقدي، التأثريغري انجعة نسبيا يف 

و الناتج الداخلي االمجايل  M2تتمثل العناصر األساسية لالستقرار النقدي على الكتلة النقدية :الفرضية األوىل 
 :املعروفة يف العرف االقتصادي اجلزائري 

البطالة، الناتج الداخلي : هذه الفرضية ألن العناصر األساسية اليت تؤثر على االستقرار النقدي هيننفي صحة 
 . M2االمجايل، التضخم، الكتلة النقدية 

 :مؤشرات مرتبطة ابلسوق النقدي الداخلي  يتحدد االستقرار النقدي يف اجلزائر عن طريق :الثانيةالفرضية 

بسوق النقدي الداخلي إلن املتغريات املستقلة كان هلا أثر كبري  نؤكد صحة هذه الفرضية أبن االستقرار النقدي يتأتر
 .يف النموذج األول لدراسة على املتغري التابع وهو معامل االستقرار النقدي
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 :ا كافيا لتحقيق االستقراريعترب توازن منو العرض النقدي اجلديد مع النمو االقتصادي شرط :الفرضية الثالث 

االستقرار النقدي يف اجلزائر هو صعب التحقيق بسبب احلساسية العالية لالقتصاد  إلن ننفي صحة هذه الفرضية
على الصادرات من احملروقات وضعف قاعدته اإلنتاجية جيعل منه غري قادر  فاالعتمادالوطين جتاه التغريات اخلارجية 

 .لنقدي على التحكم يف االستقرار ا

 : نتائج البحث
االستقرار النقدي املطلوب يف االقتصاد اجلزائري كون األخري يعاين  إحداثبقاء السياسة النقدية غري قادرة على _ 

كسوق العمل و سوق السلع   ة و االسثتمار و األسواق احمللية،يف جمال الصناعمن اختالالت هيكلية حقيقية 
السياسة )االخرىواخلدمات إذ حتتاج اجلزائر ملعاجلة هده االختالالت اىل تنسيق وتفعيل السياسات االقتصادية الكلية 

 ( .املالية و السياسة االستثمارية 
 .الداخلي أهم مؤشر لتحقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر يعترب االستقرار_ 
االقتصادية والقياسية فإن معدل االستقرار النقدي يتأتر بشكل كبري بكل من الكتلة حسب نتائج الدراسة _

 .والناتج االمجايل الداخلي M2النقدية
يزانية وميزان املدفوعات الثؤتر على معدل االستقرار من خالل النموذج االحصائي تبني لنا أن رصيد عجز امل_ 

 .ستقرار اخلارجيالنقدي يف اجلزائر لكوهنا مؤشرات مرتبطة ابال
 : التوصيات

إن االقتصاد اجلزائري يعاين من اختالالت هيكلية يف البىن التحتية االقتصادية وملعاجلة هده االختالالت البد من _ 
تضافر جهود السياسة االقتصادية الكلية إىل جانب السياسة النقدية من أجل إدخال إصالحات اقتصادية شاملة 

 .على املنظومة النقدية 
كون   ر مرتفعا مقابل العمالت األجنبية،على السياسة النقدية أن تعمل جاهدة للحفاظ على سعر الصرف الدينا_ 

االسس املهمة جلذب االستثمارات األجنبية ودفع عجلة النمو والتطور االقتصادي يف  استقرار سعر الصرف ميثل أحد
 .اجلزائر 
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الكتلة النقدية الكبرية عن طريق جتقيق تناسب متوازن بني الكتلة على السياسة النقدية أن تعمل للسيطرة على _ 
 . النقدية والناتج الداخلي االمجايل للوصول إىل توازن القطاعني احلقيقي والنقدي 

 : افاق البحث

 مامدى كفأة السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر_ 

 .االستقرار النقدياالنفتاح االقتصادي و أثره على _ 
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