
اجلًهىريت اجلشائزيت اندميقزاطيت انشعبيت َ
وسارة انتعهيى انعايل و انبحث انعهًي    

جايعت عبد احلًيد ابٍ باديس                                             
           ةانعهىو انتجاريت و االقتصادي  كهيت 

                                                                      و عهىو انتسيري
 عهىو انتجاريتقسى                                 

 
 

 َيم شهادة ياسرتيذكزة ختزج تدخم  ضًٍ 
  اقتصاد َقدي و بنكي0ختصص 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 0                  حتت إشزاف                                           0 يٍ إعداد انطانب

 دمحاٌ أمحد  . أ                                                                       والدي انعجال  

 0 أعضاء املناقشت

 
2018/2019 0انسنت اجلايعيت

 رئيسا تفايل بٍ يىَس
 يقزرا دمحاٌ أمحد
 يناقشا قىديح مجال



 

 

 

 

      إىداء               و

 العمل ىذا بإتمام علينا تفضل أن على ونشكره ،نحمده وحده  هللوالحمد الشكر 
 .سلطانو وعظيم وجيو لجالل ينبغي كما الحمد ،ف لو المتواضع                                       

 دحمان احمد : الف اضل ستاذيأل التقدير و الشكر عبارات بأسمى أتقدم              

 ، العمل ىذا على إشرافو على                                                    

 .الموضوع حول بناءة نق اشات و نقد و ، توجييات و قيمة نصائح من أبداه ما و                         

 بالذكر أخص و البحث ىذا في ساعدني من كل شكر يفوتني ال كما                               

                       .العمل ىذا إتمام في بعيد من أو قريب من ساىم من كل و              
                              

                                                                    وىن، على وىنا حملتني من إلى المتواضع العمل ىذا أىدي          

              اهلل حفظيا أمي قداميا تحت الجنةاهلل   وجعل تربيتي، ف أحسنت وربتني

                         عائلتي كل إلىزوجتي وأوالدي و إلى والى  بي رحمو اهلل  عمرىا في أطال

 .الدراسة وزمالئي في  في العملأصدق ائي كل إلى وأقربائي

 

 
 

 

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 الموضوع

 وكممة شكر و إهداء

 فهرس المحتويات 

 قائمة الجداول 

 قائمة االشكال

 ه-د-ج-ب- ا  ....................................................................المقدمة العامة

 مفاهيم حول سعر الصرف وميزان المدفوعات والميزان التجاري: الفصل األول  

 05............................................................................ الفصل األول تمهيد

 06 ............................................... الصرف بسعر الخاصة  المفاهيم:المبحث األول 

 06...........................................................ماهية سعر الصرف : المطمب األول 

 06 ........................................................................الصرف سعر فهومم 1.

 07........................................................................ الصرف سعر وظائف.2

 07............................................................................ قياسية وظيفة.1.2

 07 .......................................................................... تطويرية وظيفة.2.2

 07  ..........................................................................توزيعية وظيفة.3.2

 07 ........................................................................ الصرف سعر أشكال.3

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

  08....................................................................  سميالا الصرف سعر.1.3

 08.................................................................... الحقيقي الصرف سعر 2.3.

 08 .....................................................................الفعمي الصرف سعر 3.3.

 08 ...............................................................الحقيقي الفعمي الصرف سعر4. 

 09.............................................  النظريات المفسرة لسعر الصرف : المطمب الثاني 

 09 ................................................................ الشرائية القوة تعادل نظرية  1.

 09 ................................................................  الفائدة أسعار تعادل نظرية 2.

 09 ............................................................................ الكمية النظرية 3.

 10 ........................................................................... رصدةألا نظرية  4.

 10 ...................................................................... السوق كفاءة نظرية  5.

 10 ............................................ الصرف أسعار تحديد في فممنغ_ ماندل نظرية .6  

 11............................................العوامل المؤثرة في سعر الصرف  :  المطمب الثالث 

 11  ..................................................................التجاري الميزان في التغير.1

 12 .............................................................................  التضخم معدل.2

 12.........................................................................  الضريبية السياسة.3

  12 .......................................................... الحقيقية الفائدة تالمعد في التغير.4

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 12 ........................................................................  الحكومية تالالتدخ.5

 13................................................. مفاهيم حول ميزان المدفوعات: المبحث الثاني 

 13.............................................. تعريف ميزان المدفوعات وأهميته : المطمب األول 

 13.................................................................... المدفوعات ميزان تعريف .1

 14 .................................................................... المدفوعات ميزان أهمية 2.

 14...................................................... عناصر ميزان المدفوعات: المطمب الثاني 

 17........................... العوامل االقتصادية المؤثرة في  ميزان المدفوعات :   المطمب الثالث 

 17 ................................................................................... التضخم 1.

 17 ................................................................... المحمي الناتج نمو معدل 2.

 17 ................................................................ الفائدة أسعار في فالختالا 3.

 17 ............................................................................... الصرف سعر.4

 18.................................................. مفاهيم حول الميزان التجاري: المبحث الثالث 

 18....................................... مفهوم الميزان التجاري وأقسامه وأهميته:  المطمب األول 

 18...................................................................... ن التجاريامفهوم الميز.1

 19...................................................................... ن التجارياأقسام الميز.2

 19.................................................................. ن التجاري السمعياالميز.1.2

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 19 ................................................................ ن التجاري الخدمياالميز. 2.2

 19 .......................................................................ن التجارياأهمية الميز.3

 20............................................العوامل المؤثرة في الميزان التجاري : المطمب الثاني 

 20 ............................................................................... سعر الصرف.1

 20 ......................................................................... الظروف السياسية.2

 20..................................................................................... التضخم.3

 20.....................................................................معدل نمو الناتج المحمي.4

 20  ...................................................................... ت أسعار الفائدةاتغير.5

 21............................................................................خاتمة الفصل األول 

 عالقة سعر الصرف بين كل من ميزان المدفوعات والميزان التجاري : الفصل الثاني 

 23........................................................................... .تمهيد الفصل الثاني

 24........................................التوازن و االختالل في ميزان المدفوعات: المبحث األول 

 24 ....................................... وأنواعه المدفوعات لميزان التوازن مفهوم : األول المطمب

 24.............................................................. المدفوعات ميزان توازن تعريف 1.

 24 ....................................................................... المحاسبي التوازن.1.1

 24....................................................................... قتصاديالا التوازن.2.1

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 25........................................................................التوازن عمميات أنواع  2

 25 ......................................................,....المستقمة أو التمقائية العمميات. 1.2

 25 ...........................................................الموازنة أو التعويضية العمميات.2.2

  25, ..........................مفهوم االختالل لميزان المدفوعات و أنواعه وأسبابه: المطمب الثاني 

 25 ...........................................................المدفوعات لميزان لالختالا مفهوم 1.

 26 ......................................................... المدفوعات ميزان في لالختالا أنواع.2

 26 .......................................................................  العرضي لالختالا.1.2

 26......................................................................  الموسمي لالختالا. 2.2

 26 ........................................................................ الدوري لالختالا. 3.2

 26 .........................................................................الهيكمي اللختالا.4.2

      27  ........................................................... المدفوعات ميزان لالاخت أسباب 3.

 28.................................... أساليب تسوية االختالل لميزان المدفوعات : المطمب الثالث 

 28.............................................. السوق قوة آلية عمى عتمادالبا لالختالا عالج  1.

 28 ...................................................................... التقميدية النظرية 1. 1.

 29 ........................................................................ الكنزية النظرية 1. 2.

 30 ...............................................الدولية المالية التدفقات طريق عن التوازن 1. 3.

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 32 ................................... الدولة تدخل بواسطة المدفوعات ميزان في لالختالا جالع  2.

 34.............................. اثر تغيرات أسعار الصرف عمى ميزان المدفوعات:  المطمب الرابع 

 34  .................................................... المدفوعات بميزان الصرف سعر قةالع  1.

 35  .........................................., المدفوعات ميزان عمى الصرف أسعار  تأثير آلية.2 

 36. ,..........................................اثر تغيرات أسعار الصرف عمى ميزان المدفوعات .3

 38........................................ التوازن و االختالل في الميزان التجاري: المبحث الثاني 

 38............................................ أسباب االختالل في الميزان التجاري: المطمب األول 

 38 .......................................................................... أسباب اقتصادية. 1

 38............................................................................ أسباب هيكمية.2.1

   38............................................................................ أسباب دورية.3.1

 38........................................................... األزمات االقتصادية المتكررة.1.3.1

 38............................................... ت أذواق المستهمكين محميا وخارجيااتغير.2.3.1

 38....................................................................... العوائق التجارية.3.3.1

 38...................................................................... أسباب غير اقتصادية. 2

 39 ........................................................................التقدم التكنولوجي.1.2

 39......................................................................... فياالنمو الديمغر.2.2

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 39....................................................................... الظروف السياسية.3.2

 39....................................................................... بات العماليةااإلضر.4.2

 41.................... األساس النظري لمعالقة بين سعر الصرف والميزان التجاري: المطمب الثاني 

  41 ............................................ ن التجارياتأثير تقمبات سعر الصرف عمى الميز.1

 41 .......................................................تأثير سعر الصرف عمى الواردات.  1.1

 42 ......................................................................داتأث١ر سؼر اٌظرف ػٍٝ اٌظبدر .2.1

 44 ..................................... ن التجاريا دور سعر الصرف في عالج الخمل في الميز.2

 45......................................................................... منهج المرونات.1.2 

 45..............................................................  مفهوم منهج المرونات.1.1.2 

 45..............................................................  صياغة منهج المرونات.2.1.2

 46 .............................................................ضات منهج المروناتاافتر.3.1.2

 47.......................................................................... منهج اإلستعاب.2.2

 47 ............................................................... مفهوم منهج اإلستعاب.1.2.2

 47.....................................................................  فرضيات النموذج.2.2.2

 47 ................................................  الصياغة الرياضية لنموذج اإلستعاب.3.2.2

 48............................... سياسة تخفيض القيمة الخارجية لمعممة وأثارها : المطمب الثالث 

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 48 .............................................. الخارجية العممةمفهوم سياسة تخفيض القيمة.1

 49 .....................................................أسباب تخفيض القيمة الخارجية لمعممة.2 

 49 ................................................. شروط نجاح سياسة تخفيض قيمة العممة. 3

 50 .....................................................ت والوارداتاأثر التخفيض عمى الصادر. 4

          51.......................................................................  الثاني  خالصة الفصل 

دراسة تحميمية ألثر تقمبات سعر الصرف عمى ميزان المدفوعات والميزان            : الفصل الثالث

 2015-2000التجاري دراسة حالة الجزائر 

 53........................................................................... تمهيد الفصل الثالث

 54 .................... 2015-2000دراسة تحميمية لسعر الصرف في الجزائر : المبحث األول 

 54.................................. تطور أنظمة تسعير الصرف الدينار الجزائري : المطمب األول 

 54........................................ 1973-1964  بالفرنك الربط نظام: ولىألا لمرحمة 1.

 55.................................. 1986-1974 تالالعم من بسمة الربط :الثانية المرحمة  2.

 56 ............................................1987 مارس -1986 سبتمبر الثالثة المرحمة .3 

 57 ....................................................1994-1987  نهاية الرابعة المرحمة.4 

 58  ..................................................... بعدها وما 1994 الخامسة المرحمة  5. 

 

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 60.............................................. سياسة سعر الصرف في الجزائر : المطمب الثاني 

  60...................................................... الجزائر في الصرف عمى الرقابة سياسة 1.

     60....................10-90القرض و النقد قانون قبل الجزائر في الصرف عمى الرقابة نظام.1.1 

  60 ...................... 1986-1965 الفترة لالخ الجزائر في الصرف عمى الرقابة تطور. 2.1

 60 .......................................................1970-1962 ولىألا المرحمة.1.2.1

 61 .......................................................1977-1971 الثانية المرحمة.2.2.1

 61 ......................................................1986-1978 الثالثة المرحمة.3.2.1 

 61 ..................... 10-90والقرض النقد قانون صدور بعد  الصرف عمى الرقابة نظام  .3.1 

 63.................................................................... الجزائري لمدينار التعويم  2.

 63................................................,..... لمدينار البنوك بين ما الصرف سوق  1.2.

 63.............................................. التعويم من الخوف ظاهرة و الجزائري الدينار  2.2.

 64 ...............................................................المدفوعات ميزان زاوية من 1.2.

 65 ......................................................... حتياطاتالا تسيير زاوية من 2.2.2. 

 65 .......................................................... الصدمات مقاومة زاوية من.3.2.2  

 66 .....................................................الجزائري الدينار قيمة تخفيض سياسة .3  

 68............................... سوق الصرف الرسمي و الموازية في الجزائر :   المطمب الثالث 

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 68 ................................................................... الرسمية الصرف سوق  1. 

 68 ............................................................  الصرف سوق في العمميات  1.1.

  68  .............................................................الصرف سوق في االلتزامات.2.1

 68 ............................................................ الصرف سوق وتسيير تنظيم  .3.1

 69............................................................. الجزائري الصرف سوق تجزئة.4.1

 69 ................................................... العاجل البنوك بين ما الصرف سوق.1.4.1

 71......................................................آلجل  البنوك بين ما الصرف سوق.2.4.1

 71 ......................................................... الجزائر في الموازية الصرف  سوق.2

 72 ......................................................الموازية الصرف سوق ظهور أسباب.1.2

 73................................................. الموازية السوق في الصرف سعر محددات.2.2

 73 ..................................................................... العرض محددات 2. 1.2

 74  ....................................................................الطمب حدداتم  2. 2. 2.

 74 .................. 2015-2000دراسة تحميمية لميزان المدفوعات الجزائري :  المبحث الثاني 

 74........................................... خصائص ميزان المدفوعات الجزائري: المطمب األول 

 77........................... تطور وضعية ميزان المدفوعات الجزائري و أرصدته : المطمب الثاني 

 77 .............................................................. العشرين القرن تسعينات لالخ.1

 



 

 الفهرس
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 78 .............................................................التجاري الميزان مستوى عمى.1.1

 79................... الفوائد ومدفوعات العوامل ودخل العوامل غير خدمات صافي مستوى عمى.2.1

 79 .................................................... المال رأس حساب ميزان مستوى عمى.3.1

 79 ................................................الرسمية الخارجية حتياطاتالا مستوى عمى.4.1

   80.......................2000-2015 السنوات لالخ الجزائري المدفوعات ميزان وضعية تطور.2

 82 ................................ 2015-2000المبحث الثالث دراسة تحميمية لمميزان التجاري 

 82  ........................................ 2015-1990المطمب األول تطور الميزان التجاري 

 84.............................................. المطمب الثاني هيكل الصادرات والواردات الجزائري 

 85   .........................................................................ترابالنسبة لمصاد.1

 87 .......................................................................... بالنسبة لمواردات.2 

 88.......... انفتاح االقتصاد الجزائري عمى العالم الخارجي واهم شركائه التجاريين: المطمب الثالث 

 88 ................................ ئر من حيث المناطق االقتصاديةاأهم الشركاء التجاريين لمجز.1

 90.............................................. ئر من حيث الدولاأهم الشركاء التجاريين لمجز .2

 91.......................................................................... خالصة الفصل الثالث

 92................................................................................... خاتمة عامة

 93.................................................................................. قائمة المراجع

 



 

  قائمةاالجااو 
 
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 57.......................1974-1987  رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور 01 : رقم الجدول

 58............ 1988 – 1993  رالالدو مقابل الجزائري الدينار صرف سعر تطور: 02 رقم الجدول

 58  ..................... 2000-1994 رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور :03 رقم الجدول

 59 ...................... 2015-2001 رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور: 04رقم الجدول 

 67  .....2015-1994  األمريكيرالالدو مقابل الجزائري الدينار صرف سعر تطور :05رقم الجدول

 82..................... 2015 - 1990ن التجاري خالل المرحمة اتطور الميز : 06الجدول رقم 

 84 ............... 2015 -2004ت حسب المنتجات اتركيبة الواردات والصادر: 07 جدول رقمال

  89 ..........2015-2014  (ت اواردات ، صادر )مختمف األقاليم االقتصادية :  08الجدول رقم

 90..................... .2015ئر لسنة اأهم العمالء و الموردين التجاريين لمجز: 09الجدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  هبئٔخ االشٌبٍ
 

 الصفحة.............................................................العنوان 

 40 ................................... ن التجارياالعالقة بين سعر الصرف و الميز: 01الشكل رقم 

 41 ............................... الطمب عمى الواردات  ومعدل الصرف و العرض: 02 الشكل رقم

 43....... ........................تامعدل الصرف و العرض و الطمب عمى الصادر: 03 الشكل رقم

  50.................................. ن التجارياتخفيض قيمة العممة و رصيد الميز: 04 الشكل رقم      

 67 ............ 2015-1990 الفترة لالخ رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور :05 رقم الشكل

 86 .....................ت من المحروقات خاللات و الصادراتطور إجمالي الصادر: 06الشكل رقم    

(.   2015-2004)الفترة                        

 88....................  حسب المنتجات2015هيكل الواردات من السمع في سنة : 07الشكل رقم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقجممةعقمم
 
 

 :تــٛطــــئخ 

 أُشآح اُؼبًغخ ُِز٤ٔ٘خ  اُز١ ٛٞ اُزجبدٍ اُذ٢ُٝ     ظٜشد ؽبعخ االكشاد ك٢ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ ا٠ُ

االهزظبد٣خ، ثبشزٔبُٚ ػ٠ِ ٤ٓبد٣ٖ ٝاعؼخ ٖٓ رذكوبد اُغِغ ٝاُخذٓبد ًٝزا رذكوبد ٝؽش٤ًخ سؤٝط األٓٞاٍ، 

ٝرزؾذد اُؼالهبد االهزظبد٣خ اُذ٤ُٝخ ػٖ ؽش٣ن اُزذكوبد اُؾو٤و٤خ ٝأُب٤ُخ ث٤ٖ اُذٍٝ ٓٔب ٣غزذػ٢ ك٢ ٓؼظْ 

األؽ٤بٕ اُِغٞء ئ٠ُ رؾ٣َٞ اُؼٔالد ث٤ٖ ٛزٙ األخ٤شح رُي ُؼذّ رٞكش ػِٔخ د٤ُٝخ ٓٞؽذح ٣زْ ػ٠ِ أعبعٜب 

اُزجبدٍ، خبطخ ثؼذ إٔ رْ اُزخ٢ِ ػٖ هبػذح اُزٛت ٓٔب رطِت رأع٤ظ ػٔالد ٓخزِلخ ٣زْ رؾذ٣ذ ٗغجٜب ٝكن 

ٓزـ٤شح ػشكذ ثغؼش طشف اُؼِٔخ  ٣ٝخزِق اُزجبدٍ اُذ٢ُٝ ػٖ اُزجبدٍ اُذاخ٢ِ ك٢ إٔ األٍٝ ٣زْ ثؼٔالد 

أع٘ج٤خ ك٢ ؽ٤ٖ إٔ اُزجبدٍ اُذاخ٢ِ ٣زْ رغ٣ٞزٚ ثبُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ، ٝثغجت ٛزا االخزالف ثشصد ٓشٌِخ ٗوذ٣خ 

ٓظذسٛب رجب٣ٖ ه٤ْ اُؼٔالد، أدد ئ٠ُ ظٜٞس عؼش اُظشف اُز١ ٣ٜزْ ثٔغأُخ رؾ٣َٞ ٝطشف اُؼٔالد 

.  ثأعؼبس ٓخزِلخ

ئش١ ٓؾبُٝخ ك٢ ائش ًـ٤شٛب ٖٓ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ هبٓذ ثبُؼذ٣ذ ٖٓ اُزخل٤ؼبد ك٢ ه٤ٔخ اُذ٣٘بس اُغضا ٝاُغض

ٕاػطبء دكؼخ ه٣ٞخ ُالهزظبد اُٞؽ٢٘ ٖٓ خالٍ  ٕٝ رُي اُخشٝط ٖٓ االهزظبد أُٞعٚ ئ٠ُ اهزظبد اُغٞم ،

 ٤ُٔضإ أُذكٞػبد د ٝاُزخل٤غ ٖٓ ه٤ٔخ اُٞاسداد ٖٓ أعَ ئػبدح اُزٞاصٕ ار٤غ٤خ ص٣بدح اُظبدسائعزش

د ٝاُٞاسداد، ٢ٛٝ كغٞح رؾزَٔ صالس إ اُزغبس١ ُِذُٝخ، ئر ٣و٤ظ ٛزا األخ٤ش اُلغٞح ث٤ٖ اُظبدسا٤ُٔضٝا

عغ اُزظذ٣ش أٝ ص٣بدح إ اُزغبس١ ٣ؼٌظ ئٓب رشاطٞس ٌٓٔ٘خ اُلبئغ، اُؼغض ٝ اُزٞاصٕ ٝد اسعغ ا٤ُٔض

ئش اد ك٢ ٝهذ ٝاؽذ، ؽ٤ش إٔ اُغضاعؼذ اُظبدساد اُٞاسداد ٝرشادئش اصداد، ٝك٢ ؽبُخ اُغضااالعز٤ش

د، اٝهؼذ ك٢ ٓظ٤ذح ٢ٛ عؼش طشف اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ُوبء اُؼٔالد اُز٢ رو٤ْ ثٜب أعؼبس اُٞسداد ٝاُظبدس

كبُجِذ أُظذس ٣غزل٤ذ ٖٓ ػِٔخ ػؼ٤لخ ألٗٚ ٣ج٤غ ثغؼش أسخض ٝاُجِذ أُغزٞسد ٣غزل٤ذ ٖٓ ػِٔخ ه٣ٞخ ألٗٚ 

د كٜزا ٣ؼٌظ خِال اد رظذ٣ش٣خ ُٜب ثؼِٔخ االعز٤شا٣شزش١ ثغؼش أسخض أٓب إٔ ر٘خلغ ػِٔخ دُٝخ ال هذس

 .  ٤ٌِ٤ٛب ك٢ اُغ٤بعخ االهزظبد٣خ

ئش س٤ٛ٘خ روِجبد عؼش طشف اُذ٣٘بس ٓوبثَ اُذٝالس ٝ اُز١ ٣زأصش ثشط٤ذ اٝك٢ ظَ ٛزا اُٞاهغ رجو٠ اُغض

ئش٣خ ٣ٌشق إٔ ٓٞػٞع إ أُذكٞػبد ثظٞسح ػبٓخ، ًٔب إٔ رزجغ عِٞى اُغٞم اُغضإ اُزغبس١ ٤ٓٝضاا٤ُٔض

د اإلٗزبط اُز٢ ال رغٔؼ ااُزغبسح اُخبسع٤خ ٣زغبٝص اُظشف ئ٠ُ اُؾبُخ، ٣ٝؼ٢٘ رُي إٔ أُشٌِخ ًبٓ٘خ ك٢ هذس

د اُزظذ٣ش أُشرجطخ أعبعب ثٔزـ٤ش خبسع٢  اد ٝ رٌٖٔ أ٣ؼب ك٢ هذساثزِج٤خ اُطِت أُؾ٢ِ دٕٝ اُِغٞء ُالعز٤ش
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ٛٞ عؼش اُ٘لؾ ٝٓزـ٤ش أعبع٢ ٛٞ ٝػؼ٤خ اُؾوٍٞ أُششكخ ػ٠ِ اُ٘ؼٞة، ٣ٝزشرت ػ٠ِ ٛزٙ اُظؼٞثخ 

اخز٤بس ع٤بعخ عؼش اُظشف أُالئٔخ اُٞاعت إٔ رزجؼٜب اُذُٝخ ؽ٤ٖ رل٤ٌشٛب ك٢ رٞع٤غ ؽغْ رجبدُٜب اُزغبس١ 

 . ٝاُزٞعٚ ٗؾٞ اهزظبد أًضش اٗلزبؽب ػ٠ِ االهزظبد٣بد اُذ٤ُٝخ

   :إشىب١ٌخ اٌذارسـخ- 1

 :  ٝث٘بءا ػ٠ِ ٓب عجن ٣ٌٖٔ ط٤بؿخ اإلشٌب٤ُخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

ئر ا فٟ اٌدس خبطخْ اٌتدبرٞا ا١ٌّسٜ ١ِساْ اٌّذفٛػبد ػبِخ  ٚد سؼر اٌظرف ػًاِب ٘ٛ أثر تغ١ر

؟    (2015-2000)خالي اٌفترح ِٓ 

 :  ٝ ر٘ذسط رؾذ ٛزٙ اإلشٌب٤ُخ األعئِخ اُلشػ٤خ اُزب٤ُخ    

 ئش ؟  آب ٛٞ ٝاهغ ٝ ارغبٛبد عؼش اُظشف ك٢ اُغض

ٕ اُزغبس١؟   آب ٛٞ أصش رخل٤غ عؼش طشف اُذ٣٘بس ػ٠ِ ا٤ُٔض     

 

؟ أُذكٞػبد ٕ آب ٛٞ أصش رخل٤غ عؼش طشف اُذ٣٘بس ػ٠ِ ٤ٓض

 ؟ٓب ٢ٛ اُؼالهخ ث٤ٖ اُؼ٘بطش اُضالس 

 :  فرػ١بد اٌذارسخ- 2

ٕ اُزغبس١ ٖٓ خالٍ ص٣بدح اروؼ٢ اُ٘ظش٣خ االهزظبد٣خ ثإٔ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ ٣إد١ ئ٠ُ رؾغ٤ٖ ا٤ُٔض

 :  عخ ٓب٢ِ٣اد ٝ رخل٤غ ؽغْ اُٞاسداد ك٢ أُذٟ اُط٣َٞ، ٝ ػ٤ِٚ رلزشع اُذساؽغْ اُظبدس

د ٝاٗخلبع ائش١ ك٢ أُذٟ اُط٣َٞ ئ٠ُ ص٣بدح ؽغْ اُظبدسا٣إد١ رخل٤غ عؼش طشف اُذ٣٘بس اُغض -

 .ٕ اُزغبس١ ا٤ُٔض ًال ٖٓ ٤ٓضإ أُذكٞػبد ٝ اؽغْ اُٞاسداد ٝٓ٘ٚ رؾغ٤ٖ ٝػؼ٤خ 

 .   ثبإلػبكخ ا٠ُ ػالهخ ؽشد٣خ ث٤ٖ اُؼ٘بطش اُضالسرٞعذ ػالهخ ك٢ أُـذٟ اُط٣ٞـَ -

ٕ اُزغبس١ دٕٝ اُِغٞء ئ٠ُ اُخ اخزالٍ ا٤ُٔضاثآٌبٕ ع٤بعخ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ُٞؽذٛب ٖٓ ئص -

 .  ٝٛزا ٣ؼضص ٖٓ رٞاصٕ ٤ٓضإ أُذكٞػبدءاد ٝ ع٤بعبد ر٤ِ٤ٌٔخائعش
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 :  أ٘ذاف اٌذارسخ - 3

   :عخ ئ٠ُ رؾو٤ن األٛذاف اُزب٤ُخاٜٗذف ٖٓ خالٍ ٛزٙ اُذس

ئش١ ٖٓ ا اُغض ٝأُذكٞػبدٕ اُزغبس١اعخ ٝ رؾ٤َِ أصش عِٞى عؼش اُظشف ػ٠ِ رٞاصٕ ا٤ُٔضآؾبُٝخ دس -

 ٣ٖٕاص أ٤ٔٛخ أُزـ٤شح عؼش اُظشف ًأؽذ اُؼ٘بطش أُإصشح ػ٠ِ ا٤ُٔضآ٘ظٞس اهزظبد١ ٓغ ٓؾبُٝخ ئثش

د اُزٞاصٕ اُخبسع٢ ٖٓ عٜخ ٝ اثشص اُؼ٘بطش ا اُز١ ٣ٔضَ أؽذ ٓإشش ٤ٓٝضإ أُذكٞػبداُزغبس١

 . أُغبٛٔخ ك٢ اُزٌبَٓ االهزظبد١ اُذ٢ُٝ

ئش١ ث٤ٌَٜ رظذ٣ش١ ٝؽ٤ذ ٣غؼَ ٖٓ االهزظبد اُٞؽ٢٘ س٤ٛ٘ب ااُٞهٞف ػ٠ِ ٓشٌِخ اسرجبؽ االهزظبد اُغض -

 . ُِظشٝف االهزظبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ اُز٢ رؾذس ك٢ اُغٞم اُؼب٢ُٔ

 :   أسجبة اخت١بر اٌّٛػٛع  - 4  

 :  ٣ؼٞد عجت اخز٤بس أُٞػٞع ُؼذح أعجبة ٜٓ٘ب 

ٕ اُزغبس١ ًٝزا ٓؼشكخ ائش ٝ أصشٙ ػ٠ِ ا٤ُٔضاعخ ٝكْٜ عؼش اُظشف اُؼِٔخ ك٢ اُغضااُؾشص ػ٠ِ دس -

ٕ اُزغبس١ ٝ أصشٙ ػ٠ِ اس ع٤بعخ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ ًأداح ُزغ٣ٞخ اُؼغض ك٢ ا٤ُٔضا٤ًل٤خ ارخبر هش

 . أُغزٟٞ اُؼبّ ُألعؼبس

 . ٣ٌٖٝٔ رلؼ٤َ ع٤ٔغ أُٞاد أُذسٝعخ ك٢ اُغ٘خ األ٠ُٝ ٝاُغ٘خ اُضب٤ٗخ أُٞػٞع ػٖٔ اُزخظض -

  .   عخ ٝ اُجؾش ك٢ ٛزا أُٞػٞعااُشؿجخ ك٢ دس -

   :اٌذارسبد اٌسبثمخ- 5

د عؼش طشف ا٤ُٞسٝ ٝاُذٝالس ٝأصشٛب ػ٠ِ ارـ٤ش"ثـذاد ص٣بٕ ،: عخ اُز٢ هبٓذ ثٜب اُطبُت ااُذس -

ٓزًشح رخشط ٤َُ٘ شٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ االهزظبد، رخظض ٓب٤ُخ "ئش٣خ اأُجبدالد اُزغبس٣خ اُخبسع٤خ اُغض

 .   2012/2013ٕ اد٤ُٝخ، عبٓؼخ ٝٛش

- ٕ أُـذكٞػبد  اأصش رـ٤ش عؼش اُظشف ػ٠ِ ٤ٓـض"ًٔبٍ اُؼوش٣ت،: عخ اُز٢ هبٓذ ثٜب اُطبُت ااُذس -

، ٓزًشح ٓوذٓخ ػٖٔ ٓزطِجبد ٤َٗ شٜبدح أُبعغز٤ش ك٢ اُؼِـّٞ االهزظـبد٣خ "- ئـشاعـخ ؽبُـخ اُغضادس

 .  2005/2006ٗوـٞد، ٓب٤ُـخ ٝث٘ٞى، عبٓؼخ اُج٤ِـذح ،: كـشع 

عخ رؾ٤ِ٤ِخ  ٝ ادس: ٣ظ خ٤ِلخ  ٤َُ٘ شٜبدح أُبعغز٤ش رؾذ ػ٘ٞإ اثش: عخ اُز٢ هبٓذ ثٜب اُطبُت ااُذس -

  (.  2015 -1970خالٍ اُلزشح  )ئش إ اُزغبس١ ك٢ اُغضاه٤بع٤خ ٤ُِٔض
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 :  ِٕٙد١خ اٌذارسخ- 6

عخ ٝرؾ٤َِ ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُوذ اهزؼذ ؽج٤ؼخ اُجؾش ٝخظٞط٤زٚ االػزٔبد ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ ُذس

ٕاؽظبئ٤بد ث٘ي اُغضائش ٝ أُشًض اُٞؽ٢٘ اد اُذسآزـ٤ش ٕٝ عخ ٝاالػزٔبد ٝرطِت اُزؾ٤َِ اعزخذاّ روبس٣ش 

ئش١ ٓوبثَ اُذٝالس ائش١ ُزؾ٤َِ أصش روِجبد عؼش طشف اُذ٣٘بس اُغضأُِؼِٞٓبد اإلؽظبئ٤خ  ٝ اُغٔش٤ًخ اُغض

   .   ٤ٓٝضإ أُذكٞػبدٕ اُزغبس١ااألٓش٢ٌ٣ ػ٠ِ ا٤ُٔض

   :١٘ىً اٌجحث - 6  

الٗغبص ٛزا أُٞػٞع ٝ ُإلعبثخ ػ٠ِ ئشٌب٤ُخ اُجؾش ٝاخزجبس اُلشػ٤بد، ٝاُٞطٍٞ ئ٠ُ رؾو٤ن أٛذاف 

، رخززْ ثخبرٔخ ػبٓخ رزؼٖٔ ِٓخض ػبٓب ػٖ أُٞػٞع ٓزجٞػب ثأْٛ صالس كظٍٞعخ هغٔ٘ب اُجؾش ئ٠ُ ااُذس

.  اُ٘زبئظ أُزٞطَ ئ٤ُٜب

ٓوغْ ا٠ُ  اُلظَ األٍٝ ٣ؼبُظ ٓلب٤ْٛ ػبٓخ  ؽٍٞ عؼش اُظشف ٝ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ ٤ٓٝضإ أُذكٞػبد

 صالس ٓجبؽش أُجؾش األٍٝ ٣زٌِْ ػٖ أُلب٤ْٛ اُخبطخ ثغؼش اُظشف ٣ٝؼْ صالس ٓطبُت

  أُطِت األٍٝ ٓب٤ٛخ عؼش اُظشف 

 أُطِت اُضب٢ٗ اُ٘ظش٣بد أُلغشح ُغؼش اُظشف 

 أُطِت اُضبُش اُؼٞآَ أُإصشح ك٢ عؼش اُظشف

 أُجؾش اُضب٢ٗ ٣زٌِْ ػٖ ٓلب٤ْٛ ؽٍٞ ٤ٓضإ أُذكٞػبد ٣ٝؼْ ٓطِج٤ٖ 

 أُطِت األٍٝ رؼش٣ق ٤ٓضإ أُذكٞػبد ٝأ٤ٔٛزٚ

 أُطِت اُضب٢ٗ ػ٘بطش ٤ٓضإ أُذكٞػبد 

 أُجؾش اُضبُش خبص ٓلب٤ْٛ ؽٍٞ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ ٣ٝؼْ ٓطِج٤ٖ 

 أُطِت األٍٝ ٓلّٜٞ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ ٝأهغبٓٚ ٝأ٤ٔٛزٚ

 أُطِت اُضب٢ٗ اُؼٞآَ أُإصشح ك٢ ا٤ُٔضإ اُزغبس١

اُلظَ اُضب٢ٗ ٣ؾذس ػٖ ػالهخ عؼش اُظشف ث٤ٖ ًَ ٖٓ ٤ٓضإ أُذكٞػبد ٝا٤ُٔضإ اُزغبس١ ٣ؼْ                     

 ٓجؾض٤ٖ

 أُجؾش األٍٝ اُزٞاصٕ ٝ االخزالٍ ك٢ ٤ٓضإ أُذكٞػبد ٣ٝؼْ اسثغ ٓطبُت  
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 أُطِت األٍٝ ٓلّٜٞ اُزٞاصٕ ٤ُٔضإ أُذكٞػبد ٝ أٗٞاػٚ

 أُطِت اُضب٢ٗ ٓلّٜٞ االخزالٍ ٤ُٔضإ أُذكٞػبد ٝ أٗٞاػٚ ٝأعجبثٚ 

 أُطِت اُضبُش اعب٤ُت رغ٣ٞخ االخزالٍ ٤ُٔضإ أُذكٞػبد

 أُطِت اُشاثغ اصشرـ٤شاد أعؼبس اُظشف ػ٠ِ ٤ٓضإ أُذكٞػبد 

 أُجؾش اُضب٢ٗ اُزٞاصٕ ٝ االخزالٍ ك٢ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ ٣ٝؼْ صالس ٓطبُت 

 أُطِت األٍٝ أعجبة االخزالٍ ك٢ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ 

 أُطِت اُضب٢ٗ األعبط اُ٘ظش١ ُِؼالهخ ث٤ٖ عؼش اُظشف ٝا٤ُٔضإ اُزغبس١ 

 أُطِت اُضبُش ع٤بعخ رخل٤غ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ

آب اُلظَ اُضبُش كخظض ُِذساعخ اُزؾ٤ِ٤ِخ الصش روِجبد عؼش اُظشف ػ٠ِ ٤ٓضإ أُذكٞػبد ٝا٤ُٔضإ 

 اُزغبس١ ٝاخزٗب اُغضائش ًؾبُخ دساعخ

 2015-2000أُجؾش األٍٝ دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُغؼش اُظشف ك٢ اُغضائش 

 أُطِت األٍٝ رطٞس أٗظٔخ رغؼ٤ش اُظشف اُذ٣٘بس اُغضائش١

 أُطِت اُضب٢ٗ ع٤بعخ عؼش اُظشف ك٢ اُغضائش

 أُطِت اُضبُش عٞم اُظشف اُشع٢ٔ ٝ أُٞاص٣خ ك٢ اُغضائش

 2015-2000  أُجؾش اُضب٢ٗ دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٤ُٔضإ أُذكٞػبد اُغضائش١ 

 أُطِت األٍٝ خظبئض ٤ٓضإ أُذكٞػبد اُغضائش١ 

 أُطِت اُضب٢ٗ رطٞس ٝػؼ٤خ ٤ٓضإ أُذكٞػبد اُغضائش١ ٝ اسطذرٚ

   2015-2000أُجؾش اُضبُش دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٤ُِٔضإ اُزغبس١ 

  2015-1990أُطِت األٍٝ رطٞس ا٤ُٔضإ اُزغبس١ 

 أُطِت اُضب٢ٗ ٤ٌَٛ اُظبدساد ٝاُٞاسداد اُغضائش١

 أُطِت اُضبُش اٗلزبػ االهزظبد اُغضائش١ ػ٠ِ اُؼبُْ اُخبسع٢ ٝاْٛ ششًبئٚ اُزغبس٤٣ٖ

ٕ اُزغبس١ ٝ رُي ٖٓ خالٍ اُزطشم ُزأص٤ش اٝخزٔ٘ب اُلظَ ثزٞػ٤ؼ اُؼالهخ ث٤ٖ عؼش اُظشف ٝ ا٤ُٔض 

 ًٝزا ششػ ع٤بعخ  ٤ٓضإ أُذكٞػبدٕ اُزغبس١اروِجبد عؼش اُظشف ٝ دٝ سٙ ك٢ ػالط اُخَِ ك٢ ا٤ُٔض

 .  رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُخبسع٤خ ثبُ٘غجخ ُِؼِٔخ ُِٞؽ٤٘خ ٝ ششٝؽ ٗغبؽٜب
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 ةاةاايزانةاللتقار دفوعقتلما ميزاناةالفرفة سعرمفقهيمةحووة :  او  الففص
 

 
 : الفصل االولتمهيد

 

 كالتبادؿ الدكلي كالتبادؿ حدكدىا، داخؿ تتـ التي تالالمباد إجراء في الكطنية عممتيا دكلة كؿ تستخدـ

 الدكؿ لدل نقدية مشكمة بركز إلى سيقكد حتما المستخدمة تالالعـ أنكاع في فالتبايف بالنقكد، الإ يتـ  الالداخمي

 الكطنية العممة فالى ا كنظرا تسكيتيا، ثـ كمف معادلتيا تتـ ككيؼ النقدية القيـ ىذه قياس كيفية سببيا المختمفة

 تباع حيث جنبيألا الصرؼ سكؽ كجكد إلى الحاجة قامت فقد الدكلية، تالالمباد في أساسا تقبؿ ال دكلة لكؿ

 داخميا بيا التعامؿ العالـ دكؿ جميع تقبؿ عالمية كاحدة عممة كجكد فرضنا فإذا .جنبيةألا تالالعـ منو كتشترل

 جميع في العممة بتمؾ يتماف كالدفع التحاسب كلكاف الدكلي، الصرؼ سعر لكجكد حاجة ىناؾ كانت لما كخارجيا،

 .الدكؿ

 
كالميزاف التجارم ك ميزاف المدفكعات الف ىذاف الميزاناف ىما  الصرؼ سعر دراسة أىمية تأتي ىنا مف

 باالقتصاد خاصة التجارة أصال في التبادؿ عمى المستكل الخارجي لكؿ دكلة فقيمة العممة مرتبطة األساس

كالمتمثمة في االستيراد كالتصدير كليذا يجب التطرؽ بشكؿ نظرم الى كؿ مف سعر الصرؼ كميزاف 

 : التالية المباحث إلى تطرؽ سفاألكؿالفصؿ  ؿالخ مف ك المدفكعات ك الميزاف التجارم 
 

 .الصرؼ بسعر الخاصة المفاىيـ : ولألا المبحث
 

  بميزاف المدفكعاتالخاصة المفاىيـ : الثاني المبحث

 . بالميزاف التجارمالخاصة المفاىيـ : الثالث المبحث
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 : الصرف بسعر الخاصة المفاهيم :ولألا المبحث
 

 فييا المعركضة المحمية السمع قيمة عف لمتعبير كمقياس تتخذىا بيا، خاصة عممة لدييا الدكؿ مف دكلة كؿ

 ذلؾ كيشمؿ "كبيعيا سمعة أم شراء بكاسطتيا يمكف التي النقكد كمية " فييا المقيميف نظر كجية مف تعد حيث

 العكامؿ الصرؼ، سعر ماىية إلى المبحث ىذا في نتطرؽ سكؼ أكثر كلمتكضيح خرل،ألا جنبيةألا تالالعـ

 .باختصار الصرؼ سعر تحديد كيفية ككذا الصرؼ سعر سياسة الصرؼ، سعر في المؤثرة

 
 :الصرف سعر ماهية :ولألا المطمب

 
 .كأشكالو كظائفو كتبياف تعريفو إلى التطرؽ ؿالخ مف الصرؼ سعر دراسة سنتناكؿ

 

 سعر مفيكـ تعريؼ أك لتكضيح استخداميا يمكف التي المفاىيـ مف العديد ىناؾ : الصرف سعر مفهوم 1.

