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Abstract 

This research paper aims to highlight the reality of  Foreign reserves in Algeria light of 

economic development and openness to the world, and keep them for purpose of achieving 

import goals of economic stability, this study concluded that the Algerian economy is attached 

to hydrocarbons which is associated with the rise in oil wich led to the accumulation of the 

volume of foreign exchange significantly. 

The study started with a theoretical part on the most import concepts related to the foreign 

exchange reserve, we also devoted the second part to the study of the foreign exchange reserve 

in Algeria during the period (2010_2021). 

The study ended with a set of results and recommendations that serve in this study.             
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ة ) ي الجزائر خالل الفتر
 
 (2021-2000تشخيص واقع االحتياطات األجنبية ف

 

 أسماء صالحي 

 الجزائر ،  المركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة   ، ةالباحث

 حليمة بعيس 

 الجزائر ،  المركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة ،  ةالباحث

 

 

 الملخص

ي ظل التطور االقتصاد واالنفتاح عل العالم  
ي الجزائر ف 

تهدف هذه الورقة البحثية إىل إبراز واقع االحتياطات األجنبية ف 

به   الجزائري  وتحتفظ  االقتصاد  تعلق  الدراسة  هذه  وتوصلت  االقتصادي،  لالستقرار  مهمة  أهداف  تحيق  لغرض 

ي بشكل كبت   افق مع االرتفاع أسعار النفط الذي أدى إىل تراكم حجم النقد األجنب 
 .بالمحروقات المتر

المتعلقة باالحتياطي الرصف   المفاهيم  أهم  النظري عل  الدراسة بجزء  انطلقت  ي  لقد 
الثان  الجزء  ، كما خصصنا  ي األجنب 

ة ي الجزائر خالل الفتر
ي ف    .(2021-2010) لدراسة االحتياطي الرصف األجنب 

ي هذه الدراسة
ي تصب ف 

 . وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج ثم التوصيات البر

، ال: الكلمات المفتاحية ي ، المستوى األمثل الحتياطي الرصف األجنب  ي  . جزائر االحتياطي الرصف األجنب 

 

 

 المقدمة 

ي    
ف  للتأثت   ة  أهمية كبت  ولها  الدولة،  تستخدمها  ي 

البر المهمة  الوسائل  إحدى  ي  األجنب  الرصف  االحتياطات  تعد 

تعتت    االقتصادي، فهي  االستقرار  تحقيق  ي 
ف  الدولية خصوصا  والمالية  االقتصادية  والسياسات  االقتصادية،  القطاعات 

 دعم االقتصاد لقطاع المحروقات.  كصمام أمان لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة، وأداة

ي لتأمي   حصولها        وان تراكمها لها تأثت  فعال عل األنظمة االقتصادية وتلبية احتياجات الدولة من النقد األجنب 

ي ونجاح إدارته   ي إدارة االحتياطي الرصف األجنب 
عل مواد أولية ومستلزمات اإلنتاج المستوردة مما أدى إىل اتخاذ إجراءات ف 

ي السياسات االقتصادية المطبقة خاصة السياسة النقدية. ي
ي زيادة الثقة ف 

 نعكس ف 

ي عن طريق أسعار النفط        ي سعت اىل تكوين حجم األمثل الحتياطي الرصف األجنب 
والجزائر من ضمن الدول البر

ي تعرضت لها أسعار النفط. 
ة بعد الصدمة البر  إال انه عرف انخفاضا بمستويات كبت 

 ذه الدراسة يمكن طرح اإلشكالية اآلتية: من خالل ه
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ة )  ي الجزائر خالل الفتر
 
ي ف  (؟ 2021-2010ما تشخيص واقع االحتياطي الرصف األجنب 

 لإلحاطة أكتر تم تجزئة اإلشكالية الرئيسية اىل األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟ وما أهم مكوناتها؟_ ما المقصود باحتياطات الرصف األجنبية

اف. _ هل  ي بأسعار النفط وتتعرض لتأكل واستت    تتأثر االحتياطات الرصف األجنب 

؟ - ي  هل تحتوي الجزائر عل كمية مقبولة من النقد األجنب 

 

 الفرضيات: 

 : ي يمكن اجازها فيما يلي
ي اعتمدت عل اإلجابة عن جملة من األسئلة الفرعية البر

 أما الفرضيات البر

ان المدفوعات أو تعديل سعر الرصف. _ هي مجموعة األصول   الخارجية تحت الترصف السلطات النقدية بغية تمويل مت  

ي  
النفط وبيعه ف  الرشيدة كتمويل من خالل  المفرط واإلدارة غت   النفط الستخدام  بأسعار  تتأثر االحتياطات األجنبية   _

 .  االقتصاد العالمي

 _ نعم استطاعت الجزائر عل تكوين االحتياطات كافية من النقد وتسوية المدفوعات الدولية.   

