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بين مختلف الدول ناتج عن تطور العالقات االقتصادية الدولية، التي كان لها ن اتساع املبادالت التجارية إ

يضع البلدان تحت أثر كبير على اقتصاديات الدول بسبب االنفتاح الكبير فيما بين الدول، وتطور هذه العالقات 

رك األساس ي لعملية مشاكل عدة من بينها مشكلة بين العملة الوطنية والعملة األجنبية، باعتبار العملة هي املح

، ومنها جاء االهتمام بتغيير سعر الصرف في الدراسات يالتبادل التجاري في كل املستويين الداخلي والخارج

كما عرف قطاع التجارة الخارجية االقتصادية، وتأتي أهمية ذلك من خالل األثار االقتصادية الكلية بشكل عام. 

التي  عدم استقرار أسعار الصرف، من بينها من خالل تأثره بعوامل،تذبذبات قوية ومستمرة خالل عقود املاضية 

 .هي العنصر األساس ي في تطور تمويل التجارة الخارجية

الجزائري محاولة في ذلك  والجزائر كغيرها من الدول النامية قامت بالعديد من التخفيضات في قيمة الدينار

وإعطاء دفعة قوية لالقتصاد الوطني من خالل إستراتيجية الخروج من االقتصاد املوجه إلى اقتصاد السوق، 

زيادة الصادرات والتخفيض من قيمة الواردات من أجل إعادة التوازن للميزان التجاري للدولة، إذ يجد هذا 

االخير الفجوة بين الصادرات والواردات، وهي فجوة تحتمل ثالث صور ممكنة الفائض، العجز والتوازن والتراجع 

التجاري يعكس إما تراجع التصدير أو زيادة االستيراد، حيث أن الجزائر وقعت في مصيدة هي سعر صرف  امليزان

 يستفيد من عملة صدرالواردات والصادرات، فالبلد امل العملة الوطنية لقاء العمالت التي تقيم بها أسعار

تري بسعر أرخص أما أن تنخفض نه يشأل ستورد يستفيد من عملة قوية نه يبيع بسعر أرخص والبلد املأل ضعيفة 

 . ا في السياسة االقتصاديةيهيكل قدرات تصديرية لها بعملة االستيراد فهذا يعكس خالال العملة دولة 

وفي ظل هذا الواقع تبقى الجزائر رهينة خطر سعر صرف الدينار مقابل الدوالر والذي يتأثر برصيد امليزان 

لسوق الجزائرية يكشف أن موضوع التجارة الخارجية يتجاوز الظرف التجاري بصورة عامة، كما أن تتبع سلوك ا

إلى الحالة، ويعني ذلك أن املشكلة كامنة في قدرات االنتاج التي ال تسمح بتلبية الطلب املحلي دون اللجوء 

 لالستيراد وتكمن أيضا في قدرات التصدير املرتبطة أساسا بمتغير خارجي هو سعر النفط.

 ى أي مدى يؤثر سعر الصرف على تمويل التجارة الخارجية؟ طرح اإلشكالية: ال - أ

 ولتوضيح هذا التساؤل أكثر، قمنا بطرح أسئلة فرعية تدور حول النقاط التالية:

 ؟ تغير سعر الصرف على الصادرات الجزائرية أثرما  −

 هل يؤثر سعر الصرف على اإليرادات الجزائرية؟ −

 الخارجية؟ما مدى أهمية التمويل في التجارة  −

 سعر الصرف؟ خطر هل تنويع االقتصاد حل أنسب لحل مشكلة −

 :فرضيات الدراسة - ب
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 :وعلى ضوء ما سبق ملشكلة البحث يمكن صياغة الفرضيات التالية

 سعر الصرف له تأثير سلبي على إجمالي الصادرات. −

 سعر الصرف له تأثير ايجابي على إجمالي الواردات. −

 ئز األساسية االقتصاد الجزائري.التجارة الخارجية هي أحد الركا −

 سعر الصرف.خطر تنويع االقتصاد حل انسب في مواجهة مشكلة  −

 مبررات اختيار املوضوع: - ج

 تتبع تطور عملية تمويل التجارة الخارجية وسعر الصرف. −

 إبراز آلية تمويل التجارة الخارجية بطريقة االعتماد املستندي. −

 تمويل التجارة الخارجية ونظام سعر الصرف.معرفة ألهم التطورات الحديثة في  −

 إن هذا املوضوع يندرج ضمن التخصص. −

 أهداف الدراسة وأهميتها: - د

 :هدف من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 .تسليط الضوء على العالقة النظرية لسعر الصرف والتجارة الخارجية −

 التجارة الخارجية.تنظيم وتطور االعتماد املستندي في تمويل  −

 إبراز أهمية تمويل التجارة الخارجية وتقلبات أسعار الصرف في الجزائر. −

 اإلجابة عن التساؤالت والتحقق من الفرضيات املقدمة. −

 معرفة األسباب ألثر سعر الصرف على الصادرات والواردات. −

 :تتلخص أهمية املوضوع في النقاط التالية

 .االقتصادية لسعر الصرف على التجارة الخارجيةبيان اآلثار  −

 .دقيقة لتطور التجارة الخارجية وسعر الصرف في الجزائرملعرفة الا −

 .محاولة تقديم رصيد علمي إلى كل املهتمين والباحثين −

 حدود الدراسة: - ه

قابـل الدوالر مدينار الجزائـري لرف اصعر السخالل هذه الدراسة إلى قياس أثر تقلبات  نهدف من −

ص خني تاص اإلطـار املكخاني فيما يمتنا في إطارين مكاني وز سد حددت دراقة و يارة الخارجتجاألمريكـي على ال

ولقد اعتمدنا هـذه  2016-2001 ترة منفددت حد قاني فملز ااإلطـار  اري أمئاد الجزاصاالقت سةهذه الدرا
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كذا تماشيا و  الفترة كونها تتماش ى مع سياسة االنفتاح علـــى اقتصاد السوق واالندماج في االقتصاد العاملي،

 .مع اإلصالحات املالية واملصرفية التي عرفها االقتصاد الوطني

 (.2016-2005في حين واقع وضعية ميزان املدفوعات الجزائري خالل فترة ) −

 ج واألدوات املستعملة:املنه - و

تعددت املناهج املعتمدة في الدراسة للوصول إلى اإلجابة علــى اإلشكاليات املطروحة فاستخدام املنهج تحليل 

الجانب النظري للبحث واملتمثل في الدراسة  باستيعابوصفي ملعرفة الجانب النظـري الذي سمح لنا هذا املنهج 

 .التجارة الخارجية وسعر الصرف النظرية حول 

فقد اعتمدنا على أسلوب املسح املكتبي وذلك من خالل املراجع والبحوث والدراسات  لومات:أسلوب جمع املع

وكانت معظم املراجع املعتمدة هي عبارة عن كتب وبحوث ومجاالت وجرائد رسمية  صلة باملوضوع البحث، التي لها

وكذلك البحوث  توراه،باإلضافة إلى ذلك رسائل املاجستير واملاستر وأطروحات الدك علمية، وملتقيات وندوات

 .على شبكة األنترنت

 وذلك من خالل إحصائيات مقدمة. (،2016-2001دراسة حالة الجزائر خالل الفترة ) منهج دراسة الحالة:

 :هيكل البحث - ز

 :سعيا منـا إلنجاز البحــث واإلجابـة علـــــــى إشـكالية، ارتأينا انتهاج الخطة التالية

 حو عامة مفاهيمتقلبات وخطر سعر الصرف يتكون من ثالث مباحث، املبحث األول  الفصل األول: ❖

 أساليب تغطية مخاطر أسعارمخاطر سعر الصرف واملبحث الثالث الصرف واملبحث الثاني  لسعر

 الصرف.

، املبحث األول عموميات ويتكون كذلك من ثالث مباحث آليات تمويل التجارة الخارجية الفصل الثاني: ❖

التجارة الخارجية واملبحث الثاني عموميات حول تمويل التجارة الخارجية واملبحث الثالث وسائل حول 

 الدفع في تمويل التجارة الخارجية.

أثر تقلبات سعر الصرف على التجارة الخارجية الجزائرية ويتكون من ثالث مباحث، الفصل الثالث:  ❖

ملبحث الثاني أثر سعر الصرف على التجارة الخارجية املبحث األول واقع التجارة الخارجية الجزائرية وا

 واملبحث الثالث عالقة سعر الصرف بوضعية امليزان التجاري. في الجزائر



 
 

 الفصل األول 

تقلبات وخطر سعر          

 الصرف
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 :تمهيد

 والخدمات ملختلف السلع واالستيرادإن معظم املعامالت االقتصادية الدولية تتم وفق عمليات التصدير 

 الجنبي النقدتحتاج إلى  يمع العالم الخارج يةقاتها التجار وبذلك فإن أي دولة وبحكم عال الموال، ورؤوس

 ك الختالفوذل ادلت التبياعمل لتسهيلة ينمعديناميكية  الى إذا بحاجةي فه املختلفة،ة يالدوللتسوية التزاماتها 

إذ ال يمكن للنقد املحلي أن يستعمل كأداة لتسوية هذه املبادالت مما يستلزم وجود ،  الدول  العمالت فيما بين

وسيلة إلجراء التسوية أال و هي سعر الصرف الذي يعد أداة الربط بين االقتصاد املحلي و باقي االقتصاديات 

 رى.الخ

، تعريفه إلى التطرق  خالل من الصرف سعر ماهية إلى التطرق  الواجب من سبق، فإنه ما على وبناء

ثم تحديد  قياسها ومن وكيفيةالى جانب تحديد مخاطر سعر الصرف  ،ونظرياته أنظمته وأهم أنواعه، وظائفه

 .املرتبطة بتقلبات أسعار الصرف تقنيات تسيير هاته املخاطر،

 ؛الصرف سعر حول  مفاهيم عامة :األول  املبحث

 ؛مخاطر سعر الصرف :الثاني املبحث

 ؛املبحث الثالث: أساليب تغطية مخاطر أسعار الصرف
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 الصرف سعر حول  مفاهيم عامة :األول  املبحث

املعروضة فيها كل دولة من الدول لديها عملة خاصة بها، تتخذها كمقياس للتعبير عن قيمة السلع املحلية 

ويشمل ذلك ، حيث تعد من وجهة نظر املقيمين فيها " كمية النقود التي يمكن بواسطتها شراء أي سلعة وبيعها "

 فعر تسن خاللها من الصرف سعر عن عامة نظرة أخذ املبحث هذا في سنحاول  لذلك ،العمالت الجنبية الخرى 

 .بسعرالصرف املرتبطة الساسية املفاهيم بعض على

 

 :الصرف سعر ماهية :األول  املطلب

 :الصرف سعر مفهوم :األول  الفرع

هناك العديد من املفاهيم التي يمكن استخدامها لتوضيح تعريف أو مفهوم سعر الصرف إذ يمكن التعبير 

 عن سعر الصرف بأنه: 

 1.نسبة التبادل بين وحدة النقد الجنبية ووحدة النقد الوطنية •

 .أجنبية واحدة وحدة على للحصول  تدفع التي الوطنية الوحدات عدد على كذلك الصرف سعر يطلق •

 2. وطنية واحدة وحدة على للحصول  تدفع التي الجنبية الوحدات أوعدد

سعر صرف عملة أجنبية مقوما بوحدات من العملة املحلية أي عدد الوحدات من العملة املحلية  •

ى واحدة من العملة الجنبية، أو هو سعر مبادلة عملة ما بأخرى وهكذا تعد إحدى لالالزمة للحصول ع

 3.العمليتين سلعة في حين تعتبر الخرى السعر النقدي لها

مما سبق يمكن تعريف سعر الصرف على أنه" العالقة الكمية للوحدات النقدية بين بلدين، وبالتالي هو 

 ."ة أخرى لة بقيمة عمليقدم قيمة عم العملة لنهسعر 

 :الصرف سعر أنواع :الثاني الفرع

 :أوال: أنواع سعر الصرف

 :فئتين إلى تقسيمها يتم حيث الصرف لسعر أنواع عدة هناك

 :الثنائية الصرف أسعار .1

 :نوعين إلى نقسمه أن ويمكن أجنبي بلد وعملة الوطنية العملة، عملتين بين العالقة يمثل

 :سميال  الصرف سعر .أ

                                                           
 .17 ، ص2004مصر، -اإلسكندرية، منشاة املعارف، األجنبيسوق الصرف محمد كمال الحمزاوي،  1
وم لواقتصاد دولي، قسم الع"، مذكرة ماستر، تخصص مالية  -دراسة حالة الجزائر -دور سياسات سعر الصرف في تحديد أسعار الفائدة حورية مغربي،" 2

 .3 ، ص2013/2014،-بسكرة -، جامعة محمد خيضراالقتصادية
 .9 ، ص2006رة، ه، دار الفجر، القايلالك االقتصادمحاضرات في محمد العربي ساكر، 3
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تبوووادل العموووالت أو هوووو مقيووواس لقيموووة عملوووة إحووودى البلووودان التوووي يمكووون تبادلهوووا بقيموووة عملوووة بلووود  خووور، يوووتم 

عمليوووات شوووراء وبيوووع العموووالت حسوووب أسوووعار هوووذه العموووالت بوووين بعضوووها الوووبعض كموووا ويوووتم تحديووود سوووعر الصووورف 

 .سمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية مااال 

 1: حالتين في االسمي الصرف سعر عن التعبير ويمكن

(: وهووو سوعر الصوورف الوذي يعبور عوون العالقوة التاليوة: هووو عودد الوحوودات التأكود حالووةالتسوعيرة املباشورة   •

 النقدية الجنبية املمكن الحصول عليها من خالل وحدة نقدية محلية.

هووو سووعر الصوورف الووذي يعبوور عوون العالقووة التاليووة: عووودد  :(التأكوود عوودم حالووةالتسووعيرة الغيوور املباشوورة   •

 وحدات النقدية املحلية الواجب تقديمها للحصول على واحدة من العملة الجنبية.

 2: إلى االسمي الصرف سعر تقسيم يمكن وعليه •

 .الرسمية الجارية املبادالت يخص فيما به املعمول  الصرف سعر أي :رسمي صرف سعر •

 يعنوي وهوذا الرسومي، غيور السوواق أو املوازيوة السوواق فوي بوه املعموول  السوعر وهوو :مووازي  صورف سوعر •

 .البلد نفس في العملة لنفس الوقت نفس في اسمي صرف سعر من أكثر وجود إمكانية

 :الحقيقي الصرف سعر .ب

 .3املحليةيعتبر سعر الصرف الحقيقي من الوحدات من السلع الجنبية الالزمة لشراء وحدة من السلع 

كمووووا يعتبوووور مرشوووورا تجاريووووا مرمحووووا يجمووووع بووووين كوووول موووون متقلبووووات سووووعر الصوووورف االسوووومي، وتفاضوووول معوووودالت 

وهووو  4التضووخم التووي تقوواس بواسووطة مقارنووة تكلفووة وحوودة العموول فووي اإلنتوواج الصوونالي بعوود إدخووال التسوووية الالزمووة.

 .يبين مستوى قدرة تنافسية السعار سلع الدولة

 

 5والعالقة بين سعر الصرف االسمي وسعر الصرف الحقيقي تظهر من خالل العالقة املوالية: 

𝑇𝐶𝑅 =
𝑇𝐶𝑁   𝑃𝐷𝑍

1$   𝑃𝑈𝑆𝐴

=
𝑇𝐶𝑁. 𝑃𝑈𝑆𝐴

𝑃𝐷𝑍

 

 حيث: 

TCR سعر الصرف الحقيقي؛ : 

TCN مي؛: سعر الصرف االس 

 𝑃𝑈𝑆𝐴 مرشر السعار بأمريكا؛ : 

                                                           
 .02الثانية، ص ، السنة2003نوفمبر  23العربي للتخطيط، الكويت، العدد  دورية عهد، سلسلة سياسات أسعار الصرف، بلقاسم العباس1
 .104 ص، 2006، الجزائر الجامعية،ديوان املطبوعات  الثالثة،الطبعة  ،(تقييميه تحليلية دراسة) الكلية االقتصادية السياسات إلى ملدخل، املجيد قدي عبد 2
 .26 ، مرجع سبق ذكره، صمحمد كمال الحمزاوي 3
 .06العباس بلقاسم، نفس مرجع أعاله، ص 4
 .28 ، مرجع سبق ذكره، صمحمد كمال الحمزاوي  5
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  𝑃𝐷𝑍 : السعار بالجزائر؛مرشر 

1$/𝑃𝑈𝑆𝐴  القوة الشرائية للدوالر المريكي في أمريكا؛ : 

TCN/𝑃𝐷𝑍  .القوة الشرائية للدوالر في الجزائر 

فتعبر عن القوة الشرائية للدوالر في  Pdz/TCN عن القوة الشرائية للدوالر المريكي في أمريكا، أماPUSA/$1 تعبر

الصرف الحقيقي للدينار الجزائري مقابل الدوالر يعكس الفرق بين القوة الشرائية في الجزائر وعليه فإن سعر 

 أمريكا والقوة الشرائية في الجزائر، وكلما زاد سعر الصرف الحقيقي كلما زادت القدرة التنافسية

 :الفعلية الصرف أسعار .2

 تشكيلة خالل من عديدة، بطرق  غتهصيا يمكن الذي املرشر عن ما بلد لعملة الفعلي الصرف سعر يعبر

 : بدوره هو وينقسم ثنائية صرف أسعار من

 :سميال  الفعلي الصرف سعر .أ

يعبر سعر الصرف الفعلي االسمي عن املقياس أو املرشر الذي على اساسه يتم احتساب متوسط التغير 

يدل على مدى تطور عملة ، هو ما 1في سعر صرف عملة ما بالنسبة لبعض العمالت الخرى وفي فترة زمنية معينة

بلد ما بالنسبة ملجموعة من العمالت وكذا تفسير تغيير القيمة االسمية لسلة ثابتة من العمالت نتيجة لتحركات 

 سعر الصرف االسمي.

 سعر الصرف الفعلي الحقيقي: .ب

س يقيس سعر الصرف الفعلي الحقيق كيفية تغير سعر صرف بلد ما معين اتجاه شركائه التجاريين، لقيا

فترة أساس معينة، لكن حركات السعار االسمية ال تنطوي على أي ش يء يرتبط لقوة الشرائية للعملة، كما أنها ال 

 .2تشير إلى حدوث أو مدى حدوث أي تغير في تنافسية سلع التصدير والبلد املعني

 

 

 

 

 

                                                           
 .04الثانية، ص ، السنة2003نوفمبر  23، سلسلة دورية، عهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد سياسات أسعار الصرفالعباس بلقاسم،  1
 .107 ص مرجع سبق ذكره،، جيدقدي عبد امل 2
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 ثانيا: وظائف سعر الصرف:

 1لسعر الصرف عدة وظائف نذكر منها:

عة معينة مع أسعار لية لسليستخدم سعر الصرف لغرض قياس ومقارنة السعار املح :قياسـيةوظيفـة  .1

 .ية والسعار العامليةلالسوق العاملية، وكذا يمثل سعر الصرف حلقة الوصل بين السعار املح

سعر الصرف في تطوير صوادرات منواطق معينوة إلى منواطق أخورى مون خوالل  وهنا يعمل :وظيفة تطورية .2

تشوووجيع تلوووك الصوووادرات، كموووا يمكووون أن توووردي إلى االسوووتغناء أو تعطيووول فوووروع صوووناعية معينوووة أو  دورة

ي سوعر الصورف إلى دوبالتوالي يور ، يوةباالستيرادات الوتي تكوون أسوعارها أقول مون السوعار املحل تعويضوووها

 لتجارة الخارجية.لالجغرافي  التركيوب السولعي و

بحيث تقوم هذه الخيرة  ،ارتباطه بالتجارة الخارجيةوفيها يقوم سعر الصرف بفعل  :وظيفة توزيعية .3

 القومي العاملي والثروات الوطنية بين أقطار العالم. بإعادة توزيوع الودخل

 نظمة والنظريات املفسرة لسعر الصرف:األ  الثاني:املطلب 

 الفرع األول: أنظمة سعر الصرف:

اذ نقدي حفبينما أنشأت دول أوروبية ات، من القرن املاض يتطور النظام النقدي الدولي بشكل كبير 

فإن الكثير من الدول أجبرت على التخلي عن أنظمتها  ،وحاولت بعض الدول الناشئة تطبيق أنظمة صرف صارمة

في أثناء مواجهتها لزمات، اذ يمكن تعريف نظام الصرف بأنه مجموعة القواعد التي تحدد تدخل السلطات 

 ، وبالتالي سلوك سعر الصرف. الصرفالنقدية في سوق 

 ولسعر الصرف أنظمة عديدة نذكر منها: 

يرجع  أجنبية اذالذي يربط عملة وطنية بأخرى  النظام أنه: يعرف على الثابتة سعر الصرف ةنظمأ .1

مع تقلب السعار في حدود دخول اختيار تلك العملة الجنبية الى طبيعة العالقات التجارية بين الدولتين 

عمالت وذلك وفقا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل عمالة من  ،وخروج الذهب وتكون ضيقة للغاية

ويترتب على احتفاظ كل دولة بسعر ثابت للذهب بالنقد الوطني أن يتحقق سعر ثابت ، 2الدول الجنبية

 تحت هذه النظمة نستطيع تثبيت سعر صرف العملة إلى: للعماالت املختلفة ببعضها بعض.

واالستقرار  عملة واحدة: تربط سعر صرف عملة البلد بعملة دولية قوية تتميز بمواصفات معينة كالقوة •

 واملكانة.

                                                           
مذكرة ماجستير في علوم تسيير، غير منشورة،  ،دراسة أثر بعض التغيرات املالية واالقتصادية على أسعار األسهم )حالة بورصة األردن(محمد البشير بن عمر،  1

 .08، ص2009-2010جامعة ورقلة، الجزائر، 
  .116ص ،ذكره سبقمرجع  قدي عبد املجيد،2



 الصرف سعارأ وخطر تقلبات                                                         ول                            ال  الفصل

 

10 
 

ويتم ربط سعر صرف العملة بسلة من العمالت قد تكون لعمالت قوية أو عمالت  :سلة من العمالت •

 .الشركاء التجاريين أو من العمالت املكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة

نة يكون سعر الصرف الثابت املرن: في هذا النظام يتم املحافظة على ثبات العملة مع وجود هوامش معي •

 مسموح فيها بتقلبات سعر الصرف مع تحديد مجال التقلب املسموح به.

: تبنت العديد من الدول نظام الصرف املرن بدل الثابت ونظام الرقابة نظام أسعار الصرف العائمة .2

فهو نظام قابل للتعديل تقوم السلطات النقدية بتعديل أسعار  الموال،لتزايد املبادالت وحركة رؤوس 

 1صرفها، ويمكن أن نميز نمطين من هذا النظام:

التعويم املوجه أو املدار: يتميز التعويم املدار بإمكانية تدخل السلطات النقدية لتغيير اتجاه العرض  •

ة لتحقيق أهدافها االقتصادية من على العمالت االجنبية من أجل التأثير على العملة املحلي والطلب

أو  اتهازيادة عرضها وتخفيض قيمتها من أجل تخفيض أسعار صادر بهدف  خالل بيع العملة الوطنية

 الموال.قيمتها من أجل منع خروج رؤوس  وارتفاعشراء العملة من أجل الطلب عليها 

ما يأدي  وهذاسب قوى السوق، التعويم الحر: تكون قيمة العملة قابلة للتغيير تصاعديا وتنازليا ح •

 بأسعار الصرف بالتكيف مع الوضاع السائدة.

له وجهين، فبالنسبة للنقد الجنبي  البيع(، تلجأ السلطات النقدية لفرض  :نظام سعر الصرف املتعدد .3

ترفع سعر صرف مرتفع بالنسبة للواردات من أجل حماية الصناعة املحلية من املنافسة، كما يمكن لها أن 

أما من حيث شراء النقد الجنبي يمكن للسلطات  ،ا الجنبيةنهمن سعر صرف عملتها للتخفيف من عبئ ديو 

النقدية تبني سعر صرف منخفض من أجل تشجيع الصادرات، وللحصول على دخل يمكنها رفع سعر صرف 

 .2تحققه هذه الشركات من أرباحعملتها ملشاركة الشركات االجنبية املستغلة ملوارد طبيعية كالبترول نظرا ملا 

 : سعر الصرفل نظريات املفسرة: الثانيالفرع ال

ت الدول ال ذه النظريات حيز الوجود كمحاولة لوضع أسس تحديد أسعار التعادل بين عمهأولى  ظهرت

الذي أدى إلى حدوث  المرا، هتلوالفترة التي ت الولىل الحرب العاملية الب خهجرت قاعدة الذهاكانت قد  والتي

 .اضطراب شديد في أسعار الصرف

 :نظرية تعادل القوة الشرائية أوال:

تشير هذه النظرية إلى أن سعر التعادل بين عملتين يتحدد عندما تتعادل القوة الشرائية لعملة كل دولة 

وفقا لسعر الخيرة ذه هة لا إلى عملهوذلك بعد تحوي ،ا الشرائية في سوق دولة أخرى ها الداخلية مع قوتهفي سوق

                                                           
 .68، ص2007، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، الدوليمبادئ االقتصاد محمد دويدار،  1
 .21، مرجع سبق ذكره، ص العباس بلقاسم 2
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حيث تفترض النظرية إهمال نفقة املعامالت، والفروق الضريبية والقيود على  .1ذا التعادلهالصرف الذي يحقق 

التجارة، وبذلك تعتبر أن السلع والخدمات املتجانسة التي يتم االتجار فيها ينبغي أن يكون لها نفس السعر في 

 .2ين بعد تحويل أسعارها إلى عملة مشتركةالدولت

 :ثانيا: نظرية ميزان املدفوعات

 مع الجنبيةت ال وبة من العملالكميات املط هة يتحدد عند املستوى الذي تتعادل فيلسعر صرف العم

 تال لتقييم العم الساس يوبذلك تشكل عجوزات وفوائض ميزان املدفوعات املعيار ،ا هالكميات املعروضة من

 .فةلاملخت

ففي حالة وجود فائض في ميزان املدفوعات فإن ذلك يعني زيادة في الطلب على العملة الوطنية نتيجة 

زيادة الصادرات ومن ثم ارتفاع في قيمتها الخارجية، بينما يحدث العكس في حالة وجود عجز في ميزان املدفوعات 

ت ومن ثم انخفاض في قيمتها الخارجية. فإن ذلك يعني زيادة املعروض النقدي من العملة نتيجة زيادة الواردا

 وبذلك ترتكز هذه النظرية على السس التالية:3

 .ة الوطنيةليعد وضع ميزان املدفوعات العامل الحاسم في تحديد سعر صرف العم •

 يتحدد سعر الصرف كما يتحدد أي سعر  خر وفقا لقوى العرض والطلب. •

 الصرف هو متغير تابع.إن ميزان املدفوعات هو متغير مستقل وأن سعر  •

 4ى هذه النظرية ما يلي:لإال أنه يرخذ ع

ناك تأثير متبادل بين ميزان املدفوعات وسعر الصرف من خالل تأثير كل من الواردات والصادرات ه •

يرثر بشكل  هابشكل حاسم بوضع سعر صرف العملة، كذلك فرفع القيمة الخارجية للعملة أو تخفيض

 .اتواضح في الواردات والصادر 

إن ميزان املدفوعات يمكن أن يمارس تأثيره في أسعار الصرف من خالل العمليات االقتصادية وهذا  •

يستدلي استبعاد معظم فقرات رأس املال قصير الجل، باعتبارها فقرات موازنة تقوم بها الدولة لتجنب 

املال جزء يتجزأ من االختالل الحاصل في ميزان املدفوعات، ومن ثم هذا غير ممكن لن حساب رأس 

 .حساب ميزان املدفوعات

تحتاج نظرية ميزان املدفوعات إلى مرونة كافية لسعار الصرف لضمان إيجاد حالة من االنسجام بين  •

 .القيمة الخارجية وقيمتها الداخلية

 

                                                           
 .129، ص1997رة، ه، دار غريب، القااألجنبييات الصرف لالنقود الدولية وعممدحت صادق، 1
 .89العباس بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .159 ، ص2008ران، عمان، ه، دار ز املالية الدولية ساكر،محمد العربي  3
 .132، مرجع سبق ذكره، ص مدحت صادق 4
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 ثالثا: نظرية تعادل أسعار الفائدة: 

ائدة املحلية والجنبية وكذلك التغيرات في ذه النظرية بعين االعتبار الفروقات في مستويات الفهتأخذ  

ى معدالت مردودية مرتفعة ليمكن للمستثمرين الحصول ع السعر الصرف اآلني والجل، فحسب هذه النظرية 

تلك املمكن تحقيقها في السوق املحلي عند توظيفهم لألموال بمعدل فائدة أعلى من ذلك السائد في  في الخارج عن

الفارق بين معدالت الفائدة يتم تعويضه بالفارق بين سعر الصرف اآلني وسعر الصرف السوق املحلي لن 

 1اآلجل.