 : بأنو الصرؼ سعر عف التعبير يمكف إذ الصرؼ

 1."الكطنية النقد ككحدة األجنبية النقد كحدة بيف التبادؿ نسبة  "

2."الصرؼ سكؽ في أخرل بعممة تالالعـ إحدل مبادلة عنده يتـ الذم السعر "



 زمةالاؿ المحمية العممة مف الكحدات عدد أم المحمية العممة مف بكحدات مقكما أجنبية عممة صرؼ سعر"

 العمميتيف إحدل تعد كىكذا بأخرل ما عممة مبادلة سعر ىك أك جنبية،ألا العممة مف كاحدة عمى لمحصكؿ

  3."ليا النقدم السعر خرلألا تعتبر حيف في سمعة

 ىك كبالتالي بمديف، بيف النقدية لمكحدات الكمية قةالالع "أنو عمى الصرؼ سعر تعريؼ يمكف سبؽ مما

 ."أخرل عممة بقيمة عممة قيمة يقدـ ق ّ ألف العممة، سعر

 

 :المباشر غير كالتسعير المباشر التسعير كىما تالالعـ لتسعير طريقتيف تكجد انو إلى اإلشارة كتجدر
  
 
 
 

 .17 ص ،2004مصر، -سكندريةإلا المعارؼ، منشاة جنبي،ألا الصرؼ سكؽ الحمزاكم، كماؿ محمد1

 العمـك قسـ دكلي، كاقتصاد مالية تخصص ماستر، مذكرة ،" -الجزائر حالة دراسة - الفائدة أسعار تحديد في الصرؼ سعر سياسات دكر "مغربي، حكرية2

 3ص ،2014/2013،-بسكرة -خيضر محمد جامعة قتصادية،الا

 97. ص ،2003 الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف الكمي، قتصادالا في محاضرات ساكر، العربي محمد3
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 مف كاحدة كحدة عمى لمحصكؿ دفعيا يجب التي جنبيةألا العممة مف الكحدات عدد كىك : المباشر التسعير  

 التي الدكؿ كأىـ .المباشر التسعير طريقة يستعمؿ مف الدكؿ مف ،قميؿ الراىف الكقت ،كفي الكطنية العممية

 .بريطانيا ىي الطريقة ىذه تستعمؿ

 

 كحدة عمى لمحصكؿ دفعيا الكاجب الكطنية العممة مف الكحدات عدد ىك  : المباشر غير التسعير

 . 1.الجزائر ذلؾ في بما التسعير في الطريقة ىذه تستعمؿ العالـ في الدكؿ كمعظـ .جنبيةألا العممة مف كاحدة

 :2 يمي ما في الصرؼ سعر كظائؼ تتمثؿ : الصرف سعر وظائف.2

 المحمية سعارألا كمقارنة قياس لغرض الصرؼ سعر عمى المحمييف المنتجكف يعتمد حيث : قياسية وظيفة1. .2

 بيف الكصؿ حمقة بمثابة ءالليؤ بالنسبة الصرؼ سعر يمثؿ كىكذا .العالمية السكؽ أسعار مع)معينة لسمعة(

 .العالمية سعارألكا المحمية سعارألا

 دكره ؿالخ مف معينة مناطؽ إلى معينة صادرات تطكير في الصرؼ سعر يستخدـ أم : تطويرية وظيفة2. .2

 فركع تعطيؿ أك سػػػػػػػػػػػتغناءالا إلى الصرؼ سعر يؤدم أف يمكف آخر، جانب كمف .الصادرات تمؾ تشجيع في

 يمكف حيف في المحمية، سعارألا مف أقؿ أسعارىا تككف التي ستيراداتالبا عنيا ستغناءالا أك معينة صناعية

 السمعي التركيب عمى الصرؼ سعر يؤثر كبالتالي .معينة استيرادات لتشجيع ئـالـ صرؼ سعر عمى عتمادالا

 .لمدكؿ الخارجية لمتجارة الجغرافي

 بفعؿ كذلؾ الدكلي قتصادالا مستكل عمى تكزيعية كظيفة يمارس الصرؼ سعر أف أم : توزيعية وظيفة3. .2

 دكؿ بيف الكطنية كالثركات العالمي القكمي الدخؿ تكزيع بإعادة األخيرة ىذه تقكـ حيث الخارجية، بالتجارة ارتباطو

 .العالـ

 : الصرف سعر أشكال .3

 التسعيرات ؿالخ مف أخرل تالكعـ معينة دكلة عممة بيف العالقة تتحدد أف يمكف ال أنو جميا الكاضح مف

نما معينة زمنية فترة في عنيا المعمف  لتياالد منيا لكؿ عديدة، صيغا الصرؼ سعر تكسب أخرل اعتبارات ىناؾ كا 

 .بيا الخاص استعماليا كبالتالي قتصاديةالا

 

 الماجستير، شيادة نيؿ متطمبات ضمف تدخؿ مذكرة ، " -الجزائر حالة دراسة – التجارم الميزاف عمى الصرؼ سعر تغيرات أثر " الجميؿ، عبد ىجيرة1

 31.ص ،2012/2011تممساف جامعة ، دكلية مالية :،تخصص التسيير عمـك ك قتصاديةالا العمـك كمية

97- 98.ص ص ذكره، سبؽ مرجع ساكر، العربي محمد2
 

 
7 



 

 ةاةاايزانةاللتقار دفوعقتلما ميزاناةالفرفة سعرمفقهيمةحووة :  او  الففص
 

 
 

 

 كيتـ آخر، بمد عممة بقيمة استبداليا يمكف كالتي البمداف إحدل لعممة مقياس ىك : سميالا الصرف سعر.1.3

 معينة، زمنية لحظة كفي الصرؼ سكؽ في عمييا كالعرض لمطمب كفقا ما لعممة سميالا الصرؼ سعر تحديد

 في المعتمد الصرؼ نظاـ لةالكبد كالطمب العرض ظركؼ لتغير تبعا يتغير الصرؼ سعر أف نقكؿ أف يمكف كليذا

 .الدكلة
 الرسمية الجارية تالالمباد يخص فيما بو المعمكؿ أم رسمي صرؼ سعر إلى سميالا الصرؼ سعر كينقسـ
 1.المكازية سكاؽألا في بو المعمكؿ السعر كىك المكازم صرؼ كسعر

 

 السمع مف كاحدة كحدة لمبادلة زمةالاؿ جنبيةألا السمع مف الكحدات عدد كىك : الحقيقي الصرف سعر 2.3.
 ؿالخ مف كذلؾ ما لبمد سميالا الصرؼ سعر عمى التضخـ بتأثير الحقيقي الصرؼ سعر ييتـو،   2المحمية
 : التالية الصيغة

 .)جنبيةألا سعارألا مؤشر / المحمية سعارألا مؤشر× (  سميالا الصرؼ سعر = الحقيقي الصرؼ سعر
 

 : التالية الرمكز كفؽ يككف العالقة ىذه كتمثيؿ

TCR  E. 
P*

  
P  

 أك فعميا المدفكعة المحمية العممة كحدات عدد أنو الفعمي الصرؼ سعر يعرؼ: الفعمي الصرف سعر 3.3.
، الجمركية التعريفات ذلؾ في متضمنة كاحدة كحدة قيمتيا دكلية معاممة لقاء المقبكضة  إعانات رسـك

 .إلخ...مالية
 

 مف سمة أك لمجمكعة بالنسبة المحمية العممة سعر متكسط عف عبارة أنو عمى قتصادييفالا بعض يعرفو ك
 فكرة يعطي فيك كبالتالي الخارجية التجارة في كأىميتيا كزنيا أساس عمى ترجح حيث جنبية،ألا تالالعـ
  3.الدكلية سكاؽألا في الكطنية العممة قيمة عف عامة

 : الحقيقي الفعمي الصرف سعر4. .3
 ثنائية، صرؼ أسعار لعدة متكسط عف عبارة ألنو اسمي سعر ىك الحقيقي الفعمي الصرؼ سعر أف الكاقع
 العمؿ ىذا يخضع أف بد ال .الخارج اتجاه البمد تنافسية عمى ئمةالـ لةالد ذا المؤشر ىذا يككف أف أجؿ كمف

 الصرؼ سعر كيصبح النسبية سعارألا تغيرات أثر بإزالة التصحيح إلى سميالا
 .103ص ،2003 الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف الكمية، قتصاديةالا السياسات إلى مدخؿ قدم، المجيد عبد1

 تخصص الماستر، شيادة لنيؿ مقدمة مذكرة ،" -الجزائر حالة دراسة -الماشر جنبيالا ستثمارالا تدفؽ عمى الصرؼ أسعار تقمبات أثر " لحمكحي، نادية2

 .04 ص ،2014/2013 ،-بسكرة-خيضر محمد جامعة قتصاديةالا العمـك قسـ التسيير كعمـك كالتجارية قتصاديةالا العمـك كمية دكلي، كاقتصاد مالية

        .05 أعاله ،صالمرجع3
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 : الصرف لسعر المفسرة النظريات : نيالثا المطمب

 

 ستنادالبا الدكؿ بيف الصرؼ سعر تحديد لكيفية تفسير إيجاد قتصاديةالا النظريات مف العديد حاكلت
 : الصرؼ لسعر المفسرة النظريات أىـ يمي كفيما قتصادية،الا المتغيرات إلى

 عمى بمديف عممتي بيف الشرائية القكة تكافؤ قيمة أف عمى النظرية ىذه تقكـ: الشرائية القوة تعادل نظرية  1.
 النظرية ىذه ترل ك الخارج، ك الداخؿ في العممة ىذه تشتريو أف يمكف ما أساس عمى تتحدد الطكيؿ المدل

 دكلة كؿ داخؿ في العممتيف مف لكؿ الشرائية القكل في التغير إلى يعكد إنما الصرؼ سعر في التغير أف
 جذكر كانت كاف الصرؼ، معدؿ تحركات كتكقع دراسة عند ىاما أساسا الشرائية القكة تعادؿ مفيكـ كيعتبر
 – المطمقة ( بصكرتييا النظرية ىذه صياغة فاف عشر، السادس القرف إلى تعكد الشرائية القكة تعادؿ نظرية
 1.العشريف القرف مف العشرينيات بداية في Gustav Cassel " " السكيدم قتصادمالا إلى يرجع )النسبية

 بالعممة الدكلة في أمكاؿ بتكظيؼ المستثمر قياـ فإف النظرية ىذه كفؽ :الفائدة أسعار تعادل نظرية 2.
 في عنيا الخارج في مرتفعة مردكدية عمى يحصؿ لف أنو إذ الصرؼ، سعر تغير خطر يتضمف جنبيةألا

 .جنبيةألا أك المحمية بالعممة أمكالو تكظيؼ كاف سكاء المحمية السكؽ

 في جؿآلا الصرؼ سعر ك نيآلا الصرؼ سعر بيف بالفارؽ تعكيضو يتـ الفائدة تالمعد بيف الفارؽ ألف
 االتجاىات متابعة في تفيد ميمة تعتبر الطريقة فيذه المراجحة، مف لالستفادة فرصة ىناؾ ماداـ الكقت نفس
 2.محدكدة معطيات عمى بناء الصرؼ أسعار تأخذىا التي

 النقكد، تداكؿ كسرعة العكامؿ بقيمة ثبات مع النقكد كمية زيادة عمى النظرية ىذه تقكـ: الكمية النظرية 3.
 الدكؿ سمع مقابؿ التنافسي الكضع ضعؼ إلى يؤذم مما سعارألؿ العاـ المستكل إرتفاع إلى يؤدم مما

 تالعـ عمى الطمب ارتفاع يقابمو ما ىذا ك الصادرات تخفيض ك االستيراد عمى يشجع مما المنافسة،
 ك المحمية العممة عمى الطمب في إنخفاض ك المحميف، لممتعامميف الدكلية  المدفكعاتتسكية بغية جنبية،ألا

 1.رتفاعالؿ جنبيةألا تالالعـ صرؼ بأسعار يدفع ما عرضيا، كىذا زيادة

 
 
 

 .52ص ذكره، سبؽ مرجع الجميؿ، عبد ىجيرة1

-1990،سياسة التحرير التدريجي لمدينار ك انعكاساتيا عمى تطكر كضعية عناصر ميزاف المدفكعات الجزائرم خالؿ الفترةبربرم أميف محمد2
 .82 ص ،2005-2004، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير ، جامعة شمؼ ،2003

 .288،ص2009فميح حسف خمؼ ، العالقات االقتصادية الدكلية، مؤسسة الكراؽ،عماف،3
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 عمى يطرأ ما أساس عمى تتحدد لمعممة، الخارجية القيمة اعتبار عمى النظرية ىذه تقكـ :رصدةألا نظرية  4.
 ذلؾ فاف فائضا ما لدكلة التجارم الميزاف حقؽ فإذا تغيير، مف المدفكعات لميزاف الجارم الحساب أرصدة
 حدكث عند العكس كيحدث الخارجية، قيمتيا ارتفاع الى يقكد ما كىك الكطنية العممة عمى الطمب زيادة يعني
 قيمتيا انخفاض الى يقكد بما الكطنية العممة مف العرض زيادة عمى يدؿ كالذم التجارم، الميزاف في عجز

 .الخارجية

 الصمة فاف الشرائية، القدرات بتكافؤ الخاصة كالعالقة الفائدة تالمعد بتكافؤ الخاصة العالقة غرار عمى
 إلى اإلشارة تكفي ستنتاجالا ىذا كلتكضيح ستقرار،الا عديمة أيضا تبدك الجارم كالرصيد الصرؼ سعر بيف

 كحتى التسعينات عقد في اتساعو مف الرغـ كعمى الذم ،األمريكية المتحدة لمكاليات الجارم الميزاف عجز
 دكرا لعبت األمكاؿ رؤكس تحركات اف الحالة ىذه في جميا يبدك إذ ر،الالدك عمى مطمقا يؤثر لـ ىذا يكمنا
1.العممة قيمة عمى الجارم الميزاف في العجز تأثير مف التخفيؼ في ىاما

 

 كىذا المتاحة، المعمكمات كؿ سعارألا فيو تعكس الذم السكؽ ىك الكؼء السكؽ: السوق كفاءة نظرية  5.
 بالمعمكمات مرألا تعمؽ سكاء المعمكمات إلى الكصكؿ يمكنيـ السكؽ في المتعامميف كؿ أف يفترض

 كفي .إلخ ...تضخـ معدؿ المدفكعات، ميزاف فائض أك عجز فالإع مثؿ الماضية أك الحالية قتصاديةالا
 _ .جمةآلا ك نيةآلا الصرؼ أسعار عمى األتي تأثيرىا تجد الجديدة المعمكمات كؿ _ :2 الكؼء السكؽ
 .ضعيفة تالالمعاـ تكاليؼ

 . عشكائية الصرؼ أسعار تغيرات_

 : التالية النتائج إلى يؤدم كىذا

 .)نقد( تيآلا السعر عمى مضاربة ف دك مف كمؤشر اعتبارىا يمكف جمةآلا التسعيرة*

 .مكاسب باستمرار يحقؽ أف مضارب ألي يمكف ال*
 المستقبؿ في تالالعـ بقيمة لمتنبؤ النمكذج ىذا يستخدـ: الصرف أسعار تحديد في فممنغ_ ماندل نظرية .6
 ماندل روبرت ك 1962 فممنغ ماركوس بيا قاـ التي أعماؿ بفضؿ 1963 سنة إلى النمكذج ىذا يعكد ك

 فاعمية تحميؿ عمى النمكذج يركز ،1963
 

 

 
 

 .47ص ،2013،-لبناف -بيركت العصرية، حسيف مكتبة المدفكعات، ميزاف في ؿالختالا لتسكية كأداة الصرؼ سياسة صيد، أميف1

 .123-122ص سابؽ، مرجع قدم، المجيد عبد2
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 سياسيات فاعمية تحميؿ عمى النمكذج يركز ،1963 ماندل روبرت ك 1962 فممنغ ماركوس بيا قاـ التي
 .المفتكح قتصادالا في قتصادمالا ستقرارالا

 مفتكح اقتصاد في الصرؼ سعر تحديد في المدفكعات ميزاف تكازف أثر تحميؿ إلى النمكذج يتعرض
 ك الفائدة أسعار مستكل ثبات يفترض ثـ .العالـ دكؿ باقي في الفائدة أسعار عمى يؤثر  الالذم نسبيا صغير
 .خارجيا متغيرا يعتبر الذم

 فائض مفتكح اقتصاد في عميو يترتب الذم الفائدة، سعر مع الناتج التكازف مستكل أف النمكذج يعتبر
 لشركط ستجابةالا مف البد التكازف يتحقؽ حتى ك ظاىريا، ك مؤقتا تكازنا المدفكعات ميزاف في عجز أك

 .المدفكعات ميزاف تكازف تحقيؽ إلى ضافةإلبا النقكد سكؽ كتكازف السمع، سكؽ التكازف

 النشاط ك الصرؼ سعر ك المدفكعات ميزاف بيف إيجابية عالقة ىناؾ أف ستنتاجالا يمكف سبؽ مما ك
 ميزاف بيف عكسية عالقة ىناؾ أف كما المحمية، الفائدة أسعار مستكل ك جنبية،ألا الدكؿ في قتصادمالا

 النشاط في الزيادة تؤذم جنبية،ألا الفائدة أسعار مستكل ك المحمي قتصادمالا النشاط مستكل ك المدفكعات
 1.المحمية العممة قيمة انخفاض ك الخارجي قتصادمالا النشاط انخفاض إلى جنبيةألا الفائدة أسعار ك المحمي
 : الصرف سعر عمى المؤثرة العوامل : لثالثا المطمب

 كتعتبر الميمة، خرلألا تالالعـ جميع مقابؿ السكؽ في سعرىا ارتفع إذا قكية العممة تعتبر ما عادة
 عمى التأثير يمكنيا كالتي الميمة العكامؿ مف العديد كىنالؾ ت،الالعـ ىذه مقابؿ سعرىا انخفض إذا ضعيفة
 : يمي ما في تتمثؿ كالتي ما لدكلة العممة صرؼ سعر

 كاف فإذا لمبمد، العممة صرؼ كسعر التجارم الميزاف بيف كثيقة عالقة تكجد : التجاري الميزان في التغير .1
 كجية مف ذاتو البمد سمع أسعار ارتفاع إلى ذلؾ سيؤدم الحقيقية قيمتيا مف أكبر ما بمد لعممة الصرؼ سعر
 في ؿالاخت حدكث إلى ذلؾ سيؤدم كبالتالي عمييا، الخارجي الطمب انخفاض إلى يؤدم مما جانب،ألا نظر

تكسع  إلى ذلؾ فسيؤدم عميو تككف أف يجب مما بأقؿ العممة صرؼ سعر تحديد تـ إذا أما .التجارم الميزاف
 ينتج ما غالبا لذلؾ التجارم، الميزاف في ؿالاخت حدكث إلى أيضا يؤدم مما الكاردات تقمص مقابؿ الصادرات

 1.التجارم الميزاف في ؿالتالخا استمرار في تساىـ تضخمية ضغكط تالالختالا ىذه عف
 
 

 .7ص ص ذكره، سبؽ مرجع ،نادية لحمكحي1
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 في السمع بأسعار مقارنة معينة دكلة في السمع أسعار مستكل ارتفاع أف نجد ما عادة : التضخم معدل .2
 عممة تخفيض يتطمب ىذا فإف ذلؾ غياب كفي الدكلة، ليذه نقدية أك مالية إجراءات يتطمب خرلألا الدكؿ
 تقييـ إعادة إلى يحتاج فذلؾ خرلألا الدكؿ مف أقؿ أسعار بمستكل تتمتع أنيا لك العكس كيحدث الدكلة، تمؾ

ذا لعممتيا  متدنية أسعارىا تجعؿ أف ليا المغرم فمف التضخمي كالكساد الكساد ظركؼ دكلة أية كاجيت ما كا 
 خرلألا الدكؿ تحفز فإنيا جراءإلا كبيذا .خرلألا الدكؿ تالعـ مقابؿ عممتيا تخفيض ؿالخ مف كمنافسة

 1 .صادراتيا تزيد عممتيا تخفض التي الدكلة أف أم كارداتيا زيادة عمى
 أك الناس جيكب داخؿ مكاؿألا تضع قد التي المختمفة الضريبية جراءاتإلا إف : الضريبية السياسة .3
 ميمة، جراءاتإلكا السياسات ىذه مثؿ تككف متعددة أكقات في أنو الإ العممة، سعر عمى تؤثر تسحبيا قد

 كالصادرات سعارألا كبالتالي نتاجإلا كحكافز الدخكؿ عمى آثار مف ليا لما الحسباف في تأخذ أف كيجب
 2.التجارم كالميزاف

 ارتفع فإذا بمديف، في الفائدة تالبمعد الصرؼ أسعار تغيرات ترتبط : الحقيقية الفائدة تالمعد في التغير .4
 العممة قيمة سترتفع معينة زمنية فترة مركر بعد فانو جنبيألا الفائدة بمعدؿ مقارنة المحمي الفائدة معدؿ

 عمى المحمييف المستثمريف سيحفز جنبيةألا البمداف في الفائدة تالمعد في رتفاعالفا صحيح كالعكس المحمية
 فإف كعميو جنبي،ألا السكؽ في رباحألا لجني كذلؾ البمداف تمؾ تالبعـ عممتيـ استبداؿ عمى القصير مدألا

 سعر عمى يؤثر ما كىذا جنبيةألا تالالعـ عمى الطمب زيادة عمى سيعمؿ الخارج في الفائدة أسعار ارتفاع
 .الصرؼ

 صرؼ سعر تعديؿ ما لبمد المركزم البنؾ يحاكؿ عندما تالالتدخ ىذه تحصؿ : الحكومية تالالتدخ .5
 الصرؼ نظاـ تطبيؽ حالة في تالالتدخ ىذه كتتـ قتصادية،الكا المالية لسياستو ئماالـ يككف ال عندما العممة
ميزاف  في ؿالاخت حدكث حاؿ ففي .عمييا كالطمب العرض قكل لتفاعؿ العممة سعر يخضع ال حيث الثابت

 سعر في الرفع أك التخفيض طريؽ عف التكازف عادةإل تضخمية أك انكماشية سياسة الدكلة ستتبع المدفكعات
  التضخمية القكل تنامي لتجنب المعركضة، النقكد كمية في التحكـ في لمدكلة تسمح التي العممية ىذه العممة،

 
 
  
 .151ص ،2012 ردف،ألا -عماف كالتكزيع، لمنشر المسيرة دار الخارجية، التجارة كنظريات الدكلي التمكيؿ كآخركف، مكسى نكرم شقيرم1

  09. ص ذكره، سبؽ مرجع مغربي، حكرية2
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 في العالـ بقية ثقة زيادة إلى يؤدم الذم مرألا المحمية، العممة باستقرار يسمح كما الداخمي، السكؽ في
 1 .صرفيا لسعر المثبتة الدكلة مع كالرأسمالية التجارية تيـالتعاـ

 : المدفوعات ميزانمفاهيم حول  :الثاني المبحث

 الحاؿ في تسكيتيا يتعيف متبادلة مالية استحقاقات عمييا يترتب العالـ دكؿ بيف قتصاديةالا تالالمعاـ إف
 كالتزاماتيا الخارجي العالـ قبؿ حقكقيا التحديد كجو عمى تعرؼ أف دكلة لكؿ الميـ فمف كلذلؾ المستقبؿ في أك

 .المدفكعات ميزاف يسمى البياف كىذا .كالتزاماتيا حقكقيا فيو تسجؿ بيانا تعد فيي كلذا نحكه

 : وأهميته المدفوعات ميزان تعريف :ولألا المطمب

 :منيا نذكر المدفكعات لميزاف أعطيت تعاريؼ عدة ىناؾ : المدفوعات ميزان تعريف 1.

 التي قتصاديةالا تالالمباد لكافة منتظـ محاسبي سجؿ بأنو ما لدكلة المدفكعات ميزاف تعريؼ يمكف 
 كعمى سنة، تككف عادة معينة، زمنية فترة في خرلألا الدكؿ في المقيميف ك الدكلة ىذه في المقيميف بيف تمت
 الديكف ك الحقكؽ يسجؿ كالذم "لمدكؿ المديكنية ك الدائنية ميزاف"ك " المدفكعات ميزاف " بيف التفرقة يمكف ذلؾ

2.معينة لحظة في معيف القتصاد الدكلية


 دكلة لكؿ كديكف حقكؽ تنشأ أف الدكؿ بيف ما الماؿ رأس انتقاؿ ككذلؾ كالخدمات السمع تبادؿ عف ينتج 
3.المدفكعات ميزاف كيسمى ميزاف أك قائمة في التبادؿ ىذا نتيجة دكلة كؿ كتسجؿ خرل،ألا الدكؿ عند



 ك جنبيةألا كالمساعدات كاليبات كالخدمات السمع جميع قيـ يسجؿ حسابي بياف ىك المدفكعات ميزاف 
 الزمف مف معينة فترة ؿالخ البمد ىذا مف كالخارجة الداخمة النقدم الذىب كميات كجميع الرأسمالية تالالمعاـ كؿ
4 .سنة عادة



      الخارجي كالعالـ الدكؿ بيف تتـ التي كالمالية التجارية تالالمعاـ لجميع مالي تقدير عف أيضا عبارة كىك 
5.سنة تككف ما غالبا معينة زمنية فترة ؿالخ

 

 مستند عف عبارة ىك المدفكعات ميزاف": التالي التعريؼ إعطاء يمكف التعاريؼ ىذه بيف الجمع ؿالخ كمف
 المجاؿ في المقيميف قتصادييفالا عكافألا بيف سنة ؿالخ الحاصمة العمميات عف الناتجة الكضعية يظير حسابي
 .الخارجي العالـ في خريفآلا عكافألا كؿ كبيف الكطني

 

 09. ص ذكره، سبؽ مرجع مغربي، حكرية1

 44. ص ،2005 سكندرية،الا الجديدة، الجامعة دار الدكلي، قتصادالا اىمؿ، عكض حسيف زينب2

 .92ص ذكره، سبؽ مرجع ساكر، العربي محمد3

 .323 ص ،2005 سكندرية،إلا جامعة التجارة كمية قتصاد،الا قسـ الدكلي، قتصادالا آخركف، ك أحمد يسرل الرحمف عبد4

 .226 ص ذكره، سبؽ مرجع السريتي، احمد محمد السيد5
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 :المدفوعات ميزان أهمية 2.

  1:يمي فيما المدفكعات ميزاف أىمية تكمف
 

 ك  الطمب  ظركؼ  ؿالخ  مف  الصرؼ  لسعر  المحددة  القكل  المدفكعات  ميزاف  يظير        _
.المحمية العممة  عرض 

 النسبية ىميةألا يظير فيك العالـ، بقية مع لمبمد الدكلية قتصاديةالا العالقات كطبيعة بعد بتحديد يسمح        _
.المتبادلة السمع كنكع تالالمباد حجـ حيث مف العالمية التجارة مف البمد حصة المختمفة، الدكؿ مع تاللممباد

 الحككمة قياـ يسبب المثاؿ سبيؿ فعمى كالنقدية، المالية السياسة تحديد عمى السمطات تساعد ىامة أداة        _
 أردنا فإذا كمية تغيرات إحداث يسبب النقدم العرض زيادة أك العممة قيمة بتخفيض أك الجمركية الرسكـ بتخفيض
 حظةاللـ المدفكعات لميزاف الرجكع إلى نحتاج فإننا قتصادالؿ الخارجي المكقؼ عمى السياسات تمؾ تأثير معرفة

.الدكلية رصدةألا ك الكاردات ك الصادرات عمى السياسات ىذه تحدثيا أف يمكف التي التغيرات

 أك الغير إتجاه التزامات عمييا يترتب التي تالالمعاـ عف لممعمكمات مصدرا المدفكعات ميزاف يعتبر        _
.لتزاماتالا ليذه تغطية كسائؿ تتبع التي تالالمعاـ تمؾ

 :المدفوعات ميزان )هيكل( عناصر: الثاني المطمب

 جميع عمى المديف الجانب يحتكم دائف، خرآلكا مديف أحدىما جانبيف إلى أفقيا المدفكعات ميزاف يقسـ
 جميع عمى فيحتكم الدائف الجانب أما خرل،ألا البمداف إلى البمد مف مدفكعات عنيا ينتج التي تالالمعاـ
 2 .البمد إلى أجنبية مدفكعات دخكؿ عنيا ينتج التي تالالمعاـ

 تالالمعاـ مف مجمكعة منيا كؿ تضـ بحيث فرعية، مكازيف أك حسابات إلى المدفكعات ميزاف كيقسـ
 كيختمؼ فائض أك عجز حالة في الحسابات ىذه تككف كقد الطبيعية، حيث مف المتماثمة كالمالية قتصاديةالا

 ميزاف يقسـ الذم ىك اتفاقا كثرألا التقسيـ أف الإ التقسيمات، ىذه فتعددت نظر كجية كؿ حسب التقسيـ
 حساب أخيرا ك الرسمية التسكيات عمميات حساب الماؿ، رأس حساب الجارية، العمميات حساب إلى المدفكعات

 3.كالخطأ السيك

 مف يككف التي الدكلية تالالمعاـ يشمؿ الجارية العمميات حساب ىك المدفكعات لميزاف عنصر أكؿ
  اسـ أحيانا عميو يطمؽ كلذلؾ بنقصانو، أك بزيادتو سكاء مباشرة بصكرة القكمي الدخؿ حجـ عمى التأثير شأنيا

 
 .92ص سابؽ، مرجع ساكر، العربي محمد1  

 .204ص ذكره، سبؽ مرجع أحمد، يسرل الرحمف عبد2

 .207-206ص  ص ،2009 سكندرية،إلا الجامعة دار دكلية، اقتصاديات الكىاب، عبد عمي نجار يكنس، محمكد محمد3
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 كيقسـ ؛ تالالتحكم كحساب التجارم الحساب ىما فرعييف حسابيف إلى الحساب ىذا كيقسـ .حساب الدخؿ
 المتعمقة البنكد كافة يتضمف الذم كىك المنظكرة التجارة حساب ىما فرعييف حسابيف إلى بدكره التجارم الحساب

 المنظكرة غير التجارة حساب كأما .الجمركية الدكلة بحدكد تمر التي المادية السمع مف كالكاردات بالصادرات
 الدكلة بيف تمت تالبمباد فيتعمؽ تالالتحكم حساب أما كالخارج، الدكلة بيف المتبادلة الخدمات كافة يشمؿ

 ديف عمييا يترتب كاؿ كاحد، جانب مف أم تبادلية، غير عمميات أنيا أم مقابؿ، بدكف الميزاف فترة ؿالخ كالخارج
 يقدميا التي كالمساعدات فاليبات ، كالتعكيضات اليبات ىك كاحد بند عمى الحساب ىذا كيشتمؿ .معيف حؽ أك
 عمييا تحصؿ التي كالمساعدات اليبات تسجؿ حيف في المديف، الجانب في تسجؿ جانبألا إلى كالحككمة فرادألا

 .الدائف الجانب في جانبألا مف دافرألا أك الدكلة

 البمد بيف مكاؿألا رؤكس حركات الحساب ىذا في يسجؿ حيث الماؿ، رأس حساب ىك عنصر ثاني أما
 صكؿألا في التغيرات ككذلؾ الخارجية، البمد مديكنية أك دائنية مركز في تغير عنيا ينشأ التي العالـ كبقية

 مكاؿألا كرؤكس جؿألا طكيمة مكاؿألا رؤكس ىي الحساب ىذا في نجدىا التي كالبنكد .لمبمد الرسمية حتياطيةالا
 بقصد الخارج إلى أك مف المحكلة مكاؿألا رؤكس كتشمؿ جؿألا طكيمة مكاؿألا رؤكس ؛حركات األجؿ قصيرة

 ىنا جانبألؿ مدفكعات أم الخارج في المقيمكف يستثمر فعندما السنة، عف تزيد لمدة أم طكيؿ، أجؿ استثمارىا
 المستثمركف يحصؿ المدفكعات ىذه مقابؿ في ك .المدفكعات بميزاف الماؿ رأس حساب في )-( مدينا يقيد

 تصفية يتـ عندما الحؽ تاريخ في نقدية كمقبكضات تتحقؽ سكؼ التي جانبألا عمى مالية حقكؽ عمى الكطنيكف
 في )+( دائنا يقيد كىنا لمداخؿ، أمكاؿ رؤكس تدفؽ تكاجو أم البمد في جانبألا يستثمر عندما أما ستثمار،الا

 يحصؿ المقابؿ كفي لممقيميف، بالنسبة نقدية مقبكضات يتضمف أنو المدفكعات بميزاف الماؿ رأس حساب
 1.المقيميف عمى مالية حقكؽ عمى جانبألا المستثمركف

 زمنية فترة ؿالخ التعامؿ فييا يتـ التي تالالمعاـ ىي جؿألا قصيرة مكاؿألا رؤكس لحركات بالنسبة أما
 ك جؿألا قصيرة المالية كراؽألا ك المصرفية، كالكدائع جنبية،ألا تالالعـ مثؿ سنة مف أقؿ طكليا
 مف شكاؿألا ىذه أف شؾ كاؿ الدكؿ بيف انتقاليا كسيكلة الفائقة بسيكلتيا عادة ستثماراتالا ىذه كتتسـ.تالالكمبيا
                                       .بالعكس أك الخارج عمى لمقطر دينا أك حقا النتيجة في تشكؿ الرأسمالية تالالتحكم

 كالتدفؽ الداخمي التدفؽ( حركات يسجؿ حيث الرسمية، التسكيات عمميات حساب في فيتمثؿ الثالث العنصر أما
 كالتغير جانب،ألا الرسمييف لمحائزيف السائمة كغير السائمة لتزاماتالا في التغير لحساب كذلؾ )الخارجي

 

 

 .220-218ص ص ذكره، سبؽ مرجع بكرم، كامؿ1
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 مف حكزتو في ما إلى لمدكلة الرسمية حتياطيةالا صكؿألا كتشير .سنة ؿالخ لمدكلة حتياطيةالا صكؿألا في

 . الدكلي النقد صندكؽ في بيا الخاص الذىب مركز ك الخاصة السحب حقكؽ ك لمتحكيؿ قابمة تالكعـ ذىب

 لمدكلة الرسمية حتياطيةالا صكؿألا في كالنقص جانب،ألا الرسميف الحائزيف نحك الدكلة التزامات زيادة تسجؿ ك

 حتياطيةالا أصكلو في كالزيادة جانب،ألا الحائزيف نحك الدكلة التزامات في النقص أما الدائف، الجانب في

 طريؽ عف كذلؾ المدفكعات، لميزاف الحسابية التسكية ىك الحساب ىذا مف كالغرض .المديف الجانب في الرسمية

 العجز ىك بالعجز كيقصد الفائض، أك العجز لصافي تككف التسكية ك ، الدكلية حتياطاتالا تحركات

 في التكازف لتحقيؽ الحككمات تسعى حيث .المحاسبي التكازف يحقؽ ما عادة المدفكعات ميزاف أف قتصادمالا

 ك المزدكج القيد لقاعدة كفقا يتـ الذم المحاسبي التكازف ىك كؿألا التكازنات مف نكعيف كىناؾ المدفكعات ميزاف

 عمى كليس المدفكعات ميزاف يشمؿ التي الحسابات في النظر تركيز كىك قتصادمالا التكازف فيك الثاني أما

 1 .المثاؿ سبيؿ عمى الجارم الحساب كتكازف حدل، عمى حساب كؿ تكازف أم كاحدة، دفعة بأكممو الميزاف

 في مرتيف تسجؿ الدكلة بيا تقكـ عممية كؿ فإف المزدكج القيد لطريقة كتبعا كالخطأ السيك حساب أخيرا ك

 إجمالي بيف تعادؿ ىناؾ بمعنى .العكس أك الدائف الجانب في كأخرل المديف الجانب في مرة المدفكعات، ميزاف

 قمما التكازف ىذا أف الإ ،)متكازنا يككف المدفكعات ميزاف رصيد( المدينة العناصر إجمالي مع الدائنة العناصر

 لكؿ الكمية القيمة بيف الحسابي التكازف لخمؽ كالخطأ السيك حساب إلى المجكء يتـ كىنا العممي الكاقع في يتحقؽ

 كعدـ الخمؿ كيرجع .المدفكعات ميزاف في صغرألا الجانب في الحساب ىذا كيظير .كالمديف الدائف الجانبيف مف

 ؼالالخت نتيجة المتبادلة كالخدمات السمع تقييـ في الخطأ إما السببيف أحد لحدكث راجع كىذا القيديف بيف التكازف

 في مستكردا الخكؼ ينتاب عندما فمثاؿ العممة قيمة تغير عف الناجـ الخمؿ لسبب إما ت،الالعـ صرؼ أسعار

 الدفع ىذا يككف كعميو مقدما، الكاردات قيمة بدفع المستكرد يقكـ ىنا المصدرة الدكلة عممة قيمة ارتفاع دكلة

 .الماؿ لرأس مسجؿ غير استيرادا لممصدر بالنسبة

 .257 ص سابؽ، مرجع خمؼ، حسف فميح1
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 :المدفوعات ميزان في المؤثرة قتصاديةالا العوامل :الثالث المطمب
 

 1:منيا نذكر المدفكعات ميزاف عمى تؤثر عكامؿ عدة ىناؾ

 :التضخم 1.
 