 

 أهمية الدراسة: 

الهميته نظرا  ذاته،  حد  ي 
ف  ي  األجنب  الرصف  الحتياطي  الموضوع  أهمية  من  البحث  أهمية  السلطات   تنبع  لدى 

ه باالقتصاد الجزائر وتحقيق االستقرار االقتصادي.   الحكومية والنقدية، ومدى تأثت 

 

 أهدف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إىل: 

ي بالدي. 
ي ف   _ معرفة واقع احتياطي الرصف األجنب 

ي االقتصاد الجزائر. 
 _ الوصول إىل إمكانية تحديد المستوى األمثل من االحتياطيات األجنبية ف 

 :  كالتاىلي
 والختبار الفرضيات السابقة يمكن تقسيم الورقة البحثية إىل قسمي  

 . ي  المحور األول: المقاربة النظرية الحتياطي الرصف األجنب 

ة ) ي الجزائر خالل الفتر
: االحتياطات األجنبية ف  ي

 (. 2021_ 2010المحور الثان 
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ي   المحور األول: المقاربة النظرية الحتياطي الرصف األجنب 

ي   أوال: تعريف االحتياطي الرصف األجنب 

 : ي مفهومي   أساسي  
ي ف  ي االحتياطي الرصف األجنب 

 يمكن حرص المفاهيم المتعلقة ف 

 _ المفهوم الضيق: 1

ي الذهب واألصول الموجودة لدى البنوك المركزية والسلطات 
ي ف  ينحرص مفهوم الضيق الحتياطي الرصف األجنب 

 ، ونذكر اهم التعريف التالية: مالت المختلفةالنقدية، وعادة يكون االحتياطي للع

ي _  األجنب  الرصف  االحتياطات  النقدية    تعرف  السلطات  تحت ترصف  الموجودة  الخارجية  "األصول  أنها:  عل 

ي أسواق الرصف للتأثت  عل سعر رصف  
ان المدفوعات التمويلية، او التدخل ف  والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات مت  

 (IMF, 2011, p. 05) . العملة، أو غت  ذلك من األغراض ذات الصلة"

: "روبرت هيلريرى _  ي تمتلك خاصيتي  
  " االحتياطات األجنبية أنها تلك األصول البر

امات المالية والتجارية.  ي كل األوقات من قبل االقتصاديات الخارجية كوحدة لسداد اللتر 
 األوىل: أن تتمتع بالقبول ف 

 (.H. Robert, 1966, p. 296; 297) . ثانيا: أن قيمتها تتم بوحدات نقدية أجنبية معروفة دوليا عل وجه اليقي    

ي _   : المفهوم الواسع الحتياطي الرصف األجنب 

 يشمل المفهوم الواسع لالحتياطات األجنبية العنارص التالية: 

 رصيد الدولة من الذهب الموجود بالبنك المركزي.             * 

ي وغت  ذلك من العمالت.   * االحتياطيات الرسمية من العمالت األجنبية القوية كالدوالر األمريكي واليورو األورون 

يحة االئتمانية.  ي حدود الشر
 * حق الدولة للسحب من الصندوق الدوىلي ف 

ي يخصصه
 ا الصندوق النقدي الدوىلي للبلدان األعضاء. * حقوق السحب الخاصة البر

 * الهبات والمساعدات بالعملة الصعبة. 