 :رابعا: نظرية كفاءة السوق 

 تكاليف املعامالت كانت وإذا، تكاليفتعكس كل املعلومات املتاحة  السعار كانت إذايعتبر السوق كفء 

م الوصول إلى هين في السوق يمكنلوبذلك يفترض أن كل املتعام عشوائية،ضعيفة وتغيرات أسعار الصرف 

عجز أو فائض ميزان  إعالنالحالية أو املاضية مثل  االقتصاديةومات لباملع المرق لومات سواء تعلاملع

ي مضارب أن يحقق باستمرار مكاسب، ل يمكن  ال هأن يعنيذا هالتضخم...، و  ، معدلاملوازي املدفوعات، العجز 

 السواقحيث يرى املنظرون أن  .يلاملستقب اآلنيى السعر لا كمرشر قوي عهيمكن اعتبار  اآلجلةالتسعيرة  كما أن

 2.الصرف في أسواقى عدم وجود كفاءة نسبية لتعد كفرة في حين يركد املمارسون ع

 خامسا: نظرية كمية النقود:

طلب على للتأثره باملحددات الحقيقية لى أن سعر الصرف هو ظاهرة نقدية نظرا لترتكز هذه النظرية ع

النقود، إذ أن عرض النقد في كل بلد يحدد بشكل مستقل من قبل السلطات النقدية أما الطلب عمى النقود 

فيتحدد بمستوى الدخل الحقيقي ومعدل الفائدة، حيث يمارس سعر الفائدة تأثيرا مهما في تحديد سعر 

دولة ما بالنسبة ملثيله بالخارج يردي إلى زيادة سعر الصرف، ويحدث العكس في الصرف، فزيادة سعر الفائدة في 

 حالة خفض سعر الفائدة.

في اتجاهين متضادين،  نإال أن سعر الفائدة ال يعمل بمعزل عن املعروض النقدي بل يمكن أن يعمال 

بذلك تصبح السلع املحلية أقل ويلغي كل منهما أثر الخر، فزيادة املعروض النقدي يردي إلى ارتفاع السعار و 

 3تنافسية فينخفض سعر الصرف، ويحدث العكس في حالة خفض املعروض النقدي.

 

 :العوامل املؤثرة على سعر الصرفاملطلب الثالث: 

 نذكر منها: يه رئيسية ترثر عل یتحدد سعر الصرف لي عملة من العمالت في ضوء العوامل

                                                           
 .31، مرجع سبق ذكره، صمحمد العربي ساكر1
 .126، ص2010، مكتبة حسين العصرية للطباعة، بيروت، لبنان، سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقديةلحلو موس ى بوخاري، 2
 .49ذكره، ص ، مرجع سبق محمد كمال الحمزاوي 3
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فعندما يكون معدل على سعر الصرف يعتبر التضخم أهم العوامل التي ترثر : معدل التضخم السائد .أ

 في إحدى الدول، فإن قيمة عملتها تقل مقارنة بعملة أي دولة ذات معدل تضخم أقل. 
ً
التضخم مرتفعا

ن ير في سعر الصرف بين التغين وبين دولتيب النسبيةن معدالت التضخم يب االقتصاديةوتربط النظرية 

ن تكون تين عملتي أي دوليفي سعر الصرف ب التغيرة أن يذه النظر ه، وتفترض الدولتين نياتهعملتي 

 1هاتين الدولتين.السعار بن  مستوياتفي  للتغير ةیو مسا

ال شك أن معدل الفائدة على الودائع في إحدى الدول یرثر على سعر الصرف لعملة معدالت الفائدة:  .ب

تفاع معدل الفائدة على الودائع لدولة ما إلى زيادة الطلب على عملتها هذه الدولة. حيث یردي ار 

لالستثمار فيھا بهدف الحصول على العائد املرتفع، مما ینتج عنه زيادة سعر صرف ھذه العملة أو على 

 2القل الحفاظ على سعرها الحالي.

يتضمن ميزان املدفوعات املعامالت االقتصادية التي تمت بين دولة معينة وغيرها من ميزان املدفوعات:  .ج

ویعتبر ميزان  ومتجانسة،الدول خالل سنة مالية وذلك في شكل معين تحت مجموعات مترابطة 

املدفوعات لدولة معينة من العوامل الهامة التي ترثر على معدل تبادل أو سعر الصرف لعملة تلك 

 ميزانا املجمعة سوف تحقق فائض في ها املجمعة عن وارداتهلدولة التي تزید صادراتالدولة. فا

مة يق زيادةالطلب على عملة ھذه الدولة، مما یردي إلى  زيادةئض سوف یردي إلى اذا الفه، و مدفوعاتها

في  ا عجزيهح، فإن الدولة التي لديوالعكس صح3سعر صرف ھذه العملة.  زيادةفي  يتمثلوالذي  عملتها

 .ذه العملةها أي انخفاض سعر الصرف لهلتمة عيمبوط قها سوف تعاني من هعاتو مدف ميزان

يتمثل االحتياطي النقدي لي دولة في مقدار ما تملكه ھذه الدولة من : النقدي للدولة االحتياطي  .د

 العجز  علیه.العمالت الجنبية والذهب، ومن الضروري متابعة هذا االحتياطي والتغيرات التي تطرأ 
ً
فمثال

سعر صرف العملة، ولكن إذا كانت الدولة  تخفيضضرورة  يتطلباملدفوعات قد  ميزانفي  الكبير

سعر صرف العملة على القل في  تخفيض، فإنه یمكن عدم اللجوء إلى رنقدي كبي اطيباحتيتحتفظ 

على الحافظ على سعر  يعملنقدي كبير لدى الدولة  احتياطي. ویعني ذلك أن وجود 4القصيرالجل 

 .صرف العملة من االنخفاض

قد تقوم الحكومة من خالل البنك املركزي للدولة بالتدخل في  تدخل الدولة في السوق املصرفي: .ه

السواق املالية الدولية للتأثير على العملة املحلية بالنسبة لعملة أو عمالت أجنبية معينة. ففي حالة 

اتجاه سعر صرف العملة إلى االنخفاض يقوم البنك املركزي بشراء مبالغ كبيرة من ھذه العملة لزيادة 

وذلك بهدف تثبيت سعر صرف العملة أو زيادته. أما في حالة اتجاه سعر صرف العملة إلى  الطلب عليها

                                                           
 .52ص  ،القاهرة، الشرق  ءدار زهرا، العامة واملوازنة فسعر الصر االقتصادي في الدول العربية بين  الصالححمدي عبد العظيم، 1
 .144، مرجع سبق ذكره، صلحلو موس ى بوخاري 2
 .362ص ،2011، اإلسكندريةالجامعية،  مدار التعلي، الدولية املالية الدارةعلي سعد محمد، 3
  .57حمدي عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص 4
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االرتفاع، فإن البنك املركزي يقوم ببيع كميات معینة من ھذه العملة لزيادة املعروض منها في السوق مما 

 1یردي إلى الحد من ارتفاع سعر صرف العملة ومن ثم زيادة قيمتها.

یردي ربط العملة املحلیة بإحدى العمالت الجنبية إلى ربط العملة املحلیة بإحدى العمالت األجنبية:  .و

التأثير في سعر صرف العملة املحلیة بالنسبة للعمالت الجنبية الخرى، وذلك نتيجة تغير سعر صرف 

 العملة الجنبية املرتبطة بها انخفاضا وارتفاعا.

تعتبر السياسة االقتصادية واملالية للدولة من العوامل املرثرة  الية للدولة:السياسة االقتصادية وامل  .ز

 تخفيضالخرى. فعندما تعمل الحكومة على  الجنبيةالعملة املحلیة بالنسبة للعمالت  على سعر صرف

الصادرات، فإن ھذا یردي إلى  تشجيعفي الداخل أو  النقدية السيولة تخفيض طريقمعدل التضخم عن 

 .سعر صرف العملة املحلیة مقارنة بالعمالت الخرى  زيادة

إن درجة االستقرار السياس ي في الدولة تعتبر من العوامل التي قد مدى االستقرار السياس ي في الدولة:  .ح

ترثر على سعر صرف العملة املحلیة مقابل العمالت الجنبية الخرى. فالدولة ذات االتجاهات السياسة 

سيا واجتماعيا تتمتع عملتها بدرجة كبيرة من الثبات وتكون قيمتها مرتفعة الواضحة واملستقرة سيا

بالنسبة للعمالت الخرى، أما الدولة التي تتعرض لالنقالبات واالضطرابات فتكون عملتها محل عدم ثقة 

وتتعرض قيمتها لالنخفاض، حيث يلجأ املتعاملون في أسواق الصرف إلى العمالت الكثر استقرارا والتي 

 2تحافظ على قيمتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .61، مرجع سبق ذكره، صحمدي عبد العظيم1
 .369، مرجع سبق ذكره، صعلي سعد محمد2
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 :الصرف سعر طرامخ: انيالث املبحث

 :املالية املخاطر تسيير األول: املطلب

 يجعل فهذا التأكد عدم بحالة يتميز املحيط أن وبمابها،  املحيطة املالية بالبيئة وتتأثر ترثر املرسسة إن

 .فيها والتحكم تسييرها من البد التي املالية، املخاطرة من موعةملج املرسسة

 :املخاطرة مفهوم :أوال

 :منها نذكر تعاريف بعدة املخاطرة وتعرف

 املتعلقة ةو الخسار أالتذبذب،  أو باالستثمار التأكد عدم حالةها أن على املخاطرة تعريف يمكن .1

 العائد من أقل يكون  املستثمر عليه يحصل الذي الفعلي العائد تعني قد أو ما، أصل في باالستثمار

 .املتوقع

 بناء املخاطرة وتقاس االستثمار، على املتوقع العائد تحقيق في املستثتمر فشل إحتمال املخاطرة تعني .2

 1املتوقع. العائد على الفعلي للعائد املعياري  اإلنحراف بمقدار ذلك على

 :كمايلي املخاطرة تعرف يمكن سبق ما على وبناء

 خسائر حدوث إلى يدوتر  فيها، مرغوب غير نتائج تحقيق تصاحب التي التأكد عدم حالة هي املخاطرة

 .للقياس قابلة مادية

 املخاطر أنواع :ثانيا

 :إلى مصادرها حسب تضيف ، حيث*معايير عدة وحسب عديدة نظرة وجهات من املخاطرة تضيف

 غير املخاطر العادية، املنتظمة، السوقية املخاطرة منها تسميات عدة عليها يطلق :النظامية املخاطرة .1

 يقتصر ال و عام، بوجه املالية الوراق جميع في ترثر عوامل عن تنتج التي املخاطر هي و للتنويع، القابلة

 السياسية و اإلجتماعية اإلقتصاديةو بالظروف ترتبط و معين، قطاع أو معينة مرسسة على ها رتأثي

 املرسسات أكثر أن إذ ،متفاوتة بدرجات و العوامل ذهبه املالية الوراق جميع تتأثر كالحروب، حيث

 
ً
 النشاط بمستوى  أسهمها أرباح بالتالي و أرباحهاها و اتمبيع تتأثر التي تلك هي النظامية للمخاطرة تعرضأ

 2.املالية الوراق سوق  في النشاط بمستوى  كذلك و عام بوجه اإلقتصادي 

 عن الناجمة املخاطر وهي للتنويع، القابلة الخاصة باملخاطر أيضا تسمى :النظامية غير املخاطرة .2

 مستقلة وتكون  أخرى، قطاعات أو أخرى  مرسسات دون  معين، قطاع أو معينة بمرسسة تتعلق عوامل

 معينة مرسسة في عمالي اإلدارية، إضراب مثل الخطاءككل  االقتصادي النشاط في املرثرة العوامل عن

                                                           
 .32ص  الردن، عمان، التوزيع،و  للنشر وائل دار الولى، الطبعة ،االستثمارية املحافظ إدارة ،متي فايز مطر محمد 1
 إلوى املرسسوة أنشوطة خصوصوياتو  بطبيعوة العموال مخواطر تورتبط حيوث ،ماليوة مخواطرو  العموال مخواطر إلوى التقسويم بينهوا مون ،زوايوا عودة مون املخواطر تقسويم يمكون*

 الصوول  أسوعار ،الصورف أسوعار ،الفائودة أسوعار املاليوة  املتغيورات مختلوف فوي تحودث التوي تقلبوات نتيجوة ،ةاملاليو السوواق فوي املحتملوة بالخسوائر فتتعلوق املاليوة املخواطر

 املالية(.
 .150 ص ، مرجع سبق ذكره،محمد مطر فايز تيم  2
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 تنويع أي التنويع طريق عن منها الحد يمكن التنبر بها ولكن ة يصعبعشوائي املخاطرة هذه وتعتبر

 هذه بين وقويا سالبا االرتباط معامل يكون  أن يجب التنوع ينجح ولكي مختلفة ول باص "املحفظة"

 1.الصول 

 في الكلي التقلب تعني وهي االستثمار، عائد لها يتعرض التي املخاطر تعرف "بأنها إجمالي :الكلية املخاطرة .3

 ستشكل النظامية غير املخاطرة مع النظامية املخاطرة جمع حاصل وإن "،2على اإلستثمار العائد

 من النظامية غير املخاطر على القضاء املستمر يستطيع املحفظة، حيث املخاطرة أو الكلية املخاطر

  .النظامية املخاطر على القضاء يستطيع ال لكنه التنويع خالل

 

 :الصرف أسعار تقلبات مخاطر :الثاني املطلب

 سعر مخاطر عليه يطلق املخاطر من لنوع الجنسيات متعددة والشركات واملستوردون  املصدرون يتعرض

 :كالتالي تعريفه يمكن وعليه ،الصرف

 :الصرف سعر طرامخ تعريف :أوال

 الخسائر وتعني ،الصرف أسعار بتقلبات املرتبطة الخسارة مخاطرة بأنها الصرف أسعار مخاطر تعرف

 وأن .أجنبية نقدية وعملية محلية نقدية عملة بين الصرف تكافر تغيرات جراء املرسسة لها تتعرض التي املحتملة

 3.الصرف أسعار خسائر من أو مكاسب من عادة تتأثر التغيرات

 :4أساسيين  عاملين على الصرف سعر مخاطر حيث يتوقف

 .تصديرها أو ادها إستير يتم التي الخدمة أو للسلعة الصعبة العملة بثمن متعلق الول 

 مرتبط الصرف سعر مخاطر فإن وعليه الثمن ة بهذا املقرر  الصفقة أو التجارية املعاملة مبلغ فهو :الثاني أما

 كلما كبيرة مخاطر عنها يترتب مما مستقرة غير الصرف أسعار لن الزمن بعامل مرتبط وهو الدولية بالتجارة

 .العقد فترة طالت

 :الصرف أسعار مخاطر :ثانيا

 مخاطر أمام نفسها املرسسة تجد للمرسسة الوطنية العملة غير أخرى  بعملة تبرم التي املعامالت إثر على

 5:الصرف سعر لخطار ضاع أو من أنواع ثالثة بين التفرقة يمكن املنطلق هذا ومن الصرف، سعر

 )التعاملية(: املالية بالصفقات املرتبطة املخاطر .1

                                                           
 إلستكمال مقدمة مذكرة (،املنقولة للقيم البيضاء دار حالة )دراسة املالي الستثمار لغرض األساس ي التحليل منظور  من املالية األوراق تقيم بوبكر، شماخي 1

 .40، ص 2010-2009الجزائر،  ورقلة، جامعة منشورة، غير التسيير، علوم في املاجستير متطلبات شهادة
 ض.150ص مرجع سبق ذكره، محمد مطر فايز تيم، 2
 .120صمرجع سبق ذكره،  ،محمدعلي سعد  3
 .211ص ، 2005الردن، املعتز، عمان، دار الولى، الطبعة ،والنقدية املالية األسواق موس ى، أبو أحمد رسمية 4
 .47-46ص ص ، 2011الردن، ،عمان وائل، دار ،الثانية الطبعة ،(تطبيقاتو  دروس :املالية )الدارة املالي التسيير قريش ي، يوسف ساس ي، بن إلياس  5
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 تعاملية  صرف وضعية الجنبية النقدية بالعمالت  املتداولة خصومها و أصولها تنظم التي املرسسة تواجه

 الجنبية بالعملة املبرمة االقتراض و القرض بعمليات ترتبط التي املعاملة الصرف أسعار مخاطر عنها تنشأ التي و

  تقرض( أو كتتابلال املالية ، هاأوراق تطرح املرسسة أن أي الطويل، أو املتوسط أو القصير املدى على إما

 املصرفية املعامالت، التجارية بالصفات تعلقةامل الوضعية هذه تكون  وما غالبا و أجنبية، بعملة تستثمر توظف(

سديد ت على مجبرة تكون  املرسسة فإن الصرف أسعار تغيرات عند و الجنبية، النقدية بالعمالت املثبتة املالية و

 حالة في أما ، املاليةبها الورقة  حررت التي الجنبية العملة سعر تفاعار   حالة في املقترض املال رأس من أكبر مبلغ

 قبل واضح بشكل املخاطر هذه تظهر و املسدد مال ينخفض منه و مالها برأس تجازف قد املرسسة فإن العكس

 . الفاتورة إعداد

 )املحاسبية(: العلمية للمؤسسات التجمع بعمليات املتعلق الصرف خطر .2

 فهي بذلك و ) مساهمات املباشرة غير أو  ) الفروع املباشرة الجنبيةات  االستثمار من هذا الخطر ينتج

 فعند الجنبية، فروعها ملختلف موحدة مالية القوائم حساباتها في بتجميع تقوم التي املرسسات الم تخص

  الصافي الصل يتغير( التجميع  التوطيد
ً
 فيه يتواجد الذي البلد عملة قيمة بداللة الجنبية بالعملة عنه معبرا

ما  ينتج فإنه التاريخية التكلفة عن مختلفا التوطيد عند املستعمل السعر كان فإذا ،( ساهمة أو فرع االستثمار

 مختلفة أحيانا و لبلدانا بحسب مختلفة جالامل هذا في املحاسبية التطبيقات تختلف حيث الدمج، بفرق  يسمى

 .املرسسات بحسب الواحد البلد داخل

 (:املنافسة مخاطر) القتصادي الصرف خطر .3

 الحالية القيمة صافي على الصرف أسعار تغييرات تأثير على اإلقتصادي الصرف سعر وضع يعتمد

 إيجابا الطويل املدى على النقدية سيولتها تتأثر التي املرسسات في تظهر و املتوقعة، للتدفقات النقدية الصافية

 املرسسة إثرها تتأثر إذ املبيعات، حجم و التكاليف على السعار بأثر تغيرات و املستقبلية بتغيرات سلبا أو

 إلى إما املخاطر هذه يدتر  و الحقيقي، الصرف معدل لتقلب نتيجة ملنتجاتها،  التنافسية وضعيتها تمس بمخاطر

 صادرات تأثر إلى يدير  الذي الخارج، المر في املتواجدين لعمالتها بالنسبة إنخفاظها منتجاتها أو أسعار إرتفاع

 .البعيد على كبيرة إنعكاسات لها و القياس، صعبة مخاطر هي و وارداتها و املرسسة

 

 : الصرف سعر مخاطر قياس :الثالث املطلب

 وضعيتها بحساب تقوم املرسسة فإن تدنئته، ومحاولة املتوقع الصرف خطر بتسير املرسسة قيام قبل

 تجريها. التي املالية أو التجارية بالعملة املتعلقة الصرف من

 :الصرف وضعية تعريف :أوال
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 واستخراج ما(، املستثمرة أوما   مرسسة في الصرف مخاطر مجموعة لجرد محاسبية بأنها وثيقة تعرف

 ومن ،تاريخ لكل وبالنسبة عملية لكل بالنسبة يحسب الجنبية، للعمالت والحقوق  اإللتزمات مختلف بين الرصيد

 تاريخ في ما صعبة لعملة الصرف وضعية حساب عنها، يمكن الناجمة املخاطر تسيير كيفية على التعرف ثمة

 :التالية بالعالقة ،1معين

 ذلك في الصعبة بالعملة املتوفرة السيولة) الصعبة بالعملة الخزينة الصرف وضعية = الصرف وضعية

 بالعملة تسديدها املراد األموال مجموع – الصعبة بالعملة اتحصيله املراد األموال مجموع+ التاريخ(

 .الصعبة

 

 :2كاآلتي الصرف سعر وضعيات ونميز

 تاريخ عند هانديو  تساوي  حقوقها لن الصرف لخطر ةضمعر  ليست املرسسة: ةمغلف الصرف وضعية .أ

 .محدد استحقاق

 املستقبلي النقدي الصرف أسعار إنخفاض لخطر معرضة فاملرسسة :وطويلة مفتوحة صرف وضعية .ب

 بالعملة أقل مبلغ بتحصيل ذلك يترجم حيث  جلة تغطية يتطلب وهذا ما ،الديون  أكبر من الحقوق  لن

  مصدرة(. مرسسة  حالة الوطنية

 تغطية يتطلب ما إذ (حقوقها من أكبر ديون   كان املجموع سالب إذا: قصيرة مفتوحة صرف وضعية .ج

مبلغ  بدفع ذلك املستقبلية، ويترجم لخطر ارتفاع أسعار الصرف النقدية معرضة تكون املرسسة عاجلة

 أكبر 

 مستوردة(. مرسسة  الوطنية بالعملة  تسديد( 

 :الصرف مخاطر لوضعيات املصفوفات التمثيل :ثانيا

 خالل من الصرف وضعيات تعكس بمصفوفة تمثيله طريق عن الصرف خطر وقياس تحديد يمكن

 الخاص التغير إتجاه املصفوفة عمود في نبين حيث الصرف، أسعار تغير حالة تتبع التي وخسائر الرباح حساب

 في اإلنخفاض أو الول  السطر في إرتفاع إلى الصرف أسعار لتغيرات كنتيجة الوطنية، بالعملة الصرف بوضعية

 :3يلي كما التمثيل ويكون  الثاني السطر

                                                           
 .31ص ،2009جوان  ،الجزائر ،باتنة جامعة ،راملاجستي شهادةلنيل  مذكرة ،املالية القوائم على الصرف أسعار تغيرات أثر ،طارق  شوقي 1
 .71مرجع سبق ذكره، ص، ساس ي بن إلياس 2
 .32ص مرجع سبق ذكره،  موس ى، أبو أحمد رسمية 3
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 قيمة ارتفاع يعني (1+) املوجب معامل التالي: الشكل على تمثيلها يمكنطويلة:  صرف وضعية قياس .1

( -1  السالب معامل الصرف، أسعار ارتفاع عند( الصرف  ربح الوطنية بالعملة الصرف مبينة وضعية

 .الصرف أسعار انخفاض صرف( عند خسارةالصرف   وضعية في انخفاض على يدل

 قيمة إنخفاض على يدل ((1-سالب معامل :كالتالي تمثيلها يمكن :القصيرة الصرف وضعية قياس .2

 ارتفاع على يدل+( 1  املوجب واملعامل الصرف، أسعار تفع تر صرف( عندما  خسارة الصرف وضعية

 .الصرف أسعار تنخفض صرف( عندما ربح (الصرف وضعية قيمة

 قيمة أن على يدل 0 التالي: معامل الشكل على بمصفوفة تمثيلها : يمكناملغلقة الصرف وضعية قياس .3

 .الصرف أسعار في إنخفاض أو إرتفاع نتيجة تتغير ال الوطنية بالعملة مبينة وضيعة الصرف

 بإعتباره كذلك املالية املخاطر تقيس، التي مقاييس على باإلعتماد كذلك الصرف مخاطر قياس ويمكن

 .االختالف ومعامل املعياري  واالنحراف التباين طريق عن املالية الوراق نظامي يمس مخاطر

 

 أساليب تغطية مخاطر أسعار الصرف:املبحث الثالث: 

 التقنيات لتسيير مخاطر سعر الصرف:املطلب األول: 

ان الكثير من الدول تعاني من املخاطر الصرف على مستوى العديد من القطاعات االقتصادية، لذا ال بد 

قصد التخفيف من حدتها، و ينصح  ومراقبتهاعليها أن تساهم في تطوير الوسائل الكفيلة بتسيير هذه املخاطر 

غادرة النظام الصرف الثابت أن ترالي أصولها و خصومها من العملة الصعبة، و خاصة أن تريد مالدولة التي 

نظام الصرف املرن هو الكثر عرضة لكثير من املخاطر، فالبد من فرض رقابة و التسيير دائم لهذه املوارد فيمكن 

هتمام أكثر باملعلومات املتاحة، عن طريق اال أن تكون االنطالقة من تكليف املرسسات املالية الخذ بهذه الحماية 

و تبني طرق حسابية و تقنية تمكنهم من التحكم و التنبر بهذه الخطار، كما يجب عليها أن تقوم بإعداد سياسة و 

 السلبية. إجراءات داخلية احتزازية للتصدي لآلثار

 أوال: التأثير على عملية الديون بواسطة عملية املقاصة:

   هذا العنصر ما يلي:  ويشمل

 التغطية الذاتية والسوق التطبيقية: .1

ويتمثل في اجراء املقاصة بين الذمة والدين محررين بنفس العملة ولهما نفس تاريخ االستحقاق بحيث 

تقوم املرسسة بتغطية متبادلة للمبلغ القل، وهنا يستمر احتمال تعرض املرسسة لخطر الصرف بالنسبة 

 .1قطللرصيد املتبقي ف

 املقاصة املتعددة األطراف للمدفوعات: .2

                                                           
 .11مرتمر إدارة املخاطر ز اقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة الردنية، ص، تقنيات إدارة مخاطر الصرف عبد الحق بوعتروس، 1
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 ،تطبق هذه التقنية بشكل خاص على املرسسات ذات الفروع املتعددة واملتواجدة في الدول الجنبية

يسمح و  ،تكون بينهما روابط مالية أو تجارية وبموجبها يتم تنظيم مقاصة بين ديون ومستحقات هذه الفروعو 

هنا يجب االتفاق على و ذلك بتقليص عدد ومبالغ التحويالت فيما بينهما ويقتصر المر على دفع فوارق الديون.  

 تاريخ مرجعي لعمليات التسديد بين مختلف هذه الفروع وكدا العملة املستعملة وسعر الصرف املتفق تطبيقه.

ما ينتج عنه من اقتصاد نت العمالت و  ةالغ املحولومن نتائج هذه املقاصة املتعددة الطراف تخفيض حجم املب

املصرفية املرتبطة بها. باإلضافة الى تفادي اللجوء الى العمليات الخاصة بتغطية خطر الصرف والتي تكون في 

 1بعض الحيان جد مكلفة.

  االختيار الحسن لعملة الفوترة: .3

مخاطر الصرف كبيرة، وللتقليل نسبيا منها، كلما كانت درجة تقلبات العمالت الصعبة كبيرة كلما كانت 

فانه باإلمكان االختيار عمالت صعبة قليلة التقلب لتسوية املبادالت التي تتم بها ان توفرت الفرصة لذلك 

 2:فاملرسسة الدولية يمكنها الفوترة بعملة قليلة التقلب أو سلة من العمالت

وسيلة بسيطة لتفادي مخاطر الصرف  الوطنيةتعتبر الفوترة بالعملة  الفوترة بالعملة الوطنية: .أ

فاملستورد أو املصدر الذي يفوتر بالعملة الوطنية، سيعرف بالضبط املبلغ الدي سيدفعه في اجال 

بعض التحفظات على هذه التقنية فيما يتعلق االستحقاق وبالتالي يتفادى كليا مخاطر الصرف وهناك 

 بإمكانية املرسسة في اختيار العملة

في هذه الحالة كل من الطرفين يحمالن العمالت:  منالتقلب أو سلة صعبة قليلة الفوترة بالعملة  .ب

مخاطر الصرف بالنسبة للعملة الفوترة بها، مثل الدوالر المريكي في شراء املواد الولية والبترول أو 

 الورو الذي يعرف استقرارا نسبيا.