 ترتفع ك الصادرات فتنخفض جنبية،ألا سعارألبا مقارنة المحمية سعارألا ارتفاع إلى يؤدم التضخـ إف
 .المحمية السمع أسعار مع بالمقارنة لممقيميف بالنسبة جاذبية أكثر تصبح جنبيةألا السمع أسعار أف نظر الكاردات

 :المحمي الناتج نمو معدل 2.
 

 الدخؿ انخفاض حالة في العكس كيحدث الكاردات، عمى الطمب زيادة إلى معينة دكلة في الدخؿ زيادة تؤدم
 .الكاردات عمى الطمب ينخفض إذ

 :الفائدة أسعار في فالختالا 3.
 

 إلى المحمية الفائدة سعر ارتفاع فيؤدم مكاؿ،ألا رؤكس حركة عمى أثرا يبدم الفائدة أسعار في التغير إف

 خركج إلى يؤدم المحمي الفائدة سعر انخفاض فإف ذلؾ مف العكس كعمى الداخؿ، إلى مكاؿألا رؤكس ارتفاع

 .لممستثمريف بالنسبة جاذبية أكثر تصبح خرلألا العالمية المالية المراكز أف كذلؾ مكاؿ،ألا رؤكس

 

 :الصرف سعر.4 
 

 أسعار كتجعؿ محميا، المنتجة كالخدمات لمسمع التنافسية القدرة خفض إلى لمعممة الخارجية القيمة ارتفاع يؤدم

 القدرة زيادة إلى الصرؼ سعر بتخفيض يؤدم ذلؾ مف العكس كعمى لممقيميف، بالنسبة جاذبية أكثر الكاردات

 .لممقيميف بالنسبة جاذبية أقؿ الكاردات أسعار كتجعؿ ، لمصادرات التنافسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .64،ص2003،لبناف ،بيركت كالتكزيع كالنشر لمدراسات الجامعية الدكلية،المؤسسة قتصاديةالا قاتالالع الحجار، بساـ1
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   ِفب١ُ٘ حٛي ا١ٌّساْ اٌتدبرٞ : اٌّجحث اٌثبٌث

د ٝاُٞاسداد ٓلب٤ْٛ ٓزؼذدح ك٢ٜ رٔضَ ًبكخ اُوذ أخزد ٓلب٤ْٛ اُظبدس :  : د ٚاٌٛارداداِفَٙٛ اٌظبدر

أٗٞاع اُغِغ ٝ اُخذٓبد اُز٢ رظذس أٝ رغزٞسد، أٝ ثٔلّٜٞ آخش رٌٖٔ ػ٤ِٔخ اُزظذ٣ش ك٢ أ١ رؼبَٓ ك٢ اُغِغ 

 .  د ٖٓ ؿ٤ش ٓو٤ٔ٤ٖ ئ٠ُ ٓو٤ٔ٤ٖاٝاُخذٓبد ٖٓ ٓو٤ٔ٤ٖ ئ٠ُ ؿ٤ش ٓو٤ٔ٤ٖ، أٓب ػ٤ِٔخ االعز٤ش

ثؼجبسح أخشٟ كإ اُٞاسداد ٢ٛ رِي اُغِغ ٝاُخذٓبد أُ٘زغخ ثبُخبسط ٌُٜٝ٘ب ٓغزٌِٜخ داخَ اُٞؽٖ  ٝ 

د اد رُي اُغضء أُوزطغ ٖٓ اُ٘برظ اُٞؽ٢٘ اُذاخ٢ِ اُز١ ٣جبع ك٢ اُخبسط، كإ اُلبسم ث٤ٖ اُظبدساٝاُظبدس

   .1ٕ اُزغبس١اٝاُٞاسداد ٣ش٤ش ئ٠ُ سط٤ذ أُجبدالد ٣ٝطِن ػ٤ِٚ اعْ ا٤ُٔض

 ٚ ا١ّ٘تٗ ٚالسبِْٗ اٌتدبرٞ اِفَٙٛ ا١ٌّس:اٌّطٍت األٚي 

د ُِذُٝخ، ؽ٤ش إٔ اداد اُٞاسداد ٝاُظبدسإ اُزغبس١ طبك٢ ئ٣شا٣ٔضَ ا٤ُٔض: ْ اٌتدبرٞاِفَٙٛ ا١ٌّس.1

ٕ اُزغبس١ ا، كب٤ُٔض2د رٌٕٞ ثبُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ك٢ ؽ٤ٖ أعؼبس اُٞاسداد رٌٕٞ ثبُؼِٔخ األع٘ج٤خاأعؼبس اُظبدس

د ٝه٤ْ اُٞاسداد ٖٓ اُغِغ خالٍ كزشح ص٤٘ٓخ ػبدح ٓب رٌٕٞ صالصخ أشٜش، ٝ ٌٛزا ا٣ٔضَ اُلشم ث٤ٖ ه٤ْ اُظبدس

 :  د ٝ ٝاسداد اُجِذ ٝ ٣ؼجش ػٜ٘ب ثبُٔؼبدُخ اُزب٤ُخارو٤ْ اُؼالهخ ث٤ٖ طبدس

   (M)ئعٔب٢ُ ٝاسداد اُجِذ - (X)د اُجِذا ئعٔب٢ُ طبدس=ْ اٌتدبرٞارط١ذ ا١ٌّس

ٕ أُذكٞػبد ًٞٗٚ ٣ج٤ٖ اُ٘شبؽ اإلٗزبع٢ ٤ٌِٛٝٚ ك٢ إ اُزغبس١ اُغضء األعبع٢ ك٢ ٤ٓضا٣ؼزجش ا٤ُٔض ٝ 

اُذُٝخ ؽ٤ش أٗٚ ُٔب ٣ؾذس ػغض ك٢ اُ٘شبؽ اإلٗزبع٢ ُِذُٝخ ثغجت ػؼق دسعخ ر٘ٞػٚ، ٝػؼق اُوذسح اإلٗزبع٤خ 

د ُغذ اؽز٤بعبد اهزظبدٛب ئ٠ُ اك٤ٚ، أٝ ػؼق دسعخ ٓشٝٗزٚ ػٖ رِج٤خ اؽز٤بعبد االهزظبد رِغأ اُذُٝخ ُالعز٤ش

عبٗت إٔ ػذّ ٓوذسح اُذُٝخ ػٖ رٞع٤غ ٗشبؽٜب اإلٗزبع٢ ٝ ر٣ٞ٘ؼٚ ال ٣ز٤ؼ ُٜب كشطخ رٞك٤ش كبئغ ك٢ اإلٗزبط ٖٓ 

 .3ٜٗب اُزغبس١اأعَ رشغ٤غ ػ٤ِٔخ اُزظذ٣ش ٓب ٣إد١ ثذٝسٙ ئ٠ُ ػغض ك٢ ٤ٓض

 

 

 .  150، ص 2004، ئر كالتكزيع، الجزالمنشرسامة ا، دار :  النظريةاألسس: األكؿمحمد فرحي ،التحميؿ االقتصادم الجزء 1

دارة العمالت  تا2   . 76،ص 2012ردف ،االة، ع ك التكزيع ك الطبالمنشرر المسيرة ا، داالجنبيةيو النعيمي ،ا 
 .234،ص2001فميح حسف خمؼ ، العالقات االقتصادية الدكلية ،مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع،األردف ،3 
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   1:ٕ اُزغبس١ ٖٓ هغ٤ٖٔ ٛٔب ا ٣زٌٕٞ ا٤ُٔض:ْ اٌتدبرٞاألسبَ ا١ٌّس.2

ٛٞ ػجبسح ػٖ اُلشم ث٤ٖ ٤ًٔخ اُغِغ أُظذسح ٝأُغزٞسدح، ٣ٝطِن ػ٤ِٚ : ْ اٌتدبرٞ اٌسٍؼٟاا١ٌّس.1.2

، ٝاُز١ ٣ؼْ ًبكخ أُؼبٓالد االهزظبد٣خ اُذائ٘خ ٝأُذ٣٘خ (ؽغبة اُزغبسح أُ٘ظٞسح)أُؼبٓالد أُ٘ظٞسح 

، ٝاُز٢ رزْ ث٤ٖ أُو٤ٔ٤ٖ ٝؿ٤ش أُو٤ٔ٤ٖ خالٍ كزشح ص٤٘ٓخ ٓؼ٤٘خ، (اُزذكوبد اُغِؼ٤خ)اُز٢ رزخز شٌالً ِٓٔٞعب 

 .  ٝرشرجؾ ثبُلبسم ك٢ اُ٘شبؽ ث٤ٖ اُجِذ ٝثبه٢ ثِذإ اُؼبُْ

ٛٞ ػجبسح ػٖ اُلشم ث٤ٖ ه٤ٔخ اُخذٓبد أُظذسح ٝأُغزٞسدح ٣ٝطِن ػ٤ِٚ : ْ اٌتدبرٞ اٌخذِٟ اا١ٌّس. 2.2    

 اُذائ٘خ ٝأُذ٣٘خ ك٢ شٌَ االهزظبد٣خٕ اُز١ ٣ؼْ ًبكخ أُؼبٓالد اأ٣ؼب أُؼبٓالد ؿ٤ش أُ٘ظٞسح ٝٛٞ رُي ا٤ُٔض

خذٓبد، ٝاُز٢ رزْ ث٤ٖ أُو٤ٔ٤ٖ ٝؿ٤ش أُو٤ٔ٤ٖ خالٍ كزشح ص٤٘ٓخ ٓؼ٤٘خ، ُٜٝب ػالهخ ثبإلٗزبط ٝاُذخَ خالٍ كزشح 

ٕ اُزغبس١ اُخذ٢ٓ ٣زأصش ثبألعؼبس اُ٘غج٤خ ُِٔ٘زغبد كبُض٣بدح ك٢ األعؼبس أُؾ٤ِخ رإد١ اص٤٘ٓخ ٓؼ٤٘خ، ئٕ ا٤ُٔض

ٕ اُزغبس١ اُخذ٢ٓ كزخل٤غ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ ػ٠ِ اد ٝرؾغٖ ك٢ ا٤ُٔضائ٠ُ اُض٣بدح ك٢ أعؼبس اُظبدس

ٕ اُخذ٢ٓ أٓب ك٢ األعَ اُط٣َٞ كزؾغٖ ٖٓ اُوذسح اأُذٟ اُوظ٤ش ٣إد١ ئ٠ُ سكغ أعؼبس اُٞاسداد ٝرذٛٞس ا٤ُٔض

 .  اُز٘بكغ٤خ ُِٔ٘زغبد

  2 :ْ اٌتدبرٞاأ١ّ٘خ ا١ٌّس.3

ٕ اُزغبس١ أؽذ األسهبّ أُٜٔخ ك٢ االهزظبد ُٔب ُِزغبسح اُخبسع٤خ ٖٓ أ٤ٔٛخ ًج٤شح ٗبثؼخ ا٣ؼزجش سط٤ذ ا٤ُٔض

ٕ اُزغبس١ رظذس أًضش ٓٔب رغزٞسد، ٓٔب ٣ؼ٢٘ إٔ ؽغْ آٖ ًٕٞ إٔ اُذُٝخ اُز٢ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٜب كبئغ ك٢ ا٤ُٔض

اإلٗزبط ٣ٌٕٞ ك٤ٜب ػب٤ُب،ٝ إٔ ُجؼبئؼٜب عغ اس ر٘بكغ٤بً ٝعٞدح ك٢ اُغٞم أُؾ٤ِخ ٝ اُخبسع٤خ ٣ظبؽت رُي ئسرلبع 

ك٢ ٓغزٟٞ اإلٗزبط ٝاُزشـ٤َ أُؾ٤٤ِٖ ، ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح اإلٗلبم ا٢ٌُِ ك٢ اُغٞم ٝاُز١ ٣ؾشى ػغِخ 

.  اإلهزظبد ٗؾٞ رؾو٤ن ٓؼذالد ٗٔٞ ػب٤ُخ

 

-2012،الجزائر،3مذكرة ماجيستير قسـ العمـك االقتصادية ،جامعة الجزائر ،دراسة تحميمية وقياسية لمميزان التجاري في الجزائر،برايس خميفة1
 .42ص،2013

 .231السيد محمد السيريتي ،مرجع سبؽ ذكره،ص2
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 العوامل المؤثرة في الميزان التجاري: المطمب الثاني 

:   ىناؾ العديد مف العكامؿ كمف أىميا 

 يؤدم رفع القيمة الخارجية لمعممة إلى خفض القدرة التنافسية لمسمع المنتجة محميا مما :سعر الصرف  .1
يجعؿ أسعار الكاردات أكثر جاذبية بالنسبة لممقيميف، كعمى العكس مف ذلؾ فإف تخفيض سعر الصرؼ 
يؤدم إلى زيادة القدرة التنافسية لمصادرات ، كيمكف تكضيح العالقة بيف سعر الصرؼ ك الميزاف التجارم 

 :  مف خالؿ الشكؿ التالي

 كقياـ الحركب أك المقاطعات االقتصادية كما ليا مف أثر عمى معدالت الصادرات :الظروف السياسية .2  
 خاصة إذا كانت إحدل ىذه الدكؿ تمثؿ سكؽ خارجي فعاؿ لمدكلة

 
 
 يؤدم التضخـ إلى ارتفاع األسعار المحمية التي تصبح أعمى نسبيا مف األسعار العالمية، :التضخم .3 

 لككف أف أسعار السمع األجنبية تصبح أكثر جاذبية بالنسبة لممقيميف  ات ك تزداد الكاردات، نظرافتنخفض الصادر

ت عمى الكاردات األجنبية، كانخفاض الطمب ابالمقارنة مع أسعار السمع المنتجة محميا، كبالتالي زيادة الصادر
.  1ت المحميةاعمى الصادر

 يمثؿ الناتج المحمي الناتج االقتصادم الداخمي الجارم مف السمع كالخدمات :معدل نمو الناتج المحمي .4
النيائية المقكمة بسعر السكؽ خالؿ فترة زمنية معينة عادة ما تككف سنة، أك ىك عبارة عف القيمة اإلجمالية 

 ىك الدخؿ المكتسب الذم PIBلمسمع كالخدمات التي ينتجيا بمد ما خالؿ فترة زمنية محددة في السنة، أم أف 
اُغ٘خ ثـغ اُ٘ظش ػٖ ػ٘بطش اإلٗزبط اُز٢ عبٛٔذ ك٢ ئٗزبعٚ ك٢ اُذاخَ أ١ ٖٓ خالٍ يتحصؿ عميو البمد خالؿ 

أُغبٛٔخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اإلٗزبع٤خ، عٞاء ًبٗذ ٝؽ٤٘خ أّ أع٘ج٤خ
2 

التغير في أسعار الفائدة لو أثر عمى حركة رؤكس األمكاؿ حيث أف ارتفاع أسعار : ت أسعار الفائدة اتغير.5
 الفائدة في الداخؿ تؤدم إلى تدفؽ رؤكس األمكاؿ إلى البمد بيدؼ استثمارىا كبالتالي زيادة اإلنتاج المحمي ما

الفائدة إلى خركج رؤكس ، ٝػ٠ِ اُؼٌظ ٖٓ رُي ٣إد١ اٗخلبع أعؼبس اُظبدساد٣إد١ ثذٝسٙ ئ٠ُ ص٣بدح ؽغْ 
ت ك بالتالي التأثير عمى االصادر األمكاؿ ك يؤدم بدكره إلى ت ارجع العممية اإلنتاجية مما يؤثر عمى ت ارجع

. 3ف التجارم لمدكلة االميز

  

 . 64،ص2003بساـ الحجار ، العالقات االقتصادية الدكلية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،لبناف،1
  .69،ص2007 برشيش السعيد، االقتصاد الكمي، دار العمـك لمنشر ،الجزائر 2
   .64بساـ الحجار ،المرجع نفسو،ص3
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 ةاةاايزانةاللتقار دفوعقتلما ميزاناةالفرفة سعرمفقهيمةحووة :  او  الففص
 
 

 

 :خاتمة الفصل األول 
 

يأتي المفيـك دائما في بداية المكضكع إلزالة الغمكض ك شرح المصطمحات كليذا فقد كشفت لنا 

التعاريؼ عف معنى المصطمحات االقتصادية المكجكدة كخاصة سعر الصرؼ ك ميزاف المدفكعات 

كالميزاف التجارم محؿ الدراسة ك لمعرفة كيفية تأثيرىا عمى االقتصاد كلمعرفة تأثير االقتصاد عمييا 

كيمكف القكؿ اف االقتصاد يترابط في جزئياتو  كاف سعر الصرؼ ىك جزء مف عممية التعامالت 

 االقتصادية كاف كال الميزانيف لو تأثيره كلو مؤثرات قد تخؿ بتكزنيـ اك العكس  
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 الففصةالثقني
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 :تمهيد الفصل الثاني 
            يجدر بنا البحث عف العالقة بيف سعر الصرؼ كالميزاف التجارم ك العالقة بيف سعر الصرؼ 

كميزاف المدفكعات ك اكتشاؼ آلية التأثير التي يفرزىا تغير سعر الصرؼ عمى تكازف كاختالؿ الميزاف التجارم 
 اف ندرس عالقة سعر الصرؼ األكلىكميزاف المدفكعات كالف عكامؿ االقتصاد مرتبطة ببعضيا البعض فاف 

بميزاف المدفكعات ك الميزاف التجارم كالف التكازف كاالختالؿ ىما مف االثار التي تنعكس عمى الميزانييف فكاف 
 . اف نركزعمى ىذا الجنب ككنو يكتسي طابع المكضكع المراد دراستو  باألحرل

 :           كلذلؾ قسمنا الفصؿ الثاني إلى مبحثيف يتحدثاف عف 
 .المدفكعات ميزاف في االختالؿ ك التكازف : األكؿ المبحث 

 .لتجارما ميزاف اؿفي االختالؿ ك التكازف: المبحث الثاني 
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 : المدفوعات ميزان في االختالل و التوازن : األول المبحث

 ؿالختالا مفيكـ ككذلؾ أنكاعو ك المدفكعات، لميزاف التكازف مفيكـ التطرؽ المبحث ىذا في سنحاكؿ
 .تسكيتو طرؽ ك أنكاعو ك المدفكعات لميزاف

 :وأنواعه المدفوعات لميزان التوازن مفهوم : األول المطمب

 :المدفوعات ميزان توازن تعريف 1.

 .المختمفة المدفكعات في لمدائنية مساكية المديكنية فييا تككف الحالة أنو عمى المدفكعات ميزاف تكازف يعرؼ

 كقبؿ معالجتيا، ككيفية فيو، المكجكدة ؿالختالا كأنكاع أسباب معرفة كضعية تعديؿ في تتمثؿ تسكية الميزاف يتطمب

 قتصادمالا كالتكازف المحاسبي التكازف ىما مختمفيف، مفيكميف فنجد لمتكازف، الحقيقي المعنى فيـ مف البد ذلؾ

 1:كمايمي

 كنظرا المدنية، الحسابات مجمكع مع الدائنة الحسابات مجمكع تساكم عبارة ىك ك :المحاسبي التوازن.1.1

 ال قد مدفكعات ميزاف بإعداد الخاصة المصالح طرؼ مف اإلحصائية المعمكمات جميع في المصادفة لممشاكؿ
 عميو متعارؼ اصطناعي بند يضاؼ لذلؾ اإلحصائيات دقة لعدـ نتيجة المدفكعات قيـ مع تالالمتحص قيـ تتطابؽ

 ليتحقؽ المديف الجانب مع الدائف الجانب مجمكع تساكم عدـ عف الناتجة الفجكة فيو تسجؿ " كالخطأ السيك " ببند

 .لمميزاف الحسابي التكازف بذلؾ

 مف الدكلة عميو تتحصؿ التي اإليرادات ظميا في تتساكل التي الحالة تمؾ إلى يشير :قتصاديالا التوازن.2.1

 عف الناشئة المديكنيات مع الداخؿ إلى جؿألا طكيمة الرأسمالية تالالتحكم ك الخدمات ك السمع مف صادراتيا

 .الخارج إلى جؿألا طكيمة الرأسمالية تالالتحكم ك الخدمات ك السمع مف كارداتيا

 أك المستقمة تالالمعاـ كىي المدفكعات ميزاف في معينة بنكد كخصكـ أصكؿ تعادؿ قتصادمالا التكازف كيستكجب

 تالبالمعاـ تعرؼ أيضا كىي ككؿ المدفكعات ميزاف مكقؼ عف النظر بغرض تتـ التي تالالمعاـ كىي التمقائية
 الجارية تالالمعاـ أم منظكرة غير أك منظكرة كانت سكاء الكاردات ك الصادرات تالالمعاـ ىذه كمف الخط، فكؽ

 الربح تحقيؽ أجؿ مف جؿألا طكيؿ ستثمارالا بغرض تتـ التي جؿألا طكيمة الرأسمالية تالالمعاـ إلييا يضاؼ

 المراكز بيف الفائدة أسعار في ؼالختالا فرض مف ستفادةالا أجؿ مف تتـ التي جؿألا قصيرة تالالمعاـ كأيضا

 .المضاربة بغرض أك الدكلية المالية

 
 95-94 ص ص سابؽ، مرجع ساكر، العربي محمد1
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 :التوازن عمميات أنواع   2
 

ما مستقمة، أك تمقائية إما كىي إجراءىا مف اليدؼ ؿالخ مف الحسابات ىذه بيف التمييز كيمكف  عمميات كا 

 1:تيآلكا مكازنة أك تعكيضية
 

   :المستقمة أو التمقائية العمميات. 1.2        

 اإلجمالي الكضع عف النظر بغض لذاتيا تتـ التي العمميات مجمكع كىي الخط، فكؽ بالعمميات كذلؾ كتعرؼ

 ك التصدير عمميات العمميات، ىذه كمثؿ ، ربح مف تحققو لما نظرا عنيا يترتب التي النتائج عف أك لمميزاف

 طكيمة الرأسمالية ك الجارية تالالمعاـ أم .بيا القياـ أك جنبيةألا ستثماراتالا تمقى ، الخدمات ك السمع استيراد

 كميا المضاربة، منيا الغرض كيككف الخكاص بيا يقكـ التي جؿألا قصيرة مكاؿألا لرؤكس ضافةإلبا جؿ،ألا

 .المدفكعات لميزاف قتصادمالا بالمعنى التكازف تحدد التي العمميات تمثؿ
 

    :الموازنة أو التعويضية العمميات.2.2        

 عمميات حدكث بشرط كلكف لذاتيا تتـ التي تالالمعاـ ىذه أف الخط، تحت بالعمميات كذلؾ عمييا كيطمؽ

 أك تعكيض أجؿ مف تتحقؽ فيي كبالتالي فيو، ثغرة أم كسد المدفكعات ميزاف لحالة بالنظر تجرم أم مستقمة،

 كليس المحاسبي التكازف لتحقيؽ كذلؾ المستقمة، أك التمقائية العمميات عف ينتج أك يتمخض ما تسكية

 في التغير قركض، ىيئة عمى جؿألا قصيرة مكاؿألا رؤكس حركات :في تالالمعاـ ىذه كتتمثؿ قتصادم،الا

 .النقدم لمذىب كالتصدير ستيرادالا كحركة جنبيةألا تالالعـ مف رصدةألا
 

 : أسبابه و أنواعه المدفوعات، ميزان اختالل مفهوم  :الثاني المطمب
 

 :المدفوعات لميزان لالختالا مفهوم1.
 

 تالالمعاـ في كالمديف الدائف الجانبيف بيف التكازف عدـ حالة بأنو المدفكعات ميزاف في الخمؿ يعرؼ
 منو، التخمص يتـ أف البد الخمؿ كىذا ؿالاخت حالة في المدفكعات ميزاف يككف فائض أك عجز تحقؽ فإذا 2التمقائية،

 جالبع أساسا ذلؾ كيتعمؽ الخمؿ ىذا لعالج معينة إجراءات اتخاذ الدكلة عمى يجب كىنا لمدكلة مشكمة يسبب أنو كما
 3 .العجز ىذا فيعالج ساسيةألا المشكمة تبقى كلكف سريعا منو التخمص يتـ أف الممكف مف الفائض أف حيث العجز،

  

 .47-46 ص ص ذكره، سبؽ طالب،مرجع بف الزىراء فاطمة1

 .95ص سابؽ، مرجع ساكر، العربي محمد2

 300. ص ذكره، سبؽ مرجع عمارة، محمد ىشاـ ناصؼ، عطية إيماف3
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 :المدفوعات ميزان في لالختالا أنواع 2.

 مكسمي، ؿالاخت عرضي، ؿالاخت مختمفة، أنكاع بيف نميز حيث الختالؿ عادة المدفكعات ميزاف يتعرض

 :1 ىيكمي ؿالاخت ك دكرم ؿالاخت

 المحاصيؿ كإصابة طارئة، عكامؿ نتيجة ليا يتعرض التي المؤقتة التقمبات بو كيقصد : العرضي لالختالا.1.2    

 .كاحد رئيسي محصكؿ عمى يعتمد زراعي بمد في فاتآلبا الزراعية

 العكامؿ نتيجة العاـ مدار عمى المدفكعات ميزاف عمى تطرأ التي التقمبات بو كيقصد: الموسمي لالختالا. 2.2  

 المدفكعات ميزاف كتدىكر التالية الفترة في الكاردات زيادة ثـ فترة في الصادرات زيادة عميو يترتب قد مما المكسمية

 .العاـ مف الثاني النصؼ في

 فترات في بحيث الرأسمالي، قتصادالا تنتاب التي قتصاديةالا لمتقمبات نتيجة يحدث :الدوري لالختالا. 3.2   

 الدخؿ كيقؿ التشغيؿ مستكل ينخفض الكساد أك نعاشإلا حالة في أما سعار،ألا كترتفع القكمي الدخؿ يزداد الرخاء

 سنة، عشر خمسة إلى سنكات خمس كؿ متكررة بصكرة العادة في تحدث التغيرات كىذه سعار،ألا كتنخفض القكمي

 .قتصاديةالا الدكرية بالتقمبات عمييا يطمؽ لذلؾ

 مف القكمي قتصادالا انتقاؿ ؿالخ خاصة بصفة التجارم الميزاف في يظير الذم كىك : الهيكمي اللختالا.4.2   

 يقابميا حيف في لمتنمية، كلىألا الفترات ؿالخ كبيرة زيادة الكاردات تزداد أنو حيث النمك، مرحمة إلى التخمؼ مرحمة

 السمع عمى المستمر الطمب ىك الكاردات زيادة في السبب كيرجع الدرجة، بنفس الصادرات زيادة عمى القدرة انعداـ

 عف الخمؿ ىذا معالجة كيمكف قتصادمالا لمنمك ـزالاؿ الماؿ رأس لتككيف الدكلة تحتاجيا التي كالكسيطة الرأسمالية

 يخضع الذم جؿألا طكيؿ النمك نتيجة يككف ؿالختالا ىذا فإف كليذا ، جؿألا طكيمة مكاؿألا رؤكس حركات طريؽ

 المحمية العممة صرؼ لسعر الخاطئ التقييـ أىميا مف سبابألا مف مجمكعة إلى ؿالختالا ىذا يعكد ؛ ما اقتصاد ليا

 سعر كاف فإذا ، القطر ذلؾ لدل المعتمد الصرؼ كسعر المدفكعات ميزاف مكقؼ بيف كثيقة عالقة لكجكد كىذا

 نظر كجية مف ذاتو لمقطر السمع أسعار ارتفاع إلى ذلؾ فسيؤدم الحقيقية قيمتيا مف أكبر قطر لعممة الصرؼ

 ميزاف في عجز حدكث كبالتالي السمعة تمؾ عمى الخارجي الطمب انخفاض إلى يؤدم مما خرلألا قطارألا

 سبابألا ىذه كتتعمؽ ىيكمية أسباب تكجد ككذلؾ قيمتيا مف بأقؿ العممة تقييـ حالة في العكس كيحدث المدفكعات

 الخارجية التجارة ىيكؿ خاصة الكطني لالقتصاد الييكمية بالمؤشرات

 
 مالية تخصص الماستر، شيادة لنيؿ مقدمة مذكرة ،2005-2012" الفترة ؿالخ الجزائر في التجارم لمميزاف تحميمية دراسة " ناصر، نسيمة1

 .19-18 ص ص ،2014/2013بسكرة، خيضر، محمد جامعة قتصادية،الا العمـك كمية دكلي، اقتصاد
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 ىذه تتأثر حيث السمعي التركيز عمى صادراتيا في تعتمد التي النامية الدكؿ عمى ىذا كينطبؽ الكطني الناتج كىيكؿ

 .العالمية سكاؽألا في عمييا الخارجي الطمب بمركنة الصادرات

 التقمبات تمؾ ىي ك عادة المتقدمة الدكؿ بيا تمر التي الدكرية بالتغيرات تتعمؽ دكرية أسباب إلى ضافةإلبا

 تحصؿ التي الرككد ك الرخاء تالحا مثؿ التجارية، بالدكرات تدعى ك الدكؿ لتمؾ قتصادمالا النشاط في تحدث التي

 كأخيرا كحدتيا بدايتيا أكقات حيث مف تتفاكت ،فيي المختمفة الدكؿ جميع في الكقت نفس في تحدث ال ،فيي دكريا

 كفي الطبيعية الككارث حدكث حالة في كما ؿالاخت حدكث إلى تؤدم عرضية أسباب تحصؿ حيث الطارئة الظركؼ

 يترتب ما ،ك المعنية الدكلة صادرات عمى حتما ستؤثر تالالحا مثاؿ،فيذه ضرابإلكا السياسية البيئة تدىكر حالة

 إلى رأسمالية تالتحكم ذلؾ يصاحب ،كقد خصكصا جنبيألا النقد مف الصادرات ىذه حصيمة في انخفاض مف عميو

 1.المدفكعات ميزاف في عجز حدكث يسبب مما الخارج

 

 :المدفوعات ميزان لالاخت أسباب 3.

 أك عجز شكؿ في سكاء مدفكعاتيا ميزاف في ؿالاخت حدكث الى تؤدم قد معينة ظركؼ الدكؿ تكاجو ما عادة

 .فائض

 :2 التالية العناصر في المدفكعات ميزاف ؿالاخت إلى تؤدم التي سبابألا جمع يمكف

 في الزراعية المحاصيؿ تصيب التي ككارثؿا ؿمث قتصادية،الا الحياة في أصمية أسباب إلى ترجع عرضية عكامؿ-

 أك السياسية ضطراباتالا أك الحركب إلى ،إضافة صادراتيا مف ىامة نسبة المحاصيؿ تمؾ تمثؿ التي البمداف

 . بيا التنبؤ يمكف ال العكامؿ كىذه الدكؿ بيف السمع تبادؿ عمى تؤثر التي العالمية ختراعاتالكا جتماعية،الا

التدخؿ طريؽ عف حيافألا اغمب في تجنبيا ك ، بيا التنبؤ يمكف عكامؿ-  ك النقدية السياسة طريؽ كعف الحككمي   
 ميزاف عمى كبالتالي ، كارداتيا ك صادراتيا عمى فيؤثر الدكلة يصيب الذم نكماشالا أك التضخـ مثؿ المالية

 .مدفكعاتيا

 العممة صرؼ كسعر المدفكعات ميزاف بيف كثيقة عالقة تكجد ،حيث المحمية العممة صرؼ لسعر الخاطئ التقييـ-

 .لمدكلة

 مختمؼ بيف المكارد تكزيع ك الكطف قتصادالا ىيكؿ تعكس التي الطمب ك العرض مف كؿ ظركؼ في التغير-

 .الخارجية تجارتيا ىيكؿ عمى كبالتالي ، لمدكلة النسبية الميزة عمى ينعكس مما فركعو
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 : المدفوعات ميزان في لالختالا تسوية أساليب: الثالث المطمب

 قتصاديةالا ىداؼألا أىـ مف يعتبر فيك الخارجي التكازف عمى الحفاظ إلى جاىدة الدكؿ مف دكلة أم تسعى

نما مستقال ىدفا ذاتو حد في ليس الخارجي كالتكازف تحقيقيا إلى تسعى التي ساسيةألا  لتحقيؽ شرط الحقيقة في ىك كا 

 ىداؼألا ك الخارجي التكازف تحقيؽ ىي دكلة لكؿ الكبرل فالغاية ىمية،ألا مف كبير جانب عمى داخمية أىداؼ

 تدكـ الأ بشرط تالالختالا بعض قبكؿ مف العممية الناحية مف البد كلكف ، مستمرة كبصفة الكقت نفس في الداخمية

 الداخمية، ىداؼألا مف مجمكعة أك ىدؼ تحقيؽ في الخارجي التكازف عدـ يسيـ قد القصير، جؿألا كفي ،الطكم كقتا

 تحقيؽ أف كما عابرة، تضخمية ضغكط امتصاص عمى الخدمات ك السمع ميزاف في خارجي عجز كجكد يساعد إذ

 أف تالالحا ىذه مف أم يمكف ال كلكف الكساد أكقات في الدكلية البطالة تدرج دكف يحكؿ قد الميزاف ذلؾ في فائض

 نتيجة الدفع عف التكقؼ أك عسارإلؿ الدكلة تتعرض أف دكف يستمر أف لمعجز يمكف فاؿ نياية الما إلى يستمر

 لمفائض يمكف ال أنو كما المتاحة، ئتمانيةالا تالالتسيي أك الخارجية حتياطاتالا استفادة أك قتراضالا في سراؼإلؿ

 إعادة فإف ثـ كمف الدكلة، حاجة عف تزيد جنبيةألا تالالعـ مف احتياطات تراكـ إلى يؤدم أف قبؿ الطكم يستمر أف

 .الداخمي الديناميكي التكازف مسار تعديؿ يقتضي حتمي أمر الخارجي التكازف

 :تيألكا كىي ؿالختالا لعالج طرؽ ثالث كىناؾ

 :السوق قوة آلية عمى عتمادالبا لالختالا عالج  1.

 أزمة كمع الخارجي، التكازف تحقيؽ عمى الثمف جياز قدرة عمى المجاؿ، ىذا في التقميدم الفكر استقر

 أما التكازف عادةإل القكمي الدخؿ تغيرات نحك نظارألا كجيت كينز أفكار تأثير كتحت القرف ىذا مف ثيناتالالث

 عف فضاؿ لمدكلة الخارجي التكازف تفسير في الدخؿ كتغيرات ئتمافالا تغيرات أماـ المجاؿ فيفسح الحديث التحميؿ

 1.شاممة نظرية إلى الكصكؿ بقصد المتغيرات ىذه نطاؽ في المالية العمميات إدخاؿ

 :التقميدية النظرية 1. 1.

 الخارج ك الداخؿ في ثمافألا لتغيرات نتيجة يتـ ما لدكلة المدفكعات تكازف أف في التقميدية النظرية كتتخمص

 مف عميو القضاء ك جوالبع الكفيمة الظركؼ يخمؽ ؿالاخت فكؿ .ستيرادالا ك التصدير حجـ عمى يؤثر الذم مرألا

 .العامة السمطات مف مباشر تدخؿ إلى حاجة كدكف نفسيا السكؽ قكل
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 السمع أثماف تمعب حيث الصرؼ، ثبات ظؿ في المحقؽ التكازف بيف الجدد كالتقميديكف التقميديكف قتصاديكفالا كيميز

 تقكـ حيث الصرؼ حرية ظؿ في التكازف إعادة في دكرىا الخارج كفي الدكلة في الفائدة أسعار ككذلؾ الخدمات ك

 .الدكر بيذا الصرؼ أسعار

 ما إذا تكافرىا مف البد افتراضات، مف التقميدية النظرية عميو تقكـ ما بتحقؽ التسميـ صعكبة مف الرغـ كعمى

 .الثانية العالمية الحرب حتى امتدت طكيمة فترة المسيطرة ىي العريضة خطكطيا في ظمت فمقد يتـ، أف لمتكازف أريد

 كتفسير المدفكعات ميزاف في التكازف عادةإل القكمي الدخؿ تغيرات عمى الضكء لقاءإل كينز انتظار الكاجب مف ككاف

 1.القرف ىذا العشرينات أكاخر في تكسيج حيرت التي الظاىرة

 إحداث إلى يؤدم الدكلية قتصاديةالا العالقات في ؿالختالا أف النظرية ىذه كمضمكف :الكنزية النظرية 1. 2.