 . ي اض الخارج   * قدرة الدولة عل االقتر

ي تتم حينما يقبل البلد أما دين أن يستخدم البلد الدائن له رصيده  
اكمة ويقصد بها تلك التسهيالت البر * التسهيالت المتر

ي تسوية مدفوعاته الخارجية
،  . لديه ف   ( 78,79، الصفحات 1997)زكي

  

ي .   يشمل المفهوم الواسع عىل مكونات احتياطي الرصف األجنب 

 نستنتج من خالل التعاريف أن: 

ي  عبارة عن أصول مقومة بالعملة األجنبية تكون خاضعة لسياسة النقدية للدولة وتتمتع   : االحتياطي الرصف األجنب 

بسيولة عالية وتكون متاحة بسهولة، وهذا لمواجهة الصدمات الخارجية وإدارة سعر الرصف، ويعتت  مؤشر رئيسيا عل  

  قوة االقتصادية المالية للدول. 
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ي   ثانيا: طرق التمويل االحتياطي األجنب 

:  إن طرق ي
ات مختلفة عل السوق وهي كاآلنر  التمويل االحتياطات لها تأثت 

(، ال يؤثر عل سوق العمالت األجنبية   اض من خالل إصدار سندات بالعملة األجنبية أو بطريقة أخرى )قرض دوىلي * االقتر

ي أن يك
ي العملة المحلية وبالتاىلي ال ينبع 

ة عل اإلطالق ال توجد معاملة ف  ون هناك تأثت  مباشر عل  )سعر الرصف( مباشر

 سعر الرصف. 

ي السوق الفوري 
ات توقيت عل سوق العمالت األجنبية فقط، ألنه من وجود معاملة ف  * مقايضة العمالت األجنبية تأثت 

ي المستقبل لذا 
للبيع العملة المحلية والحصول عل العمالت األجنبية هناك مساواة ويتم إجراء صفقة معاكسة للتسوية ف 

ي ان يتأثر سعر الرصف. فان ال
 مستوى العام ال ينبع 

اء المباشر للعمالت األجنبية مقابل المبيعات المحلية، ويمكن أن تؤثر العملة عل سعر الرصف كعرض إجماىلي من   * الشر

 (Nugee, pp. 09,10) العملة المحلية إىل السوق بشكل دائم زيادة. 

 ثالثا: مصادر تراكم االحتياطات األجنبية

اكم من الصادرات بمثابة        ي تتر
اكم االحتياطات، ويمكن اعتبار االحتياطات البر تعتت  الصادرات المصدر األساسي لتر

( يبي   مصادر تراكم  01احتياطات ادخار، فكلما زاد حجم الدخل زادت قدرة البلد عل تكوين االحتياطات والشكل رقم )

 حتياطات األجنبية. اال 

 (: مصادر تراكم االحتياطات األجنبية01الشكل رقم )
  

 مصادر تراكم االحتياطات األجنبية 

 

 فائض الحساب                       التحويالت من جانب                          فائض الحساب 

 الرأسمالي  واحد    الجاري 

 

 

 

 : من إعداد الباحثتي   المصدر

  

   

تحويالت  
العاملين في  

 الخارج 

المساعدات 
 الخارجية 

فائض  
الميزان 
 الخدمات 

حساب رأس  
المال طويل  

 األجل

حساب رأس  
المال قصير  

 األجل

فائض  
الميزان 
 التجاري

ا     
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 رابعا: توزي    ع االحتياطات الرصف حسب الدول 

      : ي
ي والجدول أدناه يوضح كاألنر  أكت  عشر الدول من حيث حيازة االحتياطي الرصف األجنب 

 (: توزي    ع االحتياطات األجنبية حسب الدول01الجدول رقم )

تيب  حجم احتياطي  الدول التر

  )  )مليار دوالر أمريكي

 3217 الصي    01

 1395 اليابان 02

 993 سويشا  03

 596 روسيا 04

 585 الهند 05

 492 هونغ كونغ  06

 454 السعودية  07

 443 كوريا الجنوبية 08

 359 سنغافورة  09

ازيل 10  356 الت 

، : المصدر  (2022)التقرير السنوي للصندوق النقد الدوىلي

ة من الدول الناشئة وهذا حسب   اضات صندوق النقد الدوىلي  من خالل الجدول أعاله نالحظ أن الدول العشر
افتر

تحتفظ باحتياطات بكميات هائلة ويرجع هذا لمواجهة الطوارئ و األزمات االقتصادية، حيث أن الصي   احتلت المرتبة  

  993مليار دوالر ثم تليها بمرتبة الثالثة سويشا    1395مليار دوالر، والمرتبة الثانية اليابان بمقدار    3217األوىل بمقدار