 

 ثانيا: التأثير على اآلجل: 

املقصود باآلجال املدة التي يمكن خاللها تحصيل املستحقات أو دفع الديون أو االلتزامات القائمة بين 

 املتعاملين االقتصاديين على املستوى الدولي في هذا املجال نميز اإلجراءات التالية:

 :آجال العمليةتسيير  .1

ة تحاول املرسسة حسب هذه العملية ليست في الحقيقة تقنية لتغطية خطر الصرف، ولكن طريق

 توقعاتها االستفادة من التقلبات في سعر الصرف.

                                                           
 .12عبد الحق بوعتروس، نفس مرجع، ص 1
، مذكرة ماجستير، تخصص مالية دولية، كلية العلوم -حالة الجزائر-سعر الصرف ودوره في جلب االستثمار األجنبي املباشر دراسة قياسيةبن ياتي مراد،  2

 .   46، ص2012-2011االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر تلمسان، الجزائر، 
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فعندما يتوقع املصدر زيادة سعر العملة املحرر بها عقد التصدير فانه يمنح  جال كبيرة للمستورد 

لكن إذا كان يتوقع عكس ذلك أي انخفاض قيمة العملة املحرر بها العقد، فسوف  لتحصيل املبلغ املستحق له.

 1ل تسريع عملية قبض املبالغ املستحقة. أما بالنسبة للمستورد فانه سوف يقف عكس هذا املوقف تماما.يحاو 

 :منح الخصم بهدف الدفع املسبق .2

املصدر يستطيع أن بتحكم في خطر سعر الصرف بمنحه خصما في مقابل قيام الزبون بدفع املبلغ 

توقع بأن سعر صرف عملة الفوترة عرضة لتغيير  ما إذااملستحق للفائدة املصدر قبل تاريخ االستحقاق، وذلك 

خطر صرف من قبل املصدر،  تغطية وتكلفةوجيزة من الزمن. هذا املبلغ املخصوم يتناسب عادة كبير خالل فترة 

والنتيجة هي تفادي خطر صرف باإلضافة الى زيادة حجم السيولة لدى املرسسة املصدرة، وعدم ضرورة تحمل 

خطر اإلقراض من جهة، ومن جهة أخرى قد يلجأ املصدر الى توظيف املبلغ املحصل في السوق للحصول على 

 2وجد كذلك حسابات االعتراض ونظام الصندوق املغلق.يا، و عائد يمكنه من الغاء تكلفة الخصم أو التقليل منه

 حسابات االعتراض: .3

متواجدة قي الدول الجنبية الغرض منها تلقي املدفوعات لصالح املرسسة املصدرة من وهي حسابات بنكية 

قبل الزبائن املقيمين في هذه الدول الجنبية مما يردي الى التقليل من الوقت الضروري لتحصيل هذه املبالغ 

 بالتالي يقلص الى حد كبير من خطر الصرف واحتمال وقوعه.و 

 تدخل شركة التأمين على التجارة الخارجية:  .4

هي شركات وطنية يتمثل دورها في ضمان نهاية السليمة لعمليات التصدير واالستيراد، وتتدخل لتأمين 

مخاطر التجارة الخارجية وكذلك لتأمين مخاطر الصرف عندما تكون هذه الخيرة غير مغطاة بإحدى تقنيات 

برام عقود الضمان مع هذه الشركة لتجنب املخاطر الناجمة عن القروض السوق، وعليه بإمكان املصدرين ا

 خر التجارية للعمالء الجانب من خالل تأمينها، أي نقل املخاطرة من شخص ال يرغب في تحملها الى شخص 

 3 شركة التأمين( يبدي استعداده لتحملها مقابل ثمن، أي الحماية من الخطار املحتملة الوقوع في املستقبل.

 

 :التجارة الخارجيةسعر الصرف على  أثر املطلب الثاني: 

السولطات النقديوة في معالجوووووة الخلل في  االيب الوووووتي تعتموود عليهسيعد سوووووعر الصرف وسياساته مووووون بوووووين ال 

 .امليزان التجاري، حيث يعتبر سعر الصرف عامل أساس ي في تحديد أسعار املتبادلة بين الدول 

مة الصرف موووووون التثبيوت ظرت أنو د السوق، تطوووااقتصوو نحو ونتيجة للتطوورات االقتصادية والتوجيهات الحديثة

واجهووة تلك التطوورات، ومع تطور الفكر االقتصادي وظهوور الفكار النقديووووة بووووورزت عووووودة إلى املرونوة املطلقة مل

                                                           
 .19ه، ص ، مرجع سبق ذكر عبد الحق بوعتروس 1
، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ، تخصص مالية تأمينات وتسيير املخاطر،أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك، مذكرة املاسترابتسام بوبة،  2

 .54، ص 2015-2014جامعة أم البواقي، 
 .152، مرجع سبق ذكره، ص لحلو موس ى بوخاري  3
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ن لسياسوة التخفويض اة، ولقوووود كويوعار الصورف علووووى حركة التجارة الخارجسأفكوار نقديوووووة لتحليوووول اثوووور تغوووويرات أ

ه التحلويالت االقتصادية نضرا لهميتها في التأثير على ميزان التجاري وتحسين في قيمووة العملة نصويب كبوووووير في هذ

   .وضعية

 

 أثر سعر الصرف على الصادرات: أوال:

ت سوعر الصرف توردي إلى زيادة املخاطر الووووووتي تواجه املصدرين واملستوردين إذ أن زيوووووادة اإن زيوادة تقلبوو

ن تقلبات سعر اوذا فووهت االقتصادية للدولة و اة غير مواتية للسياسئك بيابوأن هنت سعر الصرف تووحي اتقلب

اقي ببي وهذا بتتبع ام التجارة الخارجية حيوث يمكن أن يكون هوذا التأثير سلبي أو ايجوجالصرف تخفض مووووون ح

الف هيكل تدين واملصدرين واخوا فضال عون سلوك املستور تهثرة في حجم التجارة الخارجية واتجاهار املتغويرات املو

رة متنوعين تعد أكثر قدرة على االستجابة لتقلبات سعر الصرف ايكل إنتاج وتجبه ي تتمتعوتلدول الاإلنتاج إذ أن ا

 1يكل إنتاج وحجم تجارة أقل.ه ول التي تتميزلدا ةفي حال سوالعك

وبي وامليزان نرف الجلصوة العرض والطلوب مووووون اقعر الصرف في سوق الصورف الجنوبي بتالقوي سويتحدد 

هم اة السوق الصرف الجنبي، حيث يسوو يعكوس لنوا ق( وارداتلادرات واصالتجاري بجانبه دائوون واملوودين   ال

ذه هدول الجنبيوة و لبة لألسوعار في اعار السولع املحليوة بالنسوسإحوداث تغويرات في أ رف فيصتقلوب سعر ال

ث يقصد بتقلب حيعرية عليها، سة مرونووة الطلب الجادرات وذلك حسووب در صثير علوووووى الأت تردي إلى التواالتقلب

يض قيمة فة تخلة أو رفعها ففوووووي حايالت الجنبمبة للعسعر الصورف تخفويض قيمة العملوة الوطنية بالنس

عار الجنبية ارتفاعها داخليا ساملحلية يكون التأثير موووون خوالل انخفاض أسعار السلع املحلية مقارنة بال العملة 

 2وذلك لألسباب التالية:

توردة الالزموووووة لإلنتوواج املحلوووووي مموا يووردي إلى ارتفوواع تكواليف اإلنتاج سع أسعار املواد الوليوة املفاارت •

 السعار.وبالتالي ارتفاع 

ث يوردي االرتفاع أسوعارها إلى ارتفاع نفقات يض السلع االسوتهالكية، حععار الواردات علووووووى بسارتفووووواع ال  •

 املعيشة.

 واردات نتيجوة تحول جزء موون الطلب عليهوا إلى بوودائلها مووووون السووووولع الوطنية.الاع أسعار فبسوووووبب ارت •

 مة سووف يجعلهوولض قيمة العميعار السلع في املسوتقبل بعود تخفوساع أفتوقع املستهلكين ارت نتيجة •

بوووووودوره إلى زيوادة  ، ما يردياع املتوقع في السعارفهالكية قبول حودوث االرتتلع االسسراء الشى ليقبلون عو

 . ري السعاطلوب علووى هوذه السولع والوذي يترتوب عنوه الزيوادة الفعليوة فلا

                                                           
 .23، ص ، دار الجامعة الجديدةمبــــــــــــادئ العالقــــــــــــات االقتصــــــــــــادية الدولية، محمووووووود القوووووووولي ومجووووووودي محموووووووود شوووووووهابمة ساأ 1
، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، ماسووووووووتر مذكرة ،الجزائــــــــري دراســـــة لحالـــــة تـــــأثير تخفـــــيض قيمـــــة العملـــــة علـــــى امليـــــزان التجـــــار  س ي محمد كمال، 2

 .18ص 2013-2012، بسكرة الجزائر خيضر،محمد  جامعووووووووة
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 ثانيا: آثر سعر الصرف على الواردات:

، امووا سعرها مقوما بالعملة اداخليو ااملحليوة يجعل اسعار الواردات اكثر ارتفاع ةان تحفيض قيمة العمل

ة بفبالنسوو ،ةاملطلوبووو ةاالجنبية فيظوول دون تغيير حجوم الواردات بالتأكيد سوف يتقلص، ومنه ستنخفض الكميو

موووووون هوذه السولع وتخفويض قيمة  اللسلع االسووووووتهالكية يوووووورثر التخفيض علووووووى كميوة الووووووواردات ويتزايوووووود حجمهوو

ع ليردي الى اتجاه الووووووواردات الحقيقية من الس ح وموووووون ثم االستهالك مووووووااالعملة يخفوض الوووووودخل الحقيقي املتوو

تشكل  دة مااواملوووووواد االوليوة املستوردة فع الرأسماليةتعلق االمووووور بالسلع  اموووووا اذا موووووا، ووووووتهالكية الى التراجعاالس

ثم تأثير التخفووووويض علوووووى اسوووووتيرادها يتوقف علوووووى مودى قووووودرة الدولة  نوم، ا في مكونات النواتج املحلير نصيبا وافو

بالشكل الذي يمكن مووووون  اج فيهووواا علوووووى تغيوووووير تقنيات االنتتهنامية علوووووى إحوووووالل املوووووواد االوليوووووة املستوردة وقدر ال

ون الزمن رة مووووتا تتطلب فوونهلهين حوووووتى وان تووووووفرت االمكانيوة لذلك فإاوهووذا االمر لووووويس ب، استغالل املووارد املحلية

 رة بالنسبة للمواد االولية مقارنة بالنسبة للسلعين كبوو غوووووير ان امكانية االحالل تك، قووووود تكون طويلوة ومكلفووة

 1الرأسمالية.

علوووووى امليزان التجاري  اء وارداتهواوء الدولوة الى رفعهووا بغيووة تقليول اعبوجة العملوة او لماموووووا في حالة ارتفواع قي

عار، سلع فتوونخفض اال سروض املحلي موووووون العدة املاا يردي الى زيمرج مخايوردي الى زيوادة حجوم الواردات موووووون ال

 واردات من مواد الخام.لة الفاالنتاج نتيجة خفض تك افة الى خفض تكلفةضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25، مرجع سبق ذكره، صبهامة محمووووووود القوووووووولي ومجووووووودي محموووووووود شساأ 1



 الصرف سعارأ وخطر تقلبات                                                         ول                            ال  الفصل

 

24 
 

  الفصل: الخالصة

لقد تناول هذا الفصل دراسة سعر الصرف الذي يمثل أداة الربط بين االقتصاد املحلي وباقي 

، حيث واالقتصاداالقتصاديات، وهو عبارة عن متغير جد حساس وذو أهمية بالغة القصوى على املستوى املالي 

على املستوى التبادل  اتواضطرابي إلى حدوث اختالالت ديتعرض هذا املتغير إلى الكثير من التقلبات التي تر 

 .واملحليالدولي 

إن الطبيعة املتغيرة واملستمرة لسعار الصرف يجعل مالكي ومتعاملي أسواق الصرف يتعرضون إلى حدوث 

طر الصرف، والذي من شأنه تحقيق نتائج غير اناتجة عن انخفاض أسعار الصرف وهو ما يدلى بمخ خسائر

 مادية قابلة للقياس.حدوث خسائر  ي إلىدمرغوب فيها تر 

يمكون القوول إن لسوعر الصورف أهميوة كبويرة في تحديود مختلوف التغيويرات االقتصوادية العاموة وتحقيوق 

سووق الصورف. حيوث أن دراسوة ومتابعوة سوعر الصورف وموا تحدثوه تغيراتوه مون  ثوار علوى التجوارة  التووازن في

باعتبوار الودور الوذي تلعبوه هوذه الخويرة في تطووير اقتصواديات البلودان مون خوالل الولويوات،  الخارجيوة تعود مون

 .الخارجية وهذا ما سوف نتطرق له الفصل املوالي تطوورات التجوارة



  

 الفصل الثاني

 آليات تمويل التجارة الخارجية
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 تمهيد:

 السريعة التي شهدتهاتصبح عالقات التجارية الخارجية ضرورة حتمية ألي دولة خاصة في ظل التطورات 

العاملية، لذا أصبح لزاما تطوير وتسهيل التجارة الخارجية والتخفيف من العراقيل التي  الساحة االقتصادية

تحتاج إلى تمويل  الدولي، فهياأساس التبادل نهوهذا لكو  ،أفصل الطرق التي تسمح بتوسيعها والبحث عنتواجهها

املؤسسات سواء املصدرة أو مستوردة إلى النظام البنكي الذي يمنحها عدة استمرارها، تلجئ معظم  منضدائم ي

خاصة في الوقت الذي أصبحت ، وأحد انشغالها الرئيسية، السير الحسن للعمليات التجارية أجل تمويالت من

ة من وصل بين البلدان والركيزة األساسية لكل اقتصاد وسيلة لزيادة رصيد الدول الخارجية همزة فيه التجارة

. وبفضلها ينمواالقتصاد الوطني لذا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى تمويل التجارة الخارجية،العملة الصعبة

 : هذا الفصل كما يلي كون هيكلي

 ؛حول التجارة الخارجية األول: عمومياتاملبحث 

 ؛املبحث الثاني: عموميات حول تمويل التجارة الخارجية

 ؛املبحث الثالث: وسائل الدفع في تمويل التجارة الخارجية
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 املبحث األول: عموميات حول التجارة الخارجية

الذي التجارة الخارجية أحد فروع علم االقتصاد التي تختص بدراسة االعتماد املتبادل بين دول العالم، و 

 درجة عوملة االقتصاد والسوق.يتزايدهذااالعتماد املتبادل بصورة مستمرة مع تزايد 

وفي هذا املجال هنـاك عـدة أسـاليب  ،إذا نجدها تلعب دورا كبيرا في مجال تمويل التجارة الخارجية

 لتسهيل عمليات التجارة الخارجية بجانبيها الصادرات والواردات. وتقنيـات تسـتخدم

 :األول: ماهية التجارة الخارجية املطلب

 :حول التجارة الخارجية األول: مفاهيمالفرع 

هـدف مـن دراسـتها، فقـد الختلفة مفاهيم التجـارة الخارجيـة بنـاء علـى املصـيغ التعـددت  دلقـ األول:املفهـوم 

صورة للعالقات االقتصادية التي تجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بين الـدول في  أهم)تمثل  عرفت بأنها

 . وواردات(صادرات  شـكل

 تبـادل التجـاري في السـلع والخـدمات وغيرهـا مـن عناصـر اإلنتـاج املختلفـة بـينال)عمليـة كمـا تعـرف علـى أنها:

واستيراد أو هـي الـتي تـتم مـن خـالل عمليـات تصـدير 1(. التجارة تحقيق املنافع املتبادلة ألطرافبهدف  عدة دول 

 يتم انتقال السلع والخدمات واملوارد املالية من دولة ألخرى وفق إجراءات إدارية ومالية. حيث

املعـامالت التجاريـة الخارجيـة في صـورها الثالثـة املتمثلـة في انتقـال السـلع والخـدمات  هـي الثـاني:املفهـوم 

رؤوس األمـوال تنشـأ بـين أفـراد يقيمـون في وحـدات سياسـية مختلفـة أو بـين حكومـات ومنظمـات اقتصـادية الو 

 2:ضمنها التجارة الخارجية فيما يليسياسية مختلفة، ويمكن تصنيف الصفقات التجارية التي تت وحدات تقطـن

واملواد األولية والسلع نصف  ،والسلع اإلنتاجية ،تبادل السلع املادية وتشمل على السلع االستهالكية −

 والسلع الوسيطة؛ املصنعة

 ؛والسياحة وغيرها والشحن والتأمينتتضمن خدمات النقل  والتيتبادل الخدمات  −

 األيدي العاملة من بلد آلخر باإلضافة الى الهجرة.تبادل عنصر العمل ويشتمل على  −

 

 

                                                           
 .42، ص 2004، السودان، 01الطبعة ، ، دار الحامدالتبادل التجاري األسس: العوملة والتجارة اإللكترونيةسليمان عبد العزيز، عبد الرحيم، 1
 .13، ص 2001، األردن، 01، دار الصفاء، الطبعةالتجارة الخارجيةموس ى وآخرون،  مطر،سعيد 2
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 :الفرع الثاني: أهمية التجارة الخارجية وهيكلها

 :أوال: أهميتها

 1وتكمن أهمية التجارة الخارجية فيمايلي: 

االستيراد جزء من التجارة الخارجية يتضمن تخطيطا ووضع سياسات، لذا  :بالنسبة لعملية االستيراد

التي من  مجاالت واسعة من األنشطة املكملة واملرتبطة والسلع ،محكمة في ميدان شراء املنتجاتيجب سياسة 

الضروري استخدامها لضمان منافسة دائمة ومرتبطة بعنصر التكاليف، ومن هنا نستنتج أن وجود االستيراد 

 دليل لوجود التصدير من بلد آخر.

عبارة عن تسويق للسلع والخدمات إلى البلدان األجنبية مقابل  التصديربالنسبة لعملية التصدير:

العملة الصعبة، ويعتبر التصدير من أكثر األشكال اقتحاما لألسواق الخارجية، كما أن معظم  الحصول على

في حد ذاته مقياسا للمرونة  التصديري ممارسة العمليات التصديرية، بحيث يعتبر النشاط  املؤسسات ترغب في

 ا على التكيف مع البيئات األخرى.تهوملعرفة قدرا سية للمؤسسات،التناف

 :ثانيا: هيكلها

 الصادرات: أن الصادرات مفهوم واحد مهما تعددت األفكار أو اختالفات اآلراء حيث تعرف بأنها النشـاط .1

 ي تنقسمالسلع والخدمات من املنتج واملستهلك أو من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة وه تبادلالذي يؤدي 

 2إلى: 

 ةصادرات منظورة: تتمثل في السلع امللموس •

 صادرات غير املنظورة: تتمثل في الخدمات. •

جنبيـة األ الواردات: عكس الصادرات يمكن أن تعرف الواردات على أنها عملية إدخال السـلع والخـدمات  .2

 : ما يلي السوق الوطنية وتنقسم هي األخرى إلى إلى

 الواردات املنظورة: وهي الواردات امللموسة كالسلع. •

 الواردات غير منظورة: تتمثل في الخدمات. •

 

 

                                                           
 .15، ص 2004-2003، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة البليدة،تمويل التجارة الخارجية مخاطر وضمانات، زوال لحبيب1
 .51-50بيروت، ص ص ، 1993الدار الجامعية،  ،العالقة االقتصادية الدوليةاحمد حشيش عادل، 2
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 :التجارة الخارجية املطلب الثاني: أسباب قيام

ترتبط مختلف بلدان العالم فيما بينها بعالقات اقتصـادية متشـعبة تنشـأ بمناسـبة تبـادل السـلع والخـدمات 

 1:هو أساس ذلك التبادل الدولي، ويمكن حصر أسباب قيام التجارة الخارجية فيما يلي فمـا

االعتماد على نفسها كليا نظرا لعدم التوزيع املتكافئ ال تستطيع أي دولة  :تحقيق االكتفاء الذاتي .1

 اإلنتاج بين الدول املختلفة؛  لعناصر

 ال تستطيع الدول أن تعتمد على نفسها كليا في إشباع حاجات إفرادها وذلـك بسـبب التخصص الدولي: .2

دول أن تتخصص الذلك يجب على كل لالتباين في توزيع الثروات الطبيعية واملكتسبة بين دول العالم و 

االقتصادية أن تنتجها بتكاليف أقل أو  وإمكانياتها السلع التي تأهلها طبيعتها وظروفها في إنتاج بعض

 2بكفاءة عالية؛

 والـذات في الـدول  ،يعد تفـاوت تكـاليف اإلنتـاج بـين الـدول دافعـا للتجـارة بينهـا اختالف تكاليف اإلنتاج: .3

وهـذا اإلنتـاج الوسـع يـؤدي إلى تخفـيض متوسـط ،الـتي تمتلـك مـا يسـمى باقتصـاديات الحجـم الكبـير

التكلفـة الكليـةللوحدة املنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ليست وفيرة وبتالي ترتفع لديها تكلفة 

 دولة الثانية؛اإلنتاج مما يعطي الدولة األولى ميزة نسبية في اإلنتاج مقارنة ب

 فـبعض املنـاطق ذات املنـاخ املـوسمي تصـلح لزراعـة املـوز والقهـوة فيجـب أن اخـتالف ظـروف اإلنتـاج: .4

بهذا النوع من املنتجات الزراعية وتسـتورد املنتجـات األخـرى الـتي ال تقـوم بإنتاجهـا كـنفط الـذي  تختص

 ؛الصحراوي مثل دول الخليج العربيالدول ذات املناخ  يتـوفر في

 أهميـة  فاملواطن يفضل املنتجات األجنبية حتى ولو توفر البـديل منهـا وتـزداد اختالف امليول واألذواق: .5

 هذا العامل مع زيادة الدخل الفردي في الدولة.

 :املطلب الثالث: العوامل املؤثرة على التجارة الخارجية

 3لي: التجارة الخارجية وهي كما يهناك عدة عوامل تؤثر على 

فكلما كانت الدولة تتمتع بالتفوق  ،الكفاءة اإلنتاجية لها وارتفاعالتفوق النسبي في بعض الفروع اإلنتاج  .1

 ،فإن هذا من شأنه أن يدعم اتجاه هذه الدول إلى التخصصعالية لبعض الصناعات  وكفاءة نسبي

 ؛ويؤدي هذا إلى توسعها في هذه الصناعة

 ؛فكلما كان الطلب املستهلكين أكثر تنوعا أدى إلى زيادة التجارة الخارجية للدولة، تنوع الطلب .2

                                                           
 . 10ص بدون سنة، ، دار النهضة العربية، بيروت، مقدمة في العالقات االقتصادية الدوليةالشافعي محمد زكي، 1
 .17سعيد مطر، موس ى واخرون، مرجع سبق ذكره، ص2
 .11ص، سبق ذكرهمرجع ، احمد حشيش عادل3
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 درجـة اشـتداد طلـب الـدول األجنبيـة علـى منتجـات الدولـة فازديـاد طلـب الـدول الخارجيـة علـى منتجـات .3

 ؛ الخارجيةالدولة يؤثر على حجم التجارة 

فالدولة التي تحظىبمواصالت جيدة ورخيصة التكـاليف بينهـا وبـين  ،تكاليف النقل وسهولة املواصالت .4

 ؛ا بالنسبة للدول األخرى التي تقل عنها في هذه الناحيةتهالعالم األخرى يزداد حجم تجار  بقـاع

فالرسوم الجمركية ونظـام الحصـص ومـا إلى ذلـك مـن األنظمـة  ،عدم وجود عوائق اصطناعية بين الدول  .5

 ؛تتبعها الدول املختلفة للحد من الواردات تعرقل التجارة الخارجية وتقلل من كميتها الـتي

 .االستقرار السياس ي الداخلي والخارجي كعامل مهم من عوامل زيادة حجم الصادرات بين الدول  .6

 :مويل التجارة الخارجيةاملبحث الثاني: عموميات حول ت

كان نوعها  وذلك لحاجـة وضـرورة املؤسسات مهمـا ،لقد تطور التمويل بصورة كبيرة إذ أصـبح يأخـذ مكانة

 .ملصادر لتمويل التجارة الخارجية ولذلك تعددت طرق التمويل وشكلها

 :املطلب األول: مفهوم التمويل

 االقتصـاد في بدايـة القـرن العشـرين ففـي األربعينـات زاد اهتمـامتطور مفهوم التمويل وظهر كعلـم منفصـل عـن 

املؤسسات بكيفية استخدام األمـوال استخداما أمثـل وذلـك عـن طريـق اسـتعمال التحليـل املـالي وأسـاليب 

ار طويـل األجـل وتـوفير املـالي. والرقابـة ودراسـة التـدفقات وفي الخمسـينات زاد االهتمـام بقـرارات االسـتثم التخطـيط

وفي السـتينات شـهدت اهتمامـا كبـيرا بدراسـة تكلفـة رأس املـال نتيجـة األعمـال الرائـدة في ، الالزمـة للتوسـع األمـوال

 .التجارة، فهذه التغيرات الهائلة أدت إلى االهتمام الكبير بالتمويل قطـب

 ى الحقيقي يقصد به:للتمويل معنيين معنى حقيقي واآلخر نقدي، واملعن

تـوفير املـوارد الحقيقيـة وتخصيصـها ألغـراض التنميـة أيضـا السـلع واملـواد والخـدمات الالزمـة لبنـاء هـذه  −

 واستخدامها في مجال إنتاج السلع والخدمات االستهالكية. املـوارد

وتوفير الوسائل التي تمكن يعرف التمويل على أنه "توفير النقود في الوقت الذي تمس الحاجة إليه  −

 1االستهالك أكثر مما ينتجون في فترات معينة من الوقت". األفراد من

 2".التمويل هو "توفير األموال الالزمة حسب الحاجة بقدر املطلوب واستغاللها األمثل لتغطية املشروع −

 إلنشــائها أو توســعها أو تفريقهــا وهــو مــن أعقــدكمــا عــرف علــى أنــه "إمــداد املؤسســات باملــال الــالزم  −

املشــكالت الــتي تواجههــا التنميــة الصــناعية في كــل الــبالد بوجــه عــام، إذ لقيــام ألي عمــل يعــود بــربح 

                                                           
 .146-145، ص ص 1999، 4، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة املوسوعة االقتصاديةعمر حسين، 1
 .105، ص1997، دار املستقبل، بيروت، مبادئ االستثمارطاهر حيدر، 2
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سـن اسـتثماره، أواسـتثمار يقـل فائـدة، بغـير وجـود رأس املـال، ويقـدر حجـم التمويـل وتسـيير مصـادره وح

 ."1العائد أو الربح الذي هو هدف كل نشاط اقتصادي يكـون 

 :املطلب الثاني: طرق التمويل التجارة الخارجية

 تنقسم عمليات تمويل التجارة الخارجية إلى تمويل قصير األجل وتمويل متوسط وطويل األجل.

 :الفرع األول: التمويل قصير األجل

 الجاريــة واستغالالهااملؤسسات  القصــيرة األجــل الــتي تمــنح لتمويــل نشــاطات الــدفع ما بينيتمثــل في القــروض 

 :شهرا ونميز نوعين هما18شهر وفي حاالت خاصة  12الى  3وتتراوح مدتها ما بين

 2فيما يلي: لوتتمث األجل:أوال: قروض التصدير قصيرة 

 يساعد املصدرين على تغطية تكاليف دراسة األسواق الخارجية.قروض التنقيب: مدته سنة واحدة وهو  −

قروض التمويل املسبق: يساعد هذا النوع على تغطية التكاليف الناتجة عن املرحلة التحضيرية لتنفيذ  −

 العقد.