 يعتمد لمتكازف تفسيره كفي ؿالختالا أصابيا التي الدكؿ مف دكلة كؿ في التشغيؿ ك القكمي الدخؿ حجـ في تغيرات

 ستيرادالؿ الحدم الميؿ أما الخارجية، التجارة كمضاعؼ ستيراد،الؿ الحدم الميؿ :ىما أساسيتيف فكرتيف عمى كينز

 في كالتغير الكاردات في التغير بيف النسبة فيك النقصاف، أك بالزيادة الدخؿ في التغير مقدار بيف قةالالع عف فيعبر

 عجز حدكث في كتسبب فائض تحقيؽ عف تكلد الذم اإلنفاؽ في صميألا أك الذاتي، التغير ذلؾ إلى القكمي الدخؿ

 فعف المدفكعات، ميزاف كبيف القكمي الدخؿ بيف تبادلية العالقة تكجد كىكذا خرل،ألا الدكلة مدفكعات ميزاف في

 كبيف الدخؿ بيف ايجابية عالقة لكجكد كنظرا الدخؿ، مستكل عمى الصادرات ستؤثر الخارجية التجارة مضاعؼ طريؽ

 .المدفكعات ميزاف بحالة يرتبط ذاتو الدخؿ مستكل فإف الكاردات عمى الطمب

 السياسة عف النسبي لوالباستؽ التقميدم التحميؿ عمى المدفكعات ميزاف لتكازف الكنزم التحميؿ كيمتاز

 إعطاء في الدخؿ نظرية كنجاح المدفكعات مكازيف في التغيرات تفسير عف الثمف قصكر فإف ذلؾ كمع .المصرفية

 تفسيرا لنا تقدـ ال النظرية فيذه.ذاتيا الدخؿ نظرية في النقص أكجو يمحك ال الحربيف بيف ما فترة في التفسير ىذا

 المدفكعات ميزاف إلى ككاممة تمقائية بصفة التكازف عكدة لتحقيؽ ضماف يكجد ال أنو لذلؾ التكازف، لعممية الكاـ

 قتصادمالا ستقرارالا تحقيؽ ىدؼ بيف تناقض كجكد إمكانية ىذا إلى أضؼ، القكمي الدخؿ تغييرات بسبب المختؿ

 في الدكلة منو تعاني الذم نفسو التناقض كىك المدفكعات، ميزاف تكازف تحقيؽ كىدؼ الكاممة العمالة مستكل عند

 مضطرة نفسيا تجد مدفكعاتيا ميزاف في ؿالباخت تصاب التي فالدكؿ كعميو .التقميدية ثمافألا طريؽ عف التكازف ظؿ

ما القكمي كالدخؿ التشغيؿ استقرار إما مريف،ألا أحد ختيارال  .الدكلي التكازف كا 

 .51ص ذكره، سبؽ مرجع طالب، بف الزىراء فاطمة1
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 كاف الدخؿ فنظرية المدفكعات، ميزاف إلى التكازف عكدة في ثمافألا دكر أىمية مف التقميؿ يمكف ال ذلؾ عمى كةالع

 يقترب كحيث نتعاشالا ظركؼ في قتصادمالا الكضع تفسر ال فإنيا نكماشالا ظؿ في المعقك تفسيرا تعطى كانت

 أجؿ مف جنب إلى جنبا تعمؿ إنما ثمافألا ك الدخؿ تغيرات مف كاؿ أف نرل ىنا كمف .الكاممة العمالة مف الكاقع

 كما .بو خذألا إلى الحديث قتصادمالا الفكر يتجو ما كىذا لمدكلة، الخارجية قتصاديةالا العالقات في التكازف تحقيؽ

 الساكف التحميؿ إلى ينصرؼ إنما رأينا كما المضاعؼ، طريؽ عف القكمي الدخؿ زيادة في الخارجية التجارة دكر أف

 زيادة عمى ثرألبا ال ك حقةالاؿ الفترات في المترتبة ثارآلبا ييتـ ال بالتالي ك الزمف، عنصر عتبارالا في يأخذ كاؿ

 .لمدكلة اإلنتاجية الطاقة

 مبدأ ىك كىكذا .الدخؿ لتغيرات تابعا متغيرا باعتباره ال ستثمارالا إلى النظر يمكف فإنو القيكد ىذه تركنا فإذا

 كبذلؾ فترتيف، بيف القكمي الدخؿ في الزيادة مدل عمى ستثمارالا عمى الطمب يتكقؼ المبدأ ليذا فكفقا .المعجؿ

 السمع عمى الطمب زيادة إلى كيةالستوالا السمع عمى الطمب في خاص كبكجو القكمي الدخؿ في الزيادة تؤدم

 فزيادة الخارجية، التجارة معجؿ طريؽ عف القكمي الدخؿ في تؤثر قد الخارجية التجارة فإف كبالمثؿ .ستثماريةالا

 1.القكمي الدخؿ زيادة إلى تؤدم ثـ كمف حقة،الاؿ فترات في لمدكلة اإلنتاجية الطاقة زيادة إلى تؤدم قد الصادرات

 : الدولية المالية التدفقات طريق عن التوازن 1. 3.

 التدفقات أثر الحسباف في تأخذ ال ثماف،ألا أك الدخكؿ في التأثير طريؽ عف الخارجي التكازف إعادة نظرية إف

 السمع تدفقات بيا تسيـ التي الدرجة بنفس الدكلية المدفكعات تكازف عمى المحافظة في ىذه تسيـ ذلؾ كمع المالية،

   :كلىألفا عتبارالا في مسألتيف أخذ مف البد ما، دكلة في التكازف حالة مف قاالكانط .الخدمات ك
 أك التغير ىذا تصحيح عمى قادرة المالية التدفقات في تمقائي تغير شكؿ في فعؿ ردكد حدكث احتماؿ ىي

 رصيد في المستقؿ التغير يعقب أف احتماؿ ىي :كالثانية الجارية، تالالمعاـ رصيد في مماثمة بحركة تعكيضو

 .المالية التدفقات في معكضة تغيرات الجارية تالالمعاـ

 زيادة نتيجة أك الدكلة، في طارئة خارجية استثمارات نتيجة يككف قد المالية التدفقات في التمقائي كالتغير

 اإلطار ىذا كفي .سابقا رأيناىا التي العمميات مف آخر نكع أم أك مصرفي، ائتماف نتيجة أك النامية، لمدكؿ المعكنات

 رصدةألا تدفقات في تتمثؿ التي كتمؾ المالية كراؽألا بسكؽ المتصمة التدفقات بيف قؿألا عمى التمييز مف البد

 .النقدية
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 لرؤكس منتظـ تدفؽ يحدىا التي اآلثار نفس يحدث ال المضاربة بقصد مكاؿألؿ التحكم أف الكاضح كمف

 يطابؽ بصدده نحف الذم قتراضالا ك .ستثمارالا كراء تسعى التي المالية المؤسسات أك الحككمات مف مكاؿألا

 سكؽ ك النقد سكؽ في الكقت نفس في تؤثر ىنا التصحيح ككسيمة ." تالالتحكم بنظرية " المعركفة النظرية اقترض

 المتاحة مكاناتإلا تخفيض إلى مر،ألا بادئ في الصرؼ، سكؽ طريؽ عف مكاؿألا تحكيؿ يؤدم إذ .المالية كراؽألا

 في عاـ انكماش ذلؾ عمى كيترتب .المصرفي الجياز سيكلة يخفض كما ، مكاؿألا بتصدير يقكمكف الذيف أكلئؾ

 رؤكس تنتقؿ التي الدكلة في عكسية كآثار مكاؿ،ألا لرؤكس المصدرة الدكلة في الفائدة أسعار كارتفاع ئتمافالا

 فمك ذلؾ، عمى مرألا يقتصر الك .جنبيةألا مكاؿألا رؤكس بدكره يجذب الفائدة سعر في رتفاعالا كىذا .إلييا مكاؿألا

 جؿ،ألا طكيمة أمكاؿ رؤكس في تمثؿ لك أدؽ بمعنى أك المالية، كراؽألا سكؽ مكاؿألا رؤكس تصدير مصدر كاف

ما الداخمي، دخارالا في زيادة إلى إما يستند فإنو  كاف الخارج إلى الداخمية السكؽ مف نقدية رصدةألا تحكيؿ إلى كا 

 دخار،الا زيادة ؾ،الستوالا لخفض نتيجة إما انكماشية، النتائج تككف الحالتيف كمتا كفي .استثمارىا الممكف مف

 كىنا .الدخؿ في انخفاض ذلؾ عمى كيترتب .المالية كراؽألا سكؽ في الفائدة أسعار رتفاعال نتيجة األسعار خفض

تاحة الكاردات نقص بسبب الجارية العمميات ميزاف في فائض كيظير الفائدة أسعار فترتفع دكره المضاعؼ يمعب  كا 

 .لمتصدير المكارد

 في السابؽ الفرض نفسو ىك ىنا البداية فرض فإف الجارية تالالمعاـ رصيد في الذاتية لمتغيرات كبالنسبة

 تؤدم مالية تدفقات ىناؾ كانت إذا بما يتعمؽ كردم الذم السؤاؿ ك ثماف،ألا ك الدخؿ تغيرات طريؽ عف التكازف حالة

 .المالية كراؽألا سكؽ أك النقد، سكؽ طريؽ عف التكازف استعادة إلى

 ئتمافالا في كتكسع الصرؼ سكؽ في تالالعـ فيض إلى المدفكعات ميزاف فائض يؤدم النقد سكؽ ففي

 أم النتائج نفس ذلؾ عمى كيترتب ئتماف،الا تغيرات طريؽ عف التكازف بصدد كنحف رأينا كما المصرفية، السيكلة ك

 السيكلة تدفؽ أف إذ ئتماف،الا سكؽ في الكقت نفس في تحدث أخرل آثار كثمة .الجارية تالالمعاـ فائض تخفيض

 مكاؿألا رؤكس تصدير إلى يؤدم مما جؿ،ألا قصيرة الفائدة أسعار كبخاصة الفائدة، أسعار خفض إلى يؤدم

 إلى بدكرىا، المالية كراؽألا سكؽ في السيكلة زيادة كتؤدم .الخارج في نسبيا العالمية الفائدة أسعار مف ستفادةالؿ

 لنجاح ساسيألا الشرط ك .جؿألا طكيؿ الفائدة سعر انخفاض إلى كبالتالي قراض،إلؿ المتاحة مكاؿألا عرض زيادة

 النقدية السيكلة زيادة بقصد مضادة سياسات إتباع ك النقدية السمطات تدخؿ عدـ ىك الحالة ىذه في المالي التكازف

 كيدؿ .المدفكعات ميزاف فائض نتيجة زادت ما إذا بأكؿ أكاؿ امتصاصيا أك المدفكعات، ميزاف في العجز لتعكيض

ما بصددىا نحف التي النظرية ذلؾ يدحض ال ك يتحقؽ، قمما الشرط ىذا أف عمى الحديث التاريخ استقراء  يشير كا 
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 .لمدكلة  العامة قتصاديةالا السياسة أىداؼ تناقض
 طريؽ عف الحقيقية المكارد تالكتحكم مكاؿألا رؤكس حركات بأف القكؿ يمكف السابؽ التحميؿ ضكء كفي

 ضافةإلبا الكماؿ عف بعيدة ساليبألا ىذه ككف أف غير .الطكيؿ جؿألا في خرآلا في أحدىما يؤثر الجارية العمميات

 في مدتو طكؿ كالى الخارجي التكازف في ؿالختالا حدكث تكرار إلى يؤدم متعارضة، حككمية سياسات انتياج إلى

 1.ؿالختالا ذلؾ كطأة اشتداد عف فضاؿ حياف،ألا بعض

 : الدولة تدخل بواسطة المدفوعات ميزان في لالختالا جالع  2.

 يعنيو لما المدفكعات لميزاف التكازف عادةإل كشأنيا السكؽ قكل الدكلة في العامة السمطات تدع الأ كثيرا يحدث

 كاستقرار ثمافألا تثبيت سياسة مع يتعارض ما كىك القكمي، كالدخؿ ثمافألا مستكيات في بتغيرات السماح مف ىذا

 قتصادمالا التكازف إلى بالنسبة أكلكية الدكلة تعطييا التي السياسة كىي الكاممة، العمالة مستكل عند القكمي الدخؿ

 .الخارجي

   .المدفكعات ميزاف ؿالاخت جاللع السياسات مف العديد إلى السمطات ىذه تمجأ الحالة ىذه كفي
 نظاـ( الكمية كالقيكد الصرؼ، عمى الرقابة مثؿ المباشرة السياسات بيف التمييز يمكف المجاؿ ىذا كفي

 . الخ ... لمصادرات عاناتإلا أك الدعـ تقديـ مثؿ المباشرة غير السياسات كبيف الجمركية، كالضرائب ،)الحصص

 .المدفكعات ميزاف في لمعجز جالكع الصرؼ سعر تخفيض إلى تمجأ أف لمدكلة يمكف كما

 إما ىي ما لدكلة الجارية تالالمعاـ ميزاف جاللع تتخذ إجراءات أم أف قتصادييفالا مف الكثير كيرل

ما نفاؽإلا لخفض إجراءات  .نفاؽإلا لتحكيؿ إجراءات كا 

 نفاؽإلا خفض إجراءات اتخاذ مف فالبد لمدكلة الجارية التالمعاـ ميزاف في فائض تحقيؽ أريد إذا أنو بمعنى

 كفي الكاردات عف بعيدا اإلنفاؽ بتحكيؿ أك ستيراد،الؿ الحدم الميؿ طريؽ عف الكاردات خفض يمكف حتى المحمي

 .معا جراءيفإلا يجمع سيكيالالؾ جالالع أما .محميا المنتجة السمع اتجاه

 إلى  األثمافانخفاض يميؿ حيف في نفاؽ،إلؿ خفضا يعتبر ؾالستوالؿ المكجو الخفض ك ستثمارالا في فالتأثير

 فإف بفائض تتمتع التي الدكلة في أما العجز، مف تعاني التي الدكلة في المحمية السمع إلى الكاردات مف التحك ككنو

 مف تعاني التي الدكلة صادرات مرألا الكاقع في ىي التي الكاردات إلى المحمية السمع مف التحكؿ إلى يميؿ نفاؽإلا

 الدكلة في الكاردات أثماف يرفع أنو ،اإلنفاؽ تحكيؿ سياسة في تغييرا يعد الصرؼ سعر خفض فإف كذلؾ . العجز

 .الخارجي العالـ في لممشتريف الصادرات أثماف كيخفض العجز، مف تعاني التي

 
 .52ص ذكره، سبؽ مرجع طالب، بف الزىراء فاطمة1
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 عمى نفاؽإلا تحكيؿ سياسة تفضؿ الدكؿ أف كيبدك .نفاؽإلا لتحكيؿ سياسة أيضا ىي الجمركية كالتعريفة

 أف الكاقع إذ ، الصرؼ أسعار تغيير كىك فعالية نفاؽإلا تحكيؿ كسائؿ أكثر تقاكـ أنيا رغـ نفاؽإلا تخفيض سياسة

 سياسة أف تجد الجمركية التعريفات جانب إلى الدكؿ، تعارضو ما ىك نفاؽإلا خفض سياسة في نكماشيالا الجانب

 ثمافألا كدعـ النقد عمى الرقابة كنظـ الكاردات حصص معظـ فييا يدخؿ الدكؿ، استخدمتيا التي اإلنفاؽ خفض

 .الخ... لمكاردات المنافسيف المحمييف المنتجيف
 

 عف ثمافألا خركج بسبب عجز، ما دكلة لدل كاف فإذا .المشكمة تحؿ ال كحدىا نفاؽإلا تحكؿ سياسة كلكف

 إلى تؤدم سكؼ المحمية السمع إلى الكاردات مف نفاؽإلا تحكؿ إلى تؤدم التي السياسات فإف ليا، المحدد الخط

 ميزاف مركز سيسكء ،اإلنفاؽ نتيجة المحمية ثمافألا عمى تصاعدية خطكط ككضع المحمية السمع عمى الطمب زيادة

 أف قؿألا عمى فالبد المدفكعات ميزاف عجز إزالة في لمنجاح أفضؿ فرص عمى لمحصكؿ ك .جديد مف المدفكعات

 .التضخمية الظكاىر استئصاؿ يمكف حتى نفاؽإلؿ كاؼ خفض نفاؽإلا تحكؿ سياسة يصاحب

 

 فحسب مؤقتا يككف أف بو يقصد أنو كلو المدفكعات، ميزاف في ؿالختالا لعالج الدكلة تدخؿ أف بالذكر كجدير

 قد أنو عف الفض ؿالختالا عالج في عمميا مباشرة مف التمقائية القكل يمنع أنو كذلؾ دائما، التدخ يككف قد أنو الإ

 تككف أف يمكنيا المختمفة بإجراءاتيا الدكلة تدخؿ آف فالكاقع .الحقيقية أسبابو بإىماؿ كيسمح صميةألا مصادرة يخفي

 خصألا كعمى .المدفكعات ميزاف في لمعجز الحقيقية سبابألا إزالة إلى تيدؼ سميمة اقتصادية سياسة عف البدم

 .خرلألا الدكؿ مع بالمقارنة الدخؿ في ثمافألا كارتفاع القكمي قتصادالؿ التضخمي تجاهالا
 

 فيـ بيا يتعيف التي الكيفية ىي كىذه أسبابو، معالجة مف البد التكازف ؿالاخت لعالج أنو إلى نشير كأخيرا

 1.الحقيقي بمعناىا التسكية سياسة
 

 
 
 
 
 
 
 .83-79ص سابؽ،ص ،مرجعاهلل  عكض حسيف زينب1

 

33 

 



 ةاةاايزانةاللتقار دفوعقتلما ميزانبينةكصةمنةالفرفة سعرعال مة : الثقني الففص
 
 
 

 : المدفوعات ميزان عمى الصرف أسعار تغيرات أثر  :المطمب الرابع

 أسعار تأثير آلية ك المدفكعات بميزاف الصرؼ سعر قةالع إلى التطرؽ المبحث ىذا في سنحاكؿ

 .المدفكعات ميزاف عمى الصرؼ أسعار تغيرات أثر ك المدفكعات ميزاف عمى الصرؼ

 

 : المدفوعات بميزان الصرف سعر قةالع  1.

 أك الجارية ،سكاء تالالمعاـ مختمؼ مف مصدره يستمد إنما جنبيألا الصرؼ عرض أف المعركؼ مف

 الكقت نفس في يمثؿ كالذم المدفكعات ميزاف في تالالمتحص جانب ،أك الدائف الجانب في تظير التي ، الرأسمالية

 عرض المقابؿ في يمثؿ إنما جنبيةألا العممة عمى الطمب فإف كبالمثؿ ، الكطنية العممة عمى المقيميف غير طمب

 جانب أك المديف الجانب في تظير التي تالالمعاـ مختمؼ مف مصدره يستمد الذم الكطنية لمعممة المكاطنيف

 بالتكازف يعرؼ لما كفقا المدفكعات ميزاف بتكازف يرتبط إنما الحرة الصرؼ سكؽ في التكازف فإف كعميو المدفكعات

 دكف تمقائية بصكرة المدفكعات ميزاف في ؿالختالا تصحيح عمى الصرؼ سعر في التغيرات تعمؿ حيث السكقي

 1.دكلية بأرصدة حتفاظالؿ الحاجة

 كالتي.تالالتحكم دفعات ككذلؾ كالخدمات لمسمع التجارم الميزاف كىك فاالميز ىذا في كؿألا الحساب فنجد

 البمد مقيمي بكاسطة الدفع في زيادة تعطى معاممة أم أف في المدفكعات ميزاف لحسابات البسيطة القاعدة تمثؿ

 .البمد لذلؾ المدفكعات ميزاف في عجز عف عبارة تككف

 التي الصرؼ بسعر يرتبط ىك ك الماؿ رأس تدفقات صافي المدفكعات ميزاف مف الثاني الجانب في نجد

 أثرا الصرؼ سعر في التغيرات تبدم. مرف أك ثابت صرؼ بسعر مرألا تعمؽ سكاء خرآل اقتصاد مف أنظمتو تختمؼ

 المنتجة كالخدمات لمسمع التنافسية القدرة خفض إلى لمعممة الخارجية القيمة ارتفاع كيؤدم ، المدفكعات ميزاف عمى

 الصرؼ سعر تخفيض يؤدم ذلؾ مف العكس ،كعمى لممقيميف بالنسبة جاذبية أكثر الكاردات أسعار كتجعؿ ، محميا

 في ؿالاخت حدكث عند ك لممقيميف بالنسبة جاذبية أقؿ الكاردات أسعار كتجعؿ لمصادرات التنافسية القدرة زيادة إلى

 الخارجية العممة قيمة رفع أك تخفيض تشمؿ ك إليو التكازف عادةإل الطرؽ مف مجمكعة تتكافر ، المدفكعات ميزاف

 2.جنبيةألا بالعممة قياسيا ) أغمى (أرخص الكاردات أك الصادرات أسعار لجعؿ

 
 144. ،ص2010النشر،مصر، دار بدكف الدكلية، التجارة زغمكؿ، ميراندا1

 دفعة الجزائر جامعة التسيير، عمـك ك االقتصادية العمـك كمية ماجيستير، مذكرة ،2006-1963الجزائر في محدداتو ك الصرؼ ،سعر شيباني سميماف2

 .107،ص2008-2009
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 : المدفوعات ميزان عمى الصرف أسعار  تأثير آلية   2.
 

 حيث ، النقدية السمطات قبؿ مف تقيدىا كعدـ الصرؼ أسعار حرية ىي ليةآلا ىذه عمييا تقكـ التي الشركط أىـ
 الحاجة دكف تمقائية بصكرة المدفكعات ميزاف في االختالؿ تصحيح عمى الصرؼ سعر في التغيرات تعمؿ

 .دكلية بأرصدة لالحتفاظ

 كبالتالي جنبيةألا العمالت إلى يحتاج ما عادة معيف لقطر المدفكعات ميزاف في عجز حدكث ةاؿح في
 انخفاض إلى ستؤدم المحمية العممة عرض زيادة أف كيبدك جنبيةألا سكاؽألا فمي عممتو لعرض يخاطر سكؼ
 بنظيراتيا مقارنة المحمية كالخدمات السمع أسعار انخفاض إلى يؤدم ما كىذا المذككرة سكاؽألا في سعرىا

 كارداتو انخفاض مقابؿ صادراتيا زيادة كبالتالي القطر منتجات عمى الطمب زيادة عنو ينتج ما كىذا جنبيةألا
 مف الدكلة فستقمؿ فائض كجكد حالة في أما ، المدفكعات ميزاف إلى التكازف يعكد حتى العممية ىذه كتستمر
 المحمية المنتجات عمى الطمب سينقص كبالتالي األخرل تالالعـ مقابؿ قيمتيا سترتفع كبالتالي عممتيا عرض

 .الكاردات زيادة إلى يؤدم ما كىذا الصادرات ستنقص أم
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المدفوعات  ميزان عمى الصرف أسعار تغيرات أثر.3
 : يمي كما المدفكعات ميزاف عمى الصرؼ أسعار تقمبات أثر تكضيح يمكف 

 مف يستكرد أف A البمد أراد فإذا .المصدر البمد عممة الإ بمديف بيف التجارية الصفقات تبـر  الحيافألا معظـ في
 تبديؿ يمكف حيافألا مف الكثير في لكنو B البمد بعممة لديو الكاردات ىذه قيمة تكفر يضمف أف بد الؼ B البمد
 الصرؼ بسعر A البمد عممة مف الكاحد مقابؿ B البمد بعممة المدفكع السعر نسمي B. البمد بعممة A البمد عممة
 المعركضة B البمد عممة مف لمكميات تبعا نخفاضالا أك االرتفاع إلى الصرؼ سعر كيتعرض ، A البمد لعممة
 إلى الصرؼ بسعر يميؿ العرض مع بالمقارنة الطمب فارتفاع .منيا المطمكبة لمكميات A البمد بعممة لمبيع

 .بالعكس العكس ك رتفاعالا

 كميا تتعامؿ خرلألا البمداف أف كلنفرض A البمد في التجارم الميزاف في عجزا ىناؾ أف فآلا لنفرض
 مف A البمد في جنبيألا القطع عمى الطمب يككف الحالة ىذه في .جنبيألا القطع اسـ عمييا نطمؽ كاحدة بعممة
 ما يختؿ الحالة ىذه في .البمد ىذا صادرات عف الناجـ جنبيألا القطع عرض مف أكبر كارداتو قيـ تسديد أجؿ

 المدفكعات ك المخططة المقبكضات بيف جنبيألا بالقطع الفرؽ يمثؿ الذم A لمبمد المدفكعات بميزاف نسميو
 A. البمد في المخططة

 أك الخارج مف القركض طريؽ عف المدفكعات ميزاف إلى التكازف يعاد أف فإما : احتماليف بيف تككف كىنا
ما ،A البمد إلى الخارج مف مكاؿألا رؤكس انتقاؿ أك المساعدات  سعر يرتفع أم A البمد عممة قيمة تنخفض أف كا 

 .األخرل تالالعـ مقابؿ A البمد لعممة بالنسبة الصرؼ

 البمد منتجات كانخفاض A البمد في جنبيةألا المنتجات أسعار ارتفاع إلى A البمد عممة قيمة انخفاض كيؤدم
A  البمد في التبادؿ معدؿ ينخفض كىكذا الخارج في .A 

 بيذا الخارج إلى صادراتو كتزايد الخارج مف كارداتو تناقص إلى A البمد في التبادؿ معدؿ انخفاض كيؤدم
 سياسة تبدك كىنا .نيائية بصكرة أخيرا يختفي ثـ تدريجيا تناقضا A لمبمد المدفكعات ميزاف في الخمؿ يتناقص
 .التجارم الميزاف إلى التكازف إعادة عمى قادرة جنبيألا القطع مف الطمب ك العرض كآلية الصرؼ سعر حرية

 يجعؿ مما ضعيفة سعارألؿ بالنسبة الصادرات ك الكاردات عمى الطمب مركنات تككف معينة تالحا في لكنو
 .المدفكعات ميزاف إلى التكازف إعادة عف عاجزة الصرؼ سعر حرية سياسة
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 عمى ضارة آثار لو يككف مما الصرؼ سعر في كبير انخفاض إلى السياسة ىذه تؤدم قد حيافألا بعض كفي
 الداخمي التبادؿ عمميات عمى خطيرة انعكاسات لو فيككف بمياميا فرادألا ثقة كعمى البمد عممة استقرار

 استخداـ طريؽ عف لمصرؼ مستقر سعر عمى المحافظة تفضؿ قد البمد في النقدية السمطات فإف ليذا؛كالخارجي
 .خرلألا البمداف مف كارداتيا عمى كمية قيكد كضع طريؽ عف أك الذىب كمف جنبيةألا تالالعـ مف احتياطاتيا

 تالالعـ ك عممتيا بيف تتـ التي الصرؼ عمميات عمى مشددة رقابة فرض إلى أحيانا السمطات ىذه تمجأ كما
 1.خرلألا

 كلىألفا جنبيةألا تالبالعـ عممتيا صرؼ سعر حكؿ اثنتيف سياستيف بيف تختار أف الحككمة عمى يككف كىكذا
 اتخذت الحككمة أف مثاؿ لنفرض .الصرؼ سعر حرية سياسة ىي الثانية ك الصرؼ سعر تثبيت سياسة ىي
 الكاردات زيادة اإلجراءات ىذه شأف فمف ؾ،الستوالا ك الدخؿ كزيادة ستثمارالا لتنشيط جراءاتإلا مف جممة

 تمجأ أف فإما .المحمية العممة الصرؼ سعر انخفاض إلى يؤدم أف يمكف المدفكعات ميزاف في خمؿ كظيكر
 سعر بانخفاض فتسمح المدفكعات ميزاف إلى التكازف عادةإل الصرؼ سعر حرية ؽالإط سياسة إلى الحككمة
ما العممة، صرؼ  فتسمح المدفكعات ميزاف إلى التكازف عادةإل الصرؼ سعر حرية ؽالإط سياسة إلى تمجأ كا 

ما بالعممة، الصرؼ سعر بانخفاض  الحالة ىذه في عمييا كيككف الصرؼ سعر تثبيت سياسة إلى تمجأ أف كا 
 .أخرل بكسائؿ المدفكعات ميزاف إلى التكازف إعادة

 تصدير مف كيحد جنبيةألا مكاؿألا رؤكس مف مزيد اجتذاب إلى يؤدم مما الفائدة سعر رفع الكسائؿ ىذه مف
 تقميص إلى أيضا الفائدة سعر رفع كيؤدم .المحمية العممة عمى الطمب كيزيد الخارج إلى الكطنية مكاؿألا رؤكس

 التجارم الميزاف إلى التكازف كعكدة الكاردات تناقص إلى بدكره يؤدم مما القكمي الدخؿ انخفاض ك ستثماراتالا
 حساب عمى تككف إنما الصرؼ سعر تثبيت سياسة أف ىنا الكاضح كمف .الكطنية العممة الصرؼ سعر كرفع

 حرية ؽالإط سياسة فيو الحككمة تتبنى آخر سيناريك عف نتحدث أف كيمكف .قتصادمالا النمك تالمعد تخفيض
 الطمب زيادة إلى يؤدم مما قتصادمالا النمك تالمعد زيادة إلى الحككمة تسعى السيناريك ىذا في الصرؼ، سعر
 الحالة ىذه في . الكطنية العممة الصرؼ سعر انخفاض ك المدفكعات ميزاف في عجز كظيكر الكاردات عمى
 في رفع الحككمة ىدؼ لتحقيؽ ثمنا الكطنية العممة الصرؼ سعر انخفاض ك الصرؼ سعر حرية سياسة تبدك
 كؿ مف تتكخاىا التي النتائج ضكء عمى تمؾ أك السياسة ىذه تتبع الحككمة أف كبدييي .قتصادمالا النمك معدؿ
 2 .سياسة

 161 – 162. ص ص ،2002 عماف، التكزيع، ك لمنشر لمدكلية العممية الدار الكمي، قتصادالا شقر،ألا أحمد1

 .162 ص ذكره، سبؽ مرجع شقر،ألا أحمد2
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 ن التجاري       ا االختالل في الميزالتوازن :المبحث الثاني

 ن التجاري   اأسباب االختالل في الميز : األولالمطمب 

ف التجارم باختالؼ الدكؿ كالظركؼ المحيطة بيا، باإلضافة إلى ا تعد أسباب االختالؿ في الميز
:  ت االختالؿ، كيمكف التمييز بيف األسباب االقتصادية ك األسباب غير االقتصاديةاالخصائص المميزة لفتر

    :أسباب اقتصادية . 1 

ف التجارم ا لقكة العالقة المكجكدة بيف سعر الصرؼ  ك الميزانظر: التقييـ الخاطئ لسعر صرؼ العممة المحمية 
فإنو إذا كاف سعر صرؼ عممة الدكلة أكبر مف قيمتيا الحقيقية ،فسيؤدم ذلؾ إلى ارتفاع أسعار السمع المحمية 
مف كجية نظر األجانب مما يؤدم إلى انخفاض الطمب الخارجي عمى ىذه السمع ك بالتالي حدكث اختالؿ في 

حالة تحديد سعر صرؼ العممة المحمية بأقؿ مف قيمتيا، مما يؤدم  ف التجارم لمدكلة، كالعكس صحيح فياالميز
 ف التجارم لمدكلةات مقابؿ تقمص الكاردات كبالتالي يحدث اختالؿ أيضا في الميزاإلى تكسع الصادر

ت الييكمية لالقتصاد الكطني ك خاصة ىيكؿ التجارة ا ىي األسباب المتعمقة بالمؤشر:أسباب هيكمية.2.1
ت أك كاردات، ك ىذا ما ينطبؽ عمى اقتصاديات الدكؿ النامية، حيث يتميز ىيكؿ االخارجية سكاء صادر

تيا بالعكامؿ الخارجية اتيا بالتركيز السمعي، أم اعتمادىا عمى سمعة أك سمعتيف أساسيتيف، كتتأثر صادراصادر
 .  المؤثرة عمى الطمب الخارجي لمنتجاتيا في األسكاؽ الخارجية

 ك تشمؿ عمى التقمبات التي تحدث في النشاط االقتصادم لمدكؿ التي تعاني مف خمؿ في :أسباب دورية .3.1
   1: ت االقتصادية التي تمر بيا الدكلة، كمف بينيا نذكر انيا التجارم، أم حسب الدكراميز

 المتقدمة كانعكاساتيا عمى الدكؿ النامية الرأسمالية التي تمس الدكؿ :األزمات االقتصادية المتكررة.1.3.1
 . ت، ككف أسكاؽ الدكؿ النامية تعتبر أسكاؽ خارجية ىامة ليااكتأثير ذلؾ عمى حركة الصادر

 كىذا مف شأنو التأثير عمى ظركؼ العرض كالطمب :ت أذواق المستهمكين محميا وخارجيااتغير.2.3.1
 . باإلضافة إلى تأثيره عمى ىيكؿ التجارة الخارجية

 التي مف شأنيا تعديؿ حرية التجارة الخارجية مف خالؿ التعريفة الجمركية كنظاـ :العوائق التجارية .3.3.1
الحصص رغـ محاكلة بعض الدكؿ التخفيؼ مف حدتيا بإنشاء تكتالت اقتصادية فيما بينيا إللغاء كؿ ىذه 

 . ت كالكارداتاالقيكد ، كىذا سكؼ يؤثر عمى القدرة التنافسية لمدكلة ك التأثير عمى حركة الصادر

    :أسباب غير اقتصادية. 2 

االختالالت الجكية كما قد ينجر عنو مف ككارث طبيعية كالفيضانات التصحر ،أك نفاذ : عكامؿ طبيعية-
عية، كزيادة كارداتيا مف االثركات الطبيعية، مما قد يؤدم إلى انخفاضات مفاجئة في تصدير بعض السمع الزر

 . السمع الضركرية
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عات متمركزة في الدكؿ المتقدمة ما اعات عالمية، حيث أف االخترافقو مف اخترا كما ير:التقدم التكنولوجي.1.2
يؤدم إلى تخفي تكاليؼ كنفقات اإلنتاج، كبالتالي انخفاض األسعار مع بقاء أسعار منتجات الدكؿ النامية 

مرتفعة، كما أف التقدـ التكنكلكجي يغني عف استعماؿ بع المكاد األكلية التي كانت تستكردىا الدكؿ المتقدمة مف 
ت ىذه األخيرة، التي ّتمثؿ المصدر األساسي في تجارتو الخارجية، مما االدكؿ النامية، كبالتالي انخفاض صادر

نيا التجارم، كبالتالي فإف التقدـ التكنكلكجي يؤدم إلى إضعاؼ القدرة التنافسية لمدكؿ ايؤدم إلى عجز في ميز
  1. النامية

في ينتج عنو زيادة الطمب عمى الكاردات خاصة السمع ا حيث أف زيادة النمك الديمغر:في االنمو الديمغر.2.2
االستيالكية، باإلضافة إلى تطبيؽ سياسة رفع األجكر كالتي بدكرىا تؤدم إلى زيادة نفقات اإلنتاج كبالتالي 

.   تيااتدىكر القدرة التنافسية الخارجية لمدكلة نتيجة ارتفاع أسعار صادر
ت ا كقياـ الحركب أك المقاطعات االقتصادية كما ليا مف أثر عمى معدالت الصادر:الظروف السياسية .3.2

.   خاصة إذا كانت إحدل ىذه الدكؿ تمثؿ سكؽ خارجي فعاؿ لمدكلة
 التي يككف ليا أثر خاصة في الدكؿ المتقدمة الصناعية، ألنيا تؤدم إلى شمؿ :بات العمالية ااإلضر.4.2

العميمة اإلنتاجية كزيادة التكاليؼ كيؤدم بدكره إلى زيادة الكاردات، كانخفاض الطمب عمى العممة المحمية ك 
.  2بات الصناعات المكجة بالدرجة األكلى لمتصديرايتجمى تأثيرىا أكثر إذا مست ىذه اإلضر

 
 
 
 
 
 
 
  .  123، ص 2003 ، لبناف، ية الحمبي الحقكؽمنشكرات، الدكؿصاد االقت  أساسيات كمجدم محمكد شياب ،ٔعادؿ احمد حشيش1

ؽ صاد ا كلي ، العالقاتهللب حسف عكض فزی2  ،ص2004دية ك النقدية ك ا كلية، دار الجامعة الجديدة، مصر، االقتصا، اال 
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ْ اٌتدبرٞ  ااٌؼاللخ ث١ٓ سؼر اٌظرف ٚ ا١ٌّس : 01اٌشىً رلُ 

  

 

 
 

 

 

.  320، ص 1999ِحّذ س١ذ ػبثذ، اٌتدبرح اٌذ١ٌٚخ، ِىتجخ ِٚطجؼخ اإلشؼبع اٌف١ٕخ، ِظر،: اٌّظذر  
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 ن التجاري  ااألساس النظري لمعالقة بين سعر الصرف و الميز: المطمب الثاني

يعد سعر الصرؼ كسياساتو مف بيف األساليب التي تعتمد عمييا السمطات النقدية في معالجة الخمؿ في 
ف التجارم، حيث يعتبر سعر الصرؼ عامؿ أساسي في تحديد أسعار السمع المتبادلة بيف الدكؿ،كنتيجة االميز

ت ات االقتصادية كالتكجيات الحديثة نحك اقتصاد السكؽ ك تطكرت أنظمة الصرؼ لمكاجية تمؾ التغيرالمتطكر
كمع تطكر الفكر االقتصادم كظيكر األفكار النقدية برزت عدة أفكار لتحميؿ العالقة بيف أسعار الصرؼ ك 

 .حركة التجارة الخارجية

ن التجاري  اتأثير تقمبات سعر الصرف عمى الميز.1
  :تأثير سعر الصرف عمى الواردات . 1.1 

إف تخفيض قيمة العممة المحمية يجعؿ أسعار الكاردات أكثر ارتفاعا داخميا، أما سعرىا مقكما بالعممة 
األجنبية فيظؿ دكف تغيير كبالتالي فإف حجـ الكاردات بالتأكيد سكؼ يتقمص، كمنو ستنخفض الكمية المطمكبة 

 .  مف الصرؼ األجنبي

ف التجارم اأما في حالة ارتفاع قيمة العممة أك لجكء الدكلة إلى رفعيا بغية تقميؿ أعباء كارداتيا عمى الميز
يؤدم إلى زيادة حجـ الكاردات مف الخارج مما يؤدم إلى زيادة المعركض المحمي مف السمع فتنخفض 

                           .  1األسعار، إضافة إلى خفض تكمفة اإلنتاج نتيجة خفض تكمفة الكاردات مف المكاد الخاـ
 ك يمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ 
معدل الصرف و : (2)الشكل رقم :  التالي

  الطمب عمى الواردات   كالعرض

  

  

          . 8،ص2006ٔشأد ٔج١ً اٌٛو١ً ،اٌتٛازْ إٌمذٞ ٚ ِؼذي اٌظرف شروخ ٔبش ٌطجبػخ،ِظر،:  اٌّظذر    

  
                                                            

 

صادية ، فرع التخطيط،  تؽاالرة نيؿ شيادة الماجستير في العمـك ؾرية، مذئات الجزاعلى تطكر المدفكعة كانعكاساتيا ملخارجاارة جليفة ،تطكر التخلعيدم 1
.62  ،ص2002- 2001
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د ك٢ اصبثزخ ثٔؼ٠٘ ال رزأصش ثبُزـ٤ش SMع داُخ ع سع اُٞاسداد اٝ ثبكزش (2) ٖٓ خالٍ اُشٌَ سهْ

   :د ٓؼذٍ اُظشف، ؽ٤ش اكاٜٗب رغزغ٤ت ُزـ٤ش DMٓؼذٍ اُظشف، ك٢ ؽ٤ٖ داُخ اُطِت ػ٠ِ اُٞاسداد 

QM : رٔضَ ٤ًٔخ اُٞاسداد أُطِٞثخ أٝ أُؼشٝػخ ٝ  FM :رٔضَ عؼش اُٞاسداد ٖٓ اُؼِٔخ األع٘ج٤خ  . 

