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 :ملخص
راسسة متت يق سمليسزلة فد  راسسة ثر  االيية وحيل  سدفدلااا سزجاسر    ي سدحفد م  سديوي  ل ى سد هب 

 ي ظ  سدتقيبات سديت مّ ت هبا وحت  لصالح عميتها عيىهتا سستع سض مفدى افدا ت كيا م  خالل ادة ح
خيق فوية كبرية لني سع   سدص   سد مسي وسمليسز ، ما ضغط سألزمات سديت شهفدها سالاتصار سدرتكي 

فدة َوّحفدت سد ياني لاواح، وماه حيث وصيت ت كيا ل ى لصالح كيي دعميتها م  خالل خيق عمية جفدل
فخيق عمية جفدلفدة وجعيها االية ديتحيل  لشك  كيي  ي ظ  نظام ص   م ن م فيق لتح ل  ح الات 

 .اثس سملال ووجير سحتياطي ص   كاٍ  د  لشك  خط ًس عيى وضعية سالاتصار سديطين
 .سديرية سدرتكية سدفدلااا سزجاسر  ؛ سد يق سمليسزلة؛ سدتحيل ؛ :يةكلمات مفتاح

 .JEL : F30 ،E60 اتتصنيف

Abstract:  

In order to study the impact of the convertibility of the Algerian dinar 

in reducing the resort to the parallel market, we take Turkey as a study case 

by reviewing the ability to reform the currency to face the many 

fluctuations thus had had to undergo, and the many economic crises that it 

witnessed which created a big gap between the official and parallel  
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exchange rate, where Turkey has completely reformed its currency by 

creating a new currency and successfully united the two markets. So, 

creating a new currency and making it fully convertible under a flexible 

exchange system and liberalizing capital accounts and maintaining 

sufficient exchange reserves will not pose a threat to the national economy. 

Keywords: Algerian Dinar; Black Market; Convertibility; Turkish Lira. 

Jel Classification Codes: F30 ،E60. 

 :مقدمة .1
اتيوة حتمية وماطقية دظهيا سد يق كثن ايمة سدفدلااا متفدهياة جفًدس   سالاتصـار سدـواسر   وساع لبني 

، حيث 6891وثزمة سدبرتول  ي  عياات ل بب سدطيب سملتاسلفد عيى سدعمية سدصعبةبسمليسزلة  ي ماتصف سد 
 سدفدلاااااليية وحيل  إشكادية ف، سدتيسزين لفدث سدتيجه حني ساتصار سد يق م  ثج  سديصيل لادفدلااا حني سد ع 

م  جهة وسيق كام  ثو جاري سي  لكين ده آرااًس عيى سزجانب سالاتصار  وسملايل سيس  لشك   سزجاسر   
وسنطالاًا م  هذس سالهتمام فإّن سدفداسسة سدحادية سي  تبحث  ي لل سز لشكادية سدص   م  جهة ثخ ى، 

 ي ت كيا عميًما وسدتخيي عيى سيق سدص   سمليسزلة االيية وحيل  سديرية سدرتكية عيى سديضعية سالاتصارلة 
ذدك سي   ىلشك  خاص وحماودة سالستفارة م  هذه سدتو لة فيما خيص سدفدلااا سزجاسر   ولااً س عي

دورها في  ما مدى قابلية تحويل الدينار الجزائري وما :وحاول سدفداسسة سإلجالة عيى سإلشكادية سدتادية
 هي أهم الدروس المستفادة من التجربة التركية؟ لموازية وماالحد من اللجوء إلى السوق ا

 :سدف ضيات سدتاديةوضع  دإلجالة عيى سإلشكادية سملط وحة مت :فرضيات البحث .1.1
نظام ص   م ن م فق لتح ل  ح الات اؤوس سألميسل  سالنتقال ل ى سدتحيل  سدكيي ديعمية  ي ظ  −

 ؛ووجير سحتياطي ص   كاٍ  د  لشك  خط ًس عيى وضعية سالاتصار سديطين
 ؛لعارة ت مية سدعمية متث  سدح  سألمث  السرتجاع سدكتية سداقفدلة سملتفدسودة  ي سد يق سمليسزلة −
 .سملط وحةشكادية سإلميك  سالستفارة م  سدتو لة سدرتكية  ي سدتعام  مع  −
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عيى سديضعية سالاتصارلة وسملادية   االيية وحيل  سدفدلااا سزجاسر   مع فة ثرل ى  هفد ل :أهداف البحث.1.1
تقييص سدفوية لني سع   سدص   سد مسي  ومفدى افداة نظام سدص   سملتبع  ي سالاتصار سزجاسر   عيى

 سديت لة ت كيا جت م  راوس سستخالصم  خالل  سمليسز  سدص   سيق وتيسع نشاط م  سدحفدو وسمليسز  
 .وسداهيض لادعمية سدرتكية  ي ظ  سدتقيبات سديت مّ ت هبا مع سد يق سمليسزلة سدتعام   ي سياساهتا جنحت

ماهج سديصف وسدتحيي   ي سبي  سدتشخيص  عيى سدبحث هذس  ي سالعتمار مت :البحثمنهج  .1.1
راسسة سدحادة فيما خيص  م  خمتيف جيسنبه لاإلضافة ل ى ماهج سد ييم وسديصف سدفدايق مليضيع سدفداسسة
 .االيية وحيل  سديريةسدتو لة سدرتكية  ي تعاميها مع لشكادية 

 :سيتم سدتع   عيى سدتحيل  م  خالل سداقاط سدتادية :أساسيات حول التحويل .1
 :لييتع لف سدتحيل  ومتييا ثنيسعه وش وط وحقيقه فيما ميك  : ماهية التحويل. 1.1

 وفق سع  ص   سدحق  ي تبفدل  عمية معياة ل ى ذهب: "كان سدتحيل  لعين :تعريف التحويل .1.1.1
هي لمكانية : "لأنّه، كما ُع ِّ  "(La convertibilité du dirham Marocain, p : 02)  ُمعطى

لمكانية سدحصيل عيى  فادتحيل  هي ؛"سدتحيل  سدح  دعمية وطاية لعمية ثجابية وفق سع  ص   معطى
 . سدقيمة سملعاك ة دعمية معياة معفدنًيا ثو وااًيا ثو ع  ط لق سدذهب

 (:(Benjelloun,1994, p: 57  كما ليي  تق يمهميك   :التحويل أنواع .1.1.1
 ،سدتحيل  سزجاري وسدتحيل  سدكيي وفيهل ى وحيل  سدعمية وفًقا ديعمييات سحملققة  لُق م: ريقة األولىالط -

 سدكيي وسدتحيل  سخلااجي ثو سحملفدور؛يعمال  سملعايني وفيه سدتحيل  سدفدسخيي ثو ووحيل  سدعمية وفًقا د
فيه و سملؤس ات سداقفدلة  سهليئات ثو ،ُُيفدر وفق رالرة ثصاا  ماها مادكي سدعمية سدصعبة :الثانية الطريقة -

 . سزجغ س يسإلطاا رادثًا وحيل  سدح اب سزجاا  ووحيل  ح اب اثس سملال و 

افع  ::(Perrault. J, 2002, p: 37)هي رالث ايسعفد عيى لقيم :قواعد التحويل وشروطه .1.1.1
عفدم سستخفدسم تفدسلري نقفدلة متييالة مث  ستفااات سدفدفع ثو و  مجيع سدقيير سملف وضة عيى سملفدفيعات سدفدودية