 السـلع قروض تمويل املخزونـات: وهـو يسـاعد املصـدر علـى تسـديد كـل النفقـات املتعلقـة بتخـزين −

 الخارج قبل بيعها وتوزيعها. في الوطنيـة

 .للمصدر من أجل تغطية نفقات النقل والشحن للسلع املباعة الشحن: ويمنحقروض  −

 :ثانيا: قروض االستيراد قصيرة األجل

يعتـبر هـذا القـرض مـن أشـهر الوسـائل املسـتعملة في تمويـل الـواردات ويرجـع ذلـك االعتمـاد املسـتندي:  .1

وهـو يـربط بـين أربعـة أطـراف هـم: املسـتورد،  ،الضـمانات البنكيـة املقدمـة للمصـدرين واملسـتوردين إلى

 وذلك يتم وفق التسلسل العام التالي: 3املستورد، بنك املصدر.  املصـدر، بنـك

إبرام عقد استيراد البضاعة مع املصدر الذي يتعين عليه القيام بإرسال هذه املستندات إلى  −

 .ملستوردا

طلـب املسـتورد مـن بنكـه فـتح اعتمـاد مسـتندي ويتعهـد البنـك في حالـة قبـول ذلـك بتسـديد مبلـغ  −

 .الصـفقة

                                                           
 .60، ص 1999دار الفكر العربي، القاهرة، ، تمويل املشروعاتمحمد توفيق ماض ي، 1
 .116، ص2001، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش، 2
 .221، ص2004، املؤسسة الجامعية، لبنان، 2، الطبعةاالقتصاد السياس ي في النقد والبنوكسمير حسون، 3
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 مقابل استالم مجموع املستندات الدالة على تنفيذ العقد وإرسال البضاعة. −

 التسديد الفعلي لصالح املصدر وذلك عن طريق البنك الذي يمثله. −

 املصدر يجعل حسابات هذا األخير دائنا.قيام البنك  −

يتم تبادل األوراق التجارية مقابل الدفع أو القبول بها هو وسيلة دفع دوليةالتحصيل املستندي:  .2

 املتدخلة فيه هي: البائع،املستورد،بنك البائع،البنك املكلف بالتحصيل. واألطراف

بتحصيل مبلغ البيع نقدا أو كمبيالة  لى أن التحصيل املستندي يقدم ضمان للبائعإوتجدر اإلشارة 

يكون له حلين أما إرجاع  عالسداد، البائمؤجلةالدفع، وللمشتري باستالم البضاعة، وفي حالة عجز املشتري عن 

 1البضاعةوتحمل كل النفقات، أو البحث عن مشتري أخر يقبل البضاعة.

وهي إمكانية ممنوحة للمصدر كي يقوم بتعبئة الكمبيالـة الـتي تم سـحبها  :خصم الكمبيالة املستندية .3

لكمبيالة لكي يدفع وفي حالة التحصيل املستندي يطلب املصدر من بنكه أن يخصم له هذه ا ،املستورد علـى

 2قيمتها له.

 :الفرع الثاني: تمويل متوسط وطويل األجل

والقـروض الطويلـة مـدتها تفـوق  ،سـنوات5ا تـتراوح ما بين سـنتين إلى تهوتشـمل القـروض املتوسـطة الـتي مـد

 أنواع من هذا التمويل وهي كما يلي: 4سنوات ونميز 5

 آلية يقوم بموجبهـا بنـك معـين أو مجموعـة مـن بنـوك بلـد املصـدر بإعطـاءوهو عبارة عن  :أوال: قروض املشتري 

بتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ويمنح للمشـتري لفـترة تتجـاوز  ،قرض للمستورد بحيث يستعمله هذا األخير

ويلعـب املصـدر دور الوسـيط في املفوضـات ما بين املسـتورد والبنـوك املعنيـة بإتمـام عمليـة القـرض هـذه،  ،شهرا18

 3يـتم هـذاالنوع من القروض بإمضاء عقدين مستقلين: 

فهو يحـدد شـروط البـائع ، تنفيذ الصفقة وشروط ومبالغهايبين فيه نوعية السلع  :العقد التجاري  .1

 .الفوري للبائع من طرف املشتري  وإجـراءاتالدفع

يبـين فيـه شـروط إتمـام القـرض وإنجـازه مثـل فـترة القـرض وطريقـة استرداده ومعـدالت  :عقـد القـرض .2

 الفائـدةاملطبقة.

                                                           
1 Loc. bornent –Rolande. La banque et les entreprisses. GAULINO. Paris. 1995. p82. 

 .120، صذكرهالطاهر لطرش، مرجع سبق2
 .126-125ص ، صذكرهالطاهر لطرش، مرجع سبق3
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 ولكـن هـذا القـرض هـو ناشـئ ،وهـو قيـام البنـك بمـنح قـرض للمصـدر لتمويـل صـادراتهثانيـا: قـروض املـورد: 

وبصفة عامة فقرض املورد هـو شـراء للـديون مـن  ،باألساس عن مهلة للتسديد يمنحها املصدر لفائدة املستورد

البنك على املدى املتوسط ووجه االختالف بين قـرض املـورد وقـرض املشـتري هـو أن قـرض املشـتري يمـنح  طـرف

ويتحقـق هـذا  ،املـورد يتطلـب إبـرام عقـد واحـد يتضـمن الجـانبين التجـاري واملـالي وثانيـا أن قـرض للمسـتورد

 .1كالبضاعة عن طريق الكمبيالة التجارية املقبولة من طرف املشتري واملضمونة من طرف بن القـرض مـن شـحن

العملية التي يتم بموجبها خصم األوراق التجاريـة بـدون طعـن، فبهـذا التمويـل  وهو :الجزافي ثالثا: التمويل

 يمكـن

التمويــل الجــزافي هــو شــراء ديــون ناشــئة  ،تغطيــة الــديون الناتجــة عــن الصـادرات لفــترات متوســطة بصــفة عامــة

 الصادرات السلع والخدمات. عــن

مضمون هذه العملية في بيع املصدر سـلعته إلى شـركة اإليجـار  ويتضمن :دوليرابعا: قرض االيجاري ال

وتصـل ملكيـة السـلعة املـؤجرة طـوال مـدة اإليجـار وينتفـع املسـتأجر  ،وهي تقوم بتأجيرها للزبون األجنـبي ،الدوليـة

السـنوية كمـدفوعات اإليجـار املـؤجر مـع  بالسـلعة طـوال هـذه املـدة مقابـل دفـع سلسـلة مـن األقسـاط حـق االنتفـاع

 2يصل مجموع األقساط ثمن املأجور واملتفق عليه في العقد. تملكهـا عنـدما

 :املطلب الثالث: مصادر التمويل

 ـاتهيقصـد بمصـادر التمويـل تشـكيلة املصـادر الـتي حصـلت منهـا املنشـأة علـى أمـوال بهدف اسـتثمارها أو عمليا

االستغاللية، ومن هنا فهي تتضمن كافة العناصر التي يتكون منها جانب الخصوم بميزانية املنشأة سواء أكانت 

 العناصر طويلة األجل أو متوسطة األجل أو قصيرة األجل. هذه

 :الفرع األول: مصادر تمويل قصيرة األجل

وهـذا ، الغير ومدة سـداده لتتعـدى السـنةيقصد به التمويل الذي يحصل عليه املستثمر أو املؤسسة من 

 مصــادر التمويــل القصــيرة األجــل املشــروع. وتنقســمالتمويــل يعتمــد علــى طبيعــة النشــاط الــذي يمارســه  مـن النـوع

 أساسيين:  نــوعين إلى

ويقصـد بـه ذلـك القـرض املمنـوح  االئتمـان التجـاري هـو ائتمـان قصـير األجـل، :أوال: االئتمـان التجـاري 

 املعنيـة نتيجـة شـراء مـواد أوليـة أو بضـاعة دون أن تترتـب عليهـا دفـع قيمـة هـذه املشـتريات نقـدا، إنمـا للمؤسسـة

                                                           
، 2006-1990، (حالة سونلغاز)تمويل املؤسسة االقتصادية وفق امليكانيزمات الجديدة في الجديدة في الجزائر في إطار التحوالت االقتصادية ، صيحة بن طلحة1

 .116، ص2007- 2008،الجزائر جامعة(، منشورة غير) دكتوراهرسالة 
 .225، ص2001، دار األوائل، أساسيات اإلدارة املالية، حمزة محمود الزبيري 2
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تتعـد ل ا اآلجلـة خـالل فـترة زمنيـة قصـيرةتهاملشـتريات اآلجلـة حيـث يسـمح للمؤسسـة بـدفع قيمـة مشـتريا صـفة تؤخـذ

 األدنى، ممـا . كمـا يتخـذ االئتمـان التجـاري في شـكل الحسـاب الجـاري في شـكل كمبيالـة أو السـندبالسنة الواحدة

 في وتـبرز أهميتـه ،املشتري من الحصول على ما يحتاجـه مـن البضـائع بصـفة عاجلـة مقابـل وعـد بالسـداد يمكـن

إن االئتمـان 1.أي هـذا االئتمـان ينشـأ مـن العمليـات التجاريـة العاديـة للمؤسسـة ،تمويل تلقـائي مصـدر كونـه

كمصـدر للتمويــل قصــير األجـل في غالبيــة املؤسســات وخاصـة تلــك الــتي ال يسـتطيع  التجـاري ينفـرد بأهميـة

ـن ضـمانها مـن االئتمـان التجـاري، ولهـذا يتمتـع األخـرى بيسـر، وبدايـة الكلفـة الـتي يمك استخدام مصــادر التمويــل

تكلفته وربما انعدامها جعله من أكثر أنواع مصادر التمويل قبوال في التمويل القصير  االئتمـان التجـاري بانخفـاض

 .األجل

لطبيعيـين يقصـد بـه بـأن يقـرض البنـك مؤقتـا قـدر معـين مـن املـال لألشـخاص ا :ثانيا: االئتمان املصـرفي

وبتـالي فهـو قـرض قصـير األجـل ، أواملعنـويين بشـرط أن يعيـدوه إليـه في امليعـاد وبزيـادة معينـة تمثـل سـعر الفائـدة

بانخفـاض تكلفتــه عـن االئتمـان التجـاري في الحـاالت الـتي ال يسـتطيع معهـا املشـروع االسـتفادة مـن الخصـم  يتميـز

إذا كانت تعاني من صعوبات تحويلية، يعتبر هذا  ـمـناملصادر الهامة لتمويل األصول الدائمة للمشروعات خاصة

 2(.نقدا)التمويألكثر مرونة إال أنه يتم في شكل سيولة 

 :الفرع الثاني: مصادر التمويل متوسطة األجل

ويعتـبر  ،ـا بـين سـنة إلى سـبعة سـنواتالقـروض متوسـطة األجـل هـي نـوع مـن التمويـل املتوسـط املـدى م

وتنقســم  ،مـناملصــادر الرئيســية لتمويــل االســتثمار في األصــول الثابتــة وفي الجــزء الــدائم مــن األصــول املتداولــة

 3وهما: املتوسط األجل إلى نوعين أساسين  التمويل مصــادر

وعـادة يـتم سـداد هـذه  ،تمنح مثـل هـذه القـروض مـن قبـل البنـوك وشـركات التـأمينأوال: التمويل املباشر: 

السـداد في هـذه الحالـة باسـم  قساطويطلق علـى أ ،منظمـة علـى مـدارعدد من السنوات بصفة القـروض

م سـداده علـى دفعـات مـن أجـل حمايـة كـل مـن ويت ،مـدفوعات اإلحـالل، وعـادة مـا يكـون املقـرضمكفول بضمان

 املقـرض واملقـترض مـن خطـراالنقطـاع املفـاجئللمدين على التسديد.

: بإمكان الشركات أن تحصل على الخدمات االقتصادية التي يقدمها مندون أن ثانيا: التمويل باالستئجار

 ،لفـترة زمنيـة محـددة مقابـل دفعـات إيجـارثابتة ،األصـل يشتري هـذا األصـل ويكـون ذلـك عـن طريـق اسـتئجار هـذا

)خطـر( ودفع دوريا ويمكن استئجار األراض ي والعقارات وغيرها ومن أهم مزايـا االسـتئجار هـو رفـع عبـئ

                                                           
 .338مرجع سبق ذكره، ص ، حمزة محمود الزبيري 1
 .297، ص2000، الدار الجامعية، اإلسكندرية، أساسيات اإلدارة املالية، محمد صالح الحناوي 2
 .300-298سبق ذكره، ص ص ، مرجع محمد صالح الحناوي 3
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واالسـتئجار يقسـم إلى  ،التكنولـوجي مـن علـى كاهـل الشـركة املسـتخدمة وتحميلـه للمؤسسـة املالكـة لهـادماالتقـ

 :كاآلتي رئيسية هي ثالثـة أنـواع

وفي هذا النوع تقوم في نفس الوقت باستئجار األصل املباع ملدة محددة وبشروط :البيع باالستئجار .1

 خاصة.

يتضـمن اسـتئجار الخدمـة أو مـا يطلـق عليـه أحيانـا االسـتئجار التشـغيلي كـل  :اسـتئجار الخدمـة .2

مويليـة والصـناعية، ويتطلـب هـذا النـوع مـن االسـتئجار أن تقـوم الشـركة مالكـة هـذه الت الخـدمات

 يتضمن قسط االستئجار تكلفة هذه العمليات. األصـول بصـيانتها علـى أن

 األصـلوال يمكـن إلغائـه، والبـد مـن سـداد قيمـة ، بأنـه ال يتضـمن خـدمات صـيانة يتميـز:املـالياالسـتئجار  .3

وتفســـير ذلـــك عـــن طريـــق القيـــام بالتفـــاوض مـــع املنـــتج أو املـــوزع علـــى الســـعر، التســـليم...  ،الكامـــل

للمؤسسة.والقيام باالتفاق على شراء البضاعة مع املنتج أو املوزع على أساس أنهـا سـتقوم  بالنســـبة

 .لبنكباسـتئجار األصـل بمجـردشرائه ا

 :الفرع الثالث: مصادر التمويل طويل األجل

نقصد بمصادر التمويل طويل األجل األموال التي توضع تحت تصـرف املسـتثمر أو املؤسسـة لفـترة تفـوق 

وتمنحـه غالبـا مؤسسـات  ،وتأتي هذه املصادر من املصادر الخارجية علـى شـكل أسـهم أو قـروض، سـبعةسنوات

 .متخصصـةلقاءضمانات.ويمكن تقسيم مصادر التمويل طويلة األجل إلى أموال امللكية واألموال املقترضة

 تنقسم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة واألرباح املحتجزة. :أوال:أموال امللكية

 ،ل طويلة األجل في املشروعهي مستندات ملكية ذات قيمة، و تعتبر أحد مصادر التموي:األسهم العادية .1

ويلجأ إليها املدير املالي عندما تقتضيه ضرورة توفير مصدر طويل األجـل لتمويـل املشـاريع االسـتثمارية طويلـة 

ببعض الحقوق ومن  (املستثمر)ويتمتع حامل األسهم العادية،األمـدأو ضرورة توفير التطوير في املشروع

العامة ، و الحق في نقل امللكية األسهم بالبيع أو بـأي طريقة أخرى ، و التصـويت في الجمعيـة  أهمها الحق في

كما يتمتع كذلك بميزة هامة وهي أن مسؤولية ،  اإلدارة توزيعها ما قررتأرباح إذ الحق في الحصول على 

 1.محدودة بحصته في رأس املال

 مدائمة. واألسهاألسهم في تواجدها  هوتشـب ،العائـدفهي تشبه السـندات مـن حيـث ثابـت  :زةاألسهم املمتا .2

 :2املمتازة تتميز بمايلي

 .لحامل األسهم املمتازة األولوية عند توزيع األرباح −

                                                           
 .407، ص 1997،مصر، دار الهاني،اإلدارة املالية في ظل الكوكبية، محمد سويلم1
 .39 ص، 2000، اإلسكندرية، دار الجامعية،املاليةالستثمار في األوراق ا، عبد الغفار حنفي2
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لعـدم تمكـن غالبـا مـا تكـون لحامـل األسـهم املمتـازة الحـق في الـدائم في التصـويت ملـدة معينـة يـؤدي  −

كمـا نشـير إلى تنـوع السـهم ، حملـةاألسهم العاديـة للحصـول علـى أربـاح بـاملرة كنـوع مـن العقوبـات

، حيث نجد نوعا يسمى باألسهم املمتازة املجمعة لألرباح، ويكون لحملـة هـذا النـوع مـن املمتـاز

 .وزيعها إلى العام القادمهذا العام في حالة تقرير عدم ت األسـهم حـق ترحيـل أربـاح

هي عبارة عن جزء من حقوق امللكية التي تحصل عليها الشركة من ممارسة عملياتها األرباح املحتجزة:  .3

كمـا أن األربـاح الـتي 1فهـو املتبقـي مـن األربـاح بعـد تجنـب االحتياجـات املختلفـة والتوزيعـات املقـررة.  ،املربحـة

عليها بعد تحقيقها لنجاح متوقع يمكن االحتفاظ بها في الشـركة لغـرض إعـادة اسـتثمارها أو توزيعهـا  تحصـل

 جزء منها داخل الشركة وتوزيع الباقي علىأصحاب الشركة كما يمكن االحتفاظ ب علـى املسـاهمين

 2.املساهمين

تتكون األموال املقترضة من سندات وقروض طويلة األجل وهي شكل من أشكال ثانيـا: األمــوال املقترضـة: 

 القروض.

السند هـو ديـن مقسـم إلى أجـزاء متسـاوية القيمـة في ذمـة املؤسسـة املصـدرة لـه، يصـدر في  :السندات .1

صـك يثبـت حقـوق حاملهـا في اسـتيفاء مالـه واالسـتفادة مـن الفوائـد املاليـة املتفـق عليهـا بغـض النظـر  شـكل

 .املحققة عـن النتـائج

 وشـركات كـالبنك ،هـي قـروض تحصـل عليهـا املؤسسـة مـن قبـل املؤسسـات املاليـة :القروض طويلة األجـل .2

ومـن أهـم الخصـائص املميـزة للقـرض أنـه يـتم االتفـاق 3سـتحقاقها إلى ثالثـين عامـا، وقـد يصـل تـاريخ ا ،التـأمين

وعلى الرغم من أن  ،شروطه، معدل الفائدة، تاريخ االستحقاق..... بالتفاوض مع املقرض واملقترض علـى

املقـرض قـد يصـر  ( إال أنالفائدةمعدل التمويـل تتمثـل في نسـبة محـدودة مـن قيمـة القـرض ) تكلفة هذا النوع

 النسبة خاصة إذا كانت معدالت الفائدة في السوق متجهة نحو االرتفاع. علـى عـدم ثبـات هـذه

 :الدفع في تمويل التجارة الخارجية الثالث: وسائلاملبحث 

 ،لتمويـل هـذه األخـيرة إن تطـور تقنيـات االسـتيراد والتصـدير تتطلـب تكييـف أكثـر لوسـائل الـدفع املسـتعملة

وبالتالي تعتـبر  ،ممـايجعلها قادرة على حماية كل من األطراف املشاركة في العملية من أي اختالفات ومخاطر

 هي التي تضمن السير الحسن لهذه العملية. نهافي الصفقات التجارية لكو  عنصـر هـام

 

                                                           
 .134-133 ص ص'، ةسكندريإل ا‘نشربدون دار ، اقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل املالي، سمير محمد عبد العزيز1
 .137، ص 2003دار وائل للنشر والتوزيع، االردن، ، التسيير املاليإلياس بن ساس ي ويوسف قرش ي، 2
 .54، ص 1999، 4، املكتب العربي الحديث، الطبعة إلدارة املاليةا،منير إبراهيم الهندي3
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 :املطلب األول: االعتماد املستندي

 ر،ستندية إحدى األدوات املستعملة في تمويل التجارة الخارجية من االستيراد والتصدياالعتمادات املتعتبر 

وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان واالستقرار والثقة للمستورد واملصدر 

 البنوك في تنفيذ هذه االعتمادات املستندية. بواسطة

 :تعريف االعتماد املستندي وأهميتهالفرع األول: 

 :أوال: تعريف االعتماد املستندي

 كيتعهـد فيـه الـبن ،االعتماد املستندي تعهد كتابي صادر من البنك بناءا على طلـب املسـتورد لصـالح املصـدر

ويمكـن التمييـز بـين  .1االعتمـادمبلغ الكمبياالت املسـحوبة عليهـا عنـد تقـديمها مسـتوفاة الشـروط الـواردة في  بـدفع

 2أساسين للمفهوم الواحد، وذلك من الناحية االصطالحية ومن الناحية التقنية. تعـريفين

طريقــة  فمن الناحية االصـطالحية يقصـد بـه ذلـك االعتمـاد الـذي يفتحـه البنـك بنـاءا علـى طلـب عميلـه أيـا كانـت

 بقبــول كمبيالــة أو الوفــاء لصــالح متعامــل األمــر بفــتح االعتمــاد، وهــو مضــمون بحيــازةتنفيــذه، ســواء كــان 

املمثلة للبضاعة في الطريق أو معدة لإلرسال، وبعبارة أخرى فهو اعتماد ناش ئ عن وساطة بنكية  املستندات

لـدفع، والثـاني بنـك املصـدر الـذي يحصـل قيمـة اثنـين، األول بنـك املراسـل الـذي يتعهـد با ملتعـاملين) بنكين)

 مختلفين. وذلك في بلدين الصـفقة التجاريـة

 أمــا مــن الناحيــة التقنيــة فاالعتمــاد املســتندي يعــني الــدفع مقابــل املســتندات، وهــي الوســيلة األكثــر شــيوعا

ة قـرض مـن نـوع االلتـزام باإلمضـاء بنـاءا علـى طلـب املسـتورد واستعماال في مجال التجارة الخارجية، فهو عمليـ

طلـب فـح االعتمـاد املسـتندي مـن احـد البنـوك في الـداخل لصـالح املصـدر، بعـد أن يكـون الطرفـان قـد اتفقـا  الـذي

 3شروط العقد للمصدر مقابل حيازة الوثائق املتعلقة بالسلع محل العقد. علـى

 عهد صادر عن البنك فاتح االعتماد إلى البنك املراسل مبلغ االعتماد، بناءا على طلب أحد العمالءهو كتاب ت

املستوردين لصالح املستفيد )املصدر(، يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ معين أو قبول سحوبات بقيمة محددة 

 االعتماد وتنفيذه.محددة، وذلك مقابل تقديم املستندات املطابقة تماما لشروط  وخالل مدة

 

                                                           
 .103، ص 1998، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، البنوكمحاضرات في االقتصاد شاكر القز ويني، 1
 .89جامعة منثوري، قسنطينة، ص  ،الوجيز في البنوك التجاريةق،أبو عتروس عبد الح2
جامعة االقتصادية،،مذكرة لنيل شهادة املاستر في العلوم الجزائرعلى تمويل التجارة الخارجية في 2009أثر قانون املالية التكميلي لسنة ، فراش فاطمة الزهراء3

 .51-50، ص ص 2011-2010دفعة ، قاصدي مرباح ورقلة
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 :أهمية االعتماد املستندي ثانيا:

يعتبر االعتماد املستندي إجراء قانوني رسمي يضمن لجميع املتعامل بين حقوقهم بشـكل شـفاف وقـانوني 

 1تكمن أهميته فيما يلي:  حيـث

 مر بفتح االعتماد املستندي؛ االعتماد يمثل أساس العالقة بين البنك والعميل اآل  •

 طلب فتح االعتماد بمثابة عقد رسمي يحكم عالقة البنك بعمليه فاتح االعتماد؛ •

 أن املستورد يكون على ثقة من أن البضاعة ستصل مطابقة وفق للشروط املتفق عليها؛  •

 مصدر دخل للبنوك من جراء العموالت التي تتقاضاها؛ •

ة من الناحية املالية والتي كانت تقف عائقا أمام انتشار وتوسع يسهل عمليات التجارة الدولية خاص •

 التجارة الدولية، فتقوم البنوك بدور الوسيط الذي يثق به كل من العميل واملشتري.

 :الفرع الثاني:أنواع وأطراف االعتماد املستندي

 :أوال:األطراف املكونة لالعتماد املستندي

 رابع وهوإلى جانبهم طرف  ويأتي ،األطراف األساسية وهيهناك ثالثة أطراف تشترك في االعتماد املستندي 

 2:يلي التعريف بكل طرف وفيماالبنك الذي يقدم املشورة أو التأكيد أو التعزيز 

البنك الفاتح االعتماد.  وبيناالعتماد في شكل عقد بينه  ويكون هو الذي يطلب فتح االعتماد، املشتري:  .أ

 ط التي يطلبها املستورد من املصدر.ويشمل جميع النقا

البنك فاتح االعتماد: هو البنك الذي يقدم اليه املشتري طلب فتح االعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب.  .ب

لى إ إما ويرسلهم بفتح االعتماد املشتري على شروط البنك، يقو  وموافقةوفي حالة املوافقة عليه 

حالة االعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة املشاركة بنك  مباشرة فياملستفيد 

 الثاني في حالة عملية االعتماد املستندي.

إذا كـان تبليغـه املستفيد: هو املصدر الـذي يقـوم بتنفيـذ شـروط االعتمـاد في مـدة صـالحيته. وفي حالـة مـا  .ج

باالعتمـاد معـززا مـن البنـك املراسـل في بلـده، فـإن كتـاب التبليـغ يكـون بمثابـة عقـد جديـد بينـه وبـين البنـك 

 وبموجب هذا العقد يتسلم املستفيد ثمن البضاعة إذا قدم املستندات وفقا لشروط االعتماد. املراسـل،

                                                           
 .170، ص2001الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، مؤسسات البورصة والبنوك التجاريةمحمد صالح الحناوي، 1
امللتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات ، التجارة الخارجيةمداخلة بعنوان دور االعتماد املستندي في تمويل ، كتوش عاشور 2

 .170، ص2006،النامية،جامعة بسكرة
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يقوم بإبالغ املستفيد بنص خطاب االعتمـاد الـوارد إليـه مـن البنـك هو البنك الذي  البنك املراسل: .د

لالعتماد في الحاالت التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية االعتماد املستندي كما هو  املصـدر

التـزم بـه املراسـل تعزيـزه إلى االعتمـاد، فيصـبح ملتزمـا بـااللتزام الـذي  وقـد يضـيف هـذا البنـك .الغالب

 يسمى بالبنك املعزز. البنـك املصـدر، وهنـا

 :ةاالعتمادات املستندي ثانيا: أنواع

ولذلك سوف نركز اهتمامنا على  ،وذلك حسب الزاوية املنظور إليها ،هنـاك عدة تقسيمات لالعتماد املستندية

 أهم أنواع اعتمادات املستندية وأكثرها شيوعا واستعماال في عالم األعمال والتبادالت الدولية.

 1أنواع االعتماد املستندي من حيت االلتزام البنكي:  .1

 :(Crédit Documentaire Révocable)االعتماد املستندي القابل لإللغاء  .أ

يظهر هذا النوع من االعتماد عندما يقوم بنك املستورد بفتح االعتماد مستندي لصالح زبونه )املستورد( 

د ضمانا عأمامه بش يء، وعليه فإن االعتماد املستندي قابل لإللغاء ال يدون أن يلتزم  ولكناملصدر بذلك،  واعالم

غي في لحظة، وهذه السلبيات تجعل من هذا النوع كافيا لتسوية ديون املستورد اتجاه املصدر، ومن املمكن أن يل

 نادرة االستعمال. من االعتماد املستندية 

 : (Crédit Documentaires Irrévocable)االعتماد املستندي الغير القابل لإللغاء .ب

االعتماد الغير القابل لإللغاء أو القطعي هو اآللية التي بموجبها يتعهد بنك املستورد بتسوية ديون هذا األخير 

املصدر، وهو غير قابل لإللغاء ألن بنك املستورد ال يمكن أن يتراجع عن تعهده بالتسديد ما لم يتحصل  تجاها

 كل األطراف. على موافقة

 :بل لإللغاء واملؤكداالعتماد املستندي الغير القا .ج

):  Crédit Documentaires Irrévocable Confirmé( 

 هو ذلك النوع من االعتماد املستندي الذي ال يطلب تعهد بنك املستورد فقط بل بتطلب أيضا تعهد بنك

املصدر على شكل تأكيد قبول الدين الناش ئ عن تصدير البضاعة، ونظرا لكون هذا النوع من االعتماد يقدم 

 .تقوية فهو يعتبر من بين اآلليات الشائعة االستعمال ضمانا

 :أنواع االعتماد املستندي من حيت شكل أو صورة االعتماد .2

 (:Cre.doc. Transférable) يلاالعتماد املستندي قابل للتحو  .أ

                                                           
 .154، ص2003، مصر، 07، الطبعة مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، االعتماد املستندي والتحصيل املستندي، غنيم أحمد1
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هو االعتماد الذي يسمح فيه املستفيد تحويله كليا أو جزئيا إلى مستفيد أخر يطلق عليـه املسـتفيد 

ما يكون املستفيد األول من االعتماد هو الوسيط أو الوكيل للمستورد في بلـد املصـدر، ويشـترط أن  وغالبـا،الثاني

بتحويله بدوره إلى املصدر الفعلي للبضاعة نظير عمولة معينة، أو االسـتفادة لصالحه حتى يقوم  يفـتح االعتمـاد

واألسـعار الـتي يمكنـه الحصـول عليهـا مـن املصـدر، وال يحـق للمسـتفيد األول إجـراء  ،باالعتمـاد مـن األسـعار الـواردة

سم املستفيد الذي يحول إليه االعتماد شروط وبيانات االعتماد املفتوح، فيما عدا حق تعديل ا أي تعـديالت علـى

ومبلغ االعتماد، كما أن تاريخ صالحية االعتمـاد املحـول يكـون عـادة قبـل انتهـاء االعتمـاد  وتعديل سعر الوحدة

 1األصـلي بعـدة أيـام، أمـابالنسبة للشروط األخرى لالعتماد األصلي فتبقى كما هي.