ٝ ا٤ٌُٔخ  ٣0Eزؾون اُزٞاصٕ ٣ٌٕٝٞ ٓؼذٍ اُظشف اُزٞاص٢ٗ 0Pأٗٚ ػ٘ذ اُ٘وطخ  (2)رلُ ٝ ٣ٞػؼ اُشٌَ 

 (اٗخلبع ٓؼذٍ اُظشف )Aكارا اكزشػ٘ب اسرلبع ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ُِذُٝخ  0Qأُطِٞثخ ٖٓ اُٞاسداد رٌٕٞ 

ثٔب ٣إد١  1Pٝرزؾذد ٗوطخ رٞاصٕ عذ٣ذح ػ٘ذ  1DMكإ داُخ اُطِت ػ٠ِ اُٞاسداد رزغٚ ثبرغبٙ ا٤ٔ٤ُٖ ُزظجؼ 

  .  1Q: ئ٠ُ 0Q: ئ٠ُ اسرلبع ٤ًٔخ اُٞاسداد ٖٓ

كإ داُخ اُطِت  (اسرلبع ٓؼذٍ اُظشف) Aٝػ٠ِ اُؼٌظ ئرا اكزشػ٘ب اٗخلبع ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ُِذُٝخ 

ثٔب ٣إد١ ئ٠ُ اٗخلبع  2Pٝرزؾذد ٗن ح رٞاصٕ عذ٣ذح ػ٘ذ  2DMػ٠ِ اُٞاسداد رزؾشى ٗبؽ٤خ ا٤ُغبس ُزظجؼ 

   .2Q: ئ٠ُ 0Q: ٤ًٔخ اُٞاسداد ٖٓ

ٝٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثإٔ ا٤ٌُٔخ أُطِٞثخ ٖٓ اُظشف األع٘ج٢ رخزِق ثبخزالف ٓؼذٍ اُظشف، ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ 

 :  ًٔب ٢ِ٣ 0E2 ،E1،Eرؾذ٣ذٛب ٖٓ خالٍ ٓؼذالد اُظشف أُخزِلخ 

. 1(سؼر اٌٛارداد ِمِٛب ثبٌؼٍّخ األخٕج١خ)X (و١ّخ اٌٛارداد)= اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌظرف األخٕجٟ 

ٕ اُزغبس١ ا     ٝ ٓب ٣ٌٖٔ هُٞٚ ٛٞ أٗٚ ٖٓ أُلزشع إٔ رٌٕٞ ٗز٤غخ اُزخل٤غ اُؾو٤و٢ ُِؼِٔخ رؾغ٤ٖ ا٤ُٔض

د اُؾو٤و٤خ اد ٝ اُٞاسداد ٓغ اُزـ٤شاع ٣جو٠ طؾ٤ؾب ثبالػزٔبد ػ٠ِ ٓذٟ رغبٝة ؽغْ اُظبدساٝٛزا االكزش

 .  ك٢ عؼش اُظشف

  :د اتأث١ر سؼر اٌظرف ػٍٝ اٌظبدر .2.1

ئٕ ص٣بدح روِجبد عؼش اُظشف رإد١ ئ٠ُ ص٣بدح أُخبؽش اُز٢ رٞاعٚ أُظذس٣ٖ ٝأُغزٞسد٣ٖ، ئر إٔ ص٣بدح 

روِجبد عؼش اُظشف رٞؽ٢ ثإٔ ٛ٘بى ث٤ئخ ؿ٤ش ٓٞار٤خ ُِغ٤بعبد االهزظبد٣خ ُِذُٝخ، ٝثٜزا كإ روِجبد عؼش 

اُظشف رخلغ ٖٓ ؽغْ اُزغبسح اُخبسع٤خ، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزا اُزأص٤ش عِج٢ أٝ ئ٣غبث٢، ٝٛزا ثززجغ ثبه٢ 

د أُإصشح ك٢ ؽغْ اُزغبسح اُخبسع٤خ ٝارغبٛبرٜب كؼال ػٖ عِٞى أُغزٞسد٣ٖ ٝأُظذس٣ٖ ٝاخزالف اأُزـ٤ش

٤ٌَٛ اإلٗزبط، ئر إٔ اُذٍٝ اُز٢ رزٔزغ ث٤ٌَٜ ئٗزبط ٝرغبسح ٓز٘ٞػ٤ٖ رؼذ أًضش هذسح ػ٠ِ االعزغبثخ ُزوِجبد عؼش 

 .  2اُظشف، ٝ اُؼٌظ ك٢ ؽبُخ اُذٍٝ اُز٢ رز٤ٔض ث٤ٌَٜ ئٗزبط   ٝ ؽغْ رغبسح أهَ

 .  09،ص 2006ة،مصر،عطبالؿس  نايؿ ،التكازف النقدم ك معدؿ الصرؼ، شركة ؾؿ الكبئت فاش ف1   

 .7،ص2009،العراؽ،13ف، العدد منمية الرافدت لةارة، مججقي في التمر تقمبات سعر الصرؼ الحؽاثاف، حسعدكف حسيف فر 2   
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ؽ٤ش  د ٝرُي ؽغت دسعخ ٓشٝٗخ اُطِت اُغؼش٣خ ػ٤ِٜبا ئ٠ُ اُزأص٤ش ػ٠ِ اُظبدس١ٝٛزٙ اُزوِجبد هذ رإد

 .  ٣وظذ ثزوِت عؼش اُظشف رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ثبُ٘غجخ ُِؼٔالد األع٘ج٤خ أٝ سكؼٜب

  كل٢ ؽبُخ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٣ٌٕٞ اُزأص٤ش ٖٓ خالٍ اسرلبع أعؼبس اُغِغ أُؾ٤ِخ ٓوبسٗخ

  1:ثبألعؼبس األع٘ج٤خ ٝاسرلبػٜب داخ٤ِب ٝرُي ُألعجبة اُزب٤ُخ 

  اسرلبع أعؼبس أُٞاد األ٤ُٝخ أُغزٞسدح اُالصٓخ ُإلٗزبط أُؾ٢ِ ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ اسرلبع رٌب٤ُق اإلٗزبط ٝثبُزب٢ُ

 . اسرلبع األعؼبس

  اسرلبع أعؼبس اُٞاسداد ػ٠ِ ثؼغ اُغِغ االعزٜال٤ًخ، ؽ٤ش ٣إد١ اسرلبع أعؼبسٛب ئ٠ُ اسرلبع ٗلوبد

 . أُؼ٤شخ

 ثغجت اسرلبع أعؼبس اُٞاسداد ٗز٤غخ رؾٍٞ عضء ٖٓ اُطِت ػ٤ِٜب ئ٠ُ ثذائِٜب ٖٓ اُغِغ اُٞؽ٤٘خ . 

 ِْٜٗز٤غخ رٞهغ أُغز٤ٌِٜٖ اسرلبع أعؼبس اُغِغ ك٢ أُغزوجَ ثؼذ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ عٞف ٣غؼ   . 

  ْأٓب ك٢ ؽبُخ سكغ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ كإ رُي ٣إد١ ئ٠ُ اٗخلبع األعؼبس أُؾ٤ِخ ٗز٤غخ اٗخلبع ؽغ

د اُذُٝخ، ٝثبُزب٢ُ ص٣بدح أُؼشٝع أُؾ٢ِ ٖٓ اُغِغ ثبُذاخَ كز٘خلغ أعؼبس اُغِغ ااُطِت األع٘ج٢ ػ٠ِ طبدس

أُؾ٤ِخ، ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾذس اٗخلبع األعؼبس أُؾ٤ِخ ٗز٤غخ ص٣بدح ؽغْ اُٞاسداد ٖٓ اُخبسط ثؼذ سكغ ه٤ٔخ 

 .  اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٝ اُز١ ٣زشرت ػ٘ٚ ص٣بدح ك٢ ٖٓ أُؼشٝع اُغِؼ٢ أُؾ٢ِ كز٘خلغ األعؼبس

ٝ ٣زؾذد عؼش اُظشف األع٘ج٢ ػ٘ذٓب رزاله٠ سؿجبد أُظذس٣ٖ اُٞؽ٤٤ٖ٘ ٝسؿجبد أُغزٞسد٣ٖ األعبٗت ٝ 

ِؼذي اٌظرف ٚ اٌؼرع ٚ اٌطٍت ػٍٝ : (3)اٌشىً رلُ SX1: ٣ٌٖٔ رٞػ٤ؼ رُي ٖٓ خالٍ اُشٌَ اُزب٢ُ 

   .دااٌظبدر

   

   
    

      

   

   

 .  5،ص2006ٔشأد ٔج١ً اٌٛو١ً، اٌتٛازْ إٌمذٞ ٚ ِؼذي اٌظرف  شروخ ٔبش ٌٍطجبػخ،ِظر،: اٌّظذر    

 .183،ص2010دياب ،التجارة في عصر العكلمة،دار المنيؿ المبناني،لبناف،ٓؾٔذ 1
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 ( ٓضال Aُٝزٌٖ اُذُٝخ  )عخ اد اُذُٝخ ٓؾَ اُذساإٔ اُطِت ػ٠ِ طبدس (3)٣زؼؼ ُ٘ب ٖٓ خالٍ اُشٌَ سهْ 

د اُؾبطِخ ك٢ ٓؼذٍ اُظشف األع٘ج٢، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ داُخ اال رزـ٤ش ٗز٤غخ ُِزـ٤ش ٣DXزؾذد ثذاُخ ؽِت صبثزخ 

 .  د ٓؼذٍ اُظشفارغزغ٤ت ُزـ٤ش SXد اػشع اُظبدس

QX : (أُطِٞثخ أٝ أُؼشٝػخ )د ارش٤ش ئ٠ُ ٤ًٔخ اُظبدس   

FX : د ثبُؼِٔخ األع٘ج٤خارش٤ش ئ٠ُ عؼش اُظبدس  . 

اُز٢ رٔضَ ٓؼذٍ اُظشف اُزٞاص٢ٗ،  0Eٝ اُز٢ رٔضَ ٗوطخ رٞاصٕ، ٝ  0Pٝ ٣ٞػؼ اُشٌَ أٗٚ ػ٘ذ اُ٘وطخ 

د رزؾشى اكإ داُخ ػشع اُظبدس ( اٗخلبع ٓؼذٍ اُظشفA)كارا اكزشػ٘ب اسرلبع ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ُِذُٝخ 

: د ٖٓاثٔب ٣إد١ ئ٠ُ اٗخلبع ٤ًٔخ اُظبدس 1P، ٝ رزؾذد ٗوطخ رٞاصٕ عذ٣ذح ػ٘ذ SX1رغبٙ ا٤ُغبس ُزظَ ئ٠ُ 

0Q  1: ئ٠ُQ  . 

كإ داُخ ػشع  ( اسرلبع ٓؼذٍ اُظشفA )ٝػ٠ِ اُؼٌظ ئرا اكزشػ٘ب اٗخلبع ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ُِذُٝخ

، ثٔب ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح ٤ًٔخ 2P، ٝرزؾذد ٗوطخ رٞاصٕ عذ٣ذح ػ٘ذ 2xد رزؾشى رغبٙ ا٤ٔ٤ُٖ ُزظجؼ اُظبدس

، كب٤ٌُٔخ أُؼشٝػخ ٖٓ اُظشف األع٘ج٢ رزـ٤ش ثزـ٤ش ٓؼذٍ اُظشف ٝاُز٢ 2Q: ئ٠ُ 0Q: د ٖٓااُظبدس

 :  ًٔب ٛٞ ٓٞػؼ ك٤ٔب ٢ِ٣  0E2 ،E1 ،E: ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذٛب ػ٘ذ ٓؼذالد اُظشف اُزب٤ُخ 

    1.د ِمِٛب ثبٌؼٍّخ األخٕج١خا سؼر اٌظبدرXد ااٌى١ّخ اٌظبدر= اٌى١ّخ اٌّؼرٚػخ ِٓ اٌظرف األخٕجٟ 

٣ؼزٔذ ػ٠ِ  (ا٤ٌُٔخ أُؼشٝػخ ٖٓ اُظشف األع٘ج٢ )دائٕ رأص٤ش اُزـ٤ش ك٢ عؼش اُظشف ػ٠ِ ه٤ٔخ اُظبدس  

، كب٤ٌُٔخ أُؼشٝػخ ٖٓ  (د ئ٠ُ اُزـ٤ش اُ٘غج٢ ك٢ عؼش اُظشفااُزـ٤ش اُ٘غج٢ ك٢ اُظبدس )دسعخ ٓشٝٗزٜب 

.  2عخ أًضش ٓشٝٗخاد اُذُٝخ ٓؾَ اُذسا٣ذ ًِٔب ًبٕ اُطِت ػ٠ِ طبدسااُظشف األع٘ج٢ رزض

   :ْ اٌتدبرٞادٚر سؼر اٌظرف فٟ ػالج اٌخًٍ فٟ ا١ٌّس .2

ٕ اُزغبس١ رشرٌض أُإعغبد اُ٘وذ٣خ اُذ٤ُٝخ ػ٠ِ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ آٖ أعَ رغ٣ٞخ اُخَِ ك٢ ا٤ُٔض

 اأُؾ٤ِخ ٖٓ أعَ ئؽذاس اُزٞاصٕ ٝرُي ٖٓ خالٍ رطج٤وٜب ٌَُ ٖٓ أعِٞث٢ أُشٝٗبد ٝ اإلعزؼبة، ؽ٤ش ٣ؼزجبس

.  ٖٓ ث٤ٖ األعب٤ُت أُغزخذٓخ ٖٓ أعَ ئؽذاس اُزٞاصٕ اُخبسع٢

  

 .  06،ص مرجع سبؽ ذكرهيؿ ،ؾؿ الكبئت فاشف1  

 .20مرجع سبؽ ذكره ،صاف، حسعدكف حسيف فر 2  
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 : Elasticities Approch 1.2.ِٕٙح اٌّرٚٔبد  

ٕ اُزغبس١ ػ٠ِ صجبد عؼش اُظشف اُز١ ااػزٔذد اُ٘ظش٣خ ا٤ٌُ٘ض٣خ ٝاٌُالع٤ٌ٤خ ك٢ رغ٣ٞخ اُؼغض ثب٤ُٔض

هِٔب ٣ٞعذ ك٢ اُٞهذ اُؾبػش ٓغ اٗزشبس ٤ْٗ اُظشف اُوبئٔخ ػ٠ِ اُزؼ٣ْٞ، ُزا رْ االػزٔبد ػ٠ِ ٜٓ٘ظ أُشٝٗبد 

 .  أُشًض اُزغبس١ ُِذُٝخ د أُزشرجخ ػ٠ِ رـ٤٤ش عؼش طشف اُؼِٔخ ٝاُز١ ٣إصش ػ٠ِاٝاُز١ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ اُزـ٤ش

ٕ اُخ اُخَِ ك٢ ا٤ُٔضاعخ ٤ًل٤خ رؼذ٣َ أٝ ئصا٣وظذ ثٜٔ٘ظ أُشٝٗبد دس:  ِفَٙٛ ِٕٙح اٌّرٚٔبد  .1.1.2

اُزغبس١ ُِذُٝخ ٖٓ خالٍ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ رخل٤غ أٝ سكغ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٝثبُزب٢ُ اُزأص٤ش ػ٠ِ 

ػشع اُظشف األع٘ج٢ أٝ اُطِت ػ٤ِٚ ٖٝٓ صْ اُزأص٤ش ػ٠ِ ٝػغ أُی اصٕ اُزغبس١ ُِذُٝخ، ظٜش ٛزا 

 ٝاٗطِن ك٢ رؾ٤ِِٚ ػ٠ِ Robisonاألعِٞة خالٍ كزشح اُضالص٤٘بد ٖٓ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ، ٝٗغت ٛزا أُٜ٘ظ ئ٠ُ 

د ٝاُٞاسداد ثبُ٘غجخ ا ٝ ٣شرٌض ٜٓ٘ظ أُشٝٗبد ػ٠ِ ٓشٝٗخ ًَ ٖٓ اُظبدس LernerMarshal-رؾ٤َِ

   1.ُغؼش اُظشف اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ

ٕاظٜبس ٓشٝٗخ ًَ -     رؼزٔذ ٗظش٣خ أُشٝٗبد ػ٠ِ ط٤بؿخ ٓبسشبٍ : ط١بغخ ِٕٙح اٌّرٚٔبد .2.1.2 ٕٝ ٤ُشٗش 

ٕ اُزغبس١ ٝٗؼزٔذ ك٢ اشزوبم اُ٘ظش٣خ ػ٠ِ اد ٝاُٞاسداد اُ٘غجخ ُغؼش اُظشف ك٢ رٞع٤ٚ ا٤ُٔضآٖ اُظبدس

 : Pه٤ٔخ اُٞاسداد ثبُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ،  : Mد ثبُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ، اه٤ٔخ اُظبدس : X   2: ٕ اُزغبس١ ؽ٤شاا٤ُٔض

د آشٝٗخ اُطِت ػ٠ِ اُظبدس:  e،  (.د ٝ اُٞاسداد ااُظبدس )ٕ اُزغبس١ا سط٤ذ ا٤ُٔض :B ،عؼش اُظشف  

 ٓشٝٗخ اُطِت ػ٠ِ اُٞاسداد ثبُ٘غجخ ُغؼش اُظشف   : e M  ،ثبُ٘غجخ ُغؼش اُظشف 

  

    

 :       ثؼذ االشزوبم ٝ اُزؼ٣ٞغ ٗؾظَ ػ٠ِ أُؼبدُخ اُزب٤ُخ  

 :   ٕ اُزغبس١ ٣زـ٤ش ةاٝرؼ٢٘ أُؼبدُخ أٗٚ ػ٘ذٓب ٣زـ٤ش عؼش اُظشف ثٞؽذح ٝاؽذح كإ ا٤ُٔض

 :   ٕ اُزغبس١ ال ثذ ٖٓ رؾوناٝؽز٠ ٣ٌٕٞ ٛزا اُزـ٤ش ٓٞعجب أ١ ؽظٍٞ ص٣بدح ك٢ ا٤ُٔض

 :  ٕ اُزغبس١ ٝكن ٜٓ٘ظ أُشٝٗبد رجؼب ُؾبالد اُؼغض ٝ اُلبئغ ًٔب ٢ِ٣ ا٣ٝزْ اُزأص٤ش ػ٠ِ ا٤ُٔض

 :  ْ اٌتدبرٞ احبٌخ اٌؼدس فٟ ا١ٌّس

ٕ اُزغبس١ ٖٓ خالٍ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٓب ٣إد١ ثذٝسٙ ئ٠ُ ئؽذاس ارزْ رغ٣ٞخ اُخَِ ثب٤ُٔض

 د ٓ٘خلؼخ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش اد ٝاُٞاسداد، ؽ٤ش رظجؼ أعؼبس اُظبدساد أعؼبس ًَ ٖٓ اُظبدسارـ٤ش

فريؽياصادتاؽلة ادة التقكيـ،مجعت ك ا  ناسمكب المرك ارم بيف نظريةئينار الجزالدمحمد راتكؿ ،ا1  ، 2006ر،ئامعة الشمؼ، الجزاج،04ا، العدد مت شماؿ ا 
 .  235ص
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أُوبثَ  األعبٗت، ٓب ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح اُطِت ػ٤ِٜب ٝ اُز١ ٣إد١ ثذٝسٙ ئ٠ُ ص٣بدح اُظبداسد ٗز٤غخ ُزُي، ك٢

رظجؼ أعؼبس اُٞاسداد ٓشرلؼخ ثبُ٘غجخ ُِٔغزِٜي أُؾ٢ِ ٓب ٣إد١ ئ٠ُ د اسعغ اُطِت ػ٤ِٜب، ٝ ٓب ٣ٌٖٔ هُٞٚ 

د ٝاٗخلبع اُٞاسداد ٝاُز١ ٣إد١ ثذٝسٙ ئ٠ُ رالش٢ اٛٞ إٔ رخل٤غ عؼش اُؼِٔخ ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح اُظبدس

 .  1ٕ اُزغبس١ااُؼغض ثب٤ُٔض

 :  ْ اٌتدبرٞ احبٌخ اٌفبئغ فٟ ا١ٌّس

ٕ اُزغبس١ ٖٓ خالٍ سكغ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٓب ٣إصش ثذٝسٙ ػ٠ِ ا      رزْ رغ٣ٞخ اُخَِ ك٢ ا٤ُٔض

د، ؽ٤ش رجذٝ ٓشرلؼخ ثبُ٘غجخ ُألعبٗت ٓب ٣إد١ ئ٠ُ د اسعغ اُطِت األع٘ج٢ ػ٤ِٜب ك٢ ؽ٤ٖ اأعؼبس اُظبدس

أعؼبس اُٞاسداد رجذٝ سخ٤ظخ ثبُ٘غجخ ُِٔو٤ٔ٤ٖ ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح اُطِت ػ٤ِٜب، أ١ إٔ اُشكغ ك٢ اُو٤ٔخ 

ٕ اد ٝ اُز١ ٣إد١ ئ٠ُ رالش٢ اُلبئغ ثب٤ُٔضااُخبسع٤خ ُِؼِٔخ ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح اُٞاسداد ٝد اسعغ اُظبدس

 .  2اُزغبس١

ٕ اُزغبس١ ال ثذ ٖٓ رٞكش ششؽ اكٖٔ أعَ ٗغبػ ع٤بعخ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ك٢ رغ٣ٞخ اُخَِ ثب٤ُٔض

 ٝ ئرا ًبٕ ٓغٔٞع أُشٝٗبد اُغؼش٣خ اُغبثن أهَ ٖٓ اُٞاؽذ e M +e:<1:ٓششبٍ ٤ُشٗش، ٝأُزٔضَ ك٢ 

ٕ اُزغبس١ ُِذُٝخ، ٝك٢ ؽبُخ ا كإ اُزـ٤ش ك٢ عؼش اُظشف ٣ض٣ذ ٖٓ اُخَِ ك٢ ا٤ُٔضe M +e> 1: اُظؾ٤ؼ أ١

 كإ اُزـ٤ش ك٢ عؼش e M +e= 1: ٓب ئرا ًبٕ ٓغٔٞع أُشٝٗبد اُغؼش٣خ اُغبثن ٣غب١ٝ اُٞاؽذ اُظؾ٤ؼ أ١

ٕ عٞف ٣جو٠ إ اُزغبس١ عٞاء رْ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أٝ سكؼٜب، كب٤ُٔضااُظشف ُٖ ٣ؾذس أ١ رـ٤٤ش ك٢ ا٤ُٔض

 .  ػ٠ِ ؽبُٚ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ عٞاء ًبٕ ك٢ ؽبُخ كبئغ ٝؽبُخ ػغض

 :  ػبد ِٕٙح اٌّرٚٔبد اافتر.3.1.2

  3:ػبد اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب ٜٓ٘ظ أُشٝٗبد ٗزًشاٝ ٖٓ ث٤ٖ االكزش

 رغبس١ ٓزٞاصٕاٗوطخ اٗطالم ششؽ ٓبسشبٍ ٤ُشٗش ٤ٓض ٕ . 

  ٗغبػ ػ٤ِٔخ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ع٤زٞهق ك٢ أُوبٍ األٍٝ ػ٠ِ ٓشٝٗخ اُطِت ػ٠ِ

 .  دارٚاد اُجِذ ٝ اعزشاطبدس

  ئٕ آصبس ػ٤ِٔخ اُزخل٤غ ػ٠ِ ه٤ٔخ اُؼِٔخ عزؼزٔذ ػ٠ِ ٓؼط٤بد ٜٓٔخ ُإلهزظبد أُؼ٢٘ ٝ خبطخ

ؽ٤ش إٔ ٌَُ ٖٓ ٛزٙ األٝػبع آصبسٛب أُخزِلخ ػ٠ِ ؽبُخ  (دسعخ اُزٞظ٤ق)ٓذٟ اُوذسح االعز٤ؼبث٤خ ُٚ 

 .  ٕ اُزغبس١اا٤ُٔض

 اُزغبس١، ٝاُز٢ رؼجش ػٖااالػزٔبد ػ٠ِ أُشٝٗخ اُغؼش٣خ ك٢ رلغ٤ش آصبس اُزخل٤غ ػ٠ِ ا٤ُٔض ٕ 

 . اُؼالهخ ث٤ٖ ؽغْ اُزـ٤ش اُ٘غج٢ ُزذكن ٓب ٝعؼشٙ

 ػذّ ٝعٞد عِغ أخشٟ رشٌَ ثذ٣َ ُِٞاسداد . 

 س عٞم اُظشف األع٘ج٢ااعزوش  .

 .238،مرجع سبؽ ذكره،ص محمد راتكؿ1
صبحي حسكف الساعدم كاياد حماد عبد،اثر تخفيض سعر الصرؼ عمى بعض المتغيرات االقتصادية،مجمة جامعة االنبار لمعـك االقتصادية 2

 . 93،ص2011،العراؽ،01، العدد 4كاإلدارية،المجمد 
 .299،ص2011كامؿ البكرم،االقتصاد الدكلي التجارة الخارجية ك التمكيؿ،الدار الجامعية، مصر،3
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 ." Apsorption " ِٕٙح اإلستؼبة.2.2  

٣ٝغز٘ذ ػ٠ِ اُ٘ٔٞرط اٌُ٘ض١ ك٢ اُزؾ٤َِ " Sidney Alexander"    ظٜش ٜٓ٘ظ اإلعزؼبة ػ٠ِ ٣ذ 

 .  (عٞم اُغِغ)ٕ اُزغبس١ ُِذُٝخ ااالهزظبد١ ا٢ٌُِ ٝ ٣شرٌض رؾ٤ِِٚ ػ٠ِ ا٤ُٔض

 :   ِفَٙٛ ِٕٙح اإلستؼبة .1.2.2

عخ آصبس رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ ػ٠ِ رٞاصٕ ٓی اصٕ اأعبعب ػ٘ذ دس (اإلٓزظبص)٣زْ رطج٤ن ٜٓ٘ظ اإلعزؼبة 

، ؽ٤ش ٣شرٌض ٜٓ٘ظ االعزؼبة ػ٠ِ إٔ سط٤ذ 1أُذكٞػبد ٖٓ خالٍ رأص٤شٙ ػ٠ِ ًَ ٖٓ اُذخَ ٝاإلٗلبم اُو٤٤ٖٓٞ

 .  ٕ اُزغبس١ ُِذُٝخ ٓب ٛٞ ئال ٓوذاس اُذخَ اُٞؽ٢٘ ٓطشٝؽب ٓ٘ٚ ٓوذاس اُغِغ اُز٢ رْ اعزؼبثٜب ٓؾ٤ِباا٤ُٔض

  ٝ االعزٜال٢ً Gاإلٗلبم اُؾ٢ٌٓٞ  )ػشف اُجشٝك٤غٞس أٌُغ٘ذس اإلعز٤ؼبة ثأٗٚ ٓغٔٞع ػ٘بطش اُطِت 

C ٝاالعزضٔبس١ I  )  

   اٌٛارداد– د ااٌظبدر+ االست١ؼبة = اٌذخً اٌمِٟٛ : ح١ث أْ

 :   فرػ١بد إٌّٛرج  .2.2.2

   ٣:2ؼزٔذ ٜٓ٘ظ اإلعزؼبة ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلشٝع ٝ أُزٔضِخ ك٢

 ع ع٤بدح ؽبُخ اُزٞظ٤ق ؿ٤ش اٌُبَٓااكزش  . 

 ع صجبد أعؼبس اُغِغ ٝ األعٞس اُ٘وذ٣خااكزش  . 

 ع صجبد ٗلوبد اُؼ٤ِٔخ اإلٗزبع٤خااكزش  . 

 ع رٞكش اؽز٤بؽبد اُظشف ُذٟ اُذُٝخااكزش . 

 :   اٌظ١بغخ اٌر٠بػ١خ ٌّٕٛرج اإلستؼبة .3.2.2

 :  ٣ؼزٔذ ٜٓ٘ظ اإلعزؼبة ثبُٔطبثوخ ا٤ٌُ٘ض٣خ ػ٠ِ اُذخَ اُو٢ٓٞ     

  Y=C+I+G+(X-M) …(1)                                                                
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Y : ،اُذخَ اُو٢ٓٞC :، اإلعزٜالىI : ، اإلعزضٔبسG : ،اإلٗلبم اُؾ٢ٌٓٞX : د،ااُظبدسM : اُٞاسداد. 

 ٗغذ إٔ اُذخَ اُو٢ٓٞ ٣ؼبدٍ اإلٗلبم ػ٠ِ اُغِغ أُ٘زغخ ٓؾ٤ِب ؽ٤ش رظجؼ Mع ػذّ ٝعٞد ٝاسداد اٝثبكزش

   Y=Cd+Id+Gd+X(… 2):                                                  أُؼبدُخ 

 : اإلٗلبم ػ٠ِ اُغِغ أُ٘زغخ ٓؾ٤ِب ٝاُز١ ٣ؼجش ػ٘ٚ ثبُٔؼبدُخ اُزب٤ُخ  ( Ad )٣ٝوظذ ثبإلعزؼبة أُؾ٢ِ 

  (3 Ad=Cd+Id+Gd ………….(                    (..…..4)       ٝ ثبُزب٢ُYd=Ad+X أٓب      

، ٝ ٣ؼجش Mٓؼبكب ئ٤ُٚ اُٞاسداد  Adكٜٞ ٣شَٔ ػ٠ِ ًَ ٖٓ اإلعزؼبة أُؾ٢ِ  (A)اإلعزؼبة ا٢ٌُِ

  ٝٓ٘ٚ Ad =A-M    أٞ                    A= Ad +M:          ػٖ اإلعزؼبة ا٢ٌُِ ثبُٔؼبدُخ اُزب٤ُخ

ٝٓ٘ٚ   )..……5Y-A=X-M)٣ٌٖٔ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُؼبدُخ األعبع٤خ ك٢ ٜٓ٘ظ اإلعزؼبة             

 أٗٚ اُلشم ث٤ٖ اُذخَ  (5)٣ٌٖٔ رؼش٣لٚ ٖٓ خالٍ أُؼبدُخ سهْ   (B)كإ سط٤ذ ٓی اصٕ اُزغبسح  

ٖٝٓ خالٍ   ……B=(Y-A)(… 6):                                                اُو٢ٓٞ ٝ اإلعزؼبة ا٢ٌُِ

   1:ٕ اُزغبس١ ُِذُٝخ ا٣ٌٖٔ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ صالس ؽبالد ك٢ ا٤ُٔض (6)أُؼبدُخ سهْ 

ٕ اُزغبس١ ٣ٌٕٞ ا ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ سط٤ذ ا٤ُٔض (A< Y)اُذخَ اُو٢ٓٞ أًجش ٖٓ اإلعزؼبة ا٢ٌُِ: اٌحبٌخ األٌٚٝ

 .  ٕ اُزغبس١ ُِذُٝخا، ٝٛزا ٣ؼ٢٘ ٝعٞد كبئغ ك٢ ا٤ُٔض (B>0)ٓٞعت

ٕ اُزغبس١ ٣ٌٕٞ ا ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ سط٤ذ ا٤ُٔض(A> Y)اُذخَ اُو٢ٓٞ أهَ ٖٓ اإلعزؼبة ا٢ٌُِ: اٌحبٌخ اٌثب١ٔخ

 ٕ اُزغبس١ ُِذُٝخا، ثٔؼ٠٘ ٝعٞد ػغض ك٢ ا٤ُٔض(B <0)عبُت

ٕ اُزغبس١ ٣غب١ٝ ا ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ سط٤ذ ا٤ُٔض(A= Y)اُذخَ اُو٢ٓٞ ٣غب١ٝ اإلعزؼبة ا٢ٌُِ: اٌحبٌخ اٌثبٌثخ 

 .  ٕ اُزغبس١ ُِذُٝخ ك٢ ؽبُخ رٞاصٕاأ١ إٔ ا٤ُٔض ( (B =0طلش

 .  س١بسخ تخف١غ ل١ّخ اٌؼٍّخ اٌخبرخ١خ ٚآثبر٘ب: اٌّطٍت اٌثبٌث 

 :  ِفَٙٛ س١بسخ تخف١غ اٌم١ّخ اٌخبرخ١خ ٌٍؼٍّخ  .1

       ٣وظذ ثزخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ رخل٤غ أُؾزٟٞ اُزٛج٢ اُشع٢ٔ أُؾذد ُٞؽذح اُ٘وذ ك٢ ئؽبس ٗظبّ أعؼبس 

ؽ ٝإٔ اُغٜبد أُخزظخ هشسد رخل٤غ ٛزا 1اُظشف اُضبثزخ، كٔضال ئرا ًبٕ أُؾزٟٞ اُزٛج٢ ُؼِٔخ ٓب ٣غب١ٝ 

ٓوبسٗخ ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ % 10كإ اُو٤ٔخ اُغٞه٤خ ُٜزٙ اُؼِٔخ عز٘خلغ ٓوذاس % 10أُؾزٟٞ اُزٛج٢ ثٔوذاس 

ُِؼِٔخ  (اُضبثذ)ء روّٞ ثٚ اُغِطخ اُ٘وذ٣خ ثـ٤خ رـ٤٤ش اُظشف األع٘ج٢ااألخشٟ، كزخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ ٛٞ ئعش

 .  2ء اُؼٔالد األع٘ج٤خ األخشٟاأُؾ٤ِخ ئص

.   05ره، ص ؾيؿ، مرجع سبؽ ذؾؿ محمد الكبئت فاش ف1
.   128ره، ص ؾف الحسني ، مرجع سبؽ ذلدمعرفات تقي ا2
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 :  ٝ ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذ ٗغجخ اٗخلبع اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٖٓ خالٍ اُظ٤ـخ اُش٣بػ٤خ اُزب٤ُخ

 .  اٌسؼر اٌمذ٠ُ ٌٍؼٍّخ/(اٌسؼر اٌمذ٠ُ ٌٍؼٍّخ – اٌسؼر اٌدذ٠ذ ٌٍؼٍّخ  )= ٔسجخ أخفبع اٌؼٍّخ 

 أل٤ٔٛخ رخل٤غ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ك٢ اٗظش    1:أسجبة تخف١غ اٌم١ّخ اٌخبرخ١خ ٌٍؼٍّخ  .2

أُؼبٓالد اُذ٤ُٝخ ٝػالهزٜب اُٞاػؾخ ٓغ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؼٔالد األخشٟ، كوذ اسرأ٣٘ب رًش أْٛ األعجبة اُز٢ رغؼَ 

 :  اُذُٝخ رِغأ ئ٠ُ ٛزٙ اُغ٤بعخ ٝرزِخض رِي األعجبة ك٤ٔب ٢ِ٣ 
 (ٕ اُزغبس١اا٤ُٔض)ٓؼبُغخ اُؼغض ك٢ ٓی اصٕ أُذكٞػبد . 

 ٖاسرلبع دخٍٞ أُ٘زغ٤ٖ أُؾ٤٤ِ . 

 اسرجبؽ اُؼِٔخ ثٌزِخ ٗوذ٣خ ٓؼ٤٘خ . 

 رو٤ِض اُلغٞح ث٤ٖ اُغؼش اُشع٢ٔ ٝاُغؼش أُٞاص١ . 

 ٓؼبُغخ اُجطبُخ ك٢ االهزظبد اُو٢ٓٞ . 

 ئ٣غبد اُؼالهخ اُٞاهؼ٤خ ُِؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ٓغ اُؼٔالد األع٘ج٤خ . 