مليار دوالر، وتليها   585مليار دوالر، ثم المرتبة الخامسة الهند بمقدار  596ر، ثم المرتبة الرابعة روسيا بمقدار مليار دوال

بمقدار   السادسة هونغ كونغ  بمقدار    492المرتبة  العربية السعودية  المملكة  السابعة  مليار   454مليار دوالر، والمرتبة 

مليار دوالر،    359مليار دوالر، ثم المرتبة التاسعة سنغافورة بمقدار    443بمقدار    دوالر، والمرتبة الثامنة كوريا الجنوبية 

ازيل بمقدار  ة الت   مليار دوالر.  356وتليها المرتبة العاشر
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ة ) ي الجزائر خالل الفتر
 
: االحتياطات األجنبية ف ي

 ( 2021_ 2010المحور الثان 

ي 
 
ي ف  الجزائرأوال: مكونات احتياطي الرصف األجنب 

ي الجزائر من: 
ي ف   يتكون االحتياطي الرصف األجنب 

. IMF° االحتياطي لدى   : ما تملكه الجزائر من االحتياطي لدى صندوق النقد الدوىلي

 ° الذهب: والذي يتكون من احتياطي الذهب، والذهب الذي ال يتوافق مع المعايت  الدولية، واستثمارات الذهب المؤقتة. 

 الدفع الدولية. ° اتفاقيات 

 ° حقوق السحب الخاصة. 

،  ° العمالت الصعبة )خاصة الدوالر(.  ئ  (24، صفحة 1991)هب 

ي الجزائر02الجدول رقم )
 
ي ف  (: مكونات احتياطي الرصف األجنب 

 مليار دينار  

وضعية   السنة 

 لدى  االحتياطي 

IMF 

الدفع  الذهب  اتفاقية 

 الدولية 

حقوق 

السحب 

 الخاصة

 العمالت الصعبة 

2010 29,1 1,1 00 122,2 11891,2 

2011 45,5 1,1 00 125,4 13759,8 

2012 49,7 1,1 00 129 14805,5 

2013 54,7 1,1 00 129,4 15083,3 

2014 59,7 1,1 0,3 136,9 15628,2 

2015 58,3 1,1 0,3 159,6 15305,4 

2016 27,9 1,1 0,3 133,5 12533,4 

2017 32,4 1,1 0,4 147 11142,8 

2018 40,8 1,1 0,4 147,5 9384,8 

2019 64,7 1,1 0,5 147,8 7426,5 

2020 94,9 1,1 0,5 171,4 6310,6 

2021 100,1 1,1 0,5 540,5 5768,3 

 . الجزائر()تقارير البنك   من إعداد الباحثتي   باعتماد  المصدر: 
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 :  من خالل الجدول أعاله نالحظ ما يلي

ة جدا مقارنة مع مكونات        ي احتياطات الرصف األجنبية عل العمالت الصعبة بنسبة كبت 
إن الجزائر تعتمد ف 

ة الممتدة مابي   
ي فاقت  2015إىل غاية  2010األخرى، حيث نالحظ ارتفاعه المستمر خالل الفتر

مليار دينار،   15000البر

ي أسعار العمالت الصعبة و 
ي انخفاض إىل غاية  إال أنه تراجع احتياطي ف 

ي    5768,3بمقدار    2020يستمر ف 
مليار دينار، ف 

ي ارتفاع مستمر خالل السنوات الخمس األوىل من    IMFحي   نالحظ وضعية االحتياطي  
 29,1بمقدار  مليار دينار  2010ف 

ثم ينخفض إىل غاية    59,7بمقدار    2014إىل غاية   دينار  ثم يعاو   27,9بمقدار    2016مليار  د االرتفاع سنة  مليار دينار 

ي حي   ا نال  100,1بمقدار    2020مليار دينار ويستمر االرتفاع إىل غاية    32,4بمقدار    2017
هب يحافظ  \ مليار دينار، ف 

ة الدراسة بمقدار  ة   1,1عل استقراره وثابتة طيلة فتر مليار دينار، اما اتفاقية الدفع الدولية حافظت عل ثباتها خالل الفتر

  2017مليار دينار وتبقر ثابتة اىل غاية سنة  0,4حيث قدرت ب 2015مليار دينار ثم ترتفع  0,3ر ( بمقدا2014_ 2010)