 : (Cre.doc. In transférable)االعتماد املستندي غير قابل للتحويل  .ب

 في هذا النوع من االعتماد يتعين على املستفيد استخدام االعتماد بنفسه، أي ال يجوز ألي مستفيد اخر

 2السارية. وال يسقط حق املستفيد من هذا االعتماد في التصرف في الحصيلة وفقا ألحكام القانون  ،استخدامه

 :(Crédit Documentaire Revolvingاالعتماد الدائري أو املتجدد ) .ج

 فترات زمنيةو  ،ويستخدم هذا النوع من االعتماد في حال االتفاق على تسليم البضاعة للمشتري على دفعات

 فإنه ،منتظمة، ففي حالة رغبة املشتري املحلي باستيراد كميات كبيرة من البضاعة واستالمها على شكل دفعات

 بدال من فتح اعتماد مستندي لكل دفعة فإنه يفتح اعتماد واحد يتجدد تلقائيا على شكل دوري كلما انتهت مدته

 3في كل مرة. وقيمته، دون أن يكون هناك حاجة إلى فتح اعتماد مستندي جديد

 :أنوع االعتماد املستندية حسب كيفية تنفيذ االعتماد املستندي .3

 االعتماد املستندي املنفذ لدى االطالع أو بالنظر: .أ

:(A Vue Cre.Doc. Réalisables Par Patiemment) 

إليه هو ذلك اعتماد الذي يمكن للمستفيد من خالله الحصول على قيمة الصفقة من بنكه بمجرد التقدم 

 والوثائقالبنك من صحتها بعد ذلك يقوم البنك اآلمر بتحويل املبلغ فور استالمه للمستندات  وتحقق واظهاره

 4.()املصدراملستفيداملطلوبة الواردة إليه أو للتحصيل عليها من 

 : Cre.Doc. Réalisable Par Négociations) (االعتماد املستندي املحقق بالتفاوض .ب

                                                           
 . 119، ص2001، الجزائر، 06بعة،ديوان املطبوعات الجامعية،طالبنوكتقنيات ، طاهر لطرش1
 .57ص  فراش فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره،2
 .57طاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .27، ص2006، 01، طبعة لبنان، الحقوقيةمنشورات الحلبي ،االعتماد املستندي والتجارة اإللكترونية، عبد الغني مازوت4
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بحيث بموجبه قد يتعهد البائع من البنك  ،هذا النوع قد يعرف أحيانا باالعتماد املستندي القابل للخصم

ومـن تم فهـو شـكل مـن أشـكال القـروض  ،بخصم الكمبيالة التي يسحبها مـن املشـتري وفـق شـروط معينـة

مسحوبة من أحد  مسحوبة بكمبيالةمعينة()صفقةمعينةينفد بنك معين عملية شراء مستندات  بمقتضـاها

من القرض مـع خصـم نفقـات تلـك  )املصدر(املستفيد املشعر منالبنك  ر،البنك اآلم، املشتري  :الثالثةاألطراف 

 )املصدر( تسديد عموالت التفاوض بشأن الكمبيالة إلى غاية التسديد الفعلي لها عن طريق البنك العمليـة، وإال

 1ر.املشع

 :(Cre.Doc. Réalisable Parاالعتماد املستندي املنفذ بالقبول أو الدفع اآلجل ) .ج

يتم بموجب هذا االعتماد قيام البنك الذي أصدر االعتماد أو مراسله في حالة التعزيز بقبول الكمبياالت 

ويستخدم  ،املرفقة باملستندات املقدمة من املصدر أو االلتزام بسداد قيمة املستندات عند حلول أجل السداد

اري للمستورد ألجل معين يتم في الكمبياالت املقبولة أوسداد هذا الشرط في حالة قيام املصدر بفتح ائتمان تج

 2.قيمة املرسلة دون قبول الكمبياالت

 :الفرع الثالث: سير عملية االعتماد املستندي

 من خالل الشكل املوالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .951، مرجع سبق ذكره، صأحمدغنيم 1
 .32، مرجع ذكره، صعبد الغني مازوت2
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 (: مخطط سير عملية االعتماد املستنديII-01ل)الشك

 

 

 

 

 

 

 

 

في ظل اإلصالحات االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة املاستر  وتمويلهاالتجارة الخارجية  زبادي،عبد النور  :املصدر

 .2006وبنوك،الجزائر، جوانمالية  االقتصادية،في العلوم 

−   العقد التجاري؛−   طلب فتح االعتماد؛−   فتح االعتماد عند مراسله؛−   تحويل املستندات؛−  

  −تحويل األموال؛   −ارسال الوثائق؛   −تسليم األموال؛   −تسليم املستندات؛   −ارسال البضاعة؛ 

 تسليم الوثائق.
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 :املطلب الثاني: التمويل عن طريق التحصيل املستندي

افه  :الفرع األول: تعريف التحصيل املستندي وأطر

 :أوال: تعريف التحصيل املستندي

 آليـة يقـوم بموجبهـا املصـدر بإصـدار كمبيالـة وإعطـاء كـل املسـتندات إلى البنـك الـذيالتحصـيل املسـتندي هـو 

يمثله، حيث يقوم هذا األخير بإجراءات تسليم املستندات إلى املسـتورد أو إلى البنـك الـذي يمثلـه مقابـل تسـليم 

 1الصفقة أو قبول الكمبيالة. مبلـغ

 :ثانيا: أطراف التحصيل املستندي

 2ونميز من بين أطراف االعتماد املستندي ما يلي:

 العميل: هو الطرف الذي يعهد إلى بنك بعملية تحصيل؛  .1

 البنك املرسل: هو البنك الذي عهد إليه العميل بالتعامل بعملية التحصيل؛  .2

 البنك املحصل: هو أي بنك، غير البنك املرسل، يترتب عليه دور في عملية التحصيل؛  .3

 البنك مقدم املستندات: هو البنك الذي يقوم بتقديم املستندات إلى املسحوب عليه؛ .4

 املسحوب عليه: هو الطرف الذي تقدم إليه املستندات وفق تعليمات التحصيل. .5

 :ديالفرع الثاني: أشكال التحصيل املستن

 يـتم تحديـد أشـكال التحصـيل املسـتندي حسـب طريقـة الـدفع املتبعـة في هـذا األخـير، وعلـى هـذا األسـاس يوجـد

 3:أساسين للتحصيل املستندي وهما شكلين

 :أوال: الوثائق مقابل الدفع

الـدفع بوفي هـذه الحالـة ال يسـلم البنـك املسـتندات للمشـتري إال ، أي تسليم املستندات مقابل الدفع

إال ، فيكـون املشـتري بـذلك معرضـا لخطـر عـدم اسـتالم بضـاعته ـالفـوريدون أن يتحمـل مسـؤولية تسـليم البضـاعة

مباشـرة عنـد تقديمـه  أن هـذاالنـوع مـن التحصـيل املسـتندي يكـون أكثـر ضـمانا للمصـدر الـذي يشـترط الـدفع

حيـث تـتم اإلشـارة إلى هـذه العبـارة وبشـكل صـريح في األمـر بالتحصـيل أو ، املطلوبـة والــتأكد منهـا للمسـتندات

 .يضمن املصدر حصوله على مبلغ الصفقة الفـاتورة وبـذلك

                                                           
 .120-119 مرجع سبق ذكره، ص ص ،البنوكتقنيات ، الطاهر لطرش1
 .54، مرجع سبق ذكره، ص عبد الغني مازوت2
 .174ق ذكره، ص احمد غنيم، مرجع سب3
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لخطـر رفـض الوثـائق أو البضـائع مـن هـذه صـيغة جيـدة تـوفر األمـن للمصـدر، ال أنهـا ال تـزال معرضـة 

 .قبـالملشتري 

 :ثانيا: الوثائق مقابل القبول 

املسـتندات وبشـكل فـوري للمسـتورد،  ،يقوم هـذا الشـكل مـن التحصـيل علـى أسـاس تسـليم البنـك املصـدر

ه، علـى أن تسـوى العمليـة في مقابـل قبـول املسـتندات مـن طـرف املسـتورد وأن تسـحب هـذه املسـتندات باسمـ لكـن

الحـق، وفي حالـة عـدم قبولهـا علـى بنـك املصـدر أن يتحمـل أخطـار عـدم الـدفع، لـذا يصـر املـوردون علـى أن  وقـت

 القبول مؤيدا من طرف بنك التحصيل، وذلك بإمضائه على الكمبيالة.  يكـون 

 الفرع الثالث: سير عملية التحصيل املستندي

 والذي يتم من خالله االتفاق على قيمة البضاعة، التوقيع على العقد التجاري بين املشتري والبائعبعد 

املستندات الواجب تسليمها وأجال استحقاقها )الدفع(، يدخل العقد حيز التنفيذ وذلك بإرسال البضاعة وما 

عليه  املستندي حسب ما اتفقينجم عنه من دفع مستحقات هذه األخيرة للمورد والذي يتم بواسطة التحصيل 

 في العقد، تيتم هذه العملية حسب الخطوات املوضحة في املخطط التالي: 
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 (: مخطط سير عملية التحصيل املستنديII-02رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم ، موساوي اسية "النظام املصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية" رسالة ماجيستير املصدر:

 .2006-2004التسيير، فرع نقود مالية وبنوك، دفعة 

 املطلب الثالث: خصم الكمبياالت املستندية

 ســحبها علــى املســتورد، وإذا كــان األمــر فيهــي إمكانيــة متاحــة للمصــدر كــي يقــوم بتعبئــة الكمبيالــة الــتي تم 

التحصيل املستندي يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه بنك املصدر في تحصيل دين املصـدر علـى املسـتورد، 

أي يقـوم بـدفع قيمتهـا لـه  حالة خصم الكمبياالت املستندية يطلب املصدر مـن بنكـه أن يخصـم لـه الورقـة في فإنـه

 1محله في الدائنة إلى تاريخ االستحقاق. حـلوي

 وهنـا بـدال أن يوكـل العميـل بنكـه في تحصـيل الكمبيالـة املسـتندية يطلـب البـائع مـن بنكـه خصـم هـذه الكمبيالـة

بنكـه وال تعتـبر يدفع له قيمتها ويحل محلها في الدائنة( فيقـوم بنـك الخصـم بتسليم املسـتندات إلى املسـتورد أو )

 2.املستندات املرفقة للبضاعة بمثابة ضمان للبنك إال عند وجود شرط املستندات مقابل الدفع هـذه

 

                                                           
 .120ذكره، ص  مرجع سبق، الطاهر لطرش1
 .163، ص1998، بدون بلد نشر، بدون دار نشر، الوجيز في االقتصاد النقدي واملصرفي والبورصات، مصطفى رشدي شيخة2

 املصدر )صاحب األمر(

ارسال املستندات 

وسحب الكمبيالة على 

 املشتري األجنبي

املشتري يرسل بنك بلد 

 الكمبيالة أو الدفع

ارسال البضائع مع جميع 

افقة لهاامل ستندات املر  

 بنك البلد املشتري 

 املشتري يسلم السلع البنك يسلم املستندات وكمبيالة مقابل  

 املشتري 
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 الفصل الخالصة 

مـع مختلـف  وتفاعلهـاتعتـبر التجـارة الخارجيـة بمثابـة املحـرك الرئيسـي للتنميـة االقتصـادية الرتباطهـا 

 ذلـك هـي ال تخلـو مـن املخـاطر ممـا يسـتوجب تـدخل للـدول. ورغـماألخـرى املكونـة للهيكـل االقتصـادي  القطاعـات

أهم هذه البنوك نجد البنوك التجارية التي تطبق  ومنلعملية ترقية التجارة الخارجية،  وممول كوسيط  البنـوك

فهذه البنوك التجارية تساهم في تطوير التجـارة  الطويلة.ات القصير أو التقني سواء التمويل مختلـف تقنيـات

 .األنشطة االقتصادية وبالتالي الوصول إلى اقتصاد مزدهر في زيادة تسـاهم الخارجيـة، حيـث

فهـو مـرآة ، سعر الصرفب احتـل أهميـة بالغـة في االقتصـاد الـدولي الرتباطـهالتجارة الخارجية ت بحيـث أن

للمركــز التجــاري للدولــة ألنــه يربطهــا بالعــالم الخــارجي مــن خــالل املعــامالت االقتصــادية الــتي تــتم بــين  سـةعاك

 .ما سوف نتطرق له في الفصل املوالي املقيمين( وهذاغير ) واألجانب املقيمــين

 



 سعر الصرف أثر تقلبات

على التجارة الخارجية 

 الجزائرية
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 تمهيد:

السابقة للعالقة القوية بين سعر الصرف والقطاعات االقتصادية، ومن أهم هذه تطرقنا في الفصول 

القطاعات قطاع التجارة الخارجية، الذي تستعمل فيه مختلف العمالت الدولية لتسوية الصفقات املبرمة مع 

بات حادة، واضطراو العالم الخارجي،وقد عرفت في اآلونة األخيرة بعض العمالت الدولية خاصة الدوالر واألور 

خاصة قطاع التجارة الخارجية وامليزان التجاري، بسبب  االقتصاد الجزائري، وهذا ما أثر بشكل ملحوظ على

العالقةالوطيدة بين قطاع التجارةالخارجية مع هاتين العملتين، إذ تحصل معظم صادرات الجزائر بالدوالر، 

االتحاد األوروبي، وهذا ما يجعل الجزائر تتعرض  وتستعمل األورو في تسديد وارداتها ، كون مصدر معظمها من

 ملخاطر تقلبات أسعار صرف هاتين العملتين.

أثر تقلبات سعر الصرف على هذا الفصل الذي يتناول دراسة  إلىومن هذا املنطلق سوف نقوم بالتطرق 

 في الجزائر الذي تناولت فيه: التجارة الخارجية

اقع التجارة   ؛الخارجية الجزائريةاملبحث األول: و

 ؛أثر سعر الصرف على التجارة الخارجية في الجزائراملبحث الثاني: 

 ؛املبحث الثالث: عالقة سعر الصرف بوضعية امليزان التجاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سعر الصرف على التجارة الخارجية الجزائرية الفصل الثالث                               أثر تقلبات

 

50 
 

اقعاملبحث األول:   التجارة الخارجية الجزائرية: و

 ،كونه حلقة الربط بين الجزائر والعالـم الخارجينظرا لألهمية الكبيرة لقطاع التجارة الخارجية واملتمثلة في 

بقي االقتصاد  على وضع هذا القطاع تحت دائرة الرقابة،حيث حرصت الدولة منذ السنوات األولى لالستقالل

االعتماد على النفط كأداة  إلىاإلنتاج، إضافة  يشهد تبعية مطلقة في ميدان الواردات من مواد أولية ومستلزمات

 للتصدير.

 لب األول: مراحل تطور التجارة الخارجية الجزائرية: املط

إلصالحات في هذا املطلب سوف نتناول اهم مراحل تطور التجارة الخارجية الجزائرية من خالل ا

 ا الجزائر.تهقرر  االقتصادية التي

 :1990مرحلة التحرير التدريجي للتجارة الخارجية الجزائرية أوال:

 ظهور وجهات سياسية جديدة لدى السلطات إلى 1988في أواخر مرت سياسة التجارية الجزائرية 

انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على الحرية السوق وادماج االقتصاد الوطني في  إلىالعمومية الجزائرية التي أدت 

تحرير التجارة الخارجية، في حين كان االقتصاد يسيطر عليه القطاع العام. في حين كانت  إلىالعالم، حيث تسعى 

الخارجية. حيث نص  مبدأ تحرير التجارة إلىقد أشار  1989الجزائر تعيش في بداية التسعينات نجد أن الدستور 

 1:يعلى ما يل

 اإلستراتيجية؛  القضاء على احتكار الدولة للتجارة الخارجية، ما عدا امليادين −

 األجانب؛مع  الجزائريين االقتصاديين املتعاملين والتصديرحرية االستيراد  −

 العرض والطلب الحرة. السوق آلياتإخضاع  −

لدولة من أن تلعب دورها كسلطة عمومية تنظم القطاعات وعلى هذا األساس وضعت قوانيين تسمح 

 2: االقتصادية حسب استراتيجياتها، ولهذا الغرض أصدرت وعدلت عدة نصوص قانونية من أهمها

 

 

 

                                                           
، ص 2012-2011، جامعة الجزائر، فرع التحليل االقتصادي، االقتصاديةوم لنيل شهادة املاجستير في العلمذكرة تمويل التجارة الخارجية في الجزائر، نورة،  بوكنة1

99. 
-2013 غرداية، ة، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، تخصص تجارة دولية، جامع-حالة الجزائر-ى امليزان التجاري لأثر تحرير التجارة الخارجية عبالحبيب عبد الكامل، 2

 .125، ص 2014
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 ، املتعلق بقانون النقد والقرض:1990أبريل 25املؤرخ في  90/10قانون  .1

االقتصادي، وتتجلى بعض املبادئ التي جاء بها هذا حيث يعد هذا القانون مؤشرا من مؤشرات االصالح 

 القانون في مجال إصالح أو تحرير التجارة الخارجية، فيما بلي:

 منح البنك املركزي أكثراستقاللية؛ −

 ؛التسربات لأشكا لفومخت محاربة التضخم −

 وضع نظام مصرفي فعال من أجل تعبئة وتوجيه املوارد؛ −

 املنظومة املصرفية تسمى مجلس النقد والقرض.وضع بيئة جديدة على رأس  −

 املتعلق بالسجل التجاري: 1990أوت  07املؤرخ في  90/22قانون رقم  .2

حيث نصت املادة الثانية من هذا القانون انه أعطى هذا القانون الحرية الخضوع للتجارة للشخص الطبيعي 

رغبته في امتهان أعمال التجارة باسمه ولحسابه يمكن ألي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه املدنية أن يعبر عن 

الخاص، كذلك أقرت هذه املادة على كل شخص معنوي الذي هو في طريق التكوين حسب الشكل القانوني إنشاء 

 الشركات التجارية بكل أصنافها.

خ في املؤر  91/37وسيرا دائما في دفع عجلة تحرير التجارة الخارجية تم إصدار املرسوم التنفيذي رقم  .3

املتعلق بشروط تدخل الدولة في مجال التجارة الخارجية واملعروف باسمقانون  1991فيفري  13

 الخارجية: تحرير التجارة

حيث  ظهر هذا املرسوم لتحرير التجارة الخارجية وذلك أثناء مفاوضات اتفاق التثبيت مع صندوق النقد الدولي،

ذلك لوحده أن  نغير أ، احتكار الدولة للتجارة الخارجيةنظام تراخيص االستيراد والتصدير ويلغي أيضا يلغي 

لتوزيع  ميشجع حرية املنافسة ما دام الحصول على العملة الصعبة يتم تسييره بصورة مركزية، وبواسطة نظا

ريل في قواعد تنظيم الصرف، ففي أوسائل الدفع األجنبية هو غير شفاف، مما جعل بنك الجزائر يعيد النظر ف

 قام بنشر التعليمة التالية:  1991

 إلغاء امليزانية بالعملة الصعبة للمؤسسات العمومية؛ −

شهرا، وإيداع املبلغ الواردات  18إجبار املستوردين على الحصول على وسائل دفع أجنبية ألجل يفوق  −

 بالدينارالجزائري؛

وى السوق الوطني للسمع املستوردة من قبل أصحاب االمتياز إلغاء الدفع بالعملة الصعبة على مست −

 .( وتعويضه بالدينار الجزائري 1990)تطبيقا لقانون املالية التكميلي لسنة 
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 : 1994التحرير الكامل للتجارة الخارجية بدأ من سنة  إلىمرحلة االنتقال  ثانيا:

واتخاذ إجراءات واسعة  االقتصادي لإلصالحفي هذه املرحلة شرعت السلطات العمومية بوضع برامج 

 لعالس ل الخارجي لدخو م ى العاللع لالنفتاحالنقد الدولي  ق لتحرير التجارةالخارجية تنفيذا لشروط صندو 

أبريل  12بتاريخ  13-94رقم ة يملوبالتالي أصدرت الحكومة التع األموالرؤوس  ل دخو ك وكذل األجنبيةوالخدمات 

، والتي تؤكد على التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية في الجزائر ومنذ ذلك التاريخ تـم تحرير 1994

مكانة في التقسيم الدولي  أصدر بنك الجزائر الذي أعطى 13-94وتبعا للتعليمة .املبادالت التجارية بصفة تامة

، قامت الجزائر بتخفيض تدريجي ملعدالت الرسوم الجمركية 1الريعي االقتصاد الجديد محاولة بذلك الخروج من

أما الصادرات فقد ألغي ويبقى هذا املعدل مرتفع. 1997سنة  %45ثم  %60معدل  إلى 1994حيث خفضت سنة 

 .تقريبا كل الحظر السابق عليها

 قطاع التجارة نأ الكمية يمكن القول وبما أن نظام التجارة الخارجية الجزائري صار خاليا من القيود 

 ال.كام ن بتحرير يكاد يكو م الخارجية الجزائري يتسـ

 تطور التجارة الخارجية في ظل برنامج التعديل الهيكلي:ثالثا: 

فيما يتعلق بالقطاع الخارجي في هذا البرنامج ركز على متابعة تحرير التجارة الخارجية عن طريق رفع 

تشجيع الصادرات خارج املحروقات، وركز أيضا على تطوير نظام الصرف  إلىية باإلضافة القيود اإلدارية واملال

كما تـم العمل على جعل الدينار قابل للتحويل أيضا تـم العمل على 1995ما بين البنوك سنة  لصرف بإقامة سوق 

تخفيض مستوى الحماية الجمركية والحدود القصوى للتعريفة الجمركية على الواردات في إطار للتحضير 

 إلى 1996في سنة %50فبالنسبة للواردات خفضت التعريفة الجمركية من  املنظمة العاملية للتجارة إلىلالنضمام 

أما الصادرات فقد ألغي تقريبا كل الحظر السابق عليها.كذلك أصبح النظام التجاري الجزائري ، 1997في  45%

 1996.2 جويلية خاليا من القيود الكمية ابتداء من

 

 

 

 

                                                           
 .49، ص: 2001، 23مية العدد لة عل، بحوث اقتصادية عربية، مجائري ز الج االقتصادت ال تحو ، ل تو امحمد ر 1
 .197، ص2004األول العدد، فريقياإل شما اقتصادياتة ل، مجفي الجزائر واإلصالحاالقتصاديسياسات التحرير ، لير عهبطا2
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 :1998للتجارة الخارجية حتى سنة املتبعة السياسات املطلب الثاني: 

 :مهاهنذكر فقط أمن بين هذه السياسات 

إزالة التشوهات السعرية حتى تصبح األسعار املحلية  إلىيهدف برنامج التعديل الهيكلي تحرير األسعار:  −

دالة في األسعار الدولية، وحدد البرنامج ثالث سنوات لتحرير أسعار كل السلع والخدمات، وقد تم تحرير 

لية للمنتجات الغذائية أسعار منتجات القطاع العام على مراحل تم الرفع التدريجي لألسعار املح

، بعدما كانت هذه 1996و 1994تماشيا مع األسعار العاملية بين سنتي %200ما يقارب  إلىوالطاقة 

من %5 إلىيسودها نظام األسعار املدعمة من قبل الدولة والتي وصلت نسبتها  1994املنتجات قبل سنة 

وارتفاع أسعارها مقارنة مع السعر الحقيقي، ظهور السوق املوازي  إلىالناتج الداخلي اإلجمالي مما أدى 

 نفي تموي إلخاللا إلىالدول املجاورة وهو ما أدى  إلىتشجيع التهريب  إلىكما أن دعم هذه السلع أدى 

 1.ة يلاملح قسوااأل 

االقتصاد  جعل إلىيهدف برنامج التعديل الهيكلي : تحرير التجارة الخارجية والتحكم في نظام الصرف −

الواردات التي  لغاءا وأ والغاء رخص التصدير الوطني أكثر انفتاحا سواء بتحرير بعض املواد األساسية

قيمة  تخفيض نبالصناعة الجزائرية نحو سياسة التصدير كما أ ك واالتجاهذل لكانت ممنوعة قب

برنامج التعديل ألجنبي كانت أهم سمات ا رأس املاللل تح بنوكوف فصر لنشاء مكاتب لالدينار وا

 .2الهيكلي

هناك إجراءات أخرى صاحبت برنامج التعديل تنمية القطاع الخاص واصالح املؤسسات العمومية: −

ترقية وتشجيع القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة لالستثمار الوطنين وقد قامت  إلىالهيكلي تهدف 

ا في هنوجز وعة من التدابير.الحكومة الجزائرية بتطبيق القائمة السلبية لالستثمار واتخاذ مجم

 :لتاليوالالجد

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .437ـ ص2003-2002، فرع التسيير، جامعة الجزائر، االقتصاديةوم علأطروحة دكتوراه دولة في ال تنظيم وتطور التجارة الخارجية،عبد الرشيد بن ديب، 1
 .198بطاهر علي، مرجع سبق ذكره، ص 2



 سعر الصرف على التجارة الخارجية الجزائرية الفصل الثالث                               أثر تقلبات

 

54 
 

 االجراءات املتعلقة بإصالح املؤسسات العمومية وتنمية القطاع الخاص: (III-01رقم ) جدول 

 اإلجراءات الفترة

 وضع قانون استثمار جديد، يسمح باملشاركة األجنبية في البنوك األجنبية 1994

 املؤسسات العمومية: يسمح بخوصصة الذي القانونيتوسيع اإلطار  94-95

الترخيص ببيع وحدات املؤسسات العمومية، ومشاركة القطاع الخاص في رأس مال معظـم  

 %.49املؤسسات العمومية، في حدود

 الترخيص للمشاركة غير املحدودة للقطاع الخاص في رأس مال معظـم املؤسسات العمومية.

 مؤسسة غير عمومية.1300من  827حل  94-97

مؤسسة عمومية كبيرة والتي تسجل خسائر جوهرية، والتي تستفيد من متابعة  22إعطاء االستقاللية  94-96

 خاصة وبرامج إعادة الهيكلة.

مؤسسة عمومية محلية  200تبني بالتعاون مع البنك العاملي ألول برنامج خوصصة يستهدف حوالي 1996

 صغيرة.

 إلىدواوين عمومية لالستيراد والتوزيع للمنتجات الغذائية، إضافة  17تبني مخطط إعادة هيكلة  1996

 مؤسسة نقل بالسكك الحديدية وشركة الكهرباء والغاز.