ر٘ش٤ؾ اُوطبػبد اُزظذ٣ش٣خ ٝثو٤خ اُوطبػبد اُز٢ رؼزٔذ ػ٤ِٜب اُذُٝخ 

   2:شرٚط ٔدبذ س١بسخ تخف١غ ل١ّخ اٌؼٍّخ  .3

   :ؽز٠ رزؾون أٛذاف رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ أُؾ٤ِخ، ال ثذ ٖٓ رٞاكش ٓغٔٞػخ ٖٓ اُششٝؽ أٜٛٔب 

 دآشٝٗخ اُغٜبص اإلٗزبع٢ ُٔٞاعٜخ اُطِت اُخبسع٢ اُ٘بعْ ػٖ اسرلبع اُظبدس . 

  ٓشٝٗخ اُطِت اُذاخ٢ِ ػ٠ِ اُغِغ أُغزٞسدح ٝٓشٝٗخ اُطِت اُخبسع٢ ػ٠ِ

 . اُغِغ أُظذسح

 ال رؼزٔذ اُذٍٝ األخشٟ ػَ ع٤بعخ رخل٤غ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُؼٔالرٜب . 

 أال ٣زشدد اُشي ك٢ األعٞام اُ٘وذ٣خ ثإٔ ٛزا اُزخل٤غ ع٤ؼوجٚ رخل٤غ آخش . 

  اعزغبثخ اُغِغ أُظذسح ُٔٞاطلبد اُغٞدح ٝأُؼب٤٣ش اُظؾ٤خ ٝ األ٤٘ٓخ

 . اُؼشٝس٣خ ُِزظذ٣ش

ؽ٤ش إٔ ع٤بعخ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ رلزشع ثوبء األعؼبس أُؾ٤ِخ ُٔغزٟٞ اُغِغ ٝاُخذٓبد دٕٝ 

اسرلبع ٓوبسٗخ ثبألعؼبس األع٘ج٤خ، ًٕٞ اسرلبع األعؼبس أُؾ٤ِخ ع٤إد١ ئ٠ُ ػذّ اٗخلبع عؼش اُظشف اُؾو٤و٢ 

اُز١ ع٤ٌٕٞ ٓجبُـب ك٤ٚ ًٞٗٚ ال ٣ؼٌظ رٞاصٕ ٓی اصٕ أُذكٞػبد، كبٗخلبع عؼش اُظشف ٣إد١ اٗخلبع 

  ٛزٙ اُغِغ ك٢ األعٞام ػ٠ِ األع٘ج٢ ٓٔب ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح اُطِت أعؼبس اُغِغ اُٞؽ٤٘خ أُوٞٓخ ثبُظشف

 

 

 

 .155-152  صسٙ، صىٕ اُؾغ٢٘ ، ٓشعغ عجن رُذ١ػشكبد رو٢ ا1 

   95-94سٙ ،ص ص ىد ؽٔبد ػجذ، ٓشعغ عجن ر٣بد١ ٝ إ عطجؾ٢ ؽغٕٞ اُغب 2 
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د، ااُخبسع٤خ ٓب ٣إد١ ثذٝسٙ ئ٠ُ ص٣بدح اُظبدس

ٝثبُٔوبثَ اسرلبع أعؼبس اُغِغ األع٘ج٤خ ٓوٞٓخ 

ثبُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ٓٔب ع٤إد١ ئ٠ُ اٗخلبع اُطِت 

    .  1ػ٤ِٜب أ١ اٗخلبع اُٞاسداد

تخف١غ ل١ّخ اٌؼٍّخ ٚ رط١ذ : (4) اٌشىً رلُ 

 .   اٌتدبرٕٞاا٤ُٔض

   

                                               طبدٞ فٟ دقاالّٔٛ يٌٝ اع أحرافٗ ػٓ ِستٛاٖ اٌتٛازٟٔ اثرلٟ ٚ ْٞ اٌساٚٞ ػجذ اٌرزاق ، سٍٛن سؼر اٌظرف اٌحكة: اٌّظذر    

                   اُغضائش.21،ص2010-2011 دوتٛراٖ فٟ اٌؼٍَٛ االلتظبد٠خ، تخظض ل١بش التظبدٞ،خبِؼخ،أطرٚحخر ئاٌدسا

  ااا 

س اُزذٛٞس ا ٣ٞػؼ اعزٔشB ئ٠ُ اُ٘وطخ Aٕ اُزغبس١، ٝاالٗزوبٍ ٖٓ اُ٘وطخ ا رٔضَ اُؼغض ك٢ ا٤ُٔضAاُ٘وطخ 

٣ذ اسرلبع أعؼبس اُٞاسداد أُوٞٓخ ثبُؼِٔخ األع٘ج٤خ، ٝ ك٢ أُوبثَ اٗخلبع إ اُزغبس١ ٗز٤غخ ُزضاك٢ ا٤ُٔض

 اسعغ ُزـ٤ش األعؼبس أُشغغ C ئ٠ُ Bد أُوٞٓخ ثبُؼِٔخ أُؾ٤ِخ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ االٗزوبٍ ٖٓ اؽظ٤ِخ اُظبدس

د، ٝٛزا ثذٝسٙ ٣إد١ ئ٠ُ د اسعغ اُٞاسداد ٗز٤غخ السرلبع أعؼبسٛب ثبُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٓب ٣ٌٖٔ هُٞٚ ٛٞ اُِظبدس

إٔ اُ٘زبئظ أُزشرجخ ػٖ رخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ ال رظٜش ئال ئرا ًبٕ ٛزا اُزخل٤غ ٓظؾٞثب ثجشٗبٓظ اٗزؼبػ ٣ٜذف 

 .  دائ٠ُ اُؾذ ٖٓ اُطِت أُؾ٢ِ ٝرشغ٤غ اُظبدس

 :  د ٚاٌٛارداد اأثر اٌتخف١غ ػٍٝ اٌظبدر. 4

د ػٖ ؽش٣ن اد ٝاُٞاسداد، ٝرُي ٖٓ خالٍ ص٣بدح اُظبدسا٣ٌٕٞ ُِزخل٤غ رأص٤ش ٝاػؼ ػ٠ِ اُظبدس

 .  ٕ اُزغبس١اعؼِٜب أسخض ٝاُؾذ ٖٓ اُٞاسداد ثؼذ اسرلبع أعؼبسٛب ٝثبُزب٢ُ ٓؼبُغخ اُؼغض ك٢ ا٤ُٔض

  ئٕ رخل٤غ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٣إد١ ئ٠ُ اسرلبع أعؼبس : األثر ػٍٝ اٌٛارداد

اُٞاسداد أُوٞٓخ ثبُؼِٔخ أُؾ٤ِخ، ٓب ٣إد١ ئ٠ُ اٗخلبع اُطِت أُؾ٢ِ ػ٠ِ اُٞاسداد، ٝثبُزب٢ُ اٗخلبع ٤ًٔخ 

ٝ ه٤ٔخ اُٞاسداد ٝرُي ٓغ رٞكش ششؽ إٔ رٌٕٞ ٓشٝٗخ اُطِت أُؾ٢ِ ػ٠ِ اُٞاسداد أًجش اُظلش ٝثبُزب٢ُ 

 .  1اُوؼبء ػ٠ِ كبئغ اُطِت ػ٠ِ اُؼِٔخ األع٘ج٤خ

 ئٕ رخل٤غ اُو٤ٔخ اُخبسع٤خ ُِؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٣زشرت ػ٘ٚ اٗخلبع أعؼبس : د ااألثر ػٍٝ اٌظبدر

د، ٓب ٣إد١ ئ٠ُ ص٣بدح ؽغْ اد ٓوٞٓخ ثبُؼِٔخ األع٘ج٤خ ٝ ثبُزب٢ُ ص٣بدح اُطِت األع٘ج٢ ػ٠ِ اُظبدسااُظبدس

د أًجش ٖٓ اُٞاؽذ، ٝٛزا ثذٝسٙ ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ اد ثششؽ إٔ رٌٕٞ ٓشٝٗخ اُطِت األع٘ج٢ ػ٠ِ اُظبدسااُظبدس

 .  2ص٣بدح ػشع اُؼِٔخ األع٘ج٤خ ٓب ٣إد١ ئ٠ُ اُوؼبء ػ٠ِ كبئغ اُطِت ػ٠ِ اُؼِٔخ األع٘ج٤خ

ستراتيجية المالئمة لتنمية الصناعية في الجزا- 1  ، لبناف، 45دة العربية، العدد حدية عربية،مركز دراسات الكتصا بحكث اؽلةر،مجئعبكد زرقيف، اال 
  . 185، ص2009

50 

 

 رصید   المیزان  
   التجاري

   C   سعر   العملة

B   

A   

+   

-   

0   



 

 

 ةاةاايزانةاللتقار دفوعقتلما ميزانبينةكصةمنةالفرفة سعرعال مة : الثقني الففص
 
  

 

 :  اٌثبٟٔخالطخ اٌفظً

 

 أك االقتصاد لتكجيو الدكؿ قبؿ مف المعتمدة االقتصادية السياسات يخص فيما بارز دكر الصرؼ لسعر
 كبالتالي الكاردات مف كالتقميؿ الصادرات تشجيع لغرض تعتمد التي التخفيض سياسة ما،خاصة قطاع تنمية
 .لمدكلة المدفكعات ميزاف في العجز عالج
 

 يتـ فقد ، السائدة االقتصادية الظركؼ حسب أخرل إلى دكلة مف تختمؼ متنكعة أدكات الصرؼ كلسياسات

 استخداـ الصرؼ،أك احتياطات باستعماؿ عممتيا تحسيف أك تخفيض أجؿ مف التأثير أك العممة صرؼ تعديؿ

 القكؿ يمكف كبيذا متعدد صرؼ سعر اعتماد أك الصرؼ سعر مراقبة عمى يعتمد أحيانا ك المرتفع الفائدة سعر

 أكبر ما بمد لعممة الصرؼ سعر كاف فإذا لمبمد العممة صرؼ سعر ك المدفكعات ميزاف بيف كثيقة قةالع تكجد أنو

 إلى يؤدم مما جانبألا نظر كجية مف ذاتو البمد سمع أسعار ارتفاع إلى ذلؾ سيؤدم الحقيقية، قيمتيا مف

  التاثيرإلى بالضركرة يؤدم عجز حدكث إلى ذلؾ سيؤدم بالتالي ك عمييا الخارجي الطمب انخفاض

 ٓٔب ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ك٢ ٛزٙ  ٝ ٤ٓضإ أُذكٞػبدٕ اُزغبس١اطٞسح ا٤ُٔض ك٢ 

 ٝرظٜش ػالهخ عؼش اُظشف ع٤ِخ ك٢ اُزأص٤ش أُجبشش ػ٠ِ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ خبطخ ٤ٓٝضإ اُذٍٝ

  .  أُذكٞػبد ػبٓخ 

ثبإلػبكخ ئ٠ُ رؾ٤ِِ٘ب ُغ٤بعز٢ سكغ ه٤ٔخ اُؼِٔخ اُخبسع٤خ ٝرخل٤غ ه٤ٔخ اُؼِٔخ ٝٓذٟ ٓغبٛٔزٜب ك٢          

  . ٤ٓٝضإ أُذكٞػبد ٕ اُزغبس١ارغ٣ٞخ اُؼغض ك٢ ا٤ُٔض

 
 

 
 

51 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A


 

 

 

 

 

 

 

 الففصةالثقلث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 
 :تمهيد الفصل الثالث 

 ك الخارجية التجارة في خاصة حاتالصإلا مف بجممة قامت السكؽ اقتصاد نحك الجزائر  تكجوبعد         
 نظاـ ىك بو المعمكؿ النظاـ كاف ككدز بريتكف نظاـ ؿالفخ صرؼ، سعر سياسة ك نظاـ ك المصرفي النظاـ
 ككدز بريتكف نظاـ انييار بعد ك الذىب، مف معيف كزف أساس عمى يتحدد الدينار فكاف الصرؼ أسعار ثبات

 البتركؿ ألسعار المفاجئ نخفاضالا أدل كلقد .عممة 41 مف تتككف سمة أساس عمى مثبتة قيمتو أصبحت
 ك الخارجية المديكنية زادت الفترة تمؾ ففي الجزائر، في قتصادمالا التكازف ؿالاخت إلى 4891 سنة في العالمية
 الدينار قيمة تخفيض تـ ك التجارم، الميزاف كذلؾ ك عجز حالة في العامة الميزانية كانت ك الديف خدمة ارتفعت

 التي القطاعات أكبر مف يعتبر الذم الخارجية التجارة قطاع دكر جاء كىنا ،4881 سنة ثانية كمرة 4884 سنة
 النتائج حالصإلا إلى الجزائر دفعت التي سبابألا بيف مف أنو حيث الجزائر في قتصادمالا حالصإلا مسيا
 ترقية أم السمعي الييكؿ حيث مف ك الرصيد حيث مف حاتالصإلبا قامت بذلؾ ك المدفكعات لميزاف السمبية

 الميزاف لتسكية أنكاعو بكؿ ك فييا الصرؼ سعر نظـ تطبيؽ محاكلة ك المحركقات، قطاع خارج الصادرات
 بيف السببية قاتالالع تحديد ك بدراسةاُزؾ٤َِ ٝ اُٞطق  تالمجا في الباحث ييتـ ك مدفكعاتيا ميزاف التجارم ك
 معرفة المجاؿ ىذا في يتطمب ،كما المدركسة لمظاىرة الجيد لماـإلا عمى تساعدنا التي قتصاديةالا المتغيرات

 المتعمؽ ذلؾ سيماال الصرؼ بسعر المتعمقة الجكانب أليـ النظرم الجانب ضمف تعرضنا كبعد ، التحميؿ أدكات
رؾ٤ِ٤ِخ ُٔؼشكخ ٤ًل٤خ  دراسة القياـ بالتطبيقي الفصؿ ىذا في نحاكؿ ،سكؼ الصرؼ لسعر المحددة بالنظريات

 الدينار صرؼ سعر ربص٤ش عؼش اُظشف ػ٠ِ ا٤ُٔضإ اُزغبس١ ٤ٓٝضإ أُذكٞػبد ٝرُي ر٘بعجب ٓغ رـ٤ش
 كقد اثرنا المكضكع بطرقة تحميمية تتناسب مع الجزائر في كميزاف المدفكعات التجارم الميزاف عمى الجزائرم

 2015-2000الكاقع بيف سعر الصرؼ كتاثير تقمباتو عمى الميزاف التجارم كميزاف المدفكعات ما بيف الفترة 
 : كمايمي  الفصؿ ىذا بتقسيـ كقمناككانت الحالة مكضكع الدراسة ىي الجزائر 

 

 .الجزائر في الصرؼ سعر : ولألا المبحث

 

 .2015-2000 دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٤ُٔضإ أُذكٞػبد اُغضائش١ ٓب ث٤ٖ :  الثاني المبحث

 

 2015-2000دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٤ُِٔضإ اُزغبس١ اُغضائش١ ٓب ث٤ٖ  : لثاالث المبحث
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 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 2015-2000 الجزائر في الصرف دراسخ تح١ٍ١ٍخ ٌسؼر : ولألا المبحث

 كاستخداـ الكفاءات كتحسيف سعارألا في التشكىات بإزالة ذلؾ ك خارجي تكازف تحقيؽ إلى الجزائر سعت
 استعادة مع ستمرارالؿ قابؿ كضع إلى المدفكعات بميزاف كالكصكؿ النمك تالمعد لرفع المتاحة كالطاقات المكارد
 إتباع ؿالخ مف الإ يتحقؽ لـ اليدؼ ىذا لكف .الدكلي النقد صندكؽ مع تفاؽالبا فقامت لمجزائر ئتمانيةالا الجدارة
 المكارد جذب أجؿ مف كذلؾ حالصإلا قبؿ الجزائرم لمدينار الصرؼ نظاـ تغيير نيج مثؿ جراءاتإلا مف جممة
 ؽالنزالا شكؿ كقد .المحمي نتاجإلا إلى جنبيألا نتاجإلا مف نفاؽإلا لتحكيؿ الكاردات كبدائؿ التصدير قطاع إلى

 المدار لمتعكيـ الكصك التخفيضات مف نسبة ليتبع الجزائرم الدينار قيمة تصحيح في كلىألا الخطكات التدريجي
 قتصادالا تحرير كتدعيـ الدينار تحكيؿ قابمية تحقيؽ مع الخارجية زماتألؿ بالتصدم تسمح أكبر مركنة إلػطبء
 .الخارج عمى نفتاحالكا الجزائرم

 

 : الجزائري الدينار صرف تسعير أنظمة تطور : ولألا المطمب

 كعرفت المرف، الصرؼ سعر إلى الثابت الصرؼ لسعر نظـ عدة تطبيؽ الجزائرم قتصادالا عرؼ لقد
 : يمي ما الجزائر في الصرؼ سعر بيا مر التي المراحؿ بيف كمف كمراحؿ تطكرات عدة الجزائر

 1 :1973-1964  بالفرنك الربط نظام: ولىألا المرحمة 1.

 كاف حيث بركتنككدز، باتفاقيات مسيرا 1971 سنة حتى قؿألا عمى أك المرحمة ىذه في الدكلي النقد نظاـ كاف
 الذىب مف محدد كزف إلى بالنسبة عممتو تكافؤ عف بالتصريح ممزما الدكلي النقد صندكؽ في عضك بمد كؿ

 .الذىب مف محددة كمية مع ثابت تكافؤ في نفسو ىك الذم مريكيألا راللمدك بالنسبة أك الصافي

 الفرنسي، الفرنؾ مع التكافؤ بنفس أم الذىب مف غراـ 0,18 ب الدينار صرؼ سعر الجزائر حددت
 ىنا، شارةإلا تجدر .الفرنسي الفرنؾ تخفيض تاريخ 1969 ك الكطنية العممة إنشاء تاريخ 1964 الفترة ؿالخ

 النقد صندكؽ مع تفاؽالبا الفرنسي الفرنؾ قيمة تخفيض إلى الفرنسي البنؾ اضطر 1968 سنة أحداث عقب
 انتقؿ ىكذا ك الفرنسية، العممة تكافؤ عمى الحفاظ قصد طكيمة لمدة قحتياطاتال استعمالو بعد ىذا ك الدكلي
 أمريكي دكالر لكؿ فرنسيا فرنكا 4,9370 مف 1969 سنة أكت شير في الفرنسي لمفرنؾ الرسمي التكافؤ

 التنمكم مخططيا تطبيؽ في الجزائر شرعت الفترة ىذه خالؿ أمريكي دكالر لكؿ فرنسيا فرنكا  5,5544إلى
 
 

   154 – 155. ص ،2005 الجزائر، الثالثة، الطبعة الجامعية، المطبكعات ديكاف النقدم، لمتحميؿ مدخؿ حميدات، محمكد1
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 سبابألا مف كاف ثيالالث المخطط تطبيؽ أف ىنا القكؿ يمكف ك الصرؼ، سعر استقرار يتطمب الذم ك ثيالالث
 في الكطنية العممة استمرار مف الرغـ عمى التخفيض، في الفرنسي الفرنؾ يتبع ال الجزائرم الدينار جعمت التي
 : الفرنسي الفرنؾ مع الثابتة قتياالع

 ك 1961 أكت بيف دج  0,888  =كاحد فرنسي فرنؾ أك فرنسي فرنؾ1,25 يساكم كاحد جزائرم دينار*
 .1973 ديسمبر

 تالعـ مختمؼ مقابؿ الجزائرم لمدينار المستمر نخفاضالا إلى المدة ىذه ؿالخ الفرنسية العممة ضعؼ أدل لقد
 إطار في انطمقت التي ستثمارالا مشاريع تكاليؼ تقييـ إعادة عنو ترتب ما ىك ك الجزائرية، الكاردات تسديد

  .1973-1970 كؿألا الرباعي المخطط

 بركتنككدز،كعف اتفاقيات عف المنبثقة ك الثابتة الصرؼ أسعار عف بالتخمي اقترنت التي الكضعية ىذه أماـ
 المخطط انطالؽ عشية الجزائرم الدينار تسعير نظاـ تغيير قرار اتخاذ تـ ،) المعكمة (الصرؼ أسعار تعميـ

 : مزدكج ىدؼ تحقيؽ إلى لمتسعير الجديد النظاـ ىذا سعى قد ك، 1977-1974الثاني الرباعي

 عبء تخفيؼ بغرض كىذا الحقيقية، قيمتو تفكؽ لمدينار قيمة بكاسطة الجزائرية لممؤسسات مقنع دعـ تكفير -
 مؤسسات كأنيا خاصة المؤسسات ىذه قبؿ مف المستكردة تالالمدخ كمختمؼ كليةألا كالمكاد التجييزات تكمفة
 .ناشئة

 ) تنازلية( عنيفة لتغيرات تتعرض أف دكف الطكيؿ المدل عمى بتنبؤاتيا بالقياـ الكطنية لممؤسسات السماح -
 .الجزائرم لمدينار الخارجية القيمة استقرار طريؽ عف ىذا ك الصرؼ، لسعر

 

 : 1986-1974 تالالعم من بسمة الربط الثانية المرحمة  2.

 النظاـ في الفكضى انتشار إلى ككدز بريتف نظاـ نياية عف 1971 سنة الشيير نيكسكف فالإع أدل
 مف مكزكنة سمة إلى كاحدة عممة مف الدينار قيمة تحديد في الجزائر تحكلت فقد لذلؾ كنتيجة الدكلي، النقدم
 نسبة عمى يعتمد السمة داخؿ كزنا عممة كؿ تعطى حيث تجارية، عالقات بالجزائر تربطيا التي تالالعـ

 الكندم، رالالدك مريكي،ألا رالالدك( مف السمة ىذه كتتككف التجارة، إجمالي إلى الرئيسييف الشركاء مع الكاردات
 سترليني،إلا الجنيو يطالية،الا الميرة لماني،ألا المارؾ السكيسرم، الفرنؾ الفرنسي، الفرنؾ البمجيكي، الفرنؾ
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 الشيمنغ سبانية،الا البسيطة اليكلندم، الفمكريف السكيدم، الككركف النركيجي، الككركف ، الدانمركي الككركف
 1.)النمساكم

 في الحقيقي الصرؼ سعر عمى الحفاظ إلى السياسة ىذه كتيدؼ دكريا، بمراجعتيا المركزم البنؾ يقكـ
 السمة داخؿ معينة عممة قيمة ارتفاع أف حيث الدينار، الصرؼ لسعر ستقرارالا كتحقيؽ التجارة شركاء مكاجية
 الصرؼ سعر بحساب المركزم البنؾ كيقكـ العكس، ك العممة لتمؾ بالنسبة خرلألا تالالعـ انخفاض يعني
 : التالية الخطكات بإتباع المركزم البنؾ قبؿ مف المسعرة تالالعمك إلى بالنسبة الدينار

oمريكيألا راللمدك بالنسبة الجزائرم الدينار لسمة المككنة تاللمعـ النسبية التغيرات سابح.  

oراللمدك بالنسبة الجزائرم الدينار لسمة المككنة تاللمعـ النسبية التغيرات حساب. 

oالجزائرم لمدينار بالنسبة مريكيألا راللمدك اليكمي الصرؼ سعر حساب. 

oطرؼ مف المستعممة خرلألا تاللمعـ بالنسبة الجزائرم الدينار الصرؼ أسعار حساب العممية ىذه بعد يتـ 
 .المتقاطعة الصرؼ أسعار بطريقة كتحسب المركزم البنؾ

 االعتبارات كليس إدارية االعتبارات يتحدد أصبح الدينار صرؼ سعر أف إلى السياسة ىذه إتباع أدل
 عمى ستثماراتالا كانت حيث التنمية، إستراتيجية لخدمة كذلؾ الداخمية، المالية ك قتصاديةالا بالكضعية تتعمؽ
 بالمجكء الداخمية ك النفط سعر ارتفاع جراء الخارجية الدفع كسائؿ تكفر كأدل الفترة، تمؾ في كلكياتألا كؿ رأس
 أنو أم المالية، ك الحقيقية المتغيرات بيف الفصؿ عمى يقكـ قتصادمالا القرار جعؿ إلى النقدم صدارإلا إلى
 سياسة مع يتناقض ما كىذا اإلجحاؼ : أىميا كمف سمبية آثار عدة عنو نتج مما قتصادمالا الكاقع عف بعيد

 .الدكلة انتيجتيا التي التصنيع

 سعر يككف أيف حر، سكؽ عف عبارة فيك ،1974 سنة المكازم الصرؼ سكؽ بظيكر المرحمة ىذه تميزت كما
 2.العممة عمى الطمب ك العرض عاممي طريؽ عف بحرية تتحدد جنبيةألا العممة

   :1987 مارس -1986 سبتمبر الثالثة المرحمة  .3

 مقارنة الجزائرم الدينار صرؼ معدؿ حساب عمى طفيؼ تعديؿ أدخؿ أنو المرحمة ىذه في جاء ما أىـ
مخرج  أساس عمى تحسب الدينار، سمة في تدخؿ عممة، لكؿ النسبي التغير بذلؾ فأصبح السابقة، بالطرؽ

 .68فاطمة الزىراء بف طالب ، مرجع سبؽ ذكره ،ص-1
 .156محمكد حميدات ، مرجع سبؽ ذكره ،ص -2
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 الحركي التسيير لسياسة تمييدا التعديؿ ىذا كيعتبر،   (1974 ) ساسألا سنة في السائد الصرؼ معدؿ يساكم

 1.1987 مارس مف قاالانط بيا العمؿ في شرع التي الدينار صرؼ لمعدؿ
 

 (1974-1987) : رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور 01 : رقم الجدول

 دج  : الوحدة            

               

   اٌسٕخ    1974  1980  1982 1984 1987        1986      1985
               

   اٌذٚالر-دج      4,18  3,84  4,95 4,78 4,81          4,71        5,03 
                

 27. ص ذكره، سبؽ مرجع ، مغربي حكرية :المصدر         

  :1994-1987  نهاية الرابعة المرحمة.4.

 مف تأكد حادة، أزمة الكطني قتصادالا دخكؿ  ،1986 سنة البتركؿ لسعر المفاجئ التدىكر عف نتج
 كمالية نقدية حاتالإص إجراء استكجب مما محدكديتو، العشريتيف يفكؽ ما ؿالخ المتبع، النمكذج بمكغ لياالخ

 أم كالخارجي، الداخمي الصعيديف عمى كذلؾ المكارد، تخصيص كظيفة إلى عتبارالا إعادة إلى ،تيدؼ جذرية
 لتحقيؽ اجرءات تتبعيا  افبد ال ككانت الداخؿ، في النقدم ستقرارالا تحقيؽ استيدفت المتخذة جراءاتإلا أف
 :ذكرىا تيآلا لمطرؽ كفقا الدينار صرؼ معدؿ تعديؿ عممية تمت كلقد .الداخؿ في النقدم ستقرارالا

 ما، نكعا طكيمة فترة ؿالخ كطبؽ مراقب، ك تدريجي ؽالانز تنظيـ عمى الطريقة ىذه قامت : التدريجي قالنزالا-
 نياية في / $دج 4,9 الدينار صرؼ معدؿ انتقؿ حيث ،1992سبتمبر غاية الى 1987 سنة نياية مف امتدت
 .1991 مارس نياية في /$دج 17,7 الى 1987

 قرار 1991 سبتمبر نياية في كالقرض النقد مجمس اتخػػػذ اف بعد الطريقة ىذه طبقت : الصريح التخفيض-
 سعر تميز الكاحد،كلقد راللمدك دينار 22,5 الى ليصؿ كىذا ر،اللمدك بالنسبة% 22  بنسبة الدينار بتخفيض
 الجديد تفاؽالا ابراـ قبؿ لكف ك ،1994 سنة مف مارس شير لغاية النسبة ىذه حكؿ ستقرارالبا الدينار صرؼ

 الذم التخفيض لقرار تييئة القرار ىذا ككاف ،% 10 نسبة يتعد لـ طفيؼ تعديؿ الدكلي،اجرل النقد صندكؽ مع
 أصبح القرار ىذا ضكء كعمى 40,17 % نسبة بتخفيض1994-04-10 بتاريخ كالقرض النقد مجمس اتخذه
 /$.دج 36 الدينار صرؼ سعر

 
 

 72. ص ذكره، سبؽ مرجع مغربي، حكرية1
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 دفوعقتةالمميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ااايزانةاللتقار 
 
 

 بسمة ارتبط ثـ ،1973 إلى 1964 مف ابتداء" الفرنؾ منطقة" تسمى ما أك بالفرنؾ، الدينار صرؼ سعر ارتبط
   .1   1994إلى  1974 مف صعبة عممة 14 عددىا تالالعـ مف
 

 (1988 - 1993 ) : لمفترة رالالدو مقابل الجزائري الدينار صرف سعر تطور:  02 رقم الجدول

 دج : الوحدة                 

                   

  اٌسٕٛاد 1988    1989 1990 1991 1992 1993 
                   

  سؼر اٌظرف   5,93    7,61  8,96   19  21,82  23,36 
                   

                    

 99. ص ذكره، سبؽ مرجع مغربي، حكرية :المصدر

 

 :بعدها وما 1994 الخامسة المرحمة  5.

 نظاـ نياية كبالتالي 1995 ديسمبر في التسعير، جمسات طريؽ عف الصرؼ سعر لتحديد نياية كضع بعد
 رقـ النظاـ طريؽ عف 1996 جانفي في البنكؾ بيف ما الصرؼ سكؽ بتأسيس الجزائر بنؾ قاـ الثابت، الصرؼ

 ك العرض عاممي طريؽ عف السكؽ ىذا في الصرؼ سعر يتحدد إذ.  1995 ديسمبر 23 في المؤرخ 95-08
 .الطمب

 بحكالي انخفاض كتبعو 20% مف بأكثر لمدينار الحقيقي الفعمي الصرؼ سعر ارتفع 1998-1995 عاـ كبيف
  :2001-1998بيف  %13

 : 2000-1994رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور  :03 رقم الجدول

 دج : الوحدة        

          

 السنكات 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 
         

 الدكالر/الدينار 36,05 47,66  54,74 57,70 58,37 66,57  75,25
          

       76ص سابؽ، مرجع نجاح، سالمة  :المصدر

 

 المركزم البنؾ قاـ 2003 جانفي كفي ،2002 أكائؿ منذ كىذا المكالية شيرا 16 ؿالخ نخفاضالا ىذا كتكاصؿ
 النقدية الكتمة تطكر مف لمحد أساسا ييدؼ جراءإلا كىذا 5% ك% 2 بيف ما تتراكح بنسبة الدينار قيمة بتخفيض

 
 

 .217ص ,2004،الجزائر، الجامعية المطبكعات ديكاف النقدية، كالسياسات النظريات في محاضرات عمي، بف بمعزكز1
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 العممة قيمة ك الرسمي لمدينار سميةالا القيمة بيف الفارؽ اتساع بعد سيماال المكازية سكاؽألا في المتداكلة
 الدينار قيمة ارتفعت ،2003 كديسمبر جكاف كبيف .جنبيةألا تالالعـ أبرز مقابؿ السكداء السكؽ فيع الكطنية
 سنة كفي% 7,5 : بػ الفعمي الحقيقي الصرؼ سعر كارتفع%  11بحكالي مريكيألا راللمدك بالنسبة الجزائرم
 في لكف راللمدك بالنسبة 72,6464 حكالي الكاحد راللمدك بالنسبة الجزائرم الدينار صرؼ سعر كصؿ 2006
 عاكد 2009 سنة كفي 2008 سنة رتفاعالا ككاصؿ 69,36 إلى الدينار صرؼ سعر ارتفع 2007 سنة
 :المكالي الجدكؿ في مكضح ىك كما 88,21 حكالي 2015 سنة بمغ أف إلى استمر ك 72,64 ليبمغ نخفاضالا

  :2015-2001 رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور :  04 رقم الجدول                     

 

 رالالدو  مقابل السنة
  

2001 77.26 
  

2002 79.68 
  

2003 77.36 
  

2004 72.06 
  

2005 73.36 
  

2006 72.64 
  

2007 69.36 
  

2008 64.58 
  

2009 72.64 
  

2010 74.32 
  

2011 72.85 
  

2012 77.55 
  

2013 79.38 
  

2014 78.99 
  

2015 88.21 
  

 

 .الجزائر بنؾ بيانات عمى عتمادالبا الطالب اعداد مف : المصدر
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 : الجزائر في الصرف سعر سياسات : الثاني المطمب

 كسياسة الرقابة سياسة السياسات ىذه بيف كمف كقكانيف مراحؿ بعدة الجزائر في الصرؼ سياسة مرت
 .بالتفصيؿ منيـ لكؿ نتطرؽ سكؼ المطمب ىذا كفي العممة قيمة تخفيض كسياسة التعكيـ

 

 : الجزائر في الصرف عمى الرقابة سياسة 1.

 ك المتكفرة جنبيةألا تالالعـ مف المكارد استخداـ تاميف الكاسع المفيكـ في الصرؼ عمى الرقابة تعني
 قتصاديةالا التنمية بمراحؿ الجزائر في الصرؼ عمى الرقابة نظاـ كارتبط الكطنية، لممصالح طبقا المرتقبة
 .مراحؿ بعدة ذلؾ نميز سكؽ فعمية المراحؿ ىذه مف مرحمة كؿ عرفتيا التي كالقيكد

 

  :10-90القرض و النقد قانون قبل الجزائر في الصرف عمى الرقابة نظام  1. 1.

 ك المتكفرة جنبيةألا تالالعـ مف المكارد استخداـ تاميف الكاسع المفيكـ في الصرؼ عمى الرقابة تعني
 قتصاديةالا التنمية بمراحؿ الجزائر في الصرؼ عمى الرقابة نظاـ كارتبط الكطنية، لممصالح طبقا المرتقبة
 .المراحؿ ىذه مف مرحمة كؿ عرفتيا التي كالقيكد

 

   :1986-1965 الفترة لالخ الجزائر في الصرف عمى الرقابة تطٛر 1. 2.
 : كالتالي كىي مراحؿ ثالثة ىنا الرقابة سياسة عرفت النظاـ ىذا في

 اقتصادىا حماية ىك المرحمة ىذه في السمطات ىدؼ كاف   :1970-1962 ولىألا المرحمة.1.2.1
 عدة استخداـ كتـ الخارج مع قتصاديةالا قاتالالع شبكة تكسيع عمى العمؿ ؿالخ مف بو النيكض ك الناشئ
 :1 في تمثمت الصرؼ عمى الرقابة لتنظيـ أدكات

 

   :  موالألا رؤوس انتقال وحرية قتصاديالا التعاون

 جعؿ مما ؿ،الستؽالا اتفاقيات في جاء ما حسب كالمالي قتصادالا التعاكف عمى فرنسا مع تفاؽالبا كذلؾ
 مكاؿألا رؤكس انتقاؿ حرية إلى ضافةإلبا ،1963-1962  بيف الفرنسي الفرنؾ منطقة إلى تنتمي الجزائر

.المنطقة بمداف بيف
 
 
 
 

 .204ص سابؽ، مرجع بربرم، أميف محمد1
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 قبؿ مف ترخيص عمى تحصؿ أف الصعبة بالعممة تتـ التي العمميات كؿ عمى يجب حيث : الحصص نظام
 السمع مف كالحد منطقة، كؿ قدرات حسب الكاردات تكجيو إعادة ىك جراءإلا ىذا مف اليدؼ ك المالية كزارة

.التجارم الميزاف كضع كتحسيف الكطني نتاجإلا كحماية لمعممة، الجيدة دارةإلا ك الكمالية

 الييئات مف مجمكعة بكاسطة ذلؾ ك الخارج مع التجارية العمميات عمى رقابة بإقامة كذلؾ : حتكارالا
.الكطنية الدكاكيف في ممثمة حتكاريةالا

.التجارية قاتياالع تنكيع سياسة ذلؾ في منتيجة تياالمباد مجاؿ تكسيع أجؿ مف : الثنائية تفاقياتالا

  :1977-1971 الثانية المرحمة.2.2.1

 : ىما أساسييف ىدفيف بتحقيؽ المرحمة ىذه ؿالخ الرقابة ىدؼ تمثؿ 

 القكية تالالعـ تجاه ةاستقاؿ ك استقراره عمى الحفاظ بغرض الدينار صرؼ سعر تحديد.

 سعارألا ك سكاؽألا تقمبات عف كعزلو العالمي قتصادالا تقمبات عف بعيدا الكطني قتصادالا جعؿ 
.العالمية

  :1986-1978 الثالثة المرحمة.3.2.1
 حيث الخارجية لمتجارة الدكلة حتكارال المتضمف ك 02-78 قانكف بصدكر المرحمة ىذه بداية تزامنت

 بالمصدريف المباشر تصاؿالكا ستيرادالكا التصدير عمميات عمى بنفسيا تشرؼ التي ىي الدكلة أصبحت
 في المقيميف المكاطنيف القانكف ىذا شجع كما ثنائية، اتفاقيات بالجزائر تربطيا التي البمداف في كالمنتجيف
 معالجة محيط في قياس ككحدة الدينار فكرة رسخت كما الجزائر، في الصعبة بالعممة حسابات فتح عمى الخارج

 استعادة ك ، 1982 لسنة المالية الييكمة إعادة بمسألة يتعمؽ فيما خصكصا العامة لممؤسسات المالية كضاعألا
 اعداد في المشاركة طريؽ عف تدريجيا الصرؼ مجاؿ في حيتياالص المركزم البنؾ ك التجارية المصارؼ
 1. 1986 عاـ في 12-86 القانكف صدكر بعد كذلؾ كآثارىا الكطنية العممة كتقييـ التنظيمات ك التشريعات

  :10-90والقرض النقد قانون صدور بعد  الصرف عمى الرقابة نظام  .3.1

 لمبنؾ الصالحية ىذه تخكؿ لـ الجزائر في لكف المركزم البنؾ حياتالص مف الصرؼ عمى الرقابة إف
 لمرقابة العامة المبادئ عمى نص الذم القرض ك النقد قانكف صدر ذلؾ بعد. خيرةألا العشرية في الإ المركزم

 
 

 .176 ص ذكره، سبؽ مرجع حميدات، محمكد1
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 كنظاـ النقدم النظاـ تنظيـ إعادة في يتمثؿ كالذم ، القانكف ىذا مف العاـ اليدؼ مف كجزء الصرؼ عمى
 .لالقتصاد القرض

 

 تتمتع كطنية مؤسسة كىك الجزائر، ببنؾ يعرؼ أصبح القرض ك النقد قانكف ؿالخ مف المركزم البنؾ إف

 المحاسبة مجمس المراقبة ال ك العامة، لممحاسبة يخضعال  بحيث التاـ المالي ؿالستؽالا ك المعنكية بالشخصية

 المحاسبة في تطبؽ التي المادية القكاعد الجزائر بنؾ يتبع ، جديدة مالية ك نقدية سياسة تجسيد أجؿ مف ،كذلؾ

 

 :كمايمي90/10 قانكف إطار في ميامو تتمثؿ الغير مع قاتوالع في تاجر يعتبر بحيث التجارية

 

 .النقدم التداكؿ تنظيـ*

 

 .الصرؼ تنظيـ ك مراقبة*

 

 .الخارجية المديكنية تسيير*

 

 .الجزائر في جنبيةألا المالية المؤسسات ك بالبنكؾ خاصة مكاتب فتح شركط*

 

 تنظيـ ك الصرؼ مراقبة أىميا النقط مف مجمكعة في القرض ك النقد مجمس حيةالص القانكف ىذا حدد كما

 في مقرىا قتراضالا لجنة إنشاء جانب إلى الخارجية لمتجارة العاـ لمبرنامج حقةال رقابة إلى باإلضافة سكقيا

 1995 سنة في ك رالدك يف المميكف تفكؽ التي تمؾ خاصة الخارجية قركض مراقبة ميمتيا ك المركزم البنؾ

 ك بيعا األجنبية تاللمعـ بينيا فيما التعامؿ حؽ التجارية لمبنكؾ أصبح لذلؾ كفقا ك البنكؾ بيف ما سكؽ أنشأت

 لبنؾ السابؽ في تسمـ ،كانت المحركقات غير مف الصادرات عائدات مف 50 % نسبتو بما تساىـ ك شراءا

 فكائد مقابؿ الجزائر بنؾ لدل ككدائع تكضع األجنبي النقد أك الصرؼ بكضع التمتع بإمكانيا أصبح كما الجزائر

 1.الدكلية المالية سكؽ في السائدة الفكائد ك تتطابؽ

 
 

  .78-77ص ص ذكره، سبؽ مرجع الجميؿ، عبد ىجيرة1
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ةااايزانةدفوعقتةالمميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 اللتقار 
 
 

 : الجزائري لمدينار التعويم نظام  2.

