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 عرفت اجلزائر يف اآلونة األخرية اختالال ملحوظا يف التوازنات ادلالية الكلية
بسبب الصدمة النفطية منذ منتصف سنة  2014فباإلضافة إىل تراجع سعر
البرتول وىو عماد اقتصادىا ،شهد الدينار اجلزائري اخنفاضا مهوال ،حيث
سجلت الفرتة األخرية مستويات قياسية مل تعرفها البالد منذ االستقالل ،بلغت
فيها قيمة الدوالر الواحد 110.753دينارا ،و بذلك يكون الدينار قد فقد
ما يزيد عن  20يف ادلائة من قيمتو ما بني  2012و  ، 2016وىو ما
يكشف نسبة ىامة من تقلبات ومراجعة سعر صرف العملة الوطنية ،وقد
كانت ىذه ادلراجعة أقل بالنسبة للعملة األوروبية .
يف ىذا الصدد ،ىناك من االقتصاديني من يرى بأن السياسة ادلنتهجة من قبل
بنك اجلزائر تكرس ختفيض قيمة الدينار ،هبدف رفع حصيلة اجلباية النفطية (من
حيث القيمة بالدينار) و أيضا تقليص عمليات االسترياد من حيث احلجم
والقيمة و ختفيض االستهالك الداخلي ،يف ظل سلاوف استمرار تراجع ادلداخيل
بالعملة الصعبة ،نتيجة عدم جتاوز متوسط سعر برميل البرتول  50دوالرا يف
بداية ىذه السنة ،ومن ّمث احلد من استنزاف احتياطي الصرف الذي قد ال ميكن

لو يغطي أزيد من  3سنوات من االسترياد.
بالتأكيد ستضرب األزمة النقدية األسواق اجلزائرية بشكل قوي ،وقد بدأت فعال
تتبدى تداعيات اهنيار الدينار أمام الدوالر،وذلك من خالل ارتفاع ادلواد
االستهالكية يف السوق بسبب التضخم ،األمر الذي أثر سلبا على القدرة
الشرائية للمواطنني .كما أدى تآكل العملة إىل اضطرار احلكومة لالستنجاد
باالحتياطات الضخمة من العملة الصعبة اليت دتلكها اجلزائر ،وىو ما سيؤدي يف
األخري إىل تراجع ادلخزون االحتياطي .وال تقتصر تداعيات هتاوي العملة على
ادلواطنني ،بل تتعدى ذلك إىل الشركات التجارية ادلنتجة وادلستوردة للمواد
األولية ،إذ ستكون يف وضع ال حيسد عليو ،بسبب صعود الدوالر مقابل
الدينار.

انطالقاً من الوصف السابق ،حتدد إشكالية ىذا اليوم الدراسي من خالل
التساؤل التايل:
ما ىي األسباب احلقيقية وراء هتاوي قيمة الدينار اجلزائري ،و ما مدى انعكاس
سياسات سعر صرف الدينار اجلزائري على االقتصادي اجلزائري ؟

 إشكالية اختيار نظام الصرف ادلالئم (أنظمة الصرف وتأثريىا على النمو
االقتصادي و التضخم).

 زلددات سعر صرف الدينار اجلزائري.
 سوق صرف العمالت ادلوازي يف اجلزائر.
 تأثري تغريات سعر النفط على سعر الصرف يف اجلزائر.
 استشراف سياسات سعر الصرف يف اجلزائر

مالحظة :ادلشاركة مفتوحة ألي مداخلة ذلا صلة بادلوضوع.

 توضيح األسس النظرية احملددة لسعر الصرف .
 التعرف على واقع سياسات الصرف يف اجلزائر و حتليل تأثريىا على
ادلتغريات االقتصادية الكلية ،من خالل دراسات تطبيقية قياسية.
 البحث يف أسباب تدين قيمة الدينار اجلزائري والتخفيضات ادلتتالية.
 اقرتاح حلول و مضامني سياسات دلعاجلة ادلشكلة وفقا لنتائج دراسات
تطبيقية.

شروط المشاركة:

اللجنة التنظيمية:
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رئيس اللجنة التنظيمية:
برعاية السيد مدير سلرب النقود و المؤسسات المالية في المغرب
العربي
وحتت اشراف رئيس فرقة البحث رقم04 :
أ.د بن بوزيان محمد
رئيس اللجنة العلمية :
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أعضاء اللجنة العلمية:
 أ.د .بوثلجة عبد الناصر
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 أن ال يكون البحث قد سبق و قدم يف أي ملتقى علمي أو

 د .كرزابي دنيا

مت نشره يف أي رللة.
أعضاء اللجنة التنظيمية:

 د .سحنون مريم
 د .عوار عائشة
 د .يوسفي كريمة
 د .عليوي فاطمة الزهراء

 أن يكون موضوع البحث منسجما مع أحد احملاور.
 أن ال يتجاوز عدد صفحات ادلداخلة  15صفحة من حجم
. A4
 أن تتضمن ادلداخلة ملخص بلغة ادلقال و آخر بلغة غري ادلقال
 ان تكون ادلدخالت باللغة العربية مكتوبة باخلط
 Traditional Arabicو باللغة األجنبية خبط

 أ .بن عيسى أمينة
 أ .قشيوش عمر
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مهمة:
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 د .حاليلي نريمان
 د .بن دحمان امينة
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 آخر أجل الستقبال ادلداخالت كاملة يوم  30أفريل 2017

 الرد على قبول ادلداخالت يوم  03ماي 2017
 انعقاد اليوم الدراسي يكون يوم  11ماي 2017
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