 .1998-1997مؤسسة عمومية كبيرة خالل 187نشر برنامج الخوصصة ل  1997

رسالة -دراسة حالة الجزائر-تحرير الجارة الخارجيةأثر تغير سعر الصرف على عطاء هللا بن طيرش، املصدر: 

 2011-2010املاجستير في تخصص تجارة دولية، املركز الجامعي بغرداية، 

تم تأسيس عدة مؤسسات من أجل القياـ بمهام تنظيم التجارة الخارجية اإلطار :في هذا اإلجراءات املؤسساتية

 1وهي:

الصادر في  327-96بموجب املرسوم التنفيذي رقم : PROMEX الخارجيةالديوان الوطني لترقية التجارة 

 التي أوكلت له املهام التالية:  1996أكتوبر1

املنتجات  ل دخو  هيلتطوير وترقية التجارة الخارجية بتحليل أوضاع السوق العاملية من أجل تس •

 ؛الخارجية ق السو  إلىالجزائرية 

 أجل خدمة جميع املعنيين بالتجارة الخارجية؛إنشاء شبكة املعلومات التجارية من  •

 .إنشاء وتطوير عالقات التبادل مع املنظمات األجنبية املماثلة •

                                                           
 .96-94عطاء هللا بن طيرش، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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مارس القاض ي  03الصادر في  93-96مالتنفيذي رقاملرسومجاء : CACI ةعالغرفة الجزائرية للتجارة والصنا

صناعي تجاري تابع للقطاع العام وتتمثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهي مؤسسة ذات طابع بإنشاء 

 :مهامها في

 االتفاقياتا في هوخارج الجزائر مع إعطاء رأي لداخ االقتصاديةرات هالعمل على تنظيـم اللقاءات والتظا •

 األجنبية؛ ندالالتجارية مع الب

 القيام بالدراسات التي يمكن أن تساعد في ترقية املنتجات والخدمات؛ •

 العالقات وعقد اتفاقات التعاون مع املنظمات األجنبيةاملماثلة؛توطيد  •

تدخل الغرفة في حالة نشوب نزاع تجاري وطني أو دولي وانشاء مؤسسة تعديل وتحكيم وفقا لطلب  •

 .املتعاملين

جاء تأسيس هذه الشركة على ضوء املرسوم التنفيذي : CAGA الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات

 ناملخاطر التي يمكل ومات حو لالقرض وجمع املع نلتقوم بمهمة ضما 1996جانفي  05الصادر في  205-96رقم 

 1.البهع والخدمات التي طلسلل عدم تقبلهى التسديد أو لقدرة املشتري ع معد لا املصدر مثهيقع في نأ

 : ) االتفاق املوسع)الجزائر في  1998السياسة التجارية بعد :لثاملطلب الثا

الجزائر خارج  اذ لم تتعد أبدا صادرات، يعتمد كلية على عائدات البترول الجزائر يمكن اغفال ان اقتصاد ال

 .رال مليار دو 1نطاق

 أوال: هيكل الواردات:

كانت واردات الجزائر ومنذ االستقالل تمثل املواد الغذائية فيها النسبة الكبرى، وذلك يعود لضعف فعالية 

 الفالحي الذي يكفل هذه املهمة.القطاع 

 .(2005-1998الفترة ) ومن خالل الجدول اآلتي نستطيع استجالء التركيبة الهيكلية لواردات الجزائر خالل

 

 

 

                                                           
غرداية، ة قتصادية، تخصص تجارة دولية، الجامعاالم و لالع ياملاجستير فرسالة د الجزائري،اقتصالا علىصالح التجارة الخارجية وأثرها اسياسات شرع نورة، 1

 .102، ص 2010-2011
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 (:2005-1998التركيبة السلعية للواردات خالل فترة ): (III-02رقم )الجدول 

 الوحدة: مليار دوالر أمريكي

 مجموع سلع أخرى  سلع التجهيز طاقةومحروقات مواد غذائية  

 883 8 319 1 885 4 126 553 2 القيمة 1998

 100,00 14.88 55.12  1.42 28.58 النسبة%

 695 8 396 1 838 4 154 307 2 القيمة 1999

 100,00 16.05 55.64 1.77 26.53 النسبة%

 745 8 393 1 808 4 129 415 2 القيمة 2000

 100,00 15.93 54.98 1.47 27.6 النسبة%

 462 9 466 1 462 5 139 395 2 القيمة 2001

 100,00 15.49 75.72 1.47 25.31 النسبة%

2002 

 
 

 437 11 655 1 897 6 145 740 2 القيمة

 100,00 14.47 60.30 1.27 23.96 النسبة%

 845 12 112 2 941 7 114 2678 القيمة 2003

 100,00 16.44 61.82 0.89 20.85 النسبة%

 524 17 797 2 957 10 173 597 3 القيمة 2004

 100,00 15.96 62.53 0.99 20.53 النسبة%

 512 19 049 3 500 12 931 770 3 القيمة 2005

 100,00 15.63 64.06 0.99 19.32 النسبة%

 . CNISوالعالم االلي للجمارك العامة للجمارك. املركز الوطني لإلحصائيات املديريةاملصدر:

 من خالل الجدول يتبين أن مواد التجهيز واملواد الغذائية تستحوذ على أكبر نسبة من الواردات الجزائرية حيث:

والتي تشمل كل من التجهيزات الصناعية، الفالحية واملواد النصف مصنعة، تشكل أكثر من  مواد التجهيز:

من الواردات الجزائرية خالل هذه الفترة، ومن خالل الجدول يتبن أن قيمة مواد التجهيز عرفت استقرارا ، 50%

 .نسبيا خالل الفترة
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ة الواردات من مواد التجهيز حيث نالحظ تزايد ملحوظ ومستمر لقيم 2000وبعد سنة (، 1998-2000)

ويرجع ذلك أي ضعف ذلك بثالث مرات  2005مليار دوالر سنة  12أكثر  إلى 1998مليار دوالر سنة 4انتقلت من

البرامج التنموية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية خالل هذه الفترة )برنامج اإلنعاش االقتصادي، برنامج دعم  إلى

مختلف مواد التجهيز ومواد أولية خاصة التجهيزات  إلىمو( هذه املشاريع التي تحتاج النمو وبرنامج توطيد الن

، مما الصناعية، حيث أن هذه السلع والتجهيزات غير متوفرة محليا ويستوجب استيرادها من األسواق الخارجية

ة املنتجات االجنبية يؤثر سلبا على مستوى االنتاج من حيث الكمية والنوعية مما جعلها غير قادرة على منافس

 داخل اسواق الوطنية.

 ثانيا: هيكل الصادرات:

املتفحص لهيكل الصادرات الجزائرية نجد انها تعتمد اساسا على املحروقات وتأتي في املرتبة الثانية املنتجات 

 نصف املصنعة وهذا ما يظهره الجدول االتي: 

 (:2005-1998التركيبة السلعية للصادرات خالل الفترة ): (III-03رقم )الجدول 

 الوحدة: مليار دوالر أمريكي.

طاقة  مواد غذائية  

 ومحروقات

منتوجات  سلع التجهيز

نصف 

 مصنعة

 مجموع

 152 10 254 16 855 9 27 القيمة 1998

 100,00 2,50 0,16 97,07 0,27 النسبة%

 461 12 281 72 084 12 24 القيمة 1999

 100,00 2,26 0,58 96,97 0,19 النسبة%

 556 21 47 58 419 21 32 القيمة 2000
 

 100,00 0,22 0,27 99,37 0,15 النسبة%

 083 19 504 67 484 18 28 القيمة 2001

 100,00 2,64 0,35 96,86 0,15 النسبة%

 747 18 551 70 091 18 35 القيمة 2002

 100,00 2,94 0,37 96,50 0,19 النسبة%

 546 24 509 50 939 23 48 القيمة 2003
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 100,00 2,07 0,20 97,53 0,20 النسبة%

 979 31 571 47 302 31 59 القيمة 2004

 100,00 1,79 0,15 97,88 0,18 النسبة%

 053 44 65 36 885 43 67 القيمة 2005

 100,00 0,15 0,08 99,62 0,15 النسبة%

 .CNISاملديرية العامة للجمارك. املركز الوطني لإلحصائياتوالعالم االلي للجمارك: املصدر

الذي حدث بالنسبة لصادرات الجزائرية حدث عكس ما كان متوقع من هذا تخفيض الن الش يء 

%من املحروقات ,وسعرها يتحدد وفقا لقانون 95الصادرات على الجزائر كما هو معروف متكونة بالنسبة 

العرض والطلب على هذه السلعة وحجم الصادرات من هذه املواد ال يمكن ان تؤثر فيه سياسة تخفيض 

اتفاقية  تطبيقيا لشروط 1991%في سبتمبر  22نار، ولقد اتخذ البنك املركزي قرار تخفيض الدينار بنسبة الدي

وامام عدم توفر شروط ، 1993دج في سنة 24األمريكي الواحد يساوي  دوالر أصبحذا إصندوق النقد الدولي 

ادى ارتفاع التضخم من نجاح سياسة التخفيض في القضاء على العجز ارتفعت الكتلة النقدية مما 

 %.40إلى16%

فهذه العملية في الجزائر جاءت بنتائج اثرت سلبيا على التجارة الخارجية ومستوى املعيشة للفرد ومن 

 ي:اثارها ما يل

ارتفاع اسعار املواد الغذائية الضرورية ذات االستهالك الواسع مما كلفة خزينة الدولة مبالغ مرتفعة 

 االستثمار.وبالتالي نقص  االدخار االنخفاضدوية.......الخ أل ا، كالحليب، الدقيقلدعمها 

ما يمكن استخالصه من الجدول السابق هو استمرار االقتصاد الجزائري في تبعيته للمحروقات، هذه 

مليون  484 18 إلى1998مليون دوالر سنة  855 9األخيرة خطت الوضعية الهشة لالقتصاد الوطني، اذ انتقلت من

االرتفاع املذهل في أسعار البترول، اذ بلغ  إلىمليون دوالر، وذلك راجع  43إلى2005، لتنتقل سنة2001دوالر سنة 

دوالر للبرميل، كما يمكن مالحظة قيمة الصادرات مقارنة بقيمة صادرات  60سعره في األسواق الدولية حوالي 

-2002مليون دوالر(  في الفترة  173وتقلص هذا املبلغ  )مليون دوالر،  290املحروقات سوف نجد أنها التتعدى

2005. 

 النقد الدولي مهمة للغاية أال وهي: بعدكل االتفاقات مع صندوق  عند نقطة نقف، ووقوفا عند تحليل للجدول 

 .بقي اقتصادها في تبعية شبه مطلقة للمحروقات 1998غاية  إلى 1989واالصالحات التي قامت بها الجزائر من 
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 :في الجزائرعلى التجارة الخارجية سعر الصرف أثر : ثانياملبحث ال

خارجي وذلك بإزالة التشوهات في األسعار وتحسين الكفاءات واستخدام  تحقيق توازن  إلىت الجزائر سع

استعادة ستمرار مع ال ل لوضع قاب إلىوعات فاملد نايز بم ل املوارد والطاقات املتاحة لرفع معدالت النمو والوصو 

 خالل نم اال قحقم يتلـ فدهذا اله نلك .النقد الدول  ق مع صندو  قتفاقامت باالفجزائر لل الئتمانيةالجدارة ا

جذب  لأج نم كوذل الصالحا لنار الجزائري قبلديل فالصر م ر نظاييج تغهن لجراءات مثال ا نة ملاتباع جم

 لوقد شكلي. املح اإلنتاج إلى يجنبأل ا اإلنتاجن م قنفاال ا الواردات لتحويل لر وبدائيقطاع التصد إلىاملوارد 

 يمتعو لل والضات وصخفيالت نتبع نسبة مينار الجزائري ليمة الديح قيي تصحف األولىات لخطو ا يجيالتدر  النزالقا

ر يتحر  يمنار وتدعيالديل ة تحو ليقاب يقمع تحق خارجيةعطاء مرونة أكبر تسمح بالتصدي ألزمات الإل املدار 

 .رجخاى اللنفتاح عال قتصاد الجزائري واالا

 املطلب األول: تطور أنظمة تسعير صرف الدينار الجزائري:

سعر الصرف املرن، وعرفت الجزائر  إلىلقد عرف االقتصاد الجزائري تطبيق عدة نظـم لسعر الصرف الثابت 

 تطورات ومراحل ومن بين املراحل التي مر بها سعر الصرففي الجزائر ما يلي:  عدة

 1(:1973-1964نظام الربط بالفرنك الفرنس ي ) ة األولى:لاملرح .1

غرام من الذهب أي بنفس التكافؤ مع الفرنك الفرنس ي،  0,18حددت الجزائر سعر صرف الدينار ب 

تاريخ تخفيض الفرنك الفرنس ي. تجدر االشارة هنا، عقب 1996و تاريخ إنشاء العملة الوطنية 1964خالل الفترة 

النقد الدول  ق مع صندو  قتفاالبا يالفرنس  كمة الفرنيض قخفيت إلى يالفرنس  كاضطر البن1986أحداث سنة

ؤ فالتكا لكذا انتقهة، و ية الفرنسلؤ العمفى تكالقصد الحفاظ ع يلةملدة طو  هطاتالحتيا هذا بعد استعمالهو 

فرنكا  5,5544 إلىفرنكا فرنسيا لكل دوالر أمريكي  4,9370من  1996رأوت سنةهالفرنس ي ش كفرنلل يالرسم

هذه الفترة شرعت الجزائر في تطبيق مخططها التنموي الثالثي والذي يتطلب  خالل فرنسيا لكل دوالر أمريكي

الدينار  التي جعلتاألسباب  استقرار سعر الصرف، و يمكن القولهنا أن تطبيق املخطط الثالثي كاف من

ا الثابتة مع هقتالي عف ةنية الوطلاستمرار العم من تخفيض، على الرغـم الجزائري اليتبع الفرنك الفرنس ي في

 ي: الفرنس ك الفرن

وديسمبر  1996دج بين أوت 0,888فرنكفرنس ي أو فرنكفرنس ي واحد=  1,25دينار جزائري واحد يساوي 

1973. 

                                                           
 .156-154ص ص 2005، ة، الطبعة الثالثة، الجزائرياملطبوعات الجامع نواي، ديل النقديلتحلمدخل لدات، يمحمود حم1
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انخفاض املستمر للدينار الجزائري مقابل مختلف  إلىهذه املدة  لقد أدى ضعف العملة الفرنسية خالل

ي فقت لانط يستثمار التال ع ايمشار  ليفتكا ييمإعادة تق هو ما ترتب عنهعمالت تسديد الواردات الجزائرية، و 

 .1973-1970األول  يطط الرباعخإطار امل

وودز،  هذه الوضعية التي اقترنت بالتخلي عن أسعار الصرف الثابتة واملنبثقة عف اتفاقيات بروتنم أما

وعن تعميم أسعار الصرف)املعومة(، تم اتخاذ قرار تغيير نظام تسعير الدينار الجزائري عشية انطالق املخطط 

 هدف مزدوج:  قتحقي إلىوقد سعى هذا النظام الجديد للتسعير  ،1977-1974الرباعي الثاني 

توفير دعم مقنع للمؤسسات الجزائرية بواسطة قيمة للدينار تفوق قيمته الحقيقية، وهذا بغرض  −

ذه املؤسسات ه لقب نت املستوردة مخال املد ختلفة وميتخفيف عبء تكلفة التجهيزات واملواد األول

 .ا مؤسسات ناشئةهاصة وأنخ

 عنيفة تنازلية بتنبؤاتها على املدى الطويل دون أن تتعرض لتغيراتالسماح للمؤسسات الوطنية بالقيام  −

 لسعرالصرف، وهذا عن طريق استقرار القيمة الخارجية للدينار الجزائري.

 ( الربط بسلة من العمالت:1986-1974املرحلة الثانية ) .2

لتي تربطها بالجزائر سلة موزونة من العمالت ا إلىتحولت الجزائر في تحديد قيمة الدينار من عملة واحدة 

 إلىعالقات تجارية،حيث تعطى كل عملة وزنا داخل السلة يعتمد على نسبة الواردات مع الشركاء الرئيسيين 

)الدوالر األمريكي، الدوالر الكندي، الفرنك البلجيكي، الفرنك الفرنس ي،  نهذه السلة م إجمالي التجارة، وتتكون 

 ،يجيالنرو ن الدانمرك، الكورو  ن الكورو  اإلسترليني، يهة، الجنيطالاليرة اليال، يملانألا كسري، املار يالسو  كالفرن

 1 ).النمساوي نغ يلة، الشيسبانال طة ايولندي، البسهال ينور ل، الفالسويدي ن الكورو 

الحفاظ على سعر الصرف الحقيقي  إلىهذه السياسة  يقوم البنك املركزي بمراجعتها دوريا، وتهدف

مواجهة شركاءالتجارة وتحقيق االستقرار لسعر الصرف الدينار، حيث أن ارتفاع قيمة عملة معينة داخل السلة 

يعني انخفاض العمالت األخرى بالنسبة لتلك العملة والعكس، ويقوم البنك املركزي بحساب سعر الصرف 

 :من قبل البنك املركزي باتباع الخطوات التاليةالعموالت املسعرة  إلىالدينار بالنسبة 

 حساب التغيرات النسبية للعمالت املكونة لسلة الدينار الجزائري بالنسبة للدوالر األمريكي؛ −

 حساب التغيرات النسبية للعمالت املكونة لسلة الدينار الجزائري بالنسبة للدوالر؛ −

 ؛نار الجزائري يدلبالنسبة ل يكير مأل ر ادوال لل يوميحساب سعر الصرف ال −

                                                           
مالية واقتصاد دولي، جامعة محمد ، مذكرة ماستر، تخصص التجاري دراسة قياسية لحالة الجزائرى امليزان لأثر تغير سعر الصرف عبن طالب فاطمة الزهراء، 1

 . 68، ص2014-2013بسكرة، ،رخيض
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يتم بعد هذه العملية حساب أسعار الصرف الدينار الجزائري بالنسبة للعمالت األخرى املستعملة من  −

 .طرف البنك املركزي وتحسب بطريقة أسعار الصرف املتقاطعة

أن سعر صرف الدينار أصبح يتحدد العتبارات إدارية وليس العتبارات تتعلق  إلىأدى اتباع هذه السياسة 

ى رأس لستثمارات عال ث كانت اية، حية التنميجية استراتلخدمل كة، وذلخلية الداية و املاليقتصادبالوضعية اال

 إلىجوء لة بالخلياجراء ارتفاع سعر النفط و الد الخارجيةع فالد لر وسائفالفترة، وأدى تو  لكي تفات يولو أل ا لك

 ند عيبع هة، أي أنية و املاليقيرات الحقياملتغ ينب لى الفصلعم قو يقتصادي القراراال لجع إلىصدار النقدي إل ا

 يع التياسة التصنيتناقض مع سيذا ما هو  فجحاالا: اهمهأ نة وميبلعدة آثار س هقتصادي مما نتج عنالالواقع ا

 ة.ا الدولهجتهانت

 (:1987-1986الثالثة )سبتمبراملرحلة  .3

أهم ما جاء في هذه املرحلة أنه أدخل تعديل طفيف على حساب معدل صرف الدينار الجزائري مقارنة بالطرق 

 لساوي معديرج خى أساس ملنار، تحسب عية الدلي سخلفة، تدلعم لصبح بذلك التغير النسبي لكفأالسابقة، 

ملعدل صرف الدينار  ويعتبر هذا التعديل تمهيدا لسياسة التسيير الحركي، 1974ساسأل ي سنة افالسائد  فالصر 

 1987.1التي شرع في العمل بها انطالقا من مارس

 (1987-1974تطور سعر صرف الدينار مقابل الدوالر )(: III-04رقم ) الجدول 

 الوحدة: دج

 1987 1986 1985 1984 1982 1980 1974 السنة 

سعر 

 الصرف
4,18 3,84 4,95 4,78 5,03 4,71 4,84 

 

مذكرة  ،-دراسة حالة الجزائر -دور سياسات سعر الصرف في تحديد أسعار الفائدة مغربي حورية،  املصدر:

، 2014-2013بسكرة،  -ماستر، تخصص مالية واقتصاد دولي، قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر

 .72ص 

 (:1994-1987)نهاية  املرحلة الرابعة .4

                                                           
 .72مغربي حورية، مرجع سبق ذكره، ص1
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خالها  ، دخول االقتصاد الوطني ازمة حادة، تأكد من1986نتج عن التدهور املفاجئ لسعر البترول سنة 

بلوغ النموذج املتبع، خالل ما يفوق العشريتين محدوديته، مما استوجب اجراء اصالحات نقدية ومالية 

وظيفة تخصيص املوارد، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي، اي ان  إلىاعادة االعتبار  إلىجذرية،تهدف 

كانت البدان تتبعها اجراءات لتحقيق االجراءات املتخذة استهدفت تحقيق االستقرار النقدي في الداخل، و 

 :اهذكر  آلتيا ق طر لقا لفنار و يالد فصر ل معديل ة تعدلياالستقرار النقدي في الداخل. ولقد تمت عم

ة نوعا يلترة طو خالل ف ق: قامت هذه الطريقة على تنظيم انزالق تدريجي ومراقب، وطباالنزالق التدريجي

 1987ة ياهي نف $دج/ 4,5نار يالد فصر  لمعد لث انتقي،ح1992ة سبتمبريغا إلى 1987ة سنة ياهن نما، امتدت م

 .1991ة مارس ياهي نفدج/$  17,1 إلى

قرار  1991طبقت هذه الطريقة بعد ان اتخذ مجلس النقد والقرض في نهاية سبتمبر: التخفيض الصريح

دينار للدوالر الواحد،ولقد تميز سعر %22,5 إلىبالنسبة للدوالر، وهذا ليصل %22بتخفيض الدينار بنسبة 

، ولكن قبل ابرام االتفاق الجديد مع 1994صرف الدينار باالستقرار حولهذه النسبة لغاية شعر مارس من سنة

الذي اتخذه وكانهذا القرار تهيئة لقرار التخفيض %10صندوق النقد الدولي، أجري تعديل طفيف لـم يتعد نسبة 

وعلى ضوء هذا القرار أصبح سعر صرف %40,17بتخفيض نسبة  10/04/1994مجلس النقد والقرض بتاريخ 

 .$دج/36الدينار 

، ثم ارتبط 1973 إلى1964ارتبط سعر صرف الدينار بالفرنك،او ما تسمى "منطقة الفرنك" ابتداء من 

 .1994 إلى 1974عملة صعبة من  14بسلة من العمالت عددها 

 (: 1993-1988: تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر للفترة )(III-05رقم ) الجدول 

 الوحدة: دج   

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنة 

 23,36 21,82 19 8,86 7,61 5,93 سعر الصرف

 .73حورية مغربي، مرجع سبق ذكره، صاملصدر: 

 وما بعدها(:  1994املرحلة الخامسة )

وبالتالي نهاية نظام  1995بعد وضع نهاية لتحديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسعير، في ديسمبر 

( عن طريق النظام رقم 1996الصرف الثابت، قام بنك الجزائر بتأسيس سوق الصرف ما بين البنوك )في جانفي

 في هذا السوق عن طريق عالم العرض والطلب. حدد سعر الصرف. إذ يت1995ديسمبر  23املؤرخ في  95-08
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 %13وتبعه انخفاض بحوالي  %20ارتفع سعر الصرف الفعل الحقيقي للدينار بأكثر من  1998-1995وبين العام 

 . 2001-1998بين 

 (: 2000-1994طور سعر صرف الدينار مقابل الدوالر)ت: (III-06رقم ) الجدول 

 الوحدة:دج

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة 

 75,25 66,57 58,37 57,7 54,74 47,66 36,05 الدينار/الدوالر

 

مذكرة لنيل -دراسة حالة الجزائر -تأثير تخفيض قيمة العملة على امليزان التجاري نجاح سالمة، املصدر:

-2013االقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، شهادة املاستر، تخصص مالية واقتصاد دولي، كلية العلوم 

 .76، ص 2014

قام البنك  2003، وفي جانفي 2002شهرا املوالية وهذا منذ أوائل  16هذا االنخفاض خالل  وتواصل

وهذا االجراء يهدف أساسا للحد من تطور الكتلة %5و %2املركزي بتخفيض قيمة الدينار بنسبة تتراوح ما بين

املتداولة في األسواق املوازية السيما بعد اتساع الفارق بين القيمة االسمية للدينار الرسمي وقيمة العملة النقدية 

، ارتفعت قيمة الدينار 2003الوطنية في السوق السوداء مقابل أبرز العمالت األجنبية. وبين جوان وديسمبر

 2006وفي سنة  %7,5رف الحقيقي الفعلي ب وارتفع سعر الص%11الجزائري بالنسبة للدوالر األمريكي بحوالي 

 2007بالنسبة للدوالر لكنفي سنة  72,64وصل سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للدوالر الواحد حوالي 

أن بلغ  إلى في االرتفاع واستمر72,40بلغ  2009وواصل االرتفاع سنة  69,36 إلىارتفع سعر صرف الدينار 

 :املوالي هو موضح في الجدول كما  110,19حوالي  2016سنة

 (2016-2001)الفترة النفط خالل  وأسعار واألورو  مقابل الدوالر  الدينار  (: تطور سعر III-07جدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

الدينار 

مقابل 

 الدوالر

77,26 79,68 77,36 72,06 73,36 72,64 69,36 64,56 

 94,86 94,99 91,24 91,24 89,64 87,46 75,35 69,20الدينار 
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 مقابل األورو

 99,97 69,10 61,00 61,00 36,00 28,20 24,30 23,10 سعر البترول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

الدينار 

 مقابل

 الدوالر

72,40 74,40 72,85 75,55 79,38 80,56 102,93 110,19 

الدينار 

 مقابل األورو
101,29 99,19 102,20 102,16 105,43 106,90 114,56 123,65 

 49,25 58,20 96,20 105,90 109,50 107,50 77,40 61,00 سعر البترول

 الجزائر. بنكاملصدر: 

السلطات بإجراء منذ أزمة انهيار أسعار النفط األخيرة وهبوط مداخيل البالد بأكثر من النصف، قامت 

حيث انخفض الدينارملستوى قياس ي جديد أمام كل من  2015أوت  17تخفيض كبيرفي سعرالصرف بتاريخ 

دج على الترتيب، وكان مبرر السلطات من وراء هذا التخفيض هو كبح النمو 114ودج 102الدوالر واألورو عند 

نمو بلغ حوالي  بمعدل 2013و2000عامي املفرط في الواردات، التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات ما بين 

 إلىدج لكل دوالر ليصل 80.56تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي من  2014باملائة. فمنذ العام 59

 باملائة. 36.78، أي بمعدل انخفاض بلغ 22/05/2016دج لكل دوالر في  110.19

 الجزائري مقابل الدوالر واألورووتطور أسعار النفط:: تطور سعر صرف الدينار (III-01رقم ) الشكل
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 من اعداد الطالبة باعتماد على معطيات الجدول. املصدر:

قة طرديه بين سعر البترول وقيمة الدينار الجزائري منذ اله أن هناك عال أعالشكل  مالحظة من خالل

، في محاولة من رأي أنه كلما انخفض سعر برميل النفط، كلما أعقبه تخفيض أكثر في قيمة الدينا ،2014العام

 ة.العملة الوطني إلىقبل الحكومة رفع إيراداتها من صادرات النفط عند تحويلها 

 املطلب الثاني: سياسة وتطور سعر صرف الدينار:

 (:2016-2000أوال: سياسة سعر صرف الدينار في الفترة )

شهدت الجزائر عدة تطورات انعكست على وضعيتها االقتصادية الخارجية والداخلية، وفي السياق وقبل 

وأهم البرامج االقتصادية التي تم  تحليل تطور سياسة سعرصرف الدينار يجب معرفة، تطور ديون الجزائر

 إنجازها في هذه الفترة.