 . سخلااج سالدتاسم لضمان االيية وحيل  سألصيل سحملتفظ هبا  ي ، وكذسسع  سدص   سملتعفدر تطبيق
سالاتصار سدكيي فعادة م  تكين سياسات ثن  :اواح عميية سدتحيل د  لعض سدش وط سألساسية جنفدكما 
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رون ايير  تيسزينتثبيت سع  سدص   عافد م تيى وسمليسار سملتاحة؛ ثج  وحقيق سدتيسزن لني سدطيب سدكيي 
 .وسخلااجية سحتيس  سدصفدمات سدفدسخيية متك  م  كافية  سحتياطات؛ سملايل سخلااجيدتحقيق سدتيسزن  ديص  

 :ميك  سدتع   عيى سدتحيل  سدكيي م  خالل سداقاط سدتادية :التحويل الكلي .1.1
سدذ  ل مح لتغيري سدعمية سديطاية ل ى عمية ثجابية صعبة م  ثج  ك   سداظام هي :تعريفه .1.1.1

سدعمييات سملتعيقة لادح الات سزجاالة وعمييات اثس سملال رون وضع ايير لادا بة ديمقيمني ثو غري سملقيمني 
Pawel H, 1985, p: 115) (.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ,Zouheir el kadhi)  ل مح سدتحيل  سدكيي  ي سديساع :إيجابيات وسلبيات التحويل الكلي. 1.1.1

2011, p: 10):    اتصارلني؛ وح ني تااف ية تايع سحملفظة سملادية دألعيسن ساللسدحمالة م  خماط  سدص
تعرتض عميية  سدقضا  عيى مجيع سدعقبات سديت؛ ثمااست سألجابيةديطين م  خالل جذب سالستسسالاتصار 

 :ليي كما لاتج عاه آراا سيبية كما.سدتوااة سخلااجية؛ سدحفد م  سملشاك  سملتعيقة لتميل  سداقفد سألجايب وح ل 
لتميا لكشف ع  عفدم سستق سا ثنظمة سدص  ؛ ه وب اؤوس سألميسل وسملضاالة عيى سدعمية سحمليية  ي ليفد 

 .سألميسل  ح كة اؤوس سدااجتة ع  تقيبات لمكانية زلارة تقيبات سع  سدص   لاختالل ساتصاره سدكيي؛
 وكذس هجناح سديت تضم  سدش وطم   :شروط االنتقال من التحويل الجزئي إلى التحويل الكلي .1.1.3

متيل  ح اب و سد ياسة سملادية سدحكيمة  :(Nsouli. S, Manuel. G, 1996, p: 11)جنفد سستفدسمته 
ض واة وجير  وكذس ؛ل ليجير سحتياطي ص   كاٍ  وم تق سملعامالت سزجاالة ع  ط لق ح كة اؤوس سألميس

م  سدض وا  وح ل  كما ثنه   هامش ثوسع د ع  سدص   ديتكيف مع تغريست سدع ض وسدطيب  ي سد يق؛
سإلطاا سالاتصار  سدكيي ديتحفيا عيى سالستثماا وكذس سدحيسجا سزجبارية وسد االة عيى سألسعاا وثسعاا 

 .حيل سدفارفدة وسدقيير عيى سيق سدعم  وتشغي  نظام سد يق النتقال ثفض  ديت
 :كما ليي هتيسع سملبارالت سدتواالة سخلااجية سيتم سدتع ُّ  عيى سياينظ ًس ألمهيته  ي  :سوق الصرف .1

 :سدتع ُّ  عيى سيق سدص   سد مسي م  خالل ما ليي ميك  :سوق الصرف الرسمي. 1.1
سإلطاا " ثوسد يق سديت لتم  ي لطااها وحيل  سدعمالت دبعضها، "لع   عيى ثنّه :تعريفه . 1.1.1

 ؛(692 :ص، 2008، وديفد صا ي) سملؤس ايت سدذ  لتم م  خالده ليع لحفدى سدعمالت مقال  ش س  عمية ثخ ى
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 .ش س  وليع سدعمالت سألجابية مقال  عمالت وطايةلتم فيه فهي ذدك سإلطاا سدتاظيمي سدذ  
 وحيل  سألميسل ثو سدقية سدش سرية لني سدفدول؛ :(666: ص ،2009، سعير جالفد)  ي تتمث  :أهميته . 1.1.1 

 .ديتوااة سخلااجية؛ تاولفد سدت هيالت ديتغطية وسملضاالة تقفدمي سالرتمان
سملؤس ات سملادية  سدباك سمل كا ؛ سدبايك سدتواالة ولايك سالستثماا؛ سد ماس ة؛ :المتدخلون فيه. 1.1.1

 .سخليسص، سملضاالين؛ مؤس ات سداصح وسإلاشارسمل تخفدمني سدتقييفدلني، سدعمال   غري سملص فية،
  :سدتع ُّ  عيى سيق سدص   سمليسز  م  خالل ما ليي ميك  :سوق الصرف الموازية .1.1

 رون سخلضيع د االة سد يطات؛ هي سد يق سدذ  لتم فيها تفاوض سدعمالت سألجابية :تعريفه . 1.1.1
 :Miguel kiguel, 1995, p)سمليسز غري مف وض لتحفدر حب لة ول مى ل ع  سدص    ل ع   لتميا

22). 
سد االة عيى سدص  ؛ نفداة واية سدعمية سدصعبة؛ : ثمهها :أسباب ظهور سوق الصرف الموازية. 1.1.1

عالوة عيى معفدل سدص    ي سد يق سد يرس  حىت تربا  عميية تبييض سألميسل وسملتاج ة  ي سملمايعات؛
 وحم  سملخاط ة وسالخن سط  ي معامالت هذه سد يق؛

 :لتحفدر ح ب سدع ض وسدطيب كاآليت :محددات سعر الصرف في السوق الموازية . 1.1.1
وحيلالت سملغرتلني؛ سدعمال سألجانب؛  :وسديت ميك  ثن تأيت م  عفدة مصارا ماها :محددات العرض −

 ؛(لاخلصيص اؤوس سألميسل)اصيفد سد ياح سألجانب؛ عمييات تاليف فيستري سدتوااة؛ عمييات سدته لب 
عمييات سالستريسر وسدته لب وك  سدعمييات غري  متيل  سدعمييات سخلااجية؛ :محددات الطلب −

 سدقانينية؛
 .سياحة سملقيمني؛ سملفدفيعات غري سملاظياة كعمييات متيل  جتااة سملخفداست

انتقال االقتصاد قابلية تحويل الليرة التركية والوضعية االقتصادية لتركيا في ظل : حليليةدراسة ت. 4
 ة إلى االنتعاشو  التركي من اله  

  (:سمليسزلة ديرية سدرتكية  ي ظ  هيماة سد يقس) سياسة انغالق وتدخل حكومي 1891 تركيا ما قبل .4.1
سدفرتة لضعف  ي سملبارالت  هذه متيات :1898 إلى 1891 التجارة الخارجية في تركيا من .4.1.1
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قارمة سملتبعة وسددتصايع سحيث نالحظ سخنفاض ن بة سدصاراست وسديسارست كذدك نظ ًس د ياسة  ،سخلااجية
وهي ما  .عيى سدعامل سخلااجي وسديت تُ مجت مبعفدل سنفتاح ماخفض دالاتصار سدرتكي سديسارست لحالل عيى
 6891مما ثرى ل ى سنتقال سدفارض ل ى عوا ماذ  حص   ي ش وط سدتبارل سدتواا  سدتفدهيا سدذ  لف  ه

 .سديسارست سدافطية مقرتنة لاد كير  ي سدصاراست سدالارة  ي تكاديف ل بب سدصفدمة سدبرتودية مما لعكس
 (1888-1891)التجارة الخارجية في تركيا خالل الفترة الممتدة من : 1شكل ال

 