 ىذه كتمثؿ ،1995 سنة غاية إلى1994 سبتمبر في الصرؼ سعر لتحديد التسعير طريقة اعتماد تـ
 البشرية المكارد ك اإلجراءات ك التنظيمات إلعداد كميمة لممصارؼ كتمرينا تجريبية ك انتقالية مرحمة الطريقة
 المدار التعكيـ لنظاـ كفقا الجزائرم الدينار بتسيير الجزائر البنؾ بدأ .السكؽ متطمبات لمكاجية تكفيرىا الكاجب
 معزز محتمؿ بعرض البنكؾ بيف ما الصرؼ سكؽ في بالتدخؿ كىذا ،1996 سنة في بداية الصرؼ لسعر
 :1 يمي كما لمدينار البنكؾ بيف ما الصرؼ لسكؽ نتطرؽ كسكؼ الصعبة، تاللمعـ كاضح بشكؿ

 : لمدينار البنوك بين ما الصرف سوق  2. 1.

 مع بالتشاكر جمسات طريؽ عف الصرؼ سعر تحديد يحاكؿ المركزم البنؾ بدأ 1994 سبتمبر نياية منذ
 ،1996يناير في فعميا عمميا باشرت التي السكؽ ىذه البنكؾ، بيف الصرؼ سكؽ إلنشاء تمييدا التجارية البنكؾ
 مف% 50  نسبتو ما كتسمـ شراءا ك بيعا جنبيةالا تالبالعـ بينيا فيما التعامؿ التجارية لمدكؿ يحؽ كعميو

 لدل تكضع ككدائع جنبيالا النقد بكضع التجارية البنكؾ تمتعت كما المحركقات، غير مف الصادرات عائدات
 بالنسبة لمتحكيؿ القاب الدينار لجعؿ إطار كفي الدكلية، المالية السكؽ في السائدة الفكائد مقابؿ المركزم، البنؾ
 .كمحددة معينة حدكد ضمف بالتحكيؿ التجارية لمبنكؾ سمح الجارية تاللمعـ

 : التعويم من الخوف ظاهرة و الجزائري الدينار  2. 2.

 يقكؿ صرؼ نظاـ إلى ثابت صرؼ نظاـ مف انتقالو في تدريجية خطكات الجزائرم الدينار عرؼ سبؽ مما
 الجزائرم الدينار صرؼ نظاـ أف يؤكد كىذا المدار التعكيـ نظاـ أنو الجزائر في النقدية السمطات عف المسؤكلييف

 تدعيـ كىي الجديدة كرتكذكسيةألا كأيضا الدكلي النقد صندكؽ عنيا تكمـ التي الظاىرة مسمؾ خرآلا ىك سمؾ
 .التعكيـ قطب كىك القطبيف أحد نحك التكجو ك القطبية الثنائية

 استنتاجو يمكف ما خاصة التصريحات ىذه مصداقية مدل عف الخصكص ىذا في المجاؿ يفتح ىذا كؿ
 صندكؽ شركط تحت المدار التعكيـ إلى الثابت النظاـ مف التكجو إتباع عمى مرغمة كانت أنيا الجزائر بشأف

 
 
 
 

 العمـك في الماجستير شيادة نيؿ متطمبات ضمف مقدمة رسالة ،"الجزائر في قتصاديةالا المتغيرات عمى الصرؼ سعر تغيرات أثر " شالط، بف مصطفى1

 .85 ص  ،2006-2005 بشار، الجامعي المركز التسيير، كعمـك قتصاديةالا العمـك معيد قتصادم،الا التحميؿ تخصص قتصادية،الا
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 يتماشى جديد صرؼ نظاـ إعطاء في كرغبة جية، مف الييكمي التعديؿ بمخطط يسمى ما ظؿ في الدكلي النقد
 .ثانية جية مف السكؽ اقتصاد إلى المكجو قتصادالا مف لمجزائر الجديد تجاهالا ك

 :1 يمي كما زكايا ثالث مف الجزائرم الدينار عمى التعكيـ مف الخكؼ ظاىرة مطابقة مدل تناقش أف يمكف كىنا

.المدفكعات ميزاف زاكية مف

.حتياطاتالا تسيير زاكية مف

.الصدمات مقاكمة زاكية مف

 : المدفوعات ميزان زاوية من 2. 1. .2
 4.18 % بػ 2000 ك 1999 سنتي بيف ارتفع المدفكعات ميزاف رصيد إف حصائياتإلا ؿالخ مف

 المستمر التزايد تكاصؿ كما ، 13.08% بػ الفترة نفس ؿالخ رالالدك مقابؿ الدينار قيمة في انخفاض مقابؿ
 لصادرات المرتفعة يراداتإلا نتيجة المكالية السنكات ؿالخ الجزائرم المدفكعات لميزاف المكجبة رصدةألؿ

 العالمية سعارألا في الكبيرة بالزيادة أيضا متأثرة كىي الجزائر، صادرات مف 97 % تمثؿ التي المحركقات
 2002 مف الحاصمة رتفاعاتالا ؿالخ مف 2008 سنة المدفكعات ميزاف ارتفاع إلى يؤدم دائما كىذا لمبتركؿ

 الجزائرم الدينار قيمة أف الإ التزايد ىذا كرغـ 2002 ؿالخ برصيده مقارنة أضعاؼ 9 مف 2008 غاية إلى
 إلى أمريكي رالدك لكاحد دينار 79.62 مف المنتؽ2002-2004 : الفترة ؿالخ رالالدك أماـ طفيؼ ارتفاع شيد

 شديد انخفاض العمكـ عمى الجزائرم الدينار شيد فقد لميكرك بالنسبة أما أمريكي، رالدك لكاحد دينار 72.61
    إلى 2002 سنة يكرك لكاحد دينار 75.34 مف المنتؽ السابقة الفترة ؿخال العممة ىذه أماـ كمتكاصؿ

 الجزائرم المدفكعات ميزاف تطكر مع كمتناقضة مرتفعة نسبة كىي 2008 سنة يكرك لكاحد دينار 100.27
 عمى يعمؿ الجزائر بنؾ أف تبيف السابقة فالنتائج ، لمعممة المدار التعكيـ منطؽ كميا يخالؼ ما كىك الفترة، لنفس

 الجزائرم لمدينار الدينار القيمة عمى دائما المحافظة أجؿ مف كىذا كبيرة بكميات الصرؼ سكؽ في التدخؿ
 العمؿ ؿالخ مف المحركقات خارج لممنتجات التنافسية القدرة رفع عمى يعمؿ ذلؾ بأف النقدية السمطات كتتحجج

 فيو يتدخؿ الذم المدار التعكيـ مبدأ مع يتكافؽ ال ما كىذا .لمدينار الفعمي الحقيقي الصرؼ سعر استقرار عمى
 .سرم بشكؿ المركزم البنؾ

 
 
 

   .67 ص ،2011 الجزائر، -تبسة جامعة ،09العدد الباحث، مجمة الكاقع، ك التصريحات بيف الجزائرم لمدينار المدار التعكيـ يحي، آيت سمير1
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 دفوعقتةالمميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ااايزانةاللتقار 
 
 

 : حتياطاتالا تسيير زاوية من 2. 2. 2.

 كؿ فاؽ المذه ارتفاعا الرسمية حتياطاتالا تطكر شيد فقد لمجزائر، الرسمية الصرؼ احتياطات حيث مف
 بكتيرة رتفاعالا كاصؿ ثـ ،2000 سنة رالدك مميار 11.9 إلى 1999سنة رالدك مميار 4.4 مف المنتؽ التكقعات
 عمى الصرؼ احتياطات ؾالامت في كلىألا ساسيةألا الدكؿ ضمف الجزائر كضع الذم مرألا كىك متكاصمة
 كىذا السابقة، العشرية ؿالخ المدفكعات لميزاف المستمر لمتحسف نتيجة كانت الزيادة كىذه .العالمي المستكل
 كذلؾ العائـ، ليس ك )الثابت مف القريب كالكسيط( الثابت الصرؼ نظاـ يكافؽ الصرؼ حتياطاتالا مف السمكؾ

 معدكمة، تككف الصرؼ احتياطات في التغير أف تقبؿ المرف الصرؼ نظاـ ظؿ في قتصاديةالا النظريات أف
 كمما كبيرة الصرؼ السكؽ في تالالتدخ كانت ككمما داخمي متغير يككف العائـ النظاـ ظؿ في الصرؼ كسعر
 .التعكيـ عف ابتعد ك الجمكد نحك الصرؼ نظاـ اتجو

 : الصدمات مقاومة زاوية من.3.2.2

 في ذركتيا بمغت التي العالمية المالية زمةألا جراء سمبية ألثار العالـ دكؿ معظـ كباقي الجزائر تعرضت
 )رككد حالة العربي العالـ دخكؿ( لمجزائر بالنسبة حقيقية خارجية صدمة مةألزا ىذه تعتبر حيث ،2008 أكتكبر
 بدكرىا كالتي لمدكلة الجارم الحساب تصيب التي لمتغيرات أساسا تعكد كالتي تالبالمباد مرتبطة الصدمات كىذه
 كيعكد 2009 عاـ لمصادرات انخفاض مف لمجزائر حدث ما كىك الكاردات، ك الصادرات تقمب في سبب تككف
 المدفكعات ميزاف رصيد انييار ذلؾ عف فنتج تنازؿ في البتركؿ سعر كأصبح البتركؿ سعر تراجع إلى ذلؾ

 كجد الكضع ىذا كأماـ 2009 . سنة فقط رالدك مميار 03.86 إلى 2008 سنة رالدك مميار36.99 مف الجزائرم
 الصرؼ احتياطات في المتزايد رتفاعالا أف يقكؿ عندما 2009 سنة الجزائر لبنؾ السنكم التقرير في كبير تناقض
 ،)العالمية المالية زمةألا بيا المقصكد كىنا( الحقيقية الخارجية الصدمات مف الكطني قتصادالا حماية عمى عمؿ
 منو لمتثبيت قربألا الصرؼ نظاـ ىك الظركؼ ىذه مثؿ مع يتجاكب كالذم المتبع النظاـ أف أخرل مرة يؤكد كىنا

 بانخفاض الحقيقية الخارجية الصدمات مف نفسو بقي قتصادالا فإف العائـ الصرؼ نظاـ ظؿ في أنو ذلؾ لمتعكيـ،
 بيف الجزائرم لمدينار يحدث لـ ما كىذا )الصادرات عمى الطمب انخفاض نتيجة( المحمية العممة قيمة في معتبر
 سعر لمسار مسبؽ فالإع دكف يككف أنو نظمةألا بقية عف المدار التعكيـ يميز كالذم ، 2008-2009 سنتي

 أدنى في دائما الجزائرم الدينار ترؾ كىك كاضح فييا الصرؼ سعر فمسار الجزائر في أنو غير الصرؼ
 .مستكياتو
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 دفوعقتةالمميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ااايزانةاللتقار 
 
 

 : الجزائري الدينار قيمة تخفيض سياسة .3

 تعرضت حيث التسعينات، فترة في كذلؾ الدينار تسيير يخص فيما حرجة بمرحمة الجزائر مرت لقد
 أدت التي الرقابة الخارجية المديكنية ارتفاع الدينار، قيمة لدعـ الصرؼ احتياطيات كفاية عدـ كىي كبيرة لضغكط

 .كالمكازم الرسمي الصرؼ سعر بيف الفارؽ اتساع عف الفض .فييا مغالى الجزائرم الدينار قيمة جعؿ إلى

 الصرؼ سعر انتقؿ حيث الجزائرم لمدينار رسمي تخفيض بأكؿ الجزائر قامت 1991 سنة كفي
  .كاحد رالدك مقابؿ 1991 سنة دج18.47 إلى 1990سنة دج8.93مف

 تالالعـ خسائر تقميص أجؿ مف قتصادية،الا الحقيقة مع تكافقاسعر اكثر  إلى الدينار أخذ ىك كاليدؼ 
 .كالمكازم الرسمي السكؽ بيف تقارب كتحقيؽ الصرؼ، سكؽ في النقدية السمطات تالتدخ عف الناتجة جنبيةألا

 النتيجة لتككف الصرؼ، عمى الرقابة نياية يفترض الذم الدينار تحكيؿ قابمية إلى الكصكؿ ىك ساسيألا كاليدؼ
 .خارجي تكازف تحقيؽ النيائية

 ميزاف تسكية ( المرجكة النتائج يحقؽ لـ األكؿ التخفيض ككف 1994 سنة التخفيض الجزائر كأعادت
 أىمية أكثر التخفيض ىذا كاف ثر،ألا ألغت اتبعت التي التضخمية كالمالية قتصاديةالا السياسة ألف ) المدفكعات

 : مرحمتيف عمى 50% بحكالي 1994 الييكمي التعديؿ سياسة إطار في كجاء

 .رالدك لكؿ دج 36  إلى دج 24 مف الصرؼ سعر فيو انتقؿ 1994 أفريؿ /مارس في : ولىألا -
 .رالدك لكؿ دج 41 مريكيألا رالالدك سعر أصبح حيث ،1994 سبتمبر نياية في : الثانية -

 قيمتو مف 150% مف أكثر فييا خسرت التي الييكمي، التعديؿ فترة ؿالخ الدينار قيمة انخفاض استمر ٝ
 عند التخفيض يتكقؼ كلـ 1998. نياية /$دج 60.7 إلى 1994 ديسمبر نياية في /$ دج 41 مف انتقؿ حيث
 .النفط ألسعار الطفيؼ رتفاعالا مف بالرغـ التالية السنكات ؿالخ استمر حيث الحد، ىذا

 الدينار قيمة بتخفيض المركزم البنؾ قاـ حيث 2003جانفي في آخر بتخفيض النقدية السمطة قامت كما
 تطكر مف لمحد أساسا ييدؼ جراءإلا كىذا رالدك لكؿ دج79.72 بمغ أنو أم ،5%ك 2% مابيف تتراكح بنسبة
 قيمة ك الرسمي لمدينار ميةالسا القيمة بيف الفارؽ اتساع بعد سيماال المكازية سكاؽألا في المتداكلة النقدية الكتمة
 1.السكداء السكؽ في العممة

 

 حسيبة نسانية،جامعةإلكا جتماعيةالا لمدراسات كاديميةألا مجمة ،-الجزائرم لمدينار قياسية نمذجة - بالجزائر الصرؼ سعر سياسة رحيمة، خياط بكنكة، شعيب1

  .124.  ص ،2011 ،5العدد الجزائر، الشمؼ، بكعمي، بف
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 ااايزانةاللتقار 
 
 

  الفترة ؿالخ مريكيالا رالالدك مقابؿ الجزائرم الدينار صرؼ سعر تطكر لنا يكضح جدكؿ يمي ما كفي      
1994-2015 

  2015-1994لمفترة مريكيالا رالالدو مقابل الجزائري الدينار صرف سعر تطور  :05  رقم الجدول

  دج : الوحدة              

                 
 

 السنوات  1994 1995 1996 1997 1998 1999  2000  2001  2002 
 

                 
 

 سعر  35,09 47,68  54,77 57,73 58,74 66,64  57,29   75,34  77,82 
 

 

 

               
 

 الصرف               
 

                 
 

2012  2011  2010  2009 2008 2007 2006 2005 2004  2003 
 

                 
 

 75,55  72,85   74,40  72,40 64,56 73,30 72,64  73,38 72,61  79,72 
 

 
                

 

                 
 

2015  2014  2013           
 

                 
 

 88,21  79,99   78,15           
 

           
 

                 
 

   .الجزائر بنؾ بيانات عمى عتمادالبا الطالب إعداد مف :المصدر      
 

   

  2015-1990 الفترة ؿالخ الدينار صرؼ سعر تطكر تكضيح يمكفمف خالؿ ما سبؽ 
    

 

    2015-1990 الفترة لالخ رالالدو مقابل الدينار صرف سعر تطور :05 رقم الشكل
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 :الجزائر في  الموازية و الرسمية الصرف سوق : الثالث المطمب

 : الرسمية الصرف سوق  1.

 الصرؼ عمميات كؿ فييا تعالج حيث المالية، المؤسسات ك البنكؾ بيف ما سكقا الصرؼ سكؽ تعتبر
 كىي التحكيؿ، في حرية كبكؿ جنبيةألا تالالعـ مقابؿ الكطنية لمعممة جمةآلا ك العاجمة شراءا ك بيعا سكاءا
 ك العرض قانكف كفؽ حرية كبكؿ الجزائرم الدينار مقابؿ جنبيةألا تالالعـ صرؼ أسعار فيو تحدد الذم المكاف
 الصرؼ سكؽ كتسيير تنظيـ ك لتزاماتالا ك العمميات إلى نتطرؽ سكؼ كعميو .جنبيةألا تالالعـ عمى الطمب

 :1 كالتالي كىي البنكؾ بيف ما

 : الصرف سوق في العمميات  1. 1.

 مقابؿ الكطنية العممة بيع جنبيةألا بالعممة خزينتيا تسيير إطار في المالية المؤسسات ك لمبنكؾ يرخص
 ما الصرؼ سكؽ في كالتدخؿ الجزائرم، الدينار مقابؿ لمتحكيؿ القابمة جنبيةألا تالالعـ كبيع جنبية،ألا تالالعـ
 .البنكؾ بيف

 

 : الصرف سوق في االٌتساِبد  1. 2.

 أجنبية، عممة لكؿ المحددة النسب باحتراـ المعتمديف الكسطاء ك المالية المؤسسات ك البنكؾ تمتـز
 بالتسجيؿ تسمح بمقاييس ك دائـ نظاـ بكضع ممزمة تككف الصرؼ سكؽ في المؤسسات ك البنكؾ تتدخؿ كعندما
 .أجنبية عممة لكؿ الصرؼ كضعيات كحساب جنبيةألا بالعممة لمعمميات العاجؿ

 

 : الصرف سوق وتسيير تنظيم .3.1

 لسكؽ العمميات أكلى كبدأت الصرؼ، لسكؽ التنظيمي طارإلا ،1995 ديسمبر في الجزائر بنؾ أنشأ
 1996/01/02. مف قاالانط تتحقؽ البنكؾ بيف ما الصرؼ

 :منيا ليا المنظمة التعميمات ك المكائح مف مجمكعة إصدار تـ كقد

 

 

 

 

 81. ص ذكره، سبؽ مرجع طالب، بف الزىراء فاطمة1
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 92-04 رقـ ئحةالاؿ استبداؿ ك بتعديؿ المتعمقة 1995/02/23 في المؤرخة 95-07 رقـ ئحةالاؿ 
.جنبيألا الصرؼ مراقبة بنظاـ كالمتعمقة 1992 مارس 22 في المؤرخة



 الصرؼ بسكؽ المتعمؽ 1995/12/23 في المؤرخة 95-08 رقـ ئحةالاؿ.


 الصرؼ كضعيات بقكاعد المتعمقة 1995/12/26 في المؤرخة 78-95 رقـ ئحةالاؿ.


 الصرؼ سكؽ تسيير ك بتنظيـ المتعمقة 1995/12/25 في المؤرخة 79-1995 رقـ التعميمة.


 :الجزائري الصرف سوق تجزئة.4.1
 1:ىما أساسييف نكعيف إلى الجزائرم البنكؾ بيف ما الصرؼ سكؽ ينقسـ

 .العاجؿ البنكؾ بيف ما الصرؼ سكؽ -
 .جؿآلا البنكؾ بيف ما الصرؼ سكؽ -

 : العاجل البنوك بين ما الصرف سوق.1.4.1
 العاجمة، الصرؼ بعمميات المتدخمكف فييا يقكـ التي السكؽ ىي العاجؿ البنكؾ بيف ما الصرؼ سكؽ
 الصرؼ سعر يسمى بسعر أخرل عممة مقابؿ عممة باستبداؿ طرفاف يتفؽ لياالخ مف العاجمة الصرؼ كعمميات
 كأحيانا العممية، لنياية تبعا فتتاحالا مف الثاني اليكـ في عامة بصؼ جنبيةألا تالالعـ تسميـ كيككف العاجؿ،
 نياية لتاريخ تبعا فتتاحالا ليكـ أك اليكـ لنفس المتبادلة جنبيةألا تالالعـ تسميـ عمى نتفؽ أف طراؼألؿ يمكف
 .العممية

: العاجل البنوك بين ما الصرف سوق في التسعيرة

 مف تستعمؿ كالتي العممة، تثبيت بعممية يسمى ما أك الرسمية التسعيرة ىي الجزائر في المستعممة التسعيرة
 .خرلألا جنبيةألا تالالعـ مقابؿ الجزائرم الدينار صرؼ سعر تحديد أجؿ

: الجزائر في التثبيت بنظام العمل

 البنكؾ ممثمي فييا يجتمع يكمية جمسات عمى يعتمد بالمزايدة تسعيرة نظاـ عف عبارة التثبيت عممية
 بعد المعتمد ك الجزائرم الدينار الصرؼ سعر لتحديد الجديد النظاـ ىذا الجزائر، بنؾ رئاسة تحت التجارية

 

 تخصص قتصادية،الا العمـك في الماجستير شيادة لنيؿ تخرج مذكرة ، "الجزائرم قتصادالا عمى رالالدك أثر ك النقد استقرار عدـ كمشاكؿ الدكلة" عمة، محمد1

 143-145. ص ،2003-2002الجزائر، جامعة التسيير، كعمـك التجارية ك قتصاديةالا العمـك كمية مالي، تحميؿ
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 الخارجية التجارة قطاع تحرير عممية تعجيؿ إلى أدل ،1994 أفريؿ في الدكلي النقد صندكؽ مع المبـر تفاؽالا
 التكازف برنامج في ىامة مرحمة تعتبر التثبيت بعممية القياـ مرحمة بمكغ إف .جنبيألا الصرؼ عمى الرقابة كنظاـ
 .الجزائرم الدينار صرؼ سعر تحديد نظاـ حالإص كفي العاـ

 سعر لتثبيت جمسات ،1995/12/29 مف التجارية الجزائرية البنكؾ مف المتدخميف مع الجزائر بنؾ ينظـ
 سعر تحديد عممية في تدخؿ عتبارالا بعيف الجزائر بنؾ يأخذىا عكامؿ كىناؾ .الجزائرم الدينار الصرؼ
 المداخيؿ تحكيؿ ىي العكامؿ ىذه التجارية، لمبنكؾ جنبيةألا تالالعـ بو تباع الذم عمىألا أك دنىألا الصرؼ

 تطكر ك كلكيةألا البنكؾ طمبات الديكف، تسديد الصرؼ احتياطات الجمسة، افتتاح قبؿ المحركقات صادرات مف
 .الرئيسية تالالعـ مقابؿ الدكلي الصرؼ سكؽ في مريكيألا رالالدك أسعار

: الصرف سعر تحديد

 يمثؿ أف أك مبرر، دكف العممة قيمة في ةالمغا أك بخس عمى المختار الصرؼ سعر يتضمف أف يجب ال
 الشديد نخفاضالا كقؼ ىك رجحألا عمى التثبيت عممية مف اليدؼ إف السكؽ، في السائد السعر عف كبيرا تباعدا
 إلى العممة، قيمة خفض في السبب كانت التي المضاربة ىجمات ستؤدم الحالة ىذه كفي العممة، قيمة في

 في التثبيت نظاـ إنشاء قبؿ السائد الصرؼ كسعر العممة، سعر في السابقة ةالالمغا كؿ أك معظـ تصحيح
 .التنافسية لمقدرة تيديدا يشكؿ يكف لـ الجزائر

 الجزائر بنؾ رقابة تحت صباحا عشر الحادية الساعة عمى الجزائر بنؾ لدل التثبيت جمسات كتتـ
 كؿ عف فالعإلبا الجزائر بنؾ يقكـ كما المقيمة، التجارية البنكؾ ممثمي إلى إضافة ، الجمسات ىذه في المشارؾ
 كيتـ مريكي،ألا رالبالدك المقيمة الصعبة تالالعـ كمبمغ أقصى الصرؼ سعر عف التثبيت جمسات فتح عممية
 .الصرؼ لسعر المحدد اليدؼ حسب فيحدد العرض مبمغ أما السابقة بالتسعيرة التذكير

 النظاـ عف التخمي أف كما الجمسة، اختتاـ عف الصرؼ سعر يعمف ، الطمب يساكم العرض ككف حالة في
 عمى الصرؼ لسعر تحديده في يعتمد حقيقي شبو بنظاـ استبدالو ك الجزائرم الدينار صرؼ سعر لتحديد دارمإلا

 1.السكؽ بتكحيد سيسمح السكؽ، ميكانيزمات
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 : جل٢ البنوك بين ما الصرف سوق.2.4.1

 حيث جمة،آلا الصرؼ بعمميات المتدخمكف فييا يقكـ سكؽ عف عبارة جؿآلا البنكؾ بيف ما الصرؼ سكؽ
 تالالعـ كتسمـ جؿ،آلا الصرؼ سعر يسمى بسعر أخرل عممة مقابؿ عممة استبداؿ عمى لياالخ مف يتفؽ

 .كاحدة سنة حتى أك أشير ثالثة يككف أف يمكف الذم المقدـ ستحقاؽالا تاريخ عند يككف المتبادلة

 سكاؽألا مخاطر بركز إلى الحاؿ بطبيعة أدت كبيرة ىيكمية بتغيرات التسعينات سنكات تميزت كلقد
 تقنية البداية في أقاـ حيث الجانب، ىذا الجزائرم المشرع ييمؿ كلـ السكؽ، اقتصاد لميكانيزمات المسايرة
 الصرؼ سكؽ إطار في الجزائر في آلجؿ الصرؼ لسكؽ المنظـ التشريعي اإلطار طرح تـ كالتي ،آلجؿ الصرؼ
 : عرؼ الجزائرم قتصادالا أف القكؿ يمكف إذ البنكي

   كبقكاعد المتعمقة ك 1991 أكت 14 لػ 07/91 رقـ بالنظاـ تحديده تـ الذم آلجؿ الصرؼ ميكانيـز 

 سعر يسمى سعر أساس عمى الدينار مقابؿ 1992 مارس 25 لػ 24 رقـ المصادرة ك الصرؼ شركط 

 في الحالة ىذه في )صعبة عممة -دينار( المتبادلتيف العمميتيف كاؿ أك إحدل كتسميـ ،آلجؿ الصرؼ 

  .ستحقاؽالا أجؿ يسمى الحؽ تاريخ 

   الكطنية كالعممة بيف ما آجمة أخرل فكرية صرؼ عمميات انجاز فيو يتـ بنكي صرؼ سكؽ إنشاء تـ 

 

 المالية المؤسسات ك التجارية البنكؾ نشاط فإف النظاـ ىذا نفس فحسب لمتحكيؿ، القابمة الصعبة تاللعـا
 كليذا الجزائر، بنؾ قكاعدىا بتحديد يتكفؿ مركزية غير إجراءات إطار في يككف لمصرؼ البنكي سكؽ في
 1995 ديسمبر في الصادرة 95/79 رقـ التعميمة في ألجؿ لمصرؼ البنكي السكؽ تعريؼ تـ
 فيو تنجز الذم السكؽ أنو عمى الخامسة، مادتو في لمصرؼ البيني السكؽ كتشغيؿ بتنظيـ المتعمؽ 

 الفعمي التسميـ ك جؿآلا بسعر عمميتيف تبادؿ لياالخ مف يتـ صفقة كؿ في تتمثؿ آجمة صرؼ عمميات
 1.أياـ 3 بعد
 : الجزائر في الموازية الصرف سوق..2

 ؿالاخت حالة في الدولیة حتیاطاتالا حمایة منها أهداف لتحقیق مستعملة طریقة تعد الصرف مراقبة إن
 إلى مكاؿألا ىركب في تساعد ، الصرؼ نشاط ممارسة مف تحد التي الطريقة ىذه كلكف . المدفكعات ميزاف في

 السكداء السكؽ مصطمح يستعمؿ جنبيألا الصرؼ في لمتعامؿ سكداء سكؽ ظيكر عمى يساعد مما ، الخارج

 
 .83ص ذكره، سبؽ مرجع طالب، بف الزىراء فاطمة 1
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 فيو يتكاجو أيف ىيكمي سكؽ " : أنيا عمى المكازية السكؽ كتعرؼ )الرسمي غير السكؽ أك المكازم السكؽ أك
 يعكد ك "المكازم الصرؼ سعر ىك تكازني سعر عمى لمحصكؿ جنبيةألا العممة عمى الطمب ك العرض بانتظاـ
 .الييا التطرؽ سنحاكؿ عكامؿ عدة إلى السكؽ ىذا مثؿ ظيكر

 

 :1 الموازية الصرف سوق ظهور أسباب.1.2
.الخارج مع تالالمباد في قيكد فرض-

.الرفيع النكع ذات المنتكجات بعض استيراد منع ك ستيرادالا حصص تحديد-

 ال التي شياءألا مف بسمسمة مركرا لكتركنيةالا جيزةألا الغيار، بقطع بدأ الذم نتاجيإلا الجياز فعالية عدـ-
 حقكؽ مف كحؽ المكازية السكؽ ظير كلذا فائقة، بنسبة عمييا الطمب يرتفع التي ك القمي الإ الكطف ينتجيا

.تمبيتيا عف الكطني السكؽ يعجز التي حاجياتو لتحقيؽ المستيمؾ

 المكازية السكؽ تكسع في آخر سببا الكطني، قتصادالا عمى مفركضة كانت التي الصارمة المراقبة تعتبر كما-
.الخارج مع مكاؿألا رؤكس تحركات مراقبة كذا ك .المستكردة السمع نكعية ك كمية بمراقبة ىذا ك

 نقص بذلؾ ك الجزائر عرفتيا التي قتصاديةالا الكضعية بتأـز 1986 سنة في البتركؿ أسعار تدىكر ساعد كما-
 بالمجكء الخاصة المؤسسات كذا ك فرادألا تكجو ليذا ك الدكلة لدل 56.5 % فقط جنبيةألا العممة مف المداخيؿ

 النقدية أصكليـ لتعزيز أك تجارية بعمميات لمقياـ سكاء جنبيةألا العممة مف حاجاتيا لتمبية السكداء السكؽ إلى
.الكطنية العممة في الثقة لفقداف نظرا تالالعـ بيذه

 فيصبح الصعبة العممة ندرة ك قمة ىي أيضا المكازم الصرؼ سعر ظيكر إلى تؤدم التي سبابألا بيف مف ك-
 إلى عمييا الحصكؿ في الراغبيف يدفع الذم مرألا الصعبة العممة طالبي رغبات تمبية عف عاجز المركزم البنؾ

 السكؽ مف بداؿ المكازم السكؽ في بيعيا مف العممة ىذه مالكي يشجع الذم الشيء ممكف، سعر بأعمى شراءىا
.الرسمي

 
 



 

 كؿألا الكطني الممتقى ،"المغرب ك تكنس مع مقارنة دراسة:الجزائر في الصرؼ سعر سياسة ك كركألا" زياني، كالطاىر بكزياف بف محمد ستاذافألا 1

  15. ص ،2002 مػػػػام 21 - 22 البميدة التسيير، عمـك ك قتصاديةالا العمـك كمية دحمب، سعد جامعة ،"الثالثة لفيةألا في الجزائرم قتصادالا"
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 : الموازية السوق في الصرف سعر محددات.2.2
 القاعدة طريؽ عف بحرية جنبيةألا العممة سعر يتحدد أيف حر سكؽ الصعبة لمعممة المكازية السكؽ إف

 .العممة عمى الطمب ك لمعرض سيكيةالالؾ

 ىذه .كركألبا الدينار عممتيا تربط كانت إذا مثاؿ فالجزائر أجنبية عممة أم مع مرتبط المكازم السكؽ لذلؾ
 أردنا فإذا كرك،الا خارج الصعبة تالبالعـ تتـ التبادؿ عمميات كؿ بذلؾ ك الحساب، كحدة في دكرا تعمب العممة

 لمسعر طبقا كركألا إلى تحكيمو فعمينا مثاؿ، مريكيألا رالالدك بيع قصد المكازم لمسكؽ عميؿ عند نتقدـ أف
 مف يتككف دائما السكؽ ك .لمحساب أساسية ككحدة كركالا مع مرتبط سكؽ فيك .البنكؾ طرؼ مف عنو المعمف
 طرؼ مف المفركضة القيكد فمجمكعة المكازم السكؽ يخص فيما ك تكف، ميما سمعة عمى طمب ك عرض
 الى سنتطرؽ مايمي كفي.العرض يخمؽ فالطمب الخارجي الدفع بطريقة العممة عمى الطمب تخمؽ الصرؼ سياسة
 :1 الطمب ك العرض محددات أىـ

 

 : العرض محددات 2. 2. 1.