 الديون الخارجية والداخلية للجزائر:  .1

 موعد تسديد ديونها الخارجية العمومية والخاصةسبق  الجزائر بإطالق أول برنامج تنموي خماس يقررت 

ركود النمو االقتصادي،  إلىي الثقيل الذي قد يؤدي ملالا العبءبشكل يسمح لها بتخفيف هذا  الدين التجاري 

مليار  11,6 إلى 2000ر سنة مليار دوال  20,4وبذلك تمكنت الجزائر من تخفيض ديونها الخارجية العمومية من 

ويتعلق األمر بجهد مالي استثنائي  2013نهاية  مليون دوالر 374,5و 2010مليار دوالر في  0,5 إلىثم  2005دوالر في 

حيث أرفقه تسديد جزء هام من الدين التجاري املستحق لدى دول شريكة، لكن في نفس الوقت كان البد أيضا 

اء تمويل مشاريع التنمية املحلية والضغط املترتب عن زيادة أجور ر يونية الداخلية جاملد إلىمن التحكم في امليول 

املوظفين في سياق ساده على مستوى االقتصاد الكلي نجم عن عمليات هائلة لسحب األموال من الخزينة، وهكذا 

الداخلية التي انخفضت سمح بالتسيير املالي الرشيد الذي تبنته الجزائر بالتحكم في هذه املديونية العمومية 

 2013.1مليون دوالر فقط سنة  14.7لتصل

 (:2015-2000البرامج االقتصادية التي طبقتها الجزائر خالل الفترة ) .2

نعتبر هذه البرامج من أهم التغيرات التي حدثت في الجزائر، وجاءت إلعطاء نفس ودفعة جديدة لالقتصاد وقد 

 تجسدت في:

                                                           
جامعة  اقتصادية، علوم املاجيستيرنيل شهادة لمذكرة مقدمة ،(دراسة حالة الجزائر) متوسطيةاألورو تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة ، بلورينادية 1

 .215، ص2014-2013 بسكرة، الجزائر،
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عبر هذا البرنامج عن رغبة الدولة في انتهاج سياسة توسعية (: 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي) .أ

تحفيز االستثمارات العمومية الكبرى بعد التجربة التي مر بها  اللتنشيط الطلب الكلي من خ إلىتهدف 

 .االقتصاد الجزائري 

ثم بعث برنامج دعم النمو  2005في سنة (: 2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ) .ب

مليار دوالر لتدعيم  55االقتصادي وتضمن محورين رئيسيين األول يقوم على بعث برنامج استثماري قدر 

البنية التحتية وتنشيط القطاعات االقتصادية أما الثاني فيقوم على التحكم في االنفاق الجاري للحفاظ 

مسبوق في تاريخ الجزائر بحكم املبالغ املخصصة له  ر هذا البرنامج غيرعلى استقرار كتلة األجور ولقد أعتب

 1.%2نمو حجم االستثمار العمومي بنسب مرتفعة بلغت في توسطها إلىوالذي أدى 

 ويتضمن هذا البرنامج أهداف تتلخص في ثالث محاور رئيسية هي: (: 2014-2010برنامج توطيد النمو ) .ج

 .األساسيةتهيئة اإلقليم البنية  •

 دعم التنمية البشرية وجعلها في خدمة التنمية االقتصادية. •

 تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني. •

-143رقم يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص (:يومنا هذا إلى-2015برنامج توطيد النمو) .د

 االقتصادي.  وعنوانه صندوق تسيير عمليات االستثمارات العمومية بعنوان برنامج توطيد النمو 302

 وتتلخص أهدافه في:

 مليار دوالر. 280مليار دينار، أي ما يعادل  22.1برنامج استثمارات عمومية بمبلغ •

 .2019-2015خالل الخماس ي املقبل %7استهداف معدل نموسنوي  •

 .خاص للتنمية لفائدة واليات الجنوب وضع برنامج •

 اتخاذ الحكومة تدابير للحد من الضغط الجبائي. •

 .تطوير صيغة الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي من خالل وضع إطار قانوني •

إال أنه تم تجميد كل  2018-2015رغم كل هذه التدابيرواملقترحات التي برمجت من أجل برنامج التنمية مابين 

من املديرية العامة للميزانية وذلك  2015أوت  03العمليات التي لم تنطلق عن طريق إرسالية املستعجلة بتاريخ 

ل الذي يعتبر املمول الوحيد لالقتصاد الوطني التدهور الكبير لسعر صرف الدينار وفي سعر البترو إلىراجع 

 .الجزائري 

 

                                                           
اقع املنظومة املصرفية الجزائرية ومنهج علي،  بعزوزعاشور، شو كرت 1  جامعة، وتحدياتواقع -ةاالقتصاديتوالتحوال، ملتقي املنظومة املصرفية الجزائرية االصالحو

 .298، 2010ديسمبر 15-14،رالجزائشلف،  بوعلي،حسيبة بن 
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 (:2016-2005خالل الفترة ) مقابل الدوالر  صرف الدينار  ثانيا: تطور سعر 

 مقابل الدوالر. صرف الدينار (: تطور سعرIII-02الشكل رقم )

 

 (.06من اعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) املصدر:

مهما انخفض الدينارفإن السوق املحلية تبقى تستعين بالواردات في ظل غياب سلع بديلة تنتج داخل الوطن، 

وحتى إن وجدت فإن الثقافة للمستهلك الجزائري بتفضيله لكل ما هوفرنس ي على حساب كل ما هو جزائري يزيد 

. فمن الشكل أعاله، نالحظ أن الدينار الجزائري في انخفاض مستمر أمام الدوالر األمريكي منذ من حدةاالستيراد

 .2008سنة 

 قيمة الدينار الجزائري: فيضاملطلب الثالث: سياسة تخ

في فترة التسعينات، حيث تعرضت  لقد مرت الجزائر بمرحلة حرجة فيما يخص تسيير الدينار وذلك

لضغوط كبيرة وهي عدم كفاية احتياطات الصرف لدعم قيمة الدينار، ارتفاع املديونية الخارجية الرقابة التي 

 ا. هيف إلىمع نار الجزائري يمة الديق لجع إلىأدت 

 8.93ن قامت الجزائر بأول تخفيض رسمي للدينار الجزائري حيث انتقل سعر الصرف م 1991وفي سنة 

سعر أكثر توافقا مع  إلىهو أخذ الدينار  مقابل دوالر واحد. والهدف 1991 إلىدج  18.47 إلى 1990دج سنة 

ي فة يطات النقدلالحقيقة االقتصادية، من أجل تقليص خسائر العمالت األجنبية الناتجة عن تدخالت الس

 يلة تحو ليقاب إلى ل و الوصو ه األساس ي فدهواملوازي. وال يالرسم ق السو  ينتقارب ب يق، وتحقفالصر  ق سو 

 خارجي. ن تواز  يقة تحقيائهجة النيالنت ن ، لتكو فى الصر لة الرقابة عياهفترض نينار الذي يالد
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كون التخفيض األوللم يحقق النتائج املرجوة ألن السياسة  1994وأعادت الجزائر التخفيض سنة 

ي إطار سياسة في اتبعت ألغت األكثر، كانهذا التخفيض أكثر أهمية وجاء االقتصادية واملالية التضخمية الت

 1على مرحلتين:  %50والي بح 1994التعديل الهيكلي 

 دج لكل دوالر. 36 إلىدج  24انتقلفيه سعر الصرف من  1994األولى: في مارس/ أفريل 

 دج لكل دوالر. 41األمريكي ، حيث أصبح سعر الدوالر 1994الثانية: في نهاية سبتمبر 

يواجه االقتصاد الجزائري اختالالت اقتصادية كبيرة، واعتبارا بأن أسعارالصرف تعتبر أهم وسيلة حيث 

تخفيض العملة الوطنية في عدة مناسبات، وخاصة  إلىملعالجة هذه االختالالت، عمدت الحكومة الجزائرية 

 قيمتها الخارجية أمام العمالت االرتكازية. 

 2من بين أسباب تخفيض قيمة الدينارالجزائري:ف −

كإجراء  1986 ق تدريجي في سعر الصرف عقب الصدمة البترولية لعامسماح السلطات الجزائرية بانزال  .1

باملائة مقابل  31بمعدل  1988و 1986ملعالجة تداعيات انهيار أسعار النفط، حيث تراجع الدينار ما بين 

 .1991و 1989سلة الربط، يليه تراجع اخر ما بين عامي 

بضغط من صندوق النقد الدولي  1994و 1991التخفيض الرسمي الذي مس قيمة الدينار خالل عامي  .2

لمساعدة املالية للجزائر. وقد كان الهدف من هذا التخفيض بحسب الصندوق هو تصحيح مقابل تقديمه ل

وازي الذي االرتفاع في سعر الصرف الحقيقي التقييم املفرط للدينار وتقليص الفرق بين السعرالرسمي وامل

 .تزايد بشكل حاد

يعتبر عائقا أمام استقرار قيمة ( والذي 2014مليار دوالر عام  58.58النمو املفرط للواردات في الجزائر ) .3

عدم وجود  إلىالدينار، وذلك بسبب الطلب املتنامي على النقد األجنبي لتسوية هذه الواردات، والذي يؤدي 

 توازن بين العرض والطلب على الدينار في سوق الصرف ما ينعكس في انخفاض قيمته.

 :(2016-2005تطور صادرات وواردات الجزائرخالل الفترة ): (III-08رقم ) جدول 

                                                           
 ،جامعةةواإلنسانيةاالجتماعيللدراسات  يةاألكاديمجلة م، -نمذجة قياسية للدينار الجزائري –سياسة سعر الصرف بالجزائر شعيب بونوة،خياط رحيمة، 1

 .124، ص2011، 5،العددرجزائلحسيبة بن بوعلي،الشلف، ا
،مجلة موال في بلدان مختارةأل يز على انتقال رؤوس اركمع الت االقتصاديةاياد حماد عبد، أثر تخفيض سعر الصرف على بعض املتغيرات صبحي حسون الساعدي، 2

 .45، ص2014، سنة 7د، العداالقتصادية واإلداريةبيار للعلوم أل جامعة ا

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات 

 1,526 1,066 1,937 1,332 1,58 1,099 صادرات خارج املحروقات
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 املصدر: 

Les réalisations des échange extérieurs de l’Algérie.période:2005-2016. Centre nationaux 

d’informatique et des statistique (CNIS) 

 

مقابل  2016ألشهر الخمسة األولى لسنة ا مليار دوالر خالل 9.82إلىسجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا 

جهتها عرفت الواردات مليار دوالر. ومن  5.57أي تراجع بقيمة 2015مليار دوالر لنفس الفترة من سنة 15,39

 مليار دوالر خالل نفس الفترة. 03مليار دوالرأي بانخفاض ب  19.62لكن بوتيرة أقل وسجلت  انخفاضا

، هناك تزايد في الواردات، األمر 2011والجدير بالذكر أنه مع كل انخفاض في الصادرات اإلجمالية منذ سنة 

 ،والشكل التالي يوضح ذلك: 2015العجزفي سنة  الذي أعقبه تراجع في رصيد امليزان التجاري ليتحقق

 

 

 

 

 55,527 44,128 77,36 58,831 53,456 43,937 صادرات املحروقات

 57,053 45,194 79,3 60,163 54,613 45,036 مجموع الصادرات

 16,58 5,9 39,82 27,631 21,456 20,048 واردات

 16,58 5,9 39,82 32,532 33,157 24,989 امليزان التجاري 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات 

 6,91 2,063 2,582 2,165 2,062 2,062 صادرات خارج املحروقات

 9,13 35,724 60,3 63,752 69,804 71,427 صادرات املحروقات

 9,82 37,787 62,89 65,917 71,866 73,489 مجموع الصادرات

 19,62 51,501 58,58 54,852 50,346 47,247 واردات

 9,82 13,71- 4,306 11,065 21,49 26,242 امليزان التجاري 
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 (2016-2005وامليزان التجاري خالل الفترة ) (: تطور صادرات وواردات الجزائرIII-03الشكل رقم )

 

 (.07من إعداد الطالبة باعتماد على معطيات الجدول رقم )املصدر:

 التجاري:امليزان وضعية عالقة سعر الصرف ب املبحث الثالث:

 املطلب األول: أثر سعر الصرف الدينار الجزائري على امليزان التجاري:

يتكون امليزان التجاري من عنصرين مهمين هما الصادرات والواردات وعادة ما تكون هناك آثار تبادلية بين هذين 

ي للتخفيض الصادرات السبب الرئيس ف الجزائري، فمن جهة تعتبر صرف الدينار العنصرين وسياسة سعر

سعرصرف الدينار، مما ينتج عنه ارتفاع الطلب الخارجي على هذه الصادرات بسبب أن أسعارها التنافسية، ومن 

جهة أخرى تظهر الواردات مدى اعتماد الدولة على الخارج في تمويل احتياجاتها من السلع األساسية، وبالتالي فإن 

تجاري سيسبب خلل في حجم الواردات والصادرات على حد تغير سعر صرف الدينار بالنسبة لعملة الشريك ال

 سواء. والجدول التالي يبرز التأثيرات املتبادلة بين كل من مكونات امليزان التجاري وسعرصرف الدينار:
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 (2016-2001)الفترة اللامليزان التجاري الجزائري خ حالة عناصر  ر (: تطو III-09رقم )الجدول 

 ) دوالر، دوالر للبرميل، سعر الصرف متوسط الفترةالوحدة: )مليار 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات 

 78,56 60,59 54,74 46,38 32,22 24,46 18,71 19,09 الصادرات االجمالية 

 77,19 59,61 53,61 45,59 31,55 23,99 18,11 18,53 صادرات املحروقات

 1,395 0,98 1,13 0,74 0,67 0,47 0,61 0,56 املحروقاتصادرات خارج 

 37,99 26,35 20,68 19,57 17,95 12,32 12,01 9,48- واردات

 40,566 34,24 34,06 26,47 14,27 11,14 6,7 9,61 رصيد امليزان التجاري 

 99,9 74,8 65,7 54,6 38,7 29 25,24 24,85 أسعارالبترول)برميل/دوالر(

 71,18 66,82 72,64 73,36 72,06 77,37 79,68 77,26 )دج/دوالر(سعر صرف 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 

 28,883 34,56 59,996 64,377 71,74 72,88 57,09 45,18 الصادرات االجمالية 

 27,102 33,081 58,462 63,816 70,58 71,661 56,121 44,415 صادرات املحروقات

 1,78 1,485 1,667 1,051 1,153 1,227 0,969 0,771 صادرات خارج املحروقات

 46,727 52,649 59,67 54,99 51,56 44,94 38,88 37,402 واردات

- 0,459 9,88 20,17 25,961 18,205 7,784 رصيد امليزان التجاري 

18.083 

-

17,844 

أسعار 

 البترول)برميل/دوالر(

62,2 80,2 112,9 111 109,5 100,2 53,1 49 

 109,47 100,46 80,56 79,38 77,55 72,85 74,4 72,64 سعر صرف )دج/دوالر(

 التقريرللتطور االقتصادي والنقدي في الجزائر، بنك الجزائر.: املصدر

طرأت على الصادرات والواردات الجزائرية في أهم التغيرات التي  ( يمكن إبراز08من خالل الجدول رقم )

 النقاط التالي:

 : نالحظ من الجدول ارتفاع كبير في قيمة الصادرات اإلجمالية خالل الفترة املمتدة منالصادرات −

مليار  46.38مليار دوالر، لتواصل ارتفاعا وتسجل  18مقدار  2002حيث بلغت عام ( 2001-2016)

عرفت انخفاضا كبيرا  2009مليار دوالر، وفي سنة  78.56قيمة  2008، لتصل عام 2005دوالر سنة 
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دوالر  62.2 إلىمليار دوالر بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط التي وصلت  45.18حيث قدرت ب 

الجزائري، لكن سرعان  بسبب األزمة املالية على االقتصاد مقابل الدوالر وتراجع قيمة الدينارللبرميل 

 2011مليار دوالر سنة  72.88 إلىلتصل  2010مليار دوالر سنة  57.09 إلىما ارتفعت قيمة الصادرات 

قة طردية بين الدوالر، فهناك ع 112.9االرتفاع حيث وصل سعر البرميل  إلىنتيجة عودة أسعار النفط 

أسعار البترول وقيمة الصادرات الجزائري، فضال عن استمرار التذبذب في قيمة الصادرات خارج 

املحروقات، تارة تحقق زيادة وتارة تحقق انخفاض لكن عموما بقيت نسبة مساهمتها في الصادرات 

غاية  إلىلتعود الصادرات بعدها لالنخفاض التدريجي واملستمر ، %4اإلجمالية ضعيفة جدا وال تتجاوز 

 سجل انخفاض كبير 2016و  2015وذلك بسبب الركود في قطاع املحروقات وخاصة سنتي  2016سنة 

مليار دوالر سنة  28.883و  2015مليار دوالر سنة  34.56 إلىفي حصيلة الصادرات الجزائرية، وصل 

دوالر والسبب بالدرجة األولى  49 إلى 2015دوالر سنة  53.1ول من بسبب تراجع أسعار البتر 2016

النفطية والتي  راجع ملنافسة الغاز الصخري األمريكي للنفط الجزائري، مع استقرار في الصادرات غير

 قيمتها ضئيلة جدا مقارنتا بالصادرات االجمالية. تعتبر

مالية تطورا ملموسا، حيث بلغت أقص ى عرفت قيمة الواردات اإلج(2014-2001)في فترة الواردات: −

ارتفاع العائدات من العملة الصعبة  إلىمليار دوالر، ويعود ذلك  59.67ب  2014قيمة لها في سنة 

دوالر مع 24.85قدر سعر البرميل  2001نتيجة الرتفاع الكبير في أسعار النفط حيث مع بداية سنة 

 2011دوالر للبرميل سنة  112.9ى قيمة له تقدر بأقص  إلىالتزايد املستمر في أسعار البترول ليصل 

فضال عن انخفاض قيمة الدوالر األمريكي أمام عمالت الدول الرئيسية التي تستورد منها الجزائر مما 

 قيمة الواردات من دول هذه العمالت عند تحويلها للدوالر.  ترتب عليه ارتفاع

وكذا الحاجة لزيادة االستيراد من املواد األولية والسلع الرأسمالية في إطار برامج اإلنعاش االقتصادي            

ب  2015حيث قدرت سنة  2016و 2015الذي تنفذها الحكومة. لتعود لالنخفاض من جديد سنتي 

سعار مليار دوالر ويعود السبب في ذلك االنخفاض أ 46.727ب 2016مليار دوالر، وسنة  52.649

 2015دوالر سنة  53.1البترول الخام وانخفاض العائدات من العملة الصعبة حيث قدر سعر البرميل 

تدهور قيمة الدينار مقابل الدوالر ونقص احتياطي الصرف  إلىوالتي أدت  2016دوالر سنة  49و 

الستيراد وحظر على عمليات ا االجنبي، وكذا نتيجة للقيود األخيرة التي بدأ يفرضها البنك املركزي 

لدولة و االعتمادات الوهمية التي اإتباعا لسياسة التقشف، ونتيجة للفساد  استيراد قائمة من السلع

ضاربة في السوق السوداء دون شخاص لتهريب العملة الصعبة للخارج واملاألتقوم بها بعض الشركات و 

التي تشكل نسبة كبيرة من حلي، قل عرض الواردات السلعية السوق امل إلىدخول أي بضائع وسلع 

 .حليالطلب امل
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أما بالنسبة لعالقة سعر الصرف والواردات فنالحظ من خالل البيانات أن هناك عالقة طرديه بين 

 الواردات وانخفاض قيمة سعر صرف الدينار.

يمكن حيث (04شكل )باالعتماد على ال يمكن تحليل تطور امليزان التجاري الجزائري :امليزان التجاري  −

 :أهم التغيرات التي طرأت على رصيد امليزان التجاري في النقاط التالية إبراز

 (:2016-2001امليزان التجاري الجزائري خالل الفترة ) (: تطور حالة عناصر III-04الشكل رقم )

 

 (.08من اعداد الطالبة باعتماد على معطيات الجدول رقم )املصدر: 

( عرف انخفاض قليل للفائض سنة 2014-2001سجل امليزان التجاري الجزائري فائضا طوال فترة ) •

وتداعياتها على االقتصاد العاملي حيث  2001سبتمبر  11نتيجة انخفاض في الصادرات بسبب أحداث  2002

، 1والديزل  انخفضت أسعار البترول الخام، وتقلص الطلب على املنتجات البترولية مثل وقود النفاثات

عاكسة ارتفاع الطلب على الواردات سلع التجهيزفي إطار  2008ليصل هذا الفائض أعلى قيمة له سنة 

 االنعاش االقتصادي، نتيجة ارتفاع أسعار البترول.

انخفض هذا الفائض بالنسبة لسنوات االخرى بسبب االزمة املالية العاملية، لكنه عاد  2009في سنة  •

بشكل طفيف رغم ارتفاع أسعار البترول وانتعاش السوق البترولية العاملية،  2012-2010االرتفاع في الفترة 

-2012وهذا راجع الرتفاع الحاد في الواردات وبدء هذا الفائض بالتدهور تدريجيا خالل الفترة املمتدة من 

                                                           
 .56، مرجع سبق ذكره، صصبحي حسون الساعدي1
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إليرادات انخفاض ا إلىوهذا راجع  دوالر مليار 0.459بقيمة  2014أن حقق أقل فائض سنة  إلى 2014

 البترولية التي نشأت عن تدهور أسعارالبترول في السوق العاملية.

( مليار -18.083) عرف امليزان التجاري رصيدا سالبا حيث سجل عجزا بقيمة 2016و 2015أما في سنتي  •

( مليار -17.844حيث سجل رصيدا سالبا أيضا قدر ب ) 2016سنة  إلىليستمر العجز  2015دوالر سنة 

تراجع أسعار البترول الخام ب  إلىدوالر، حيث تراجعت صادرات املحروقات ويرجع السبب في ذلك أساسا 

مليار دوالر للبرميل في السوق الدولية، وثورة  49 إلىانتقل  2016، و في سنة 2015دوالر للبرميل سنة  53.1

املماثل في  النفط الصخريين في الواليات املتحدة خاصة الجزائر التي كانت تصدر النفط الخفيفو  الغاز

النوعية للنفط الصخري، مع استقرار في الصادرات خارج املحروقات والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا وهذا ما 

قتراض من الجهاز املصرفي تخفيض قيمة عملتها وزيادة االصدارالنقدي واال إلىجعل الدولة الجزائرية تلجأ 

 لسد احتياجاتها .

ويتضح أيضا من خالل الشكل بأن انخفاض قيمة الدينار الجزائري جاءت بالنتائج التالية على الواردات 

 :والصادرات

عدم استجابة الصادرات بسبب عدم مرونة الطلب على صادرات الجزائر من املحروقات وهذا ما  −

لكن نالحظ أن  سياسة التخفيض لقيمة العملة م إتباع الجزائرنالحظه طوال فترة الدراسة فرغ

ليس لها أي  صرف الدينار صادرات الجزائر النفطية وغيرالنفطية تتراجع عشوائيا، إذن فسياسة سعر

بسبب هيكلها الريعي الذي يستجيب فقط لسوق البترولية، وأيضا نالحظ  على صادرات الجزائر تأثير

 .النتاج فهي شبه منعدمةاائربسبب أزمة ضعف شديد في صادرات الجز 

إن عملية التدهور التي عرفها الدينار الجزائري فشلت في تحقيق مبتغاها حيث أن قيمة الواردات لم  −

تتراجع أي أن الطلب على الواردات األجنبية ليتمتع بمرونة تساهم في إنجاز هدف التخفيض املتعلق 

 .بالحد من الواردات

النفط العاملي ال يتم سوى بالدوالر األمريكي ما يعني أن نسب عالية من إيراداتنا تأتينا التعامل في سوق  −

األوروبيون وبفعل  فلأن معظم وارداتنا من دول التحا بالدوالراألمريكي في حين نتبع باليوروباعتبار

ل الجهاز تراجعت عائدات النفط بفعل انخفاض استهالك األوروبي للمحروقات جراء تعط أزمة اليورو

االنتاجي، وبفعل سياسة التقشف التي تعتمدها الدول األوروبية، كما لجأ األوروبيون لرفع 

أسعاراملنتجات املوجهة للتصدير لتغطية تلك الخسائر، مما رفع فاتورة استيراد الجزائر وهذا ما 

ة تخفيض الدينار .وبالتالي ستتأثر البرامج التنموية للجزائر وسياس2016-2010 نالحظه خالل الفترة

 ستزيد.
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وفي األخير نستنتج أن أثر التخفيض معدوم على الصادرات الجزائرية ما دامت املحروقات تشكل معظم 

 الصادرات وهذا ما يضع أكثر من عالمة استفهام حول تطبيق سياسة التخفيض التي لم تعط مفعولها.

 الصادرات والوارداتالصرف على حركة  تقلبات سعر  تأثير املطلب الثاني: 

التي تعتمد عليها السلطات النقدية في معالجة الخلل في  األساليبيعد سعر الصرف وسياساته من بين 

 .تبادلة بين الدول يزانالتجاري، حيث يعتبرسعرالصرف عامل أساس ي في تحديد أسعارالسلع املامل

 تأثيرتقلبات سعرالصرف على الصادرات:الفرع األول: 

زيادة املخاطر التي تواجه املصدرين و املستوردين، إذ أن زيادة  إلىإن زيادة تقلبات سعر الصرف تؤدي 

تقلبات سعر الصرف توحي بأن هناك بيئة غير مناسبة للسياسات االقتصادية للدولة، و بهذا فإن تقلبات سعر 

ارجية، حيث يمكن أن يكون هذا التأثير سلبي أو إيجابي، و هذا بتتبع باقي الصرف تخفض من حجم التجارة الخ

املتغيرات املؤثرة في حجم التجارة الخارجية واتجاهاتها فضال عن سلوك املستوردين واملصدرين و اختالف هيكل 

لتقلبات سعر  اإلنتاج، إذ أن الدول التي تتمتع بهيكل إنتاج وتجارة متنوعين تعد أكثر قدرة على االستجابة

 1الصرف، والعكس في حالة الدول التي تتميزبهيكل إنتاج وحجم تجارة أقل.

التأثير على الصادرات وذلك حسب درجة مرونة الطلب السعرية عليها، حيث  إلىوهذه التقلبات قد تؤدي 

 .يقصد بتقلب سعرالصرف تخفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية أورفعها

السلع  من خالل انخفاض أسعار يكون التأثير )الدينار الجزائري( ففي حالة تخفيض قيمة العملة املحلية

 األجنبية وارتفاعها. املحلية مقارنة باألسعار

املحلية نتيجة  انخفاض األسعار إلىأما في حالة تخفيض سعر الصرف )رفع قيمة العملة( فإن ذلك يؤدي 

لى صادرات الدولة، وبالتالي زيادة املعروض املحلي من السلع بالداخل فتنخفض انخفاض حجم الطلب األجنبي ع

أسعارالسلع املحلية، كما يمكن أن يحدث انخفاض األسعاراملحلية نتيجة زيادة حجم الواردات من الخارج بعد 

 رفع قيمة العملة املحلية والذي يترتب عنه زيادة من املعروض السلعي املحلي فتنخفض األسعار.

رفي سعر الصرف على قيمة الصادرات )الكمية املعروضة من الصرف األجنبي( يعتمد على  التغي إن تأثير

درجة مرونتها، فالكمية املعروضة من الصرف االجنبي تتزايد كلما كان الطلب على صادرات الدولة محل الدراسة 

ما تكون مرونة الطلب على الصادرات أكثرمرونة وتصل الكمية املعروضة من الصرف األجنبي حدها األقص ى عند

                                                           
وعلوم  االقتصاديةالعلوم  ، معهدقتصاديالا،تخصص التحليل رماجستيمذكرة ، الجزائرفي  االقتصاديةتغيرات سعر الصرف على املتغيرات  أثر، مصطفيبن شاط 1

 . 96، ص 2012-2011ز الجامعيبشار،ركالتسيير، امل
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التناقص عندما يكون الطلب على الصادرات  إلىمساوية للواحد، وتتجه الكمية املعروضة من الصرف االجنبي 

 غيرمرن.