Source: office national de Planification 

وحيلالت سألت سك سملغرتلني عاماًل مشوًعا  ي مياسن  تشك  :التحويالت النقدية للمهاجرين .4.1.1
 %20سخنفضت وغطت  6891ولعفد  ،سدعوا سدتواا  سدرتكي كانت تغطي ريثيحيث   سدرتكي سملفدفيعات
تفاام سألزمة سالاتصارلة هي  وما زسر م ، ذدك سدحني لتم تيجيهها ل ى سد يق سد يرس  وماذ 6899فقط  ي 

 .سمل تيارة سدتحيل  سملاروج ديحصيل عيى سحتياجاهتا م  سمليسر ل ى ثسييب سدش كات  زجي 
 1894 نسبة تغطية تحويالت المهاجرين للعجز التجاري قبل :2شكل ال

 
 
 
  
 

 باحثانم  لعفدسر سد: المصدر

تغطي ثلثي 
العجز في 

 الميزان التجاري
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اامت ت كيا لتصفدل  سدعمال  ي سد تياات لفداًل م  سستريسر سدتقاية سدغ لية فازره ت ت سكمات اثس 
 6899و 6891ميياا روالا لني  6.12وسخنفضت ل ى  6891ميياا روالا عام  2سملال حيث وصيت ل ى 

ل بب سدظ و  سديت كان لعاين ماها سالاتصار سدرتكي آنذسك وسديت شوعت عيى تاامي سد يق سمليسزلة مما 
 6899ثرى ل ى سخنفاض اؤوس سألميسل سدفدسخية لشك  امسي، كما سستم  هذس سالخنفاض  ي سدفرتة لني 

 فاام سدعوا  ي سملياسننظ ًس ألزمة سدفدلين سديت كانت تعاين ماها ت كيا مما  $مييين  890ل ى  6890و
سدرتكي م  هذه سديضعية مما ثرى ل ى سنتعاش سالاتصار ل ياسته سخل وج  حاول ثوزل  6890لعفد و . سدتواا 

ما لعثه سدعمال سألت سك  ثما جمميع %98.1سدبايك   ي ن بة سإللفدسعات  ي ليغت سدالارة حيث6896 ي
خالل ة وهي ما لفدل عيى سخنفاض سدتعام   ي سد يق سمليسزل $مييين  829مبيياا و شه  سبتمرب افِدا حىت

                                                      .هذه سدفرتة
 6890 جانفي 21  ي :سياسة التكييف الهيكلي والتوجه نحو االقتصاد الحر: 1891 تركيا بعد .4.1

 .سالستريسر عيى سدقارم سدتصايع لسرتستيوية ع  سدتخييله  مت اتصار س سستق سا ل نامجثعفّد 
كان سالعتقار سد ارفد قفد  د (:مشروع الليرة التركية القابل للتحويل: )تحرير التجارة الخارجية التركية  .4.1.1

 ثمهها 6899حيث لفدثت ثالعة عمييات معقفدة عام  سدفدعية ل ى وحيل  سالاتصار سدرتكي ل ى ساتصار ح هي 
ناع سدقيير سدكمية عيى لعفد  ساتفع معفدل وح ل  سدتوااة سدرتكيةحيث . سدرتكية سدقال  ديتحيل ع سديرية مش و 

م ن، وتظه  هذه سإلصالحات  سديسارست وتافيذ سياسات تعاز سدصاراست وكذس تبين سياسة سع  ص  
سملايل  تح ل فتح ل  سدتوااة سخلااجية مت جاًبا ل ى جاب مع سد، 6890لعفد  عيى مني سدصاراست وسديسارست

 ألول م ة  ي %1.619 فارض لا بة فيها وهي سد اة سديت وحقق (6898 ي  سدرتكية سدتحيل  سدكيي ديرية)
وسدعمية  مياسن سدتوااة سدرتكي، وماذ ذدك سدحني وم  ثج  تعالا تفدفقات اؤوس سألميسل ل ى سالاتصار سدرتكي

ثما سخلطية  (.06)ثرى ل ى مني اي   ي سديسارست كما هي ميضح  ي سدشك   مما، سدرتكية مبادغ  ي تقفدل ها
، 6881سدثانية  ي وح ل  سدتوااة سخلااجية درتكيا هي لنشا  سالوحار سزجم كي مع سالوحار سألواويب  ي جانفي

راارية  ع  ط لق ناع سدقيير سزجم كية ع  سديسارست سدرتكية م  سالوحار سألواويب، كما ثمضت عيى ستفاايات
سديت  تقيي  تبعية ت كيا ديفدلين سخلااجية وم  ثج   .لعين لعطا  ح لة ثكرب  ي جمال سدص   مماديص   سدح ، 
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فإّن سدحكيمة سستثم ت  ي سدعم  عيى زلارة تفدفق اؤوس سألميسل سألجابية وتيظيفها كانت  ي تاسلفد م تم  
 .ليي كمامباش ة  ي مشاالع لنتاجية  

 مت سدتح ل  سديت سياسةاب   ي ت كيا ماخفض  IDEدقفد كان معفدل  :االستثمار األجنبي المباشر.4.1.2
نظ ًس  6896ساة  IDEل ساتفاع طفيف 01م  خالل سدشك  نالحظ حيث  ،6890سعتمارها  ي لفدسلة 

 6896لني  مث عار ل ى سالخنفاض 6896-6890 ي سدفرتة لني  ع فه سالاتصار سدرتكي عاش سدذ دالنت
 جنفدوعميما ، 6891و 6891نظ ًس دتبعية ت كيا ديق وض سخلااجية وسدعوا سملايل سدرتكي لني سايت  6891و

سالاتصار وافع سدقيير وهي سدفرتة سديت متيات لتح ل   6898و 6890كانت كبرية لني  IDEتفدفقات ثن 
ح كة اؤوس سألميسل وكذس سدتحيل  سدح  ديرية سدرتكية مما ثرى ل ى جذب ثكرب ن بة م  اؤوس سألميسل  عيى

نظ ًس دألزمات سديت م  هبا  6880سألجابية، لاّل ثن هذه سدا بة لفدثت  ي سالخنفاض خالل فرتة سدت عياات 
عيى  6881و 6881ة لني مث نالحظ ساتفاع سالستثمااست سألجابي. 6881سالاتصار سدرتكي خاصة ثزمة 

ختبط سالاتصار سدرتكي  ي  ثرىو  لف  ه رخيل ت كيا  ي سالوحار سزجم كي مع سالوحار سألواويب، وهي ما سدتيسيل
وسديت تع   ل اة لفدسلة مفاوضات  6888ل ى سخنفاض ن بة سالستثماا حىت  سملفدلينية سخلااجية وسدتضخم

الستثماا  ي ت كيا دك  سألزمة درخيل ت كيا سالوحار سألواويب ما جذب سمل تثم ل  م  جفدلفد ل ى سدفدخيل 
سألجانب ثغيب سمل تثم ل   تسداقفدلة سدكبرية سديت ثصالت سالاتصار سدرتكي لعفد سهنياا سديرية سدرتكية جعي

 .لرتسجعين ع  سستثمااسهتم
 $مليون1111-1891 االستثمار األجنبي المباشر في تركيا:  3شكلال

 
 
 
 
 

 

Source: office national de planification. 
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، 6818سي  لرساة سالاتصار  ي سد تياات ثرى ل ى خيق ثزمة  ي  لنّ  :الناتج المحلي اإلجمالي.4.1.3 
مث  ،FMIت كيا مل تقب  لش وط  ألن 6819و 6811كان م تفًعا لني  PIBنالحظ ثن معفدل مني  حيث

 ل ىلاإلضافة  وحيلالت سملهاج ل  ل ى سد يق سد يرس ، ل ى رون سدصف  وهي اسجع ل ى تيجيهسخنفض 
 حيث مل ت تطع ل لنت وورز دية وسخل وج م  نظامو سألزمة سدبرت   سألوضاع سالاتصارلة سدعاملية سديت تغريت لعفد

 .سدفدودة ب وسألسعاا سملفدساة م  اِ ت سدص   سدثال منظا ت كيا سدتحكم  ي هذه سديضعية  ي ظ 
 PIBمعدل نمو :  4شكلال

 
 
 
 
 
 

Source : Banque Centrale de Turquie. 