ي االرتفاع إىل غاية 
 مليار دينار.  0,5بمقدار  2020وتستمر ف 

ة   ي تحسن ملحوظ خالل الفتر
مليار دينار    122,2حيث قدرت ب  2010أما حقوق السحب الخاصة نالحظ أنها ف 

مليار دينار، اال أنها ترتفع خالل    133,5بمقدار    2016مليار دينار ثم تعود باالنخفاض سنة    159,6بمقدار    2015وسنة  

ة  .  540,5، 147,8، 147,5، 147بمقدار 2020، 2019، 2018، 2017السنوات األخت    عل التواىلي

ة الممتدة من ) ي الجزائر خالل الفتر
 
ي ف ات االحتياطي الرصف األجنب   ( 2021_ 2010ثالثا: مؤشر

ات يمكن        تستند معظم النظريات االقتصادية لتحديد المستوى األمثل من االحتياطات األجنبية عل عدة مؤشر

 :  حرصها فيما يلي

 _ مؤشر تغطية االحتياطات للواردات1

 M2_ مؤشر تغطية االحتياطات للمعروض النقدي بالمفهوم الواسع 2

 األجل _ مؤشر تغطية االحتياطات للدين قصت  3

ة الممتدة من )1 ي الجزائر خالل الفتر
 
اد باألشهر ف  ( 2021_ 2010_ تغطية االحتياطات األجنبية لالستتر

ي حالة  
اد ف  ي االستت 

ي يمكن أن يستمر فيها البلد ف 
يركز المؤشر عل الحساب الجاري، يتم قياس عدد الشهور البر

ذات الحسابات الرأسمالية المغلقة، ومعيار التغطية ثالثة  توقف التدفقات الداخلة او انخفاضها، ويعد مناسبا للبلدان  

   (580، صفحة 2022)سعداوي و بن الشيخ،  أشهر وستة أشهر بالنسبة للدول النامية. 
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ي الجزائر. ( أدناه مدى تغطية االحتياطات األجنبية للمستوردات 04يوضح الجدول رقم )و     
 باألشهر ف 

ي الجزائر خالل )04الجدول رقم )
 
 (. 2021_ 2010(: مدى تغطية االحتياطات األجنبية للمستوردات باألشهر ف

 االحتياطي الرصف السنوات 

 )  )دوالر أمريكي

 الواردات  

 )  )دوالر أمريكي

احتياطات  

األشهر   بعدد  الرصف 

اد   االستت 

2010 162,61 40,45 37 

2011 182,82 47,25 35 

2012 191,3 50,35 34 

2013 194,71 54,85 33 

2014 179,62 56,58 28 

2015 144,68 49,73 26 

2016 114,39 47,78 23 

2017 97,61 50,13 19 

2018 80,23 49,63 16 

2019 63,3 35,2 14 

2020 48,88 32,46 15 

2021 ° °46,05 27,97 ° - 

(المصدر:   )البنك الدولي

ي الصادرات       
من خالل الجدول أعاله نالحظ ان الجزائر تمتاز باالقتصاد يعتمد عل النفط كسلعة أساسية ف 

ة ارتفاع نسبة تغطية الواردات من   ي تكوين االحتياطات. خالل الفتر
شهرا  ويعزي    33الذي قدرت ب    2010ومورد رئيسي ف 

ادها وتحسن ذلك الرتفاع أسعار النفط وبالتاىلي تحسن الحساب الج  ي تقوم بها الجزائر باستت 
اري وارتفاع المواد الغذائية البر

ي الحساب الجاري واتباع الجزائر سياسة التقشف المنتهجة 
الناتج المحلي اإلجماىلي اال انه انخفض وذلك بسبب عجز ف 

 من طرف الحكومة. 