 الواردات: تأثيرتقلبات سعرالصرف علىالفرع الثاني: 

داخليا، أما سعرها مقوما بالعملة إن تخفيض قيمة العملة املحلية يجعل أسعارالواردات أكثرارتفاعا 

جنبية فيظل دون تغيير وبالتالي فإن حجم الواردات بالتأكيد سوف يتقلص، ومنه ستنخفض الكمية املطلوبة األ 

جنبي، فبالنسبة للسلع االستهالكية يؤثر التخفيض على كمية الواردات ويتزايد حجمها من هذه من الصرف األ 

اتجاه الواردات  إلىما يؤدي  االستهالكومن ثم  حتافض الدخل الحقيقي املخنخفض قيمة العملة ينالسلع، فت

ستوردة فعادة ما تشكل نصيبا امل األوليةواد املاألمر التراجع، أما إذا ما يتعلق  إلى االستهالكيةالحقيقة من السلع 

قدرة الدول النامية على  حلي، ومن ثم تأثير التخفيض على استيرادها يتوقف على مدىوافرا في مكونات الناتج امل

وارد امل استغاللفيها بالشكل الذي يمكن من  اإلنتاجستوردة وقدرتها على تغيير تقنيات امل األوليةواد املالل إح

اإلمكانية لذلك فإنها تتطلب فترة من الزمن قد تكون طويلة ليس بالهين حتى وإن توفرت األمروهذا  ،حليةامل

 1اإلحالل تكون كبيرة بالنسبة للمواد األولية.ومكلفة، غيرأن إمكانية 

رفعها بغية تقليل أعباء وارداتها على امليزان التجاري  إلىلجوء الدولة  أما في حالة ارتفاع قيمة العملة أو

، األسعارزيادة املعروض املحلي من السلع فتنخفض  إلىزيادة حجم الواردات من الخارج مما يؤدي  إلىيؤدي 

 .واد الخامنتيجة خفض تكلفة الواردات من امل اإلنتاجتكلفة  خفض إلىإضافة 

ارتفاع قيمتها كما كانت عليهمن قبل  إلىيؤدي  ربما  تخفيض سعر الصرف الواردات نتيجة كمية إن زيادة

ويتوقف األمر على درجةمرونةالطلب السعرية على الواردات، التي تتأثر بعامل مهم أال و هو وجود بدائل محلية 

لتلك املنتجات املستوردة،فتوفر مثل هذه البدائل سيمكن املستهلكين من التحول إليها بداال من السلع  جيدة

املستوردة مما يقلل من قيمة الواردات، و مرونة الطلب السعرية للواردات لدولة كبيرة ذات اقتصاد متنوع تكون 

تنوعة االقتصاد تنتج تشكيلة من السلع التي يمكن أن تكون ن الدولة الكبيرة املاكبرمنها في دولة صغيرة وذلك ال 

 .بدائل جيدة لوارداتها

وما يمكن قوله هو أنه من املفترض أن تكون نتيجة التخفيض الحقيقي للعملة تحسين امليزان التجاري 

قة في وهذا االفتراض يبقى صحيحا باالعتماد على مدى تجاوب حجم الصادرات والواردات مع التغيرات الحقي

 .سعر الصرف

                                                           
 ،االردن،ة دراسات العلوم االداريةجل، امل20دراسات العلوم االدارية، العددمجلة يزان التجاري الجزائري سياسة سعر الصرف االجنبي على امل أثر ،نزياروآخرو سمية 1

 .364، ص 2009، األردن، 02العدد
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 الخالصة الفصل:

 إلىذا ما أدى هدولة، و لرقابة التامة للاضعا لخة يو التجار  االقتصاديةقات الر العييلقد كان نظام تس

باستطاعة  نكميلـ ية و بالتاليارجخرات اليالتأث نمعزولة ع هكانت شب ية التخليالدا ق سو لاطئة لخصورة  إعطاء

ارتفاع  إلىذا ما أدى هة و يقيالحق همتيق نأكبر م نكا نهتطور االقتصاد، أل  ىلثر عيؤ  ننار أيالد فصر  سعر

 ، وبدأت عملية التخفيضارجخي الفا هإنتاج بالتيتمي الجزائر مقارنة فدمات خع و اللاإلنتاج كالس لعوام أسعار

 السلطات النقديةكحتمية البد منها من أجل تصحيح االختالالت التييعاني منها االقتصاد الجزائري، قامت 

 هذا التخفيض. تحقيق أثار إيجابية بفضل إلىالجزائرية بتخفيض القيمة الخارجية للدينار و هي تهدف بذلك 

استعادة التوازنات املالية والتحكم فيمعدالت التضخم  إلىحيث بادرت الدولة ببرامج تقويمية ترمي 

الجزائرية وهذا ما  تطوير وتحفيز الدولة إلىوأعقب هذه العملية تطبيق إصالحات مؤسسية وتنظيمية سعت 

ساعد على تراجع في ميزان التجاري الجزائري من خالل صادراتها ووارداتها التي حدث فيهاانقالب في أسعارها 

وتذبذب في ميزانها التجاري إال أن االقتصاد الجزائري استمر في تسجيل مستويات ضعيفة فيالنمو خارج قطاع 

 تجاري. حدث في ميزان الاملحروقات وهو ما 
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املرآة التي ينعكس عليها مركـز الدولة التجاري مع العالم الخارجي، وذلك من خالل يعتبر سعر الصرف 

تعد أسعار الصرف أداة لربط االقتصاد املحلـي باالقتصاد العاملي هذا من  إذالعالقة بين الصادرات والواردات 

 األجنبيطلب علـى عملة هذا البلد يزيد مــــن ال األجنبيةالبلدان  إحدىاستيراد السلع من  أخرجانـب، ومــــن جانب 

جنبية وتزيد من عرض العملة ق الوطني، او بعبارة اخرى فان الواردات تزيد مــــــن الطلب علـى العمالت األ و في الس

رض نعم دوتزي ة،الوطني ةالعمل ىـبي علنجأل ا بن الطلمادرات تزيد صا المة بينيواق العاملألسالوطنية في ا

سعر  إنكلها تؤكد  أنها إالول سعر الصرف حريف عاتالف التخاع  وم ،طنيلو وق اسفي ال ةجنبيأل الت امالع

 : الصرف هو

عملية مبادلة العملة الوطنية بالعملة األجنبية والعكس، وتـتم هذه املبادلة بسعر محدد في سوق الصرف 

 األجنبي.

بة كبيرة من ايرادات الصادرات العالقات االقتصادية تواجه الجزائر مشكلة تتجلى في أن نس إطارفي 

مقومة بالدوالر األمريكـي وأغلب واردات الجزائـر من منطقة األورو مما جعل الجزائـر تواجـه الفـرق بـين العملتين 

 .ورومام األ خاصة في حال انخفاض الدوالر أ

سعر الصرف علـى تمويل التجارة الخارجية، وذلك بهدف  تمثلت الدراسة خـالل بحثنا في التعرف علـى أثر

الى أي مـــــدى يـــــؤثر سعر الصرف على تمويل التجارة "اإلجابة على اإلشكالية املطروحة سابقا واملتمثلة في

من الخاتمة ومــــــاهي نتـــــــائج تقلبــــــات أسعار الصرف علــى التجارة الخارجيـة الجزائريـة وعليه ض"الخارجية؟ 

 :سنستعرض ألهم النتائج املتوصل إليها

 اختبار الفرضيات: 

 :وفيما يلي:سنثبت صحة أو نفي الفرضيات التي قمنا بافتراضها في مقدمة البحث

هي فرضية خاطئة  النسبة للفرضية األولى والتي تـنص علــى وجود أثر سلبي علــى الصادرات الجزائريةب −

 توجد عالقة ايجابية بين سعر الصرف والصادرات.فقد اثبتت الدراسة انه 

بالنسبة للفرضية الثانية والتي تنص على وجود أثر ايجابي على الواردات الجزائرية هـي فرضية  −

 صحيحة فقد اثبتت الدراسة أنه توجد عالقة ايجابية بين سعر الصرف والواردات.

 ارجية هي أحد الركائز األساسية لالقتصادفيما يخص الفرضية الثالثة والتي تنص على أن التجارة الخ −

الجزائري فنثبت صحتها في كون الجزائر تعتبرها أداة فعالة للنهوض باالقتصاد، إال أن املتبع ملسار 

التجارية في إطار التجارة الخارجية يالحظ أن هذا القطاع ال تزال تعاني من نفس  تطور العالقات
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على الصادرات واملواد األولية وسلع التجهيز الصناعي على  املحروقات املشاكل، وذلك لسيطرة قطاع

 قطاع الواردات.

سعر الصرف صحة  خطر والتي تعتبر تنويع االقتصاد حـل انسب ملواجه رابعةبالنسبة للفرضية ال −

لي فهي تاالبترول وبال وى منتج وحيـد اال وهلع دادرات الجزائـر تعتمصن أنالحظ فبيا سن يةهـذه الفرض

ي أخـرى ة مختلف القطاعات األ يومنه فتدعيم وترق ،ق النفطسو هدها شدمات الـــــتي يصتتـأثر بال

يضـا بالنسـبة للواردات يمكـن تقليــــــل نسـبتها أادرات و صع اليا قطـاع املحروقات يساعد في تنو عدما

 ةاملؤسسـات الصغير  اص وتدعيم انشـاءخاعة املحليــة وترقيـة القطــــــاع الصنك بتشجيع اللوذ

 .واملتوسطة

 ومنـــــه خالل إثباتنا للفرضيات السابقة نكون بذلك قد أجبنا على اإلشكالية األساسية لهذا البحث ونقول: 

 يؤثر سعر الصرف على تمويل التجارة الخارجية. •

 توصيات تخص الدراسة −

تخالص نتـائج البحـث سد اعة التطبيقية،وبسوالدرار النظرية، ات واألفكاف املقاربلض مختاتعر سبعـــــــد ا

لنفع على ايات،نعتقـد أنه بتجســــــيدها ستعود بـصمن التو  ةكالية وفرضيات البحـث، يمكننـا اقـتراح جملشفي ظــل إ

 :، ويكن أن نوردها كما يليةارة الخارجية الجزائريجاد الجزائـري والتصاالقت نم لك

 .سعار الصرف في الدولةأبإدارةضرورة االهتمام  −

 .جل قابلية تحويل الدينار الى املستوى الدول أالعمل من  −

 إعادة هيكلة الجهاز املصرفي في السيطرة الكاملة في تسيير تمويل التجارة الخارجية في الجزائر. −

الخارجية الدراسة الشاملة ألسعار الصرف بصفة عامة ملعرفة املشاكل التي تعاني منها وقطاع التجارة  −

 .خاصة إليجاد الحلول الكفيلة بحلها بصفة

تفعيل وتنشيط مختلف الهيئات املكلفة بترقية تمويل التجارة الخارجية لتفعيل عمليات التنمية  −

 االقتصادية.

بنـاء اقتصاد قائم على تنويع النشاطات في مختلف املجاالت مـن خـالل تشجيع األفراد في االستثمار في  −

 بفائدة على االقتصاد. مجاالت قد ترجع

 ةب رؤيغياب زناعي الذي يعاني من وضع غــــير مسـتقر اذ أن هذا القطاع يتميصهيكلة القطــاع ال إعادة −

 اإلنتاجيف املتعاملين في القطـاع لمح ملختسي ااور ممشى التلجمة وتقـوم عسناعية منصال ةللتنمي
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يخ الجزائـر في مختلف عمليات سط نقاط تر ضبطتهم و شألن إنعاشبتجديــد بــرامج عمل وخطـط 

 .االندماج على املستوى العاملي

 :نتائج الدراسة

 :توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى عدة نتائج نظرية وأخرى تطبيقية، ففي الجانب النظري نجذ ما يلي

 بالصادرات والواردات السلعية والخدمات والهجرة الدولية لرؤوسالتجارة الخارجية هي مصطلح خاص  −

األموال بمعنى آخر انتقال رؤوس األموال إلى مختلف دول العالم وذلك باالعتماد على تقنيات عديدة منها: 

 املستندي...الخ. االعتماد

اسا بتفاوت أس تتعرض عمالت الدول املختلفة إلى تقلبات مستمرة في أسعار الصرف ألسباب تتعلق −

في معامالتها  املبادالت بين الدول، وبالتالي الطلب على العمالت األجنبية، متسببة في ذلك تغيرات ومخاطر

وهو الوضع السائد في االقتصاد الدولي بعد تبني نظم أسعار الصرف العائمة، البديلة  اقتصادية الدولية

 لنظام الصرف الثابت.

هوض بقطاع التجارة الخارجية وذلك بتبنيها لجملة من اإلجراءات حاولت الجزائر منذ االستقالل الن −

 قانون 

 .والذي أبقى على تقنية االعتماد املستندي وألغى باقي األدوات األخرى  2009املالية التكميلي لسنة 

تتأثر التجارة الخارجية الجزائرية بأسعار الصرف حيث أن الفائض املسجل في امليزان التجاري كان  −

 فاع أسعار النفط في األسواق الدولية.نتيجةارت

 :آفاق الدراسة

 رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهت البحث إال أنه لم يتناول كل الجوانب، فهذا البحث ال يخلو من بعض

 النقائص لذلك نقترح بعض املواضيع منها: 

 ادارة احتياطات الصرف في ظل املتغيرات االقتصادية. −

 التمويل التجارة الخارجية على االقتصاد الوطني.واقع عمليات  −

 ما مدى فعالية تمويل التجارة الخارجية على االقتصاد الوطني. −

 ثر أزمة الديون االوروبية على امليزان التجاري للدول العربيةأ −
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 كتب  ❖

 جامعة منثوري، قسنطينة ،الوجيز في البنوك التجارية ق،أبو عتروس عبد الح -

 ، بيروت1993الدار الجامعية،  ،العالقة االقتصادية الدوليةاحمد حشيش عادل،  -

، دار مبــــــــــــادئ العالقــــــــــــات االقتصــــــــــــادية الدوليةمحمـــــــود شـــــــهاب، أسامة محمـــــــد القـــــــولي ومجـــــــدي  -

 الجامعة الجديدة

 2003دار وائل للنشر والتوزيع، االردن، ، التسيير املاليإلياس بن ساس ي ويوسف قرش ي،  -

 الثانية، الطبعة ،وتطبيقات( دروس :املالية )اإلدارة املالي التسيير قريش ي، يوسف ساس ي، بن إلياس -

 2011 األردن، عمان، وائل، دار

، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، االقتصادي في الجزائر تسياسات التحرير واإلصالحابطاهر علي،  -

 2004العدداألول 

، دار واملوازنة العامةاإلصالح االقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف حمدي عبد العظيم،  -

 زهراء الشرق، القاهرة،

 2001، دار األوائل، أساسيات اإلدارة املالية، حمزة محمود الزبيري  -

  2005األردن، املعتز، عمان، دار األولى، الطبعة ،والنقدية املالية األسواق موس ى، أبو أحمد رسمية -

 ،2001، األردن، 01الصفاء، الطبعة، دار التجارة الخارجيةسعيد مطر، موس ى وآخرون،  -

، دار التبادل التجاري األسس: العوملة والتجارة اإللكترونيةسليمان عبد العزيز، عبد الرحيم،  -

 ،2004، السودان، 01الحامد، الطبعة 

 2004، املؤسسة الجامعية، لبنان، 2، الطبعةاالقتصاد السياس ي في النقد والبنوكسمير حسون،  -

 اإلسكندرية'‘، بدون دار نشراقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل املاليزيز، سمير محمد عبد الع -

 ، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنةمقدمة في العالقات االقتصادية الدوليةالشافعي محمد زكي،  -

 9819، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، محاضرات في االقتصاد البنوكشاكر القز ويني،  -

 1997، دار املستقبل، بيروت، مبادئ االستثمارطاهر حيدر،  -

 ،2001، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -

مؤتمر إدارة املخاطر ز اقتصاد املعرفة، جامعة ، تقنيات إدارة مخاطر الصرف عبد الحق بوعتروس، -

 الزيتونة األردنية

 2000دار الجامعية، اإلسكندرية، ،الستثمار في األوراق املاليةاعبد الغفار حنفي،  -

منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طبعة االعتماد املستندي والتجارة اإللكترونية،، عبد الغني مازوت -

01 ،2006 
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 2011، دار التعليم الجامعية، اإلسكندرية، اإلدارة املالية الدوليةعلي سعد محمد،  -

 1999، 4، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة املوسوعة االقتصاديةعمر حسين،  -

امللتقى الدولي ، مداخلة بعنوان دور االعتماد املستندي في تمويل التجارة الخارجية، كتوش عاشور  -

 2006جامعة بسكرة، حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات النامية،

اقع املنظومة املصرفية الجزائرية ومنهج االصالحعاشور،بعزوز علي، كرتوش  - ، ملتقي املنظومة و

، وتحديات، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف واقع -املصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية

 ، 2010ديسمبر 15-14الجزائر،

تبة حسين العصرية ، مكسياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقديةلحلو موس ى بوخاري،  -

 2010للطباعة، بيروت، لبنان، 

 2008، دار زهران، عمان، املالية الدوليةمحمد العربي ساكر،  -

 2006، دار الفجر، القاهرة، يلمحاضرات في االقتصاد الكمحمد العربي ساكر،  -

 1999دار الفكر العربي، القاهرة، ، تمويل املشروعاتمحمد توفيق ماض ي،  -

 2007، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، مبادئ االقتصاد الدوليمحمد دويدار،  -

 2001، 23، بحوث اقتصادية عربية، مجلة علمية العدد تحوالت االقتصاد الجزائري محمد راتول،  -

 1997دار الهاني، مصر،،اإلدارة املالية في ظل الكوكبيةمحمد سويلم،  -

 2000الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، أساسيات اإلدارة املالية، محمد صالح الحناوي  -

، 2001الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، مؤسسات البورصة والبنوك التجاريةمحمد صالح الحناوي،  -

 .170ص

 2004مصر، -، منشاة املعارف، اإلسكندريةسوق الصرف األجنبيمحمد كمال الحمزاوي،  -

 عمـان، والتوزيـع، للنشـر وائـل دار األولـى، الطبعـة ،االسـتثمارية املحـاف  إدارة ،متـي فـايز مطـر محمـد -

 األردن

، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، مدخل للتحليل النقديمحمود حميدات،  -

2005. 

 1997، دار غريب، القاهرة، النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبيمدحت صادق،  -

بدون دار نشر، بدون بلد ، االقتصاد النقدي واملصرفي والبورصاتالوجيز في ، مصطفى رشدي شيخة -

 1998نشر، 

 ،1999، 4، املكتب العربي الحديث، الطبعة إلدارة املاليةا،منير إبراهيم الهندي -
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تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة األورو متوسطية )دراسة حالة نادية بلوري،  -

-2013اجيستير، علوم اقتصادية جامعة بسكرة، الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املالجزائر(،

2014 

 مذكرات  ❖

، تخصص مالية تأمينات أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك، مذكرة املاسترابتسام بوبة،  -

 ،2015-2014وتسيير املخاطر، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أم البواقي، 

، مذكرة لنيل -حالة الجزائر-أثر تحرير التجارة الخارجية على امليزان التجاري الكامل، بالحبيب عبد  -

 2014-2013شهادة املاجستير، تخصص تجارة دولية، جامعة غرداية، 

 ،رمذكرة ماجستي، تغيرات سعر الصرف على املتغيرات االقتصادية في الجزائر أثربن شاط مصطفي،  -

-2011بشار، االقتصادي، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، املركز الجامعيتخصص التحليل 

2012، 

، أثر تغير سعر الصرف على امليزان التجاري دراسة قياسية لحالة الجزائربن طالب فاطمة الزهراء،  -

 2014-2013مذكرة ماستر، تخصص مالية واقتصاد دولي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

، -حالة الجزائر-عر الصرف ودوره في جلب االستثمار األجنبي املباشر دراسة قياسيةسبن ياتي مراد،  -

مذكرة ماجستير، تخصص مالية دولية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة 

 ،2012-2011أبي بكر تلمسان، الجزائر، 

يل شهادة املاجستير في العلوم نلمذكرة تمويل التجارة الخارجية في الجزائر، بوكنة نورة،  -

 2012-2011االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، جامعة الجزائر، 

"،  -دراسة حالة الجزائر -دور سياسات سعر الصرف في تحديد أسعار الفائدة حورية مغربي،"  -

-بسكرة -مذكرة ماستر، تخصص مالية واقتصاد دولي، قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر

،2013/2014 

، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة تمويل التجارة الخارجية مخاطر وضمانات، زوال لحبيب -

 2004-2003البليدة،

، تـــــأثير تخفـــــيض قيمـــــة العملـــــة علـــــى امليـــــزان التجـــــاري دراســـــة لحالـــــة الجزائــــــــرس ي محمد كمال،  -

ـــــتر، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعــــــــة محمد خيضر، بسكرة مذكرة ماســـ

 2013-2012الجزائر، 

املاجستير في  رسالة، سياسات اصالح التجارة الخارجية وأثرها على االقتصاد الجزائر شرع نورة،  -

 2011-2010العلوم االقتصادية، تخصص تجارة دولية، الجامعة غرداية، 
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 )دراسة املالي اإلستثمار لغرض األساس ي التحليل منظور  من املالية األوراق تقيم بوبكر، شماخي -

 غير التسيير، علوم في املاجستير متطلبات شهادة مقدمة مذكرة (،املنقولة للقيم البيضاء دار حالة

 2010-2009الجزائر،  ورقلة، جامعة منشورة،

 جامعة املاجستير، لنيل شهادة مذكرة ،املالية القوائم على الصرف أسعار تغيرات أثر طارق، شوقي -

 2009جوان  الجزائر، باتنة،

الجديدة في الجديدة في الجزائر في  تمويل املؤسسة االقتصادية وفق امليكانيزمات، صيحة بن طلحة -

، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة 2006-1990، إطار التحوالت االقتصادية )حالة سونلغاز(

 2007- 2008الجزائر،

أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية،  تنظيم وتطور التجارة الخارجية،عبد الرشيد بن ديب،  -

 2003-2002، فرع التسيير، جامعة الجزائر

على تمويل التجارة الخارجية في 2009أثر قانون املالية التكميلي لسنة فراش فاطمة الزهراء،  -

-2010،مذكرة لنيل شهادة املاستر في العلوم االقتصادية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، دفعة الجزائر

2011 

لى أسعار األسهم )حالة دراسة أثر بعض التغيرات املالية واالقتصادية عمحمد البشير بن عمر،  -

 2009-2010مذكرة ماجستير في علوم تسيير، غير منشورة، جامعة ورقلة، الجزائر،  ،بورصة األردن(

 

 مجالت  ❖

دراسات  مجلةأثر سياسة سعر الصرف االجنبي على امليزان التجاري الجزائري سمية زياروآخرون، -

 2009، األردن، 02، املجلة دراسات العلوم االدارية،االردن، العدد20العلوم االدارية، العدد

، -نمذجة قياسية للدينار الجزائري –سياسة سعر الصرف بالجزائر شعيب بونوة،خياط رحيمة،  -

، 5ر،العددمجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف، الجزائ

2011 

اياد حماد عبد، أثر تخفيض سعر الصرف على بعض املتغيرات صبحي حسون الساعدي،  -

،مجلة جامعة األبيار للعلوم االقتصادية مع التركيز على انتقال رؤوس األموال في بلدان مختارة

 2014، سنة 7االقتصادية واإلدارية، العدد

 2001، الجزائر، 06لجامعية،طبعةديوان املطبوعات ا ،تقنيات البنوكطاهر لطرش،  -

 23، سلسلة دورية عهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد سياسات أسعار الصرفالعباس بلقاسم،  -

 ، السنة الثانية2003نوفمبر 

 23، سلسلة دورية، عهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد سياسات أسعار الصرفالعباس بلقاسم،  -

 الثانية، السنة 2003نوفمبر 
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الطبعة  ،(تقييميه تحليلية دراسة) الكلية االقتصادية السياسات إلى ملدخل، املجيد قدي عبد -

 2006الثالثة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، االعتماد املستندي والتحصيل املستندي، غنيم أحمد -

 2003، مصر، 07الطبعة 

 

 

 

 

 



 (:2005-1998) فترة اللالتركيبة السلعية للواردات خ(: 01امللحق رقم )

  الوحدة: مليار دوالر أمريكي

A l’Importation Alimentation Energie & 

Lubrifiants  

Traitement 

des 

marchandises 

Autre 

produits 

Total 

1998 Valeur 2 553 126 4 885 1 319 8 883 

Pourcentage 28,58 1,42 55,12 14,88 100 

1999 Valeur 2 307 154 4 838 1 396 8 695 

Pourcentage 26,53 1,77 55,64 16,05 100 

2000 Valeur 2 415 129 4 808 1 393 8 745 

Pourcentage 27,6 1,47 54,98 15,93 100 

2001 Valeur 2 395 139 5 462 1 466 9 462 

Pourcentage 25,31 1,47 75,72 15,49 100 

2002 Valeur 2 740 145 6 897 1 655 11 437 

Pourcentage 23,96 1,27 60,3 14,47 100 

2003 Valeur 2 678 114 7 941 2 112 12 845 

Pourcentage 20,85 0,89 61,82 16,44 100 

2004 Valeur 3 597 173 10 957 2 797 17 524 

Pourcentage 20,53 0,99 62,53 15,96 100 

2005 Valeur 3 770 193 12 500 3 049 19 512 

Pourcentage 19,32 0,99 64,06 15,63 100 

 

 informatique et des statistique (CNIS)’Algérie. Centre nationaux d’Les réalisations des échange extérieurs de l: املصدر

 



 (:2005-1998للصادرات خالل فترة ) السلعيةالتركيبة (: 02رقم )لحق امل

  الوحدة: مليار دوالر أمريكي

 

 A l’Exportation Alimentation Energie & 

Lubrifiants  

Traitement 

des 

marchandises 

Autre 

produits 

Total 

1998 Valeur 27 9 855 16 254 10 152 

Pourcentage 0,27 97,07 0,16 2,5 100 

1999 Valeur 24 12 084 72 281 12 461 

Pourcentage 0,19 96,97 0,58 2,26 100 

2000 Valeur 32 21 419 58 47 21 556 

Pourcentage 0,15 99,37 0,27 0,22 100 

2001 Valeur 28 18 484 67 504 19 083 

Pourcentage 0,15 96,86 0,35 2,64 100 

2002 Valeur 35 18 091 70 551 18 747 

Pourcentage 0,19 96,5 0,37 2,94 100 

2003 Valeur 48 23 939 50 509 24 546 

Pourcentage 0,2 97,53 0,2 2,07 100 

2004 Valeur 59 31 302 47 571 31 979 

Pourcentage 0,18 97,88 0,15 1,79 100 

2005 Valeur 67 43 885 36 65 44 053 

Pourcentage 0,15 99,62 0,08 0,15 100 

 

 informatique et des statistique (CNIS)’Algérie. Centre nationaux d’Les réalisations des échange extérieurs de l املصدر:

 

 



 (: 2016-2001ة )الفتر  اللخ تطور صادرات وواردات الجزائر(: 03امللحق رقم )

  دوالر أمريكيالوحدة: مليار 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 مقابلالدينار 

 الدوالر
77,26 79,68 77,36 72,06 73,36 72,64 69,36 64,56 

الدينار مقابل 

 األورو
69,20 75,35 87,46 89,64 91,24 91,24 94,99 94,86 

 99,97 69,10 61,00 61,00 36,00 28,20 24,30 23,10 سعر البترول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 مقابلالدينار 

 الدوالر
72,40 74,40 72,85 75,55 79,38 80,56 102,93 110,19 

الدينار مقابل 

 األورو
101,29 99,19 102,20 102,16 105,43 106,90 114,56 123,65 

 49,25 58,20 96,20 105,90 109,50 107,50 77,40 61,00 سعر البترول

 

 Les réalisations des échange extérieurs de l’Algérie. Période :2001-2016. Centre nationaux d’informatique et des statistiqueاملصدر: 

(CNIS) 

 

 

 

 



 (:2016-2001) الفترة الليزان التجاري الجزائري خامل تطور حالة عناصر(: 04امللحق رقم )

 ) الفترةر للبرميل، سعر الصرف متوسط ر، دوال مليار دوال : )الوحدة

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات 

 78,56 60,59 54,74 46,38 32,22 24,46 18,71 19,09 الصادرات االجمالية 

 77,19 59,61 53,61 45,59 31,55 23,99 18,11 18,53 صادرات املحروقات

 1,395 0,98 1,13 0,74 0,67 0,47 0,61 0,56 صادرات خارج املحروقات

 37,99 26,35 20,68 19,57 17,95 12,32 12,01 9,48- واردات

 40,566 34,24 34,06 26,47 14,27 11,14 6,7 9,61 رصيد امليزان التجاري 

 99,9 74,8 65,7 54,6 38,7 29 25,24 24,85 البترول)برميل/دوالر( أسعار

 71,18 66,82 72,64 73,36 72,06 77,37 79,68 77,26 سعر صرف )دج/دوالر(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 

 28,883 34,56 59,996 64,377 71,74 72,88 57,09 45,18 الصادرات االجمالية 

 27,102 33,081 58,462 63,816 70,58 71,661 56,121 44,415 صادرات املحروقات

 1,78 1,485 1,667 1,051 1,153 1,227 0,969 0,771 صادرات خارج املحروقات

 46,727 52,649 59,67 54,99 51,56 44,94 38,88 37,402 واردات

 17,844- 18.083- 0,459 9,88 20,17 25,961 18,205 7,784 رصيد امليزان التجاري 

 49 53,1 100,2 109,5 111 112,9 80,2 62,2 البترول)برميل/دوالر(أسعار 

 109,47 100,46 80,56 79,38 77,55 72,85 74,4 72,64 سعر صرف )دج/دوالر(

 املصدر: بنك الجزائر.

 

 

 



: امللخص  

الجزائر الذي هو  آليات تمويل التجارة الخارجية فيتأثير أسعار الصرف على دف دراستنا إلى معرفة ما مدى ته

عموميات حول محل دراستنا، حيث عالجت الدراسة الجانب النظري الذي يبين في عموميات حول سعر الصرف، 

وهيكلتها في الخارجية  تمويل التجارةو  الصرفسعر أما الجزء التطبيقي عرض من خالل تحليل تطور  الخارجية، التجارة

 .2016-2001خالل من خالل اإلصالحات االقتصادية  الجزائر

 الصادرات، الواردات.، التجارة الخارجية، : سعر الصرفالكلمات االفتتاحية

Résumé : 

Notre étude visait à déterminer dans quelle mesure les taux de change affectaient les mécanismes 

de financement du commerce extérieur algérien, objet de notre étude, sur le volet théorique, qui montre 

de manière générale le taux de change, des généralités sur le commerce extérieur, la partie pratique étant 

présentée à travers l'analyse de l'évolution et du financement du taux de change. Le commerce extérieur 

et sa structure en Algérie à travers les réformes économiques menées en 2016. 

Les mots clés : Taux de change, commerce extérieur, exportations, importations. 

 

 