 :مصادر عدة مف تأتي أف يمكف المكازية الصرؼ سكؽ لتمكيؿ جنبيةألا تالالعـ عرض إف

 .المياجريف العماؿ تالتحكم *

 .التيريب عمميات ك ستيرادالا لفكاتير الزائد التقييـ*

 .جانبألا السياح رصيد *

 .لممقيميف الخارج في مكاؿألا تكظيؼ*

 .جنبيةألا تالبالعـ المقيمة جباريةإلا التكظيؼ عائدات*

 .لممقيميف جنبيةألا تالبالعـ الكدائع حسابات عائدات*

 .لمصادرات بالنسبة بأقؿ ك لمكاردات بالنسبة بأكثر السير*
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

  : الطمب محددات  2. 2. 2.
 : يمي ما تغطية تخدـ المكازية الصرؼ لسكؽ الخارجية الدفع كسائؿ

 .)كيةالستوالا المكارد خاصة( شرعية الغير الكاردات*

 .المقيميف سياحة*

 .لممقيميف النقدية مكاؿألا تنكع*
  .مكاؿألا رؤكس تالتحكم*

 . منظكرة الغير المدفكعات*
 باحتكار يقكـ المركزم البنؾ أيف التثبيت بحصص )يكميا ( يكمي بشكؿ يتحدد الجزائرم الدينار سعر إف
 .جنبيةألا العممة عرض مف 89 % تحتكر فيي البتركلية المداخيؿ طريؽ عف جنبيةألا العممة مف العرض

 مف خصكصا يصدر جنبيةألا العممة مف العرض فإف خصكصا كركالبا المكازم الصرؼ السكؽ عالقة عف أما
 .المياجريف العماؿ

 

 الجزائري المدفوعات دراسخ تح١ٍ١ٍخ ١ٌّساْ  :الثاني المبحث

 كضعيتو كتطكر الجزائرم المدفكعات ميزاف خصائص مف لكؿ المبحث ىذا في التطرؽ تـ      
 .كأرصدتو

 

 :الجزائري المدفوعات ميزان خصائص :ولألا المطمب

 بينيا، فيما كمتفاعمة متكاممة سمبية بخصائص – مدفكعاتو ميزاف كبالتالي - الجزائرم قتصادالا يتميز
 الخصائص كتبرز .تككينيا في أساسيا دكرا ستعمارالا أدل كمعقد، طكيؿ تاريخي تطكر عممية نتاج ىك ما منيا

 : في ستعمارمالا الكضع عف المكركثة

 .قتصاديةالا البنية كتشكه قتصادمالا التخمؼ-

 .المتقدمة لمدكؿ قتصاديةالا التبعية -

 الكبرل الصناعية الدكؿ بيف المتكافئة غير الحالية العالمية قتصاديةالا قاتالالع نتاج عف ىك ما كمنيا
 :يأتي فيما ابرازىا يمكف كالتي الجزائر، كمنيا النامية كالدكؿ
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

  : الصادرات أسعار استقرار عدم -أ

 تخمؽ كبالتالي .صادراتيا مف%90 تفكؽ نسبة المحركقات تمثؿ حيث التصدير، أحادية الدكؿ مف الجزائر تعتبر
 كمما حيث أسعارىا، استقرار بعدـ يتعمؽ فيما خاصة تالمشؾ المنتجات ىذه عمى كالطمب العرض خصائص

 مما .لمعجز المدفكعات ميزاف تعرض احتماؿ زاد ًِٔب سعارألا لتقمبات تعرضا أكثر المحركقات أسعار كانت
 كذلؾ ستقرار،الا مف عالية بدرجة الصادرات تمتعت لك مما برؾأ دكلية احتياطات تككيف الدكلة عمى يستكجب
 .المدفكعات ميزاف في المحتمؿ العجز لمكاجية

 ذلؾ يمتد بؿ فحسب المدفكعات ميزاف في العجز ظيكر عمى الصادرات أسعار تقمبات خطكرة تقؼ ال
 كعؿ ستثمار،الكا دخارالكا ؾالستوالكا التشغيؿ كمستكل الدخؿ، كمستكل ىامة اقتصادية متغيرات عدة إلى

 - ستيرادالا عمى الدكلة قدرة تتكقؼ إذ .ستيرادالا عمى الدكلة طاقة عف ذلؾ تأثير عف ناىيؾ الضرائب حصيمة
 المدفكعات ميزاف عمى الصادرات حصيمة تذبذب يؤثر آما . التصدير عمى قدرتيا عمى -الطكيؿ المدل في

 المتاحة جنبيةألا تالالعـ عمى الصادرات حصيمة تذبذب أثر ؿالخ مف ثرألا ىذا ينتقؿ حيث سمبيا، تأثيرا
 يفكؽ فمما المدفكعات، ميزاف عمى تؤثر كعكائدىا مكاؿألا رؤكس كخركج دخكؿ تيارات أف باعتبار كذلؾ لمدكلة،
 يشكؿ ىذا فإف بالخارج، ستثمارالا عكائد دخكؿ تيار ما، فترة في الخارج، في ستثمارالؿ مكاؿألا خركج تيار

 .عميو ضغطا

 حاجيات شباعإلك التنمكية لمضركرة استجابة كذلؾ الكاردات، زيادة إلى الصادرات حصيمة زيادة تؤدم
 أف كبما .الصادرات حصيمة تزايد عف الناتج الكطني الدخؿ زيادة طريؽ عف ىذا كيتـ المتزايد، ؾالستوالا

 تاالصادر حصيمة في المفاجئ نخفاضالا أما .الكاردات زيادة إلى يؤدم ذلؾ فإف لمدخؿ تابعة دالة الكاردات
 عف انخفاض الناتج الصادرات حصيمة انخفاض مف أقؿ انخفاض إلى فيؤدم الدكلية سعارألا تدىكر عف الناتج
 تؤدم الصادرات حصيمة انخفاض فإف كىكذا .ستيرادالؿ الحدم الميؿ ارتفاع إلى راجع كىذا ، الصادرات حجـ
 المدفكعات ميزاف في العجز إلى

  :الدولي التبادل معدل انخفاض -ب
 الكاردات كأسعار الصادرات أسعار بيف النسبة أنو عمى الدكلي التبادؿ معدؿ يعرؼ      
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 أم يمي فيما عمكما النامية لمدكؿ ( Px/Pm). الدكلي التبادؿ معدؿ تدىكر أسباب تمخيص كيمكف

 .)النامية الدكؿ صادرات( كليةألا السمع عمى الطمب مركنة-

 أسعارىا، انخفاض إلى بالضركرة يؤدم مما تماثميا، نتيجة النامية الدكؿ صادرات بيف الشديدة المنافسة-

 المنافسة، عالي كليةألا السمع سكؽ أف حيث الصناعية، كالسمع كليةألا لمسمع الدكلي السكؽ ىيكؿ ؼالاخت-
 بمقدكر ثـ كمف تنافسية، أقؿ الصناعية السمع سكؽ ؼالبخ سعار،ألا انخفاض إلى الحاؿ في يؤدم مما

 .سعارألؿ التنازلي الضغط ذلؾ مقاكمة سعارألا مقررم المنتجيف

 قتصاديةالا القكانيف أحد يمثؿ النامية الدكؿ صالح لغير الدكلي التبادؿ معدؿ تدىكر أف يرل ىنا كمف
 المتقدمة، كالدكؿ النامية الدكؿ بيف العالمي الرأسمالي قتصادالا في متكافئالاؿ التبادؿ عالقات في المكضكعية

 أسفرت لقد مستمر ؿالختال مدفكعاتيا مكازيف كتعرض النامية الدكؿ ثركات ؿالاستغ لوالخ مف يتسنى كالذم
 :التدابير ىذه كأىـ لمجزائر، التبادؿ معدؿ عمى سمبا تؤثر التدابير مف مجمكعة عف كرجكامألا جكلة

 فاتكرة ارتفاع إلى يؤدم مما أسعارىا ارتفاع إلى يؤدم سكؼ ما كىذا الزراعية، لمصادرات المكجو الدعـ إلغاء-
 .الدكؿ ليذه بالنسبة الغذاء

 التقميد، أك نتحاؿالا أساليب إلى المجكء عمى قادرة غير النامية الدكؿ تجعؿ الفكرية الممكية حماية اتفاقية-
 شرؽ دكؿ حاؿ كاف آما الصناعي عالؽإلا لتحقيؽ النامية الدكؿ بعض سابقا اعتمدتيا التي ساليبألا كىي
 كبيرة تكاليؼ تحمؿ عمى مجبرة نفسيا تجد النامية الدكؿ في كالتطكير البحث ميزانية ضعؼ كأماـ .آسيا

 .التكنكلكجيا عمى لمحصكؿ

  : نتاجيةإلا القاعدة ضعف -ج

 مما الجزائر، مثؿ الدكؿ ىذه مف العديد في حاديةألكبا التنكع بعدـ عامة النامية الدكؿ في نتاجيةإلا القاعدة تتسـ
 قدرتيا ضعؼ كبالتالي – ذلؾ إلى شارةإلا سبؽ كما - صادراتيا أسعار لتقمبات عرضة قتصادياتالا ىذه يجعؿ

 .الدكلي أك الداخمي السكؽ في سكاء التنافسية

 كىي عميو، ستخراجيةالا الصناعات ىيمنة منيا أمكر، عدة الصناعي القطاع أداء ضعؼ كيترجـ
 العالمييف كالطمب سعارألا في بالتطكرات مرتبط القطاع ىذا أداء يجعؿ مما كلية،ألا المكاد عمى ترتكز صناعات

 إنتاجية فإف كىكذا .خفيفة صناعة عمى ترتكز البترككيماكية غير التحكيمية الصناعات أف كما .المكاد ىذه عمى
 .ضعيفة تعتبر الجزائر
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 الكبير نخفاضالكا أدائو في الممحكظ تذبذبو في الصناعي القطاع يشبو فيك الزراعي لمقطاع بالنسبة أما
 تبمغ المثاؿ، سبيؿ عمى المطرية، الزراعة إنتاج مجاؿ ففي العالمية، تالبالمعد مقارنة فيو نتاجيةإلا تالمعد في
 البعض في ذلؾ عف كتقؿ الحبكب بعض في العالمي المستكل عمى نتاجيةإلا نصؼ الجزائر في نتاجيةإلا
 أف كما لمزراعة، القابمة راضيألا ثمث تتعدل ال حيث المزركعة، راضيألا رقعة ضآلة إلى يعكد كىذا .خرآلا
 مرافقيا، بضعؼ تتسـ كالتي نتاجإلا في التقميدية ساليبألا عمى يرتكز المطرية الزراعة عمى الكبير عتمادالا
 .الحديثة نتاجإلا لكسائؿ افتقارىا إلى ضافةإلبا

 أرصدته و الجزائري المدفوعات ميزان وضعية تطور :الثاني المطمب

 اتجاه في المبذك جيدا عرفت التسعينات فترة أف إلى نشير أف الميـ مف : العشرين القرن تسعينات لالخ.1
 الفترة ككف عف فضاؿ .الدكلية المنظمات قبؿ مف مدعكمة حالإص برامج باعتماد الجزائرم قتصادالا حالإص
 في تدكر حاتالصإلا ككانت .الجزائرم قتصادالا قطاعات مختمؼ مست عديدة اقتصادية لتقمبات المجا كانت
 التخطيط آليات عف البدم السكؽ آليات اعتماد إلى الجزائرم قتصادالا لنقؿ المثمى الطريقة حكؿ النياية

 .المركزم

 :يمي فيما إبرازىا يمكف الكمي المستكل عمى ىامة نتائج عمى حاتالصإلا ىذه أسفرت كلقد

 قتصادم؛الا النمك إلى العكدة-

 سعار؛ألا استقرار كتحقيؽ التضخـ في التحكـ-

 جنبية؛ألا العممة مف حتياطيالا تككيف إعادة-

 .مقبكلة مستكيات إلى بخدماتو كالكصكؿ الخارجي الديف مخزكف تقميص-

 التخمص يستطع لـ بحيث الجزائرم قتصادالا بنية تغيير تستطع لـ حاتالصإلا ىذه فإف النتائج ىذه كرغـ
 ميزاف كضعية عمى انعكس ما كىك .الخاـ المحمي الناتج بنية مستكل عمى عميو المحركقات ىيمنة مف

 .العالمية النفطية السكؽ تقمبات رىينة بقيت التي المدفكعات

 :يمي ما المدفكعات مكازيف سمسمة مف قاالانط حظالكف
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

  : التجاري الميزان مستوى عمى.1.1

 كيمكف .سالبا رصيدا عرؼ أيف1994 سنة باستثناء السنكات كاف في مكجبا رصيدا عرؼ الميزاف أف حظالف
 :فترتيف إلى المرحمة بتقسيـ ذلؾ تفسير

 النفطية الصادرات تراجعت حيث الجزائرية، الصادرات حصيمة في تناقص سجؿ الفترة ىذه في :90-94  الفترة
 .جدا ضئيمة قيمتيا تعتبر كالتي النفطية غير الصادرات في استقرار مع .النفط مف البرميؿ سعر انخفاض نتيجة

 ثـ 1993 إلى 1990 بيف ما تراجعت التي الكاردات قيمة عمى تأثير الصادرات عكائد في نخفاضالا ليذا كاف
 كضع عمى التجارم الميزاف حافظ كضاعألا ىذه ظؿ كفي .رالدك مميار 9.2 إلى 1994 سنة رتفاعالا عاكدت
 مميار 0.3 إلى كصؿ عجزا التجارم الميزاف سجؿ أيف 1994 سنة غاية إلى الرصيد في التراجع رغـ إيجابي

 .رالدك

 ككاف 1998 . سنة باستثناء النفطية الصادرات في المحسكس رتفاعالا الفترة ىذه في حظالف 95-99: الفترة
 جعؿ ما ىذا الكاحد لمبرميؿ رالدك 21.09ك 19,8ك 17.6 إلى التكالي عمى النفط أسعار ارتفاع إلى راجع ذلؾ

 .رالدك مميار 14 يقرب ما إلى 1997 سنة حصيمتيا تصؿ النفطية الصادرات

 الييكؿ نتيجة محسكسا نمكا تعرؼ لـ أنيا الإ المحركقات خارج الصادرات تشجيع إلى السعي مف كبالرغـ
 أسعار عمى متكقفة الصادرات حصيمة بقيت كليذا .الخارجية سكاؽألا اقتحامو كصعكبة الجزائرم قتصادمالا

 .البتركؿ

 تمؾ في الصادرات حصيمة تراجعت لمبرميؿ رالدك 12.94 إلى 1998 سنة النفط أسعار لتراجع كنظرا
 عرفو الذم التخفيض نتيجة الكاردات في تحكما قؿألا عمى أك تراجعا الفترة ىذه كعرفت مميار10.15 إلى السنة
 الطمب تراجع إلى أدل مما .لمكاردات الداخمية سعارألؿ ارتفاع صكرة في انعكس الذم مرألا الجزائرم، الدينار
 بعض حؿ نتيجة الصناعية تالالمدخ بعض عمى الطمب تراجع نخفاض،الا ىذا نحك تجاهالا كعزز .عمييا

 معيا تتعامؿ أصبحت البنكؾ باعتبار خرلألا المؤسسات عمى المفركضة التمكيؿ كقيكد العمكمية، المؤسسات
 .تجاريا التعاـ

 سنة رالدك مميار 8,5 مف فيو الفائض انتقؿ إذ التجارم الميزاف عمى إيجابي أثر الظركؼ ليذه ككاف
 الفائض تراجع حيث الصادرات بتراجع متأثرا 1998 سنة رصيد كيبقى 1997 سنة رالدك مميار5,69إلى 1995

 1999   سنة رالدك مميار 3.36 إلى أخرل مرة ليرتفع ر،الدك مميار1.28 إلى فييا
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 العكامؿ غير خدمات سجمت : الفوائد ومدفوعات العوامل ودخل العوامل غير خدمات صافي مستوى عمى.2.1
 التدفقات مستكل أف يعكس سمبي كصافي رالدك مميار1,84_و _1 مابيف عمكمو في تراكح مستقر شبو كضعا

 مع لمجزائر المالية لمعالقات المختمفة الطبيعة عمى يؤشر كىذا إلييا، الداخمة تمؾ مف أآبر الجزائر مف الخارجية
 2.56 إلى كصمت الخارجة لنجد الفترة، طكؿ ؿالخ رالدك مميار كصمت بالكاد الداخمة التدفقات أف ذلؾ.الخارج

 .رالدك مميار 

 ضئيمة الخارج في المقيمة التكظيفات حجـ أف ذلؾ العكامؿ، دخؿ مستكل عمى ؿالختالا نفس كنسجؿ
 التكظيؼ مجاؿ في المنافسة عمى المحمي الماؿ رأس عجز إلى بالنظر جنبيةألا التكظيفات حجـ مع بالمقارنة

 تنامي مع خاصة الخارج، تجاه لممكارد العكسي كالتحكيؿ التسرب حجـ يعكس الكضع ىذا كمثؿ .الخارج في
 .المحركقات قطاع في جنبيةألا ستثماراتالا حجـ

 المميار ربع تجاكز تستطيع لـ الداخمة أف حيف في الممياريف حدكد الخارج إلى المحكلة المداخيؿ تجاكزت
 التي القركض عمى الفكائد مدفكعات التحكيؿ ىذا إلى أضيؼ كاذا 1998 . سنة باستثناء حكاؿألا أفضؿ في

 لتعرؼ 1992 سنة ، رتفاعالا إلى عكدة ذلؾ بعد لتعرؼ )الجدكلة إعادة عممية نتيجة (رالدك مميار 2.4 كصمت
 الجزائرم قتصادالؿ ستنزاؼالا مف حالة الكضعية ىذه تعكس 1995. ك1994ك1993السنكات في تراجعا
 .التصدير كثمار نتاجإلؿ المحمية الجيكد يمتص

 إلى 1990 سنة مف تدىكرا الماؿ رأس حساب ميزاف عرؼ : المال رأس حساب ميزان مستوى عمى.3.1
-1995 سنتي التفاقـ مرحمة ليدخؿ ، 1993 ك 1992 سنتي السمبي رصيده مف بالرغـ ليتحسف 1991
 التدفقات صافي انخفاض إلى التحسف ىذا كيعزل حقة،الاؿ السنكات في التحسف مف نكعا ليعرؼ1994

 1995-1996 بيف ما رالدك مميار 0.8 ب قدر حيث محسكسا، التحسف ىذا كاف كلقد الخارج، إلى الرأسمالية
 .رالدك مميار  1.63 إلى كيصؿ 1998 سنة أكثر ليتعزز 1996 - 1997 بيف ما مميار1.01 ك

 تيديدا التسعينات بداية في الخارجية حتياطاتالا شكمت لقد : الرسمية الخارجية حتياطاتالا مستوى عمى.4.1
 بعيد حد إلى يعكس ىذا ككاف كاردات، شير مف أقؿ إلى 1990 سنة في نزلت إذ الجزائرم، قتصادالؿ كبيرا

 كتراجع الخارجية المديكنية ضغط عف كالناتجة الجزائرم قتصادالا بيا يمر كاف التي المتدىكرة الكضعية
 تحسف بدأ 1996 سنة مف كبدءا الجزائرم الديف جدكلة إعادة بعد أنو الإ .حقةالاؿ السنكات في الصادرات
تدىكر  أف الإ تقريبا، كاردات شير 12 إلى كصؿ إذ ، 1997 سنة أكجو بمغ حتياطاتالا مستكل في محسكس
لمكاجية  استخداميا تـ حيث 15 % بنسبة نخفاضالبا حتياطاتالا ىذه عمى أثر1998 سنة النفط أسعار
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 .لمجزائر الخارجية لتزاماتالا لمكاجية

 مف المداخيؿ حجـ:ىي رئيسية عكامؿ ثالثة عمى الجزائر في الخارجية حتياطاتالا مستكل يتكقؼ
 .المدفكعات لميزاف جماليإلا كالرصيد السنكية الخارجي الديف خدمات مستكل النفطية، الصادرات

 الإ العجز، إلى الفائض مف فييا انتقؿ .مستقرة غير كضعية عرؼ الكمي الميزاف أف الختاـ في نشير أف لنا بقي
 كىي أمريكي رالدك مميار4.4- 6.6 عمى العجز بمغ أيف1995ك1994 كانتا الفترة ىذه في سنتيف أسكأ أف

 .حاد بشكؿ النفط مف البرميؿ سعر فييا انخفض ،التي السنكات

 

 :2000-2015 السنوات لالخ الجزائري المدفوعات ميزان وضعية تطور.2

 تراكـ استمرار رافقت التي الخارجي لمديف الكبيرة المسبقة التسديدات الجزائر بتمكف الفترة ىذه تميزت
 .الخارجية الصدمات أماـ ىشاشتو مف يتخمص الكطني قتصادالا جعؿ مما الصرؼ، احتياطات

 كذلؾ ، 2000 سنة منذ الجزائرم المدفكعات ميزاف لكضعية مستمر تحسف الجدكؿ بيانات مف حظالف
 مميار 21.06 مف البتركلية الصادرات حصيمة ارتفاع عنو انجر الذم البتركؿ، أسعار في التحسف إلى يعكد
 إيرادات في القكم التقمص إلى بالنظر 2009 سنة كفي 2008 سنة رالدك مميار. 77,19إلى 2000 سنة رالدك

 الرئيسية القناة يمثؿ بصفتو ، 2008 بِب  مقارنة37.73بنسبة البتركؿ سعر انخفاض إلى يعكد الذم المحركقات،
 ب مقارنة رالدك مميار 3.86 إلى المدفكعات ميزاف رصيد تقيقر الجزائر، إلى العالمية المالية زمةألا نتقاؿال

 حذر تسيير نتائج ما، حد إلى2010لسنة المدفكعات ميزاف كضعية كتترجـ. 2008 في رالدك مميار 36.99
 .مريبا يزاؿ ال دكلي محيط أماـ

 يبقى مستكاىا أف الإ رتفاعالا نحك التدريجي اتجاىيا مف الرغـ فعمى المحركقات خارج الصادرات أما
 عمى دؿ إف كىذا ، 2008 سنة في كذلؾ حكاؿألا أحسف في رالدك مميار 1.40 بمغت بالكاد حيث ضعيفا،
 قتصادمالا النشاط ديناميكية في الحاد الضعؼ إلى إضافة الكطني قتصادالا تنافسية عدـ عمى يدؿ فإنو شيء
 .المحركقات خارج نتاجيإلا الحقؿ في
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

 إلى نضماـالا كآفاؽ 2005 سبتمبر مف اعتبار كركبيألا تحادالا مع الشركة اتفاقية سرياف بدء كمع
 يسمح الذم الكحيد العنصر المحركقات خارج الصادرات تنمية ضركرة أصبحت لمتجارة، العالمية المنظمة

 .كالدكلية الجيكية تالالمباد في اندماجو فرص مف ستفادةالبا الجزائرم قتصادالؿ

 ، 2002 سنة منذ باستمرار يتكسع فتئ ما الذم المالية، كالعمميات الماؿ رأس حساب في العجز إف
 بمغت التي الخارجي لمديف المسبقة التسديدات إثر 2006 سنة في رالدك مميار11,22إلى كصؿ كالذم

 سيماال ، 2004 منذ ستمرارالبا جنبيةألا ستثماراتالا في التكسع كيتسـ .السنة تمؾ في رالدك مميار 10.93
 دؿ إف كىذا ، 2003 سنة ؿالخ المسجؿ المبمغ مرات ثالث تمثؿ 2006 في ستثماراتالا ىذه قيمة كأف
 .جانبألا لممستثمريف بالنسبة الجزائرية السكؽ جاذبية مدل عمى يدؿ إنما شيء عمى

 الماؿ رأس حساب رصيد فييا يككف التي كلىألا المرة تعتبر 2008 سنة أف إلى شارةإلا تجدر
 رالدك مميار 2.33 بمبمغ قدرت التي المباشرة جنبيةألا ستثماراتالا تأثير تحت كىذا مكجبا، المالية كالعمميات

 كبالرغـ .مباشرة أجنبية كاستثمارات فقط رالدك مميار 1.37 مبمغ 2007 سنة سجمت بينما ، 2008 سنة في
 الماؿ رأس حساب في العجز بمكغ عنيا ترتب كالتي 2006 سنة في تمت التي الكبيرة المسبقة التسديدات مف

 قدره بارتفاع ر،الدك مميار 17.73 قدره إجمالي فائض تسجيؿ كاصؿ المدفكعات ميزاف فإف قياسيا، مستكل
 إلى 2007 سنة رالدك مميار 29,55. مف كانتقؿ الفائض تكاصؿ آما 2005 . بسنة مقارنة 4.7 %
 2000 سنة 11.90 مف انتقمت حيث لمصرؼ الرسمية حتياطاتالا تزايدت 2008 سنة رالدك مميار 36.99

 بفعؿ المتتالية الزيادات ىذه كجاءت ر،الدك مميار162.22أم 2010 سنة أضعاؼ عشر مف أكثر إلى
 لكنو.رالدك مميار 20.14 بمغ الفائض أف حظالف2011 سنة أما المدفكعات لميزاف جماليإلا الرصيد فائض

 ك 7.78 بقيمة عجزا حقؽ فقد 2014 -2015 سنتي اما 2013 سنة رالدك مميار 0.13 الى انخفض
 .التكالي عمى 13.71

ستنا في ىذا المبحث ىك تحميؿ تطكر ا إف اليدؼ المرجك مف در: التالي الجدكؿ يكضحو ما كىذا
ف التجارم مف خالؿ تكضيح حركة التدفقات السمعية المصدرة كالمستكردة، كدرجة تغطية اكضعية الميز

 االستثمارات ز تأثير كؿ مفاباإلضافة إلى إبر 2015- 1990خالؿ الفترة ت لمكاردات، االصادر
 .األجنبية عمى ميزاف المدفكعات 
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 
 

   2015-2000 ِب ث١ٓ ئرٞاْ اٌتدبرٞ اٌدسا١ٌّسيدارسخ تح١ٍ١ٍخ  : ٌثاٌّجحث اٌثب

ئش١ ٓل٤ذ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ إ اُزغبس١ اُغضاد ٝاُٞاسداد ػ٠ِ االهزظبد اُٞؽ٢٘ ٝرطٞس ا٤ُٔضااُظبدس

 ٓالئٔب ُٔؼشكخ ارغبٛبد ٓی اصٕ اُؾغبة اُغبس١، ٝع٘زؼشع ثبُزؾ٤َِ ٌَُ ث٘ذ ٖٓ ااُؼ٤ِٔخ ًٞٗٚ ٓإشش

 .  عخإ اُزغبس١ ًٌَ خالٍ كزشح اُذساث٘ٞدٙ، صْ ئ٠ُ رطٞس سط٤ذ ا٤ُٔض

   2015-1990 فٟ فترحئرٞاْ اٌتدبرٞ اٌدسا تطٛر ا١ٌّس:اٌّطٍت األٚي 

 (.  2015 - 1990)ْ اٌتدبرٞ خالي اٌّرحٍخ اتطٛر ا١ٌّس : (06)اٌدذٚي رلُ 

 ١ٍِْٛ دٚالر أِر٠ىٟ         : اٌٛحذح 
 اٌسٕٛاد 1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002  

 دااٌظبدر 12964   12330   11510   10410   8890   1025   13210   13820   10140   12320   21650   19090   18710  

 اٌٛارداد 8786   6862   8310   7990   9150   10100   9090   8130   8630   8960   9350   9480   12010  

 ا١ٌّساْ اٌتدبرٞ 4178   5468   3200   2420   260-   9075-   4120   5690   1510   3360   12300   9610   6700  

 %ِؼذي اٌتغط١خ 147,6   179,7   138,5   130,3   97,2   10,1   145,3   170,0   117,5   137,5   231,6   201,4   155,8  

 اٌسٕٛاد 2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  

  33081   58362   63663   70584   71662   56121   44415   77194   59605   53608   45588   31550 
  

  23990 

 د ِٓااٌظبدر

 اٌّحرٚلبد

  1485   1634   1050   1152   1227   970   771   1386   985   1133   746   667   470 
 د خبرجااٌظبدر

 اٌّحرٚلبد

 د اٌى١ٍخااٌظبدر 24460   32217   46334   54741   60590   78590   45186   57091   72889   71736   64713   59996   34566 

 اٌٛارداد 13320   17954   19857   20681   26348   37993   37402   38885   46927   51569   54984   59670   52649  

 ا١ٌّساْ اٌتدبرٞ 11140   14263   26477   34060   34242   40597   7784   18206   25962   20167   9729   326   18083-  

 %ِؼذي اٌتغط١خ 183,6   179,4   233,3   264,7   230,0   206,9   120,8   146,8   155,3   139,1   117,7   100,5   65,7  

 .  ئرآِ إػذاد اٌطبٌت ثبالػتّبد ػٍٝ تمبر٠ر ثٕه اٌدس: اٌّظذر 

ٕ اُزغبس١ عغَ ؽ٤ِخ ٛزٙ أُشؽِخ كبئؼب ثبعزض٘بء ًَ ٖٓ ا٣زؼؼ ُ٘ب إٔ ا٤ُٔض (06)ٖٓ خالٍ اُغذٍٝ سهْ 

 هذس 1990، كٔغ ثذا٣خ أُشؽِخ ك٢ إ اُزغبس١ ػغضا اُز٢ عغَ ك٤ٜب ا٤ُٔض2015 ٝ 1995 1994ٝ: اُغ٘ٞاد

 ؽ٤ش هذس  1993 ٤ِٕٓٞ دٝالس ٝاعزٔش ٛزا اُلبئغ ئ٠ُ ؿب٣خ ع٘خ 4178: ٕ اُزغبس١ ثـ اسط٤ذ ا٤ُٔض

 ٤ِٕٓٞ دٝالس ٢ٛٝ اُلزشح اُز٢ ر٤ٔضد ثذ اسعغ اُذُٝخ ك٢ ئداسح اُزغبسح اُخبسع٤خ ٝص٣بدح ٓغبٛٔخ 2420:ثـ 

 هذس ػ٠ِ اُزٞا٢ُصا ٕ اُزغبس١ ػظا كؼشف ك٤ٜٔب ا٤ُٔض1995 1994ٝاُوطبع اُخبص أٓب ع٘ز٢ 
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٤ِٕٓٞ دٝالس ٝاُغجت ك٢ رُي اسعغ ئ٠ُ اٗخلبع أعؼبس اُجزشٍٝ - ٤ِٓ9075ٕٞ دٝالس ٝ - 260: ة

ئش ك٢ ٓلبٝػبد ٓغ ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ إلػبدح ام ٖٓ ؿضٝٛب ٣ٌُِٞذ ٝدخٍٞ اُغضاثغجت خشٝط اُؼش

د ٝ آز٘بع اُج٘ٞى ػٖ روذ٣ْ اُوشٝع اُالصٓخ ُزُي ااُغذُٝخ، ٝثغجت ػغض أُإعغبد اُٞؽ٤٘خ ػ٠ِ االعز٤ش

 ك٢ ظَ ارلبم اُوشع أُٞعغ أُ٘ؼوذ ٓغ ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ ٖٓ هشع 1995ئش ع٘خ ااعزلبدد اُغض

 .   ٤ِٕٓٞ دٝالس ٓذد صالصخ ع٘ٞاد 116928ه٤ٔزٚ 

 ؿ٤ش أٗٚ اٗخلغ ٗٞػب ٓب ك٢ ع٘خ 1996ٕ ٤ُغغَ اُلبئغ ٖٓ عذ٣ذ ثذا٣خ ٖٓ ع٘خ اٝثؼذ رُي ػبد ا٤ُٔض

 دٝالس 12أهَ ٖٓ ) ٤ِٕٓٞ دٝالس ثغجت اٗخلبع أعؼبس اُجزشٍٝ ئ٠ُ أد٠ٗ ٓغزٟٞ ُٚ 1510: هذس ثـ 1998

 11140:   ثـ ٣2003ذا ثشٌَ رظبػذ١ هذس ك٢ ع٘خ إ اُزغبس١ ٣شٜذ كبئؼب ٝرضا، ٝاعزٔش ا٤ُٔض(ُجش٤ٍَٓ

م ٝثبُزب٢ُ ػشكذ ك٤ٜب أعؼبس اُجزشٍٝ اسرلبػب ٝك٢ ع٘خ ا٤ِٕٓٞ دٝالس ٢ٛٝ ع٘خ اُـضٝ األٓش٢ٌ٣ ُِؼش

 ٤ِٕٓٞ دٝالس ثغجت 40597:ٕ اُزغبس١ ئ٠ُ اًجش ٓغزٟٞ ُٚ ثـ ا ٝطِذ ه٤ٔخ اُلبئغ ك٢ ا٤ُٔض2008

اسرلبع أعؼبس اُ٘لؾ ثبُذسعخ األ٠ُٝ ثبإلػبكخ ئ٠ُ ر٘ظ٤ْ اُزغبسح اُخبسع٤خ ٝ رذػ٤ٜٔب ثوٞا٤ٖٗ   ٝ رشش٣ؼبد 

 ٗالؽع د 2009د ٝ اُزظذ٣ش ًٝزا رط٣ٞش ٗظبّ اُغٔبسى ٝ رؾذ٣ضٚ، أٓب ك٢ ع٘خ اعذ٣ذح ك٢ ٓغبٍ االعز٤ش

 ٤ِٕٓٞ دٝالس ٝ اُغجت اسعغ ُألصٓخ 7784:ؽ٤ش هذس ثـ  % 82,80اسعغ ًج٤ش ُِٔی اصٕ اُزغبس١ ث٘غجخ 

أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ٝاٗخلبع اُطِت ػ٠ِ اُجزشٍٝ ك٢ اُغٞم اُؼب٤ُٔخ ثغت أ٣ؼب رخٞف اُذُٝخ ٖٓ األصٓخ 

ٝأخز اُؾزس ك٢ رُي ؽ٤ش ٗالؽع إٔ اُو٤ٔخ اُز٢ اسرلؼذ ثٜب اُٞاسداد ٤ُغذ ٗلظ أُؼذٍ اُز١ اسرلؼذ ثٚ 

 ثو٤ٔخ 2010ٕ اُزغبس١ ٖٓ عذ٣ذ ك٢ ع٘خ اد ٓوبسٗخ ثبُغ٘ٞاد اُغبثوخ، ٝاسرلؼذ اُلبئغ ك٢ ا٤ُٔضااُظبدس

ٌ٘ذ ٛزٙ اُلٞائغ ٖٓ رش.  ٤ِٕٓٞ دٝالس 18205 ًْ ٓغزٔش الؽز٤بؽ٢ اُظشف، اُز١ ثِؾ ٓغزٞاٙ سهٔب آّ

 .  2013 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ ٜٗب٣خ 194: ه٤بع٤ب هذسٙ 

 ٤ِٕٓٞ 225:  ثـلبئغ هذس ة 2014ٕ اُزغبس١ ٖٓ شجٚ رٞاصٕ ك٢ ع٘خ اٗالؽع اٗزوبٍ سط٤ذ ا٤ُٔض

ثبُلؼَ، ًبٗذ طذٓخ أعؼبس اُ٘لؾ عذ ؽبدح ثؾ٤ش . 2015 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 18,083دٝالس ئ٠ُ ػغض هذسٙ 

ع٘خ ٖٓ اُلٞائغ أُززب٤ُخ ٝ  (18)ٕ اُزغبس١ أٍٝ ػغض ُٚ ثؼذ أًضش ٖٓ صٔب٤ٗخ ػشش اعغَ سط٤ذ ا٤ُٔض

، ثؾ٤ش 2014اعزٔشاس اٗخلبع عؼش اُجزشٍٝ ك٢ اُغٞم اُذ٤ُٝخ، اُز١ اٗطِن ك٢ اُ٘ظق اُضب٢ٗ ٖٓ 

 07,53 ئ٠ُ 2014 دٝالس ُِجش٤َٓ ك٢ 100,23اٗخلغ ٓزٞعؾ اُغؼش اُغ١ٞ٘ ُِجش٤َٓ ٖٓ اُ٘لؾ اُخبّ ٖٓ 

%.1,47، أ١ اٗخلبع هذسٙ 2015دٝالس ُِجش٤َٓ ك٢ 
1
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 ئر٠خ  اد ٚ اٌٛارداد اٌدسا١٘ىً اٌظبدر: اٌّطٍت اٌثبٟٔ 

ئش١ ك٢ ٤ٌِٛٚ ػٖ ثبه٢ اُذٍٝ األخشٟ ئال ٖٓ ؽ٤ش ٓب ٣ؼٌغٚ ٖٓ إ اُزغبس١ اُغضاال ٣خزِق ا٤ُٔض

ئش٣خ ثؼذّ اد اُغضائش اُز١ ٣جٖ ٓٞهغ أُؼبٓالد اُذ٤ُٝخ، ًٔب رز٤ٔض اُظبدساٝػغ اهزظبد١ خبص ثبُغض

د ٝٛٞ هطبع أُؾشٝهبد، ؽ٤ش ٣ٔضَ ٓظذس ااُز٘ٞع ٝ اُزٞاصٕ ٝ ٤ٛٔ٘خ هطبع ٝاؽذ ػ٠ِ اُظبدس

 .  ئش١اداد األعبع٢ ُالهزظبد اُغضااإل٣ش

ث٤٘ٔب ٗغذ ك٢ أُوبثَ أٜٗب رغزٞسد ث٤ٌٔبد ًج٤شح أُٞاد اُـزائ٤خ ٝ أُٞاد اُخبّ ٝ اُغِغ اُ٘ظق ٓظ٘ؼخ 

 :   د ٝ اُٞاسداد ٣ٌٕٞ ٓٞػؼ ك٢ اُغذٍٝاعخ ارغبٙ اُظبدساٝ عِغ اُزغ٤ٜض ٝ ثبُزب٢ُ كبٕ دس

 (.  2015 -2004)د حست إٌّتدبد خالي اٌفترح اترو١جخ اٌٛارداد ٚاٌظبدر : (07)خذٚي رلُ

   ١ٍِْٛ دٚالر أِر٠ىٟ: اٌٛحذح 

 ئرآِ إػذاد اٌطبٌت ثبالػتّبد ػٍٝ تمبر٠ر ثٕه اٌدس: اٌّظذر 
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 د ٚ اٌٛاردادااٌظبدر 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  

   

  8946   

2247 

  1489 

  11482 

  638 

  16369 
  8243 

  2672 

  52086 

   

  238 

  33081 

  107 

  1111 
  0 

  18 

  11 

   

  34566 

  96,7   

4,3 

  53,1 

   

  10550 
  2720 

  1812 
  12301 

  629 

  18115 
  9894 

  2998 

  59019 

   

  323 

  58362 

  110 

  1173 
  1 

  16 

  11 

   

  59996 

  97,3 

  2,7 

  100,2 

   

  9013   

4139 

  1732 

  10642 

  477 

  15233 
  10539 

  2686 

  54461 

   

  404 

  63327 

  109 

  492 
  0 

  29 

  16 

   

  64377 

  98,4 

  1,6 

  109,5 

   

  8483   

4659 

  1729 

  9994 

  310 

  12793 

  9400 

  3682 

  51050 

   

  315 

  70584 

  168 

  618 

  0 

  32 

  19 

   

  71736 

  98,4 
  1,6 

  111,0 

   

  9261   

1094 

  1676 

  10047 

  364 

  15091 
  6890 

  1986 

  46409 

   

  355 

  71661 

  161 

  660 
  0 

  35 

  16 

   

  72888 

  98,3 

  1,7 

  112,9 

   

  5696   

898 

  1325 

  9494 

  321 

  16200 

  4119 

  0 

  38053 

   

  315 

  56121 

  94 

  498 

  1 

  30 

  30 

   

  57089 

  98,3   

1,7 

  80,2 

   

  5512   

516 

  1128 

  9557 

  219 

  14141 

  5868 

  0 

  36941 

   

  113 

  44415 

  169 

  393 

  0 

  42 

  49 

   

  45181 

  98,3   

1,7 

  62,2 

   

  7397   

560 

  1318 

  9502 

  164 

  14394 

  4122 

  0 

  37457 

   

  119 

  77194 

  334 

  834 

  1 

  67 

  32 

   

  78581 

  98,2   

1,8 

  99,9 

   

  4656   

305 

  1245 

  6678   

137 

  9361 

  3546 
  0 

  25928 

   

  88 

  59605 

  170 
  640 

  1 

  46 

  35 

   

  60585 

  98,4   

1,6 

  74,8 

   

  3572 
  230   

792 

  4637   

90 

  8015 

  2830 

  0 

  20166 

   

  73 

  53608 

  195 
  765 

  1 

  44 

  44 

   

  54730 

  97,9   

2,1 

  64,7 

   

  3374 
  199 

  706 
  3845   

150 

  7950 
  2922 

  0 

  19146 

   

  67 

  45588 

  136 

  481 
  0 

  37 

  19 

   

  46328 

  98,4   

1,6 

  54,6 

  3385 

  3385 
 158  

733 

 3422 

 157 

 6681 

 2610 

  0 

 17146 

  

 66 

 31550 

 97 
 430 

  0 

 50 

  15 

  

  32208 

  98,0   

2,0 

  38,5 

 اٌٛارداد  
أُٞاد اُـزائ٤خ  

 اُطبهخ  

 أُٞاد األ٤ُٝخ  

أُٞاد اُ٘ظق أُظ٘ؼخ  

د اُلالؽ٤خ  ااُزغ٤ٜض

د اُظ٘بػ٤خ  ااُزغ٤ٜض

 اُغِغ ا ؽ ؿزائ٤خ  أخشٟ  

اٌّدّٛع  

 اٌظبدراد  

أُٞاد اُـزائ٤خ  

اُطبهخ   أُٞاد 

 األ٤ُٝخ  

أُٞاد اُ٘ظق أُظ٘ؼخ  

اُلالؽ٤خ   دااُزغ٤ٜض

 د اُظ٘بػ٤خ  ااُزغ٤ٜض

اُغِغ االعزٜال٤