 وص  ل ى ثعيى م تيىافد ا، حيث ثن معفدده مت ااعً  اسالاتصار تضخمً  وسجهوم  جهة ثخ ى  

ل بب و  ،ل بب سدتميل  سداقفد  وسدعوا  ي سملياسنية سدعميمية (01سدشك ) 6890ساة  %80 ا بةل
ثخ ى،  عيى سملفدسخي  م  جهة سمل تبط مب تيى سدتضخم م  جهة وف ض فيسرفد ة سديرية سدرتكيةايم سخنفاض

 .هاما سدعاملية تاسلفد سدافيالاإلضافة ل ى سخنفاض مصفدساية رودة ت كيا م  خالل تقاال  مؤس ات سدتاقيط 
 PIB تطور معدل التضخم بالنسبة ل:  5شكلال

 
 
 
 

 

 
Source: Banque Centrale de la Turquie. 
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 غ ق ،2006 عام ولفدسلة 2000 عام ثوسخ   ي :1111-1888االنهيار الحاد لليرة التركية  .4.1
وحقيق سالستق سا سالاتصار  مت  هبفد و  ،تهاعمي تعيمي عيى ت كيا ثاغم ما حارة ثزمة  ي سدرتكي سالاتصار

سدذ  وسفق عيى تقفدمي سدفدعم  FMIمب اعفدة  6888وضع ل نامج سخلفض م  معفدل سدتضخم  ي جيسن 
ختفيض معفدل : ثوالً : م  ثج  وحقيق رالرة ثهفدس  ثساسية هي 2002-2000متياع ديفرتة  سملايل، وهي
، عيى سدتيسيل 2002و 2006و 2000هنالة   ي %9و % 62و %21ل ى ( ثسعاا سمل تهيك)سدتضخم 

سد فع م  معفدل سدامي سالاتصار  لادتيظيف  :رادثًا سمل تفعة جفًدس، ختفيض معفدالت سدفارفدة سدحقيقية: رانًيا
      هي حماوا ثساسية وم  ثج  وحقيق هذه سألهفدس  اكا هذس سدربنامج عيى رالث سألمث  ديميسار،

p:06)2066 Gursel, (y: سستافدت عيى تقييفد سد ياسة سملادية هبفد  ختفيض سدعوا  ي سملياسنية  :سد كياة سألو ى
هي  :سد كياة سدثانية ؛إلمكانية رعمه PIBم    ة عيى سدفدل  سدعام وختفيض ن بتهسدعميمية م  ثج  سد يط

ختفيض معفدل سدتضخم سدقارمة عيى  لسرتستيويةسدباك سمل كا  سديت ت تافد عيى  سستقالديةض واة 
عيى م تيى معني م  سملصفدساية وسديت مت  تيوية، حيث لعتمفد جناح هذه سالسرتس''سستهفدس  سدتضخم''

اارمة عيى ثساس جميس نظام مايل وسياسة نقفدلة تقييفدلة  :سد كياة سدثادث ؛FMIسدحصيل عييها لفدعم م  
م  ثج  سدتخفيف م  س عة سهنياا سديرية سدرتكية وسد فع م   (سد لط لادفدوالا)ونظام سد لط سإلمسي سدعمية 

 .مصفدسايتها  ي ميسجهة سدتضخم
 1111 مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية في تركيا قبل وبعد عام:  1الجدول

 6888 2000 2006 2002 2001 

 1.1 1.2- 1.9 1.9- 1.1 %معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 69.1 28.9 19.1 18.0 19.9 %(سعر االستهالك)معدل التضخم

- PNB% 0.1 -1.9 -6.8 0.1 -2.1 الميزان الجاري

 11.6 11.1 88.6 19.0 601.2 معدل فائدة سندات الخزينة

Source: S. gursel, y. kocoglu, j-c. verez, croissance emploi et inégalités en 

Turquie, Revue Région et Développement n° 34, 2011, p: 07. 
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تخفيض معفدالت افد مسح ل سدتعفدل  سمل ساب ديرية سدرتكية نالحظ ثن ثعالهم  خالل سزجفدول 
تفدهيا وم  مث سدحقيقية ل ى ساتفاع معفدالت سدص    سد لطثرى نظام فقفد غم هذس سدتطيا وا سدتضخم 

واو مقال  سدفدوالا مبا سخنفاض سأل)سديضع سالاتصار  سدعاملي ه هي زسر ماوما ، سدصاراست ومياسن سملفدفيعات
 61ث   %10وصيت ن بة سدتضخم  2000ولاهالة ( ل ى ساتفاع ثسعاا سدبرتول لاإلضافة %10لقااب 

لادا بة ديفدوالا،  %61وهي ما سبب لعارة تقييم ديرية سدرتكية ب  سمل تهفد  نقطة ثكث  م  سدتضخم
عوا  ي سملياسن تضاعف سدلادا بة دألواو ما ثرى ل ى ساتفاع كبري  ي سديسارست و ها تقفدل   سملغاالة  يو 

ل ى ظهيا ثزمة سييدة وساتفاع كبري  ي  تالستق سا ثراد ياسة سداقفدلة سملتبعة  ي لطاا ل نامج سف     .سدتواا 
اامت سد يطات سداقفدلة لادتخيي ع  ل نامج سخلفض م  سدتضخم  ميسجهتهام  ثج  و  معفدالت سدفارفدة

 .(akat,2000, p: 270)  ديرية وت ك سع  سدص   معيم سالمسيوكذس سد لط 
 رواسً  2001 ثزمة دعبت قفدد  :سياسة استهداف التضخم واالنتقال إلى الليرة التركية الجديدة .4.1.1

 .سد يق ساتصار ل ى سالنتقال  ي لكمال وحامسة هنارية خطيست لاختاذ ت كيا ايامحيث  م  هاماً 
 1119-1111معدالت التضخم الفعلية والمستهدفة بين :  6الشكل

 

 

 
 
 
 
 

Source: monetary and exchange rate policy for 2016, 9 december 2015, CBRT, 

Ankara, p: 02. 

 :سياسة استهداف التضخم: أوال
نقفدلة جفدلفدة هي  اارم عيى سياسة 2001-2002ديفرتة  2006مت وضع ل نامج جفدلفد  ي ما   

وسدرتك سداهاري داظام سدص   سدثالت هبفد  وحقيق لمكانية سدفدخيل دالوحار  سياسة سستهفدس  سدتضخم
نالحظ حيث  .رة عيى سمل تيى سدعاملي ولصالح ما حفدث لعفد سألزمة سألو ىسملفقي  سألواويب ولعارة سدثقة

 التضخم الفعلي
 التضخم المستهدف
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لييغ م  خالل  (01سدشك  )سخنفض معفدل سدتضخم ل  عة كبرية سداظام سداقفد  سزجفدلفد ماذ لفدسلةثنه 
ثكث   مما جعيهثا  م  سدقيمة سمل تهفدفة و ثالث سألو ى سد ايست سدسدتضخم سمل تهفد  اب  ميعفده خالل 

 فاملعفددنيومع ذدك ، سملاضية لاد ايست مقاانة لفداجة ثا سالخنفاض دك   ي سستم   2001 ولعفد مصفدساية
معفدل  هبيط سستم سالة متياعني سمل تثم ل   ي سد ياسة سداقفدلة رقةوهي ما لقي   سثصبحا ا لبني جفدً 

 .سدتضخم وجناح هذس سدربنامج
 سدتضخم سدضمين نالحظ ثن ماذ لفدسلة فرتة سستهفدس  :النمو االقتصادي بعد استهداف التضخم .أ

PNB وPIB ،2000لعفد ثزميت  ةبيحيث ثن معفدالت سدامي سديت كانت سي لارسر ولامي لشك  كبري  

 %9.1 -م  PIBساتفع )سد اة سألو ى م  تبين سياسة سستهفدس  سدتضخم  لجيالية  ي ثصبحت 2006و

 .ووسصيت منيها لجيالًيا  ي ظ  هذه سد ياسة( %9.8ل ى  %8.1–م  PNBوساتفع  %9.8ل ى
 PIBو PNB  معدل نمو:  7الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Le Trésor de la Turquie. 