 M2_ مؤشر االحتياطات األجنبية ال عرض النقود بالمفهوم الواسع 2

ي ومدى الثقة بالعملة المحلية كما يعت  عن هروب      
يعتت  هذا المؤشر عن درجة قوة او ضعف النظام المرصف 

رؤوس األموال األجنبية اىل الخارج. فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كانت درجة الثقة بالعملة المحلية عالية وبالتاىلي يكون  

ي قويا والعكس. 
 النظام الرصف 
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ي الجزائر. 05لجدول رقم )يوضح او     
 ( أدناه مؤشر تغطية االحتياطات األجنبية لعرض النقدي ف 

( رقم  الواسع  05الجدول  بالمفهوم  النقدي  للعرض  األجنبية  االحتياطات  مؤشر   :)M2    خالل الجزائر  ي 
 
ف

(2010 _2021 ) 

 

 )تقارير البنك الجزائر( من إعداد الباحثتي   باعتماد عل  المصدر: 

نالحظ أن عندما تتجاوز تغطية االحتياطات األجنبية للكتلة النقدية يعزز من قدرة البنك عل اصدار النقود      

ي االقتصاد. 
   وهذا يؤدي اىل تفاقم القوى التضخمية ف 

ة )3 ي الجزائر خالل الفتر
 
 (2021_ 2010_ مؤشر االحتياطات األجنبية إل الديون الخارجية قصتر األجل ف

ام بها يشت  إىل أن الدولة    وهو مؤشر   
ة األجل، وان عدم االلتر اماتها الخارجية قصت   

لقياس قدرة الدولة عل الوفاء بالتر

ي السيولة الدولية األمر الذي يدفع رؤوس األموال إىل الهروب. 
ي من نقص ف 

 تعان 

 

 

 

ي  السنوات 
صاف 

 األصول الخارجية

الكتلة 

 النقدية 

M2 

نسبة 

االحتياطات  

 M2األجنبية اىل 

2010 12005,6 8162,8 1,47 

2011 13880,6 9929,2 1,39 

2012 14932,7 11015,1 1,35 

2013 15267,2 11941,5 1,27 

2014 15824,5 13686,8 1,15 

2015 15375,4 13704,5 1,12 

2016 12596 13816,3 0,91 

2017 11227,4 14974,6 0,74 

2018 9485,6 16636,7 0,57 

2019 7598,7 16506,6 0,35 

2020 6518,2 17659,6 0,36 

2021 ° 6358,9 19633,5 0,32 
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ة   ة ) والجدول أدناه يبي   وضعية االحتياطات األجنبية بالنسبة إىل الديون قصت  ي الجزائر خالل الفتر
- 2010األجل ف 

2021 .) 

ي الجزائر خالل )06الجدول رقم )
 
ة اآلجل ف  (2021_ 2010(: مؤشر االحتياطات األجنبية ال الديون قصتر

االحتياطي  السنوات  حجم 

ي   االجنب 

ة   قصت  ديون 

 األجل 

 )  )دوالر األمريكي

 نسبة التغطية 

)%( 

2010 162,61 1,13 143,90 

2011 182,82 1,14 160,36 

2012 191,3 1,20 159,41 

2013 194,71 1,32 147,5 

2014 179,62 1,97 91,17 

2015 144,68 1,82 79,49 

2016 114,39 1,98 57,77 

2017 97,61 2,09 46,7 

2018 80,23 2,31 34,73 

2019 63,3 2,26 28,00 

2020 48,88 1,78 27,46 

2021 ° °46,05 1,63 28,25 

 . )تقارير البنك الجزائر(المصدر: من إعداد الباحثة باعتماد عل  

ة األجل       اماتها الخارجية قصت   
ي مما يضمن لها سداد التر نالحظ أن الجزائر تمتلك من االحتياطي الرصف األجنب 

 . ي ة وبالتاىلي وفرة هائلة الحتياطي الرصف األجنب   كبت 
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 الخاتمة: 

 : تعد االحتياطات األجنبية من اكت  التحديات االقتصاديات الريعية والناشئة     

اء  ي تشكل الجزء األكت  من االحتياطات نتيجة شر
ي الجزائر من العمالت األجنبية البر

_ تتكون االحتياطات الرصف األجنبية ف 

 البنك المركزي الجزائري الدوالر المتحصل عليه من عائدات. 

 ائر عل النفط من الحكومة لقاء دفعها الدينار الجزائري. _ تعتمد الجز 

ي يرتبط ارتباطا قويا وطرديا بأسعار النفط.   _ ان حجم االحتياطي األجنب 

 _ تنوي    ع مصادر تراكم احتياطات األجنبية. 

 

 التوصيات: 

 _ اإلفصاح عل اإلحصاءات وعدم تضارب  ها من طرف البك الجزائر. 

ي االقتصاد الجزائر 
 ي وعدم االعتماد عل النفط فقط. _ تنوي    ع ف 
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