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Camille SARI à propos du manque de transparence du gouvernement 

algérien sur les placements des réserves de change de l’Algérie. 

ٔاسرفادخ . ٔالس حسة يصادس يانٛحيهٛاس د 160سجم احرٛاعٙ انصشف انجضائش٘ ذحسُا خالل انسذاسٙ األٔل يٍ انسُح انحانٛح ترجأصْا سمف 

.انجضائش يٍ ذحسٍ َسثح ٔيسرٕٖ انشتحٛح يماسَح تانسُح انًاضٛح  

ٔأٔضحد َفس انًصادس أٌ ػذج يؤششاخ ساًْد فٙ ذذػٛى يسرٕٖ احرٛاعٙ انصشف انجضائش٘، ػهٗ سأسٓا لًٛح انًذَٕٚٛح انخاسجٛح انرٙ ال 

كًا ساْى ذُٕع . يالٚٛش دٔالس يرٕسغح ٔعٕٚهح األجم 5ٔذظم يؼظى انًذَٕٚٛح انًمذسج تـ   ،يهٌٕٛ دٔالس 600ذرجأص تانُسثح نهذٌٕٚ انؼًٕيٛح 

تانًائح تانذٔالس ٔانثالٙ تؼًالخ سئٛسٛح أخشٖ ػايم ذٕاصٌ أٚضا،  40تانًائح يٍ لًٛح االحرٛاعٙ يماتم  55انرٕظٛفاخ انًانٛح ٔذشكٛم األٔسٔ َسثح 

تُك انجضائش، يٍ خالل ذٕظٛفّ جضء يٍ االحرٛاعٙ ػهٗ شكم سُذاخ خضُٚح أيشٚكٛح ٔانرٙ ػاَد خالل انسُح سغى انرذاتٛش االحرشاصٚح انرٙ ذثُاْا 

.تانًائح ػهٗ ألصٗ ذمذٚش 4انًاضٛح تانخصٕص، حٛث ذثمٗ َسثح ستحٛح ْزِ انسُذاخ يرٕاضؼح جذا ٔال ذرجأص   

ئش٘ ػشف ذحسُا خالل انسُح انًاضٛح، يًا سًح نهجضائش ترسجٛم صٚادج ، أٌ َسثح انشتحٛح الحرٛاعٙ انصشف انجضا''انخثش''كشف يصذس يانٙ نـ

.يالٚٛش دٔالس فٙ ظشف سُح 6يؼرثشج نالحرٛاعٙ تمشاتح   

 155.7 يهٛاس دٔالس، نرشذفغ انٗ 148.19يا لًٛرّ  2009ٔفما نرمذٚشاخ تُك انجضائش، فئٌ لًٛح احرٛاعٙ انصشف انجضائش٘ تهغ يغ َٓاٚح سُح 

تانًائح نررذػى أكثش خالل انسُح انحانٛح  55ٔٚشذمة أٌ ذسرفٛذ االحرٛاعاخ يٍ ذمهثاخ أسؼاس صشف األٔسٔ انرٙ ذشكم َسثح  2010.دٔالس َٓاٚح 

ٔٚالحظ يثال . ٔ ْٕ يا كشفرّ األشٓش انسد األٔنٗ يٍ انسُح، يغ ذحسٍ َسثح انشتحٛح. أٚضا، يغ اػرًاد يماستح حزسج ػهٗ غشاس انسُٕاخ انًاضٛح

ٚاس دٔالس، فًٛا كاَد 8.4 يهٛاس دٔالس، ٔأَّ تانرانٙ سجم َسثح ستحٛح تحٕانٙ 143.10تـ 2008انصشف انجضائش٘ لّذس يغ َٓاٚح سُح  أٌ احرٛاعٙ

يهٛاس  13دٔالس ٔتانرانٙ ذسجٛم َسثح ستحٛح تفاسق لشاتح  110.81 أػهٗ تكثٛش، إر تهغ احرٛاعٙ انصشف لًٛح 2008ٔ 2007َسثح انشتحٛح يا تٍٛ 

.دٔالس  

.ٔنى ٚغشأ ػهّٛ ذغٛٛشا  عٍ 173انسٛاق، ٚظم احرٛاعٙ انزْة انجضائش٘ يسرمشا فٙ حذٔد   فٙ َفس  

.يهٌٕٛ دٔالس احرٛاعٙ رْة ػهٗ يسرٕاِ 25ْزا األخٛش ًٚرهك يا لًٛرّ . ػهًا أٌ يخضٌٔ انزْة االسرشاذٛجٙ يُاط ذسٛٛشِ نثُك انجضائش  

، أٌ انجضائش ذثُد يثذأ حزسا فٙ ذسٛٛش احرٛاعٙ انصشف، ٔنكُٓا أٚضا ذؼايهد ''انخثش''ٚح نـٔٚؼرثش انخثٛش انًانٙ انذٔنٙ كايٛم ساس٘ فٙ ذصش

.تُٕع يٍ انضثاتٛح فٙ يجال ذسٛٛش ٔذٕظٛف ْزا االحرٛاعٙ  

ادٚك االسرثًاس فؼذو اسرغالل االحرٛاعٙ فٙ ػًهٛاخ دلٛمح ُٚى ػٍ اػرًاد يماستح ٔاحذج ْٙ ػذو انًخاعشج انًغهمح َرٛجح األصياخ انرٙ ػشفرٓا صُ

حسة انخثٛش يٍ اسرفادج انجضائش يٍ   ذسثثد فٙ خسائش نذٖ تؼض انثهذاٌ، ٔنكٍ ْزا ال ًُٚغ  نهصُادٚك انسٛادٚح انرٙ  انذٔنٛح ٔانرجشتح انصؼثح

خ تؼذ ذسجٛم ذشاجغ كثٛش ٔضغ يشذثظ تاألصيح انًانٛح انذٔنٛح، يٍ خالل يشاسكح ٔدخٕل انؼذٚذ يٍ انثهذاٌ انُايٛح كششٚك ٔيساْى فٙ أكثش انششكا

ٛٓٓا، فٙ لًٛح األسٓى، يًا ٚسًح نًثم ْزِ انثهذاٌ يٍ انًشاسكح فٙ صُاػح ٔاذخار انمشاساخ فٙ أكثش ٔأْى انششكاخ ٔاسرمغاب اسرثًاساذٓا ٔذٕج

س دٔالس، جضء كثٛش يُٓا يٕظف يهٛا 5000ػهٗ غشاس يا ذمٕو تّ انٛاتاٌ ٔانصٍٛ تانخصٕص انرٙ ذًرهك أكثش ٔأْى االحرٛاعاخ ٔانًمذسج تأكثش يٍ 

.فٙ انٕالٚاخ انًرحذج  
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