سع   لطاا هذه سد ياسة مل لعفد  ي :استهداف التضخم وسوق الصرف بعد سعر صرف الليرة. ب
سدتفدخ   سمل كا  سدرتكي ُياول سدباك ظ  نظام ص   ح ، حيثسمسًيا ل  ثصبح عارًما  ي  سدص   م تبط

  سمل كا  تفدخ  سدباك سدتضخم ماذ لفدسلة نظام سستهفدس ف درتكية،سديرية س محالة  ي سديات سدالزم م  ثج 
 سداظامية وسملبيعات ع  سملشرتلات سداظ  ص  ول ،سدصعبة سدعمالت وليع سد يق لش س   ي م ة 26سدرتكي 

PNB PIB 

 السنوات
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  .تقيبا  ثا سالمسية ثسعاا سدص   جع  فقفد متك  م 
 تطور سعر الصرف : 8الشكل

 

 

 

 
 تطور سعر الصرف الحقيقي الفعلي  : (09) الشكل 

 

 

 

 

 
 

Source : Banque Centrale de la Turquie 
كمؤش  ديضعية سيق سدص   لعترب  لّن تطيا سع  سدص   سدحقيقي سدفعيي لت عري غري مباش  

ثسعاا سملاتوني  ي و سألجايب واية سملااف ة سدتواالة عيى سمل تيى سدعاملي حم يب وفق ثسعاا سمل تهيكني 
 مباش ة حفدث سخنفاض كبري  ي 2000ثنه لعفد ثزمة  08م  خالل سدشك  حيث نالحظ ة، هنالة سد ا

 خالل مفدة سستهفدس  ودك  ،لظه  سالهنياا سدكبري  ي سديرية سدرتكيةوهي ما  سع  سدص   سدفعيي سدحقيقي
 ايمة سديرية سدرتكية وهي ما ثعطى افداة ساتفع سع  سدص   سدحقيقي سدفعيي وماه ساتفاع سدتضخم سدضمين

تااف ية ت كيا نظ ًس الخنفاض سديرية  سخنفضت 2001ودك   ي  ،سدعاملي ىتااف ية ثكرب درتكيا عيى سمل تي 
 .ساتفاع ثسعاا سدبرتول سدفعيي ل بب سدحقيقي وسهنياا سع  ص فها كيةسدرت 
 2000ثن معفدالت سدفارفدة افد ساتفعت خالل ثزميت  نالحظ :معدل الفائدة بعد استهداف التضخم . ج

لشك  كبري، وماذ ثن ثصبح سدباك سمل كا  لتمتع لاالستقالدية لفدث ل تخفدم سع  سدفارفدة سدييمي   2006و
 . ي سياسة سستهفدس  سدتضخم وختفيضه تفداجيًيا ةكأرس

 دوالر أورو 

 سد ايست

ية
رك

ة ت
ير

 ل

 معفدل سدص  

Source : Banque Centrale de la Turquie. 

 

 سد ايست

 سع  سدص   سدفعيي سدحقيقي

 أسعار المستهلك أسعار المنتج
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 سعر الفائدة اليومي تطور : 10الشكل 

 

 
 
 
 

 

Source : Banque Centrale de la Turquie 

تبين سياسة سستهفدس   تفداجييا  ي ظ سخنفض نالحظ ثن معفدل سدفارفدة سدذ  كان م تفًعا جفًدس 
فرتة سستهفدس   ثنه خالل ما لعينسدص لح، ستهفدس  سدتضخم خالل فرتة س %60حيث وص   سدتضخم

سدفارفدة اصرية سألج  م   سدرتكي ث  لشكال  ي م سابة ثسعاامل لك  دفدى سدباك سمل كا   سدتضخم سدضمين
ايصت م  خماط  سإلا سض حيث ثصبحت سديت خالل عميياته  ي سيق سداقفد لفض  سدتطياست سإلجيالية 

 .آجال سالستحقاق ثطيل مما ثرى ل ى سخنفاض تفداجيي  ي ثسعاا سدفارفدة عيى سملفدلني سملتيسط وسدطيل 
نالحظ م  خالل سدشك  ثن تفدفق سالستثماا  :حركة رؤوس األموال بعد استهداف التضخم .د

كان  ي ساتفاع م تم   ي حني ثن   2009حىت  2001سألجايب سملباش  سدفدسخ  ل ى ت كيا  ي سدفرتة م  
 .2006لكار لاعفدم وهي ما لف  ه ل نامج سالستق سا سدذ  طبقته ت كيا لعفد ثزمة  سالستثماا سخلااج

 ($مليار) 1111و 1111 تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بين  :11الشكل 

 

 

 

 

 
 

Source: le prince Philipe, la Turquie, mission économique d’agence pour le 

commerce extérieure, 15 au 19 octobre 2012, p: 28. 

 االستثماراألجنبي المباشر الداخل

 االستثماراألجنبي المباشر الخارج

 ميزان االستثمار األجنبي المباشر
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 وظيفتها ع  سدرتكية سديرية خت ج مل:سياسة حذف األصفار واالنتقال إلى الليرة التركية الجديدة: ثانيا
 ثن سملع و  وم  (Irfan Civcir, 2003, p: 21) ديمباردة وسيية كيهنا ع  ل  دالرخاا كيسيية
 سهنيااه ل ى ديؤر  سدحقيقي سالاتصار عيى سدام  مع تؤر  ثن اللفد سداقفدلة سألواسق ده تتع ض سدذ  سدضعف

 .عميتها م  سألصفاا حذ  عميية هي ت كيا  يسالاتصار   سإلصالح خطيست ثهم لعفد، فم  فيما
 (1111-1899) سعر الصرف الرسمي لليرة التركية مقابل الدوالر:  2الجدول

 .سدباك سمل كا  سدرتكي :المصدر

 :(12: ، ص4116عبفد سدح ني جيي  سدغاديب، )هي اري ية ثسباب دثالرة سدعمية تغيري سدرتكية ا ات سدحكيمة
 م  لكثري ثسه  هي وسملاللني سآلال  ومئات عش ست مع سدتعام  ،سدرتكية سديرية  ي وسدثقة سملصفدساية تفدين

 سحملاسبة مع مشاك  ت بب متعفدرة فيها؛ ثااام سدتحكم وميك  وسدرتديينات وسملييااست سملاللني مع سدتعام 
 6 افع عيى سنعكس سدذ  سألم   ثصغ دعمالت سملصممة سإلحصارية وسدربسمج سدفدفع ونظم سدبيانات ومعازجة

 :مت سديصيل ل ى سديرية سدرتكية سزجفدلفدة كما لييوافد . سملشاك  تيك عيى دتغيبس حىت لتم ثا  وديس صفااث
 سدرتكية سديرية م  ثصفاا ستة حذ  ط لقة ع  سدعمي ت مية إلعارة سالستعفدسرست لفدثت 2003 عام  ي

 سألواسق ولقيت  2005جانفي  ي تافيذه مت( New Lira)سزجفدلفدة  سديرية هي جفدلفدة عمية ولصفدسا
، 1م   سزجفدلفدة سداقفدلة سألواسق فئاتوتكينت ، 2005عام هنالة حىت سدقفدمية سملعفدنية وسدعمالت سداقفدلة

 م  سدكبرية وسدفئات ا وش 10، 21، 60، 1، 6 سملعفدنية وسدعمالت جفدلفدة ت كية درية 10، 20، 60
 .سدعمية

ثصفدات ت كيا  ي عام  :لليرة التركية بعد األزمة المالية العالمية العودة إلى التسمية القديمة :ثالثا
 سألصفاا  ي تغيري رون ماها سزجفدلفد كيمة فقط وحذفت سديرية سسم عيى فيها عمية جفدلفدة ثلقت 2008
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 لأحوام واطع معفدنية جفدلفدة نقفدلة ثواسق تصميم مع سزجفدلفدة سدرتكية سديرية م  لفدل لاديرية سدرتكية ومسيت
 سديرية وهي ديعمية سألصيي سالسمل ى  سدعيرة هي سدعميية هذه م  وسدغالة فقط لادت مية سدتغيري وكان جفدلفدة
 ي مااس و  .سختفت سديرية سدرتكية متاما م  سد يق 2060جانفي  06 ي ، و تأمياها وصعيلة تاول ها وزلارة

ما رفع  وهي م  ايمتها %66.1هبطت سديرية ل ى ثرىن م تيلاهتا مقال  سدفدوالا حيث خ  ت  2061
خ  ت  سد راسية سدرتكية سالنتخالاتسدباك سمل كا  سدرتكي إللقا  معفدالت سدفارفدة رون تغيري، وحىت لج س  

وصيت  2061نيفمرب 2م  ايمتها مقال  سدعميتني سألواولية وسألم لكية و ي  %20سدعمية سدرتكية ثكث  م  
سدتش لعية  سديرية ل ى ثعيى م تيلاهتا لر  فيز حاب سد ريس سإلسالمي اجب طيب ثاروغان  ي سالنتخالات

و ي ثف ل   ،دييياو 1.09درية ديفدوالا و 2.99وليغ  %1سديت ج ت حياها،حيث ساتفع سع  سديرية سدرتكية 
سد تة مع  ثعي  سدباك سمل كا  سدرتكي ع  سنتها  فرتة تبفدل  سدعمية سدرتكية سدقفدمية ذست سألصفاا ،2061

ذدك سدتاالخ  لإمكان سمليسطاني سألت سك ماذ مية سدقفدمية صالحيتها حيث مل لعفدوامسيا فقفدت سدع، هنالة سدعام
 .تغيري سدعمالت سمليجيرة  ي حيزهتم

عملية معقدة يمكن للجزائر اجتيازها بنجاح باالستفادة من استحداث دينار جزائري جديد . 5
 :التجربة التركية

 :سدص   لازجاسر  لامل سح  سدتادية مّ  نظام :مراحل تطور قابلية تحويل الدينار الجزائري .1.1
 :JORADP, 1963))رالث سياسات ص   هيع فت سزجاسر   :فترة نظام الصرف الثابت.  1.1.1

 سزجاسر  كانت 6811 عام حىت :االنتماء إلى منطقة الفرنك الفرنسي 1891-1891المرحلة األولى 
وهي ما ثرى ل ى سخنفاض كبري . سديطاية ديعمية سدتحيل  سدكييااعفدة  وحكمها سديت سدف نك ماطقة م  جاً س

ل ى ت ك مما رفع الل سدتيسزن  ي مياسن سملفدفيعات  ي سحتياطي سداقفد سألجايب وه وب اؤوس سألميسل وسخت
 .سزجاسر  ملاطقة سدف نك ولرساة سياستها سداقفدلة وسياسة سدص   لشك  م تق 
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 مبا لعارل 6811 ي  مت لنشا  سدفدلااا سزجاسر  : الربط بالفرنك الفرنسي 1891-1894 المرحلة الثانية
ثرى ل ى  6818لاّل ثّن ضعف هذس سألخري ساة  سدف ن ي سدف نك مع سدتكافؤ لافسو  بهسدذ م  غ 0.69

 .سخنفاض م تم  ديفدلااا سزجاسر   وهي ما ثرى ل ى خ وج سزجاسر  هنارًيا م  ماطقة سدف نك سدف ن ي
هبفد  جتاب سدصفدمات  :نظام صرف ثابت بالنسبة لسلة من العمالت 1884-1894 المرحلة الثالثة

متث  سدعمالت سألهم  ي هيك   6891 ي عمية  61نظام ص   رالت لادا بة د ية مكينة م   مت تبين
  .1994ساة  غالة ل ى سداظام هذس سملبارالت سدتواالة وسملادية، وسستم 

تعفدل   إرخالل سد يق ل ى ساتصار سدتيجهمت  سدبرتودية سألزمة لعفد :فترة نظام الصرف الوسيط.  1.1.1
 :(Benbouziane .M, 2002, p: 17) سدتيسزين كما ليي  سمل تيى ل ى للصاده لغية سد مسي سدص   معفدل عيى

 لشك  سديطاية سدعمية ايمة ختفيض هبفد  سد يطات سختذته تفدلري هي :للدينار االنزالق التدريجي سياسة
 ساتفع وهكذس ،6882ل ى سبتمرب  6899عاها ملفدة طيلية م  هنالة  سإلعالن ورون م تم 
 .6886هنالة مااس  69.9و 6880 عام  ي 62.68 ل ى 6899عام  ي 1.92 سدفدلااا م /سدفدوالا

ديفدلااا   22%لا بة ا سا سدتخفيض مت سختاذ 30/08/6886  ي :سياسة التخفيض الصريح للدينار
 سد يق سع  ل ى ثا ب سد مسية سد يق  ي سدفدلااا سع  ص   جع  ديفدوالا سديسحفد، مما رلااا 22.1 ديص 

 آخ  مبقفدساختفيضاً  سداقفدلة مما ساتضى سد يطات ثهفدس  سدعمية مل ُيقق  ي ايمة ختفيض سمليسزلة، دك  ثول

مبثالة لفدسلة جناح سدتحيل  سدتواا   وهي .$/جر  11 ص   سدفدلااا ديصبح سع  6881  ي 10.69%
 .ديفدلااا ووح ل  سدتوااة سخلااجية ونظام سع  سدص  

 جي ات لاظامديعيض  سدعمالت م  سية ل ى سد لط نظام ع  سدتخيي ا سا سختاذ مت :مجالس العملة
 لش س  وحت سدتواالة سملصاا  ممثيي تضموسديت  ،06/60/6881 لفدسلة م  "Fixing"سدتثبيت
 .ع ض ثا  سملاااصة عافد ط لق ع  سدفدلااا ص   سع  وحفدلفد سزجاسر  ولتم لاك

 : ي ظ  هذس سداظام مت ماليي :رة نظام الصرف المعوم المدارفت.  1.1.1
 سدباك تفدخ  لجباالة مع 1996 02 /01/  ي امسياً  نشاطه سنطيق :البنوكسوق الصرف ما بين إنشاء  

 .ايمته تفدهيا م  سدفدلااا محالة ثج  م  سمل كا 
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 االيية تعالا كذدك مت 1990 ساة  ي سخلااجية سدتوااة وح ل  لفدسلة مع :قابلية تحويل الدينار الجزائري
 سمل ن سدص   نظام تبين ظ  و ي ،1991ساة  غالة ل ى سزجاالة سدتحيل  عمييات خيص فيما سدفدلااا وحيل 

 ديمقيمني سد ماح مت 1995و ي جيسن  سالستريسر، عمييات مجيع عيى1994  ي سملفدفيعات وح ل  مت
 ثن لش ط سدفداسسةميسصية  ثو سخلااج  ي سدطبية لاملعازجة سألم  تعيق لذس ثجابية عمالت ل ى سدفدلااا لتحيل 

ثن  ديم تفيفد ميك  ال ديتحيل  سقي  وضع مع وسدغ ض، سديجهة تثبت لبيانات م فق لكين سمليف
 مبيغ حفدور  ي سدتحيل  لعميية سدقيام سخلااج ل ى ديم اف ل  سمل كا  سدباك اخص1997لتواوزها، و ي

سملعامالت  خيص فيما سدتحيل  ثو سدفدفع ثج  م  سألجابية سدعمالت دطاديب اخص ساي  معني، كما
اام لاك سزجاسر  لتخفيض ايمة سدفدلااا سزجاسر    2001 ي جانفي و . اؤوس سألميسل وحيلالتعفدس  ما سزجاالة

 2009هبفد  سدحفد م  تطيا سدكتية سداقفدلة سملتفدسودة  ي سألسيسق سمليسزلة، و ي  % 1و 2لا بة ترتسوح لني 
سالاتصار سديطين م  آراا اام كذدك لتخفيض ايمة سدفدلااا ثمام سدعمالت سد ري ية  ي سدعامل م  ثج  محالة 

 .سألزمة سملادية سدعاملية
: الصرف الثابت والمرن يسعر الصرف والوضعية االقتصادية في الجزائر خالل تبني نظام. 1.1 

 :سدتط ق  ي هذه سداقطة ل ى سملؤش ست سالاتصارلة سد ري ة سديت ت تبط ل ع  ص   سدفدلااا فيما ليي ميك 

  سع  تقيباتثن  62نالحظ م  سدشك   :PIB الناتج المحلي اإلجماليسعر الصرف ونمو . 1.1.1
 ثسعاا وسخنفاض 6891 ي  سدفدلين ثزمة وماذ ،PIB مني  ي سخنفاضسدت عياات ل ى  ثوسر   ي ثرت سدص  
 ي  ،6880و6891لني عامي %6.1كبرية ل ى متيسط ساي  افداه  لفداجة سدامي تباطأ 6891  ي سدافط

ع   سيق سدص   تقيبات   كان فيها معفدل سدامي سيبًيا وافد 6881-6899و 6811حني ثن سايست 
سستق  معفدل سدامي  ، وخالل تبين نظام سدص   سمل ن6881سدتخيي ع  نظام سدص   سدثالت  ي كبرية لعفد 

    .%1و %1لني 
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 1111و 1891 بين( $/جد )تطورات الناتج المحلي اإلجمالي وسعر الصرف : 11 لشكال
 
 
 
 
 

 .م  لعفدسر سدباحثان لاالعتمار عيى معييمات م  سدباك سدعاملي: المصدر

سزجاسر   لثبات معفدل  سالاتصار سدثالت متيا تبين نظام سدص   خالل: والتضخمسعر الصرف . 1.1.1
لاالاتفاع معفدالت سدتضخم  سدتضخم وسستق ساه ولعفد سالنتقال ل ى سد لط ل ية م  سدعمالت نالحظ تذلذب

حيث مل تؤر  سدتخفيضات سملتتادية  ي ايمة سدعمية  6886-6880ولني  6880-6891 وسالخنفاض لني
 ل ى سد يطات زجأت ذدك ميسجهة زسرت معه خفدمة سدفدل ، وم  ثج  ل ى ساتفاع سدتضخم فح ب ل 

  .%29 ن بة 6882 عام هنالة  ي سد اي  سدتضخم معفدل حيث ليغ سداقير، خيق
 1111-1891 في الجزائر بين( $/دج)تطور معدالت التضخم وأسعار الصرف :13 لشكال

 
 
 
 
 

 
 م  لعفدسر سدباحثان لاالعتمار عيى معييمات م  سدباك سدعاملي: المصدر

 ي  1%و %61ل ى  %20م   سخنفضت معفدالت سدتضخم سمل ن سدص   نظام ظ  تبين  يو 
 عيى سدتيسيل وهي ما لفدل عيى ثمهية سدتح ل   ي ختفيض معفدالت سدتضخم، 6889 يو  6881و 6881
 سألسعاا سخنفاض ل ى ثساًسا ذدك ول جع سدتضخم، م تم   ي لاخنفاض متيات 2002و 6889 لني وسدفرتة

PIB 

 سعر الصرف

 معفدل سدص  
 معفدل سدتضخم
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وكذس ذ  ح   م  وضعية مياسن سملفدفيعات سألساسية وكذس ساتفاع ثسعاا سدبرتول سد سدغذسرية ديميسر سدفدودية
ل بب سالاتفاع  ي سألسعاا  ي  %1.81ختطى معفدل سدتضخم  2001و ي سدص   سألجايب،    سحتياطي

 .عفّدة اطاعات كادااسعة وسخلفدمات وسمليسر سدغذسرية لفداجة ثا  ل بب ختفيض ايمة سدفدلااا سزجاسر  
سدص    كانت سحتياطات 6881-6890خالل سدفرتة  :واحتياطي الصرف سعر الصرف. 1.1.1

م  جا  كبري م  هذه سالحتياطات م  حميياا روالا، وكان لاك سزجاسر  لت 0.61و 2.92تتأاجح لني 
 ثسعاا سنتعاش ماذو  سمل تيى سملطييب وهي ما ثنقص م  حومها ثج  سدحفاظ عيى سع  سدص   عافد

 سحتياطيات لباا  هلا مسحت سخلااجية  ي سملفدفيعات فيسرض وحقيق م  سزجاسر  متكات 2000  ي سدافط
 ميياا روالا عام 201 ل ى 2000 عام روالا ميياا 66.86 حيث ضاعفتها م  سألجايب سداقفد م  كبرية

 دتص  2000 ثوسر   ي ديربمي  روالا 20 هذه سدالارة ساتباًطا وريًقا لااتفاع ثسعاا سدافط م وت تبط  2061
 .(Moudene.N, 2003, p: 38)ديربمي  روالا 610 ب 2009 عام سدذاوة ل ى

 1119-1891 تطور احتياطي الصرف الجزائري في ظل نظامي الصرف الثابت والمرن بين :64الشكل 

 
 
 
 
 

 .معييمات م  سدباك سدعاملي م  لعفدسر سدباحثان لاالعتمار عيى :المصدر

 م  سألول سد لع  ي روالاس ديربمي  12 ل ى سد ه  سدعقاا  ثزمة لعفد سدافط ثسعاا  ي سدكبري سالخنفاضو 
 سإلرخااست  ي حار سخنفاض مما ثرى ل ى سدبالر صاراست حصيية  ي كبري سخنفاض ل ى ثرى 2008

وليغ حوم سالحتياطات لعفد ت سجع ثسعاا  .سألجايب سداقفد سحتياطيات  ي ممار  سملرتسكمة ول ى سخنفاض
فاض  ي سع  سخن مع 2061ميياا روالا  ي  661.6روالا، مث ميياا  611.6حني  2061سدبرتول  ي هنالة  

ل بب ا سا سارتسض سدفدودة م  لاك سزجاسر  م  خالل خيق كتية نقفدلة رون  ص   سدفدلااا سزجاسر  

 معفدل سدص  
 لحتياطي سدص  
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بيغ سحتياطي ص   لأن م 2069مش وع اانين سملادية د اة  ي حمافظ لاك سزجاسر   كما ص ح،  مقالالت
م  سملتياع ثن لبيغ ايمة  هنّ إ، وح ب تياعاته ف2069هنالة شه  سبتمرب   روالاميياا  60201سزجاسر  ليغ 

 .عيى سدتيسيل 2020و 2068و 2069ساة  ميياا روالا مع هنالة 9102 و 9809و 9102
  :ل ى فيه تط قن: وضعية سعر صرف الدينار الجزائري في إطار هيمنة سوق الصرف الموازية . 1.1

 سدعمية عيى سدحصيل  ي سمل كالة : ثمهها :الجزائر في ةالموازي الصرف سوق تنامي أسباب.  1.1.1
سديت تيسجه  كبريةسد صعيلةسد ؛سدصعبة سدعمية ل ى ديتحيل  سدقال  ديمبيغ سألاصى سدحفد وحفدلفد ؛سدصعبة

 عيى سملف وضة سدقيير؛ سدتواالة عميياهتم متيل  ثج  م  سدصعبة سدعمية ل ى سدفدلااا وحيل   ي سمل تيارل 
وزلارة عب  سملفدلينية سخلااجية  6891ثزمة سدبرتول  ي  كما ضاعفت سدحفدور؛ عرب سألميسل اؤوس تفدفقات
 ؛سدص   وعمييات سالستريسر عمييات عيى سملف وضة سدقيير

تتمث   ي سملغرتلني وسملتقاعفدل  سملغرتلني؛  :مصادر تمويل سوق الصرف الموازي في الجزائر. 1.1.1
 سد يسح؛ لاإلضافة ل ى مصارا ثخ ى كادته لب وسدتوااة لاألسيحة؛ سدعمال سألجانب؛

م  خالل  نالحظ :سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تواجد سوق الصرف الموازية . 1.1.1
سدقيير سملف وضة عيى سملتفدخيني  ي  ول بب 6891عفدم وجير سيق ميسزلة ديص   اب   سزجفدول سمليسيل

 6811فادفرتة م   سيق سدص   سد مسي لاإلضافة ل ى سياسة لحالل سديسارست خيق سيق ديص   سمليسز ،
 6899-6899ع فت سستق سا  ي سع  سدص   سد مسي وساتفاع  ي سع  سدص   سمليسز  لني 6898ل ى 

زلارة سدطيب عيى سدعمية، ولعفد  م  مثسدص   و  ل بب سخنفاض ثسعاا سدبرتول وم  مث سخنفاض سحتياطات
ثن سع  سخنفض كما ل ى سخنفاض حار  ي ايمة سدفدلااا، ثرى سدت ي    ي ختفيض ايمة سدعمية 6880

ساتفاع ايمة سدفدلااا  وهي ما لف  ه 2000  ي 62.10ل ى  6881  ي 61.20 سدص    ي سد يق سمليسز  م 
ولراسج ا يمة سدق ض سمل تافد  سدقال  ديتحيل  سدكيي ديفدلااا  6886 يلعفد لا سا عميية سدتحيل  سزجاري 

 .2000وساتفاع ثسعاا سدبرتول  ي  6881 سدص   مكاتب لنشا  لا ساو  6881 ي 
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 سعر صرف الدينار الجزائري الرسمي والموازي بالنسبة للفرنك الفرنسي: 3 جدولال
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Source: BOUCHETA Yahia, Etude des facteurs déterminant du taux de 

change du Dinar Algérien, Thèse pour l'obtention de doctorat Es-sciences en 

Sciences Economiques, UNIVERSITE ABOU-BAKR BELKAÎD, TLEMCEN, 

2013-2014, p: 74. 
 

لذ ليغت ايمة  ،2001ثن سع  سدص   ع   سستق ساًس سلتفدسً س م  ساة  رناهث نالحظ م  سزجفدول
 ي سد يق سد مسي وميك  لاجاع ذدك ل ى اانين  رج 81رج مقال   81.1سدصعبة  ي سد يق سمليسزلة  سدعمية

 20سملق  ب افع اثمسال ش كات سالستريسر ل ى  2001سايست وكذس ا سا  1ماع سستريسر سد يااست سألا  م  
نالحظ ثن  2061-2009ثما لني  .مييين رج مما لعين نقص سدطيب عيى هذه سدعمية  ي سد يق سمليسز 

اتفاع سألواو مقاانة لادفدوالا، لاإلضافة ل ى سدالارة  ي سألجيا السع  سدص   سد مسي ساتفع م  جفدلفد نتيوة 
دص   سد مسي وسمليسز  ميك  هذس سدف ق سدكبري لني سع   س.  ست سدالارة  ي سألجيا لأر  اجعيوكذس مؤخ
 .سملتفدسودة  ي سد يق سمليسزلةااليية سدفدلااا ديتحيل  لاإلضافة ل ى سدكتية سداقفدلة سدكبرية  لعفدمتف ريه 
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 1111-1111 تطور سعر الصرف الرسمي والموازي للفترة :4 جدولال

 (أورو والدينار الجزائري: الوحدة) 
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سعر الصرف 
 601 601 601 81 606 609 88.90 81.10 81 91 99 92.21 الرسمي

سعر الصرف 
 616 610 612 629 621 620 601 600 81.1 620 81 91 الموازي

سدفدكتياسه، جامعة ا اطياة، اااة مالك، لشكادية سالاتصار غري سد مسي  ي سزجاسر ، ثط وحة مقفدمة داي  شهارة  :المصدر
 .611 :ص، 2008-2060

 خاتمة .9
 م ونة ُتفدخ  ثن عيى سداقفدلة سد يطات جيرب م تفع لشك  سألميسل  ؤوسد سدكبرية سدتفدفقاتلّن   

 رتكي، دذسسد سالاتصار وسهنياا  ي سدعمية كما حفدث  ي تيت  حفدوث تفار  ثج  م  عميتها ص   سع   ي
اب   وسمليسز  سد مسي سدص    كبرية لني سع   فوية وجير سدعمية ل بب لإصالح تضطيع ت كيا ثنا ات 

 سخلطية ك ، فكانتك  سالاتصار  سإلطاا تعالا حني سد يق مليسصية ميجهة ث  لصالحات  يسدفدخيل 
سدعمية سحمليية  عيى سد كان سعتمار زسر فكيما لاواح، سد ياني سدص   وتيحيفد سع  تيحيفدهي  سألو ى
 ت كيا  ي سدفرتة له اامت ما ميك  سختاذ وماه سدكيية، سالاتصارلة سد ياسة سدحكيمة عيىسيط ة  زسرت

 خيق عمية جفدلفدةفإذس كان  .ديواسر  كاميذج عميتها داظام وماظم كيي لصالحم   2002-2001
 ووجير سملال اثس ح الات لتح ل  م فيق م ن ص    ي ظ  نظامكيي لشك    يتحيل وجعيها االية د

وهي ما لؤكفد صحة سدف ضيات  سديطين سالاتصار وضعية عيى خطً سذدك لشك   د  ص   كا ٍ  سحتياطي
 .سملط وحة

 :قائمة المراجع. 9
 .وسدتيزلع دياش   تقب سمل رسا :سألارن.سدفدودية سملادية سألسيسق (.4112. )سدبك   ثنسو  صا ي وديفد

 .رسا زه سن دياش  وسدتيزلع :سألارن. المالية الدولية (.4112. )سعير جالفد مشكيا سدعام  
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ثط وحة مقفدمة داي  شهارة سدفدكتياسه،  .لشكادية سالاتصار غري سد مسي  ي سزجاسر  (.4111. )اة مالكاا
 .جامعة ا اطياة

سإلصالح سداقفد   ي ت كيا وسياسة حذ   (.4116. )اجا  جال  عباس و عبفد سدح ني جيي  سدغاديب
 (.2)، ية سإلرساة وسالاتصار ديفداسسات سالاتصارلةجمية كي .سالصفاا م  سديرية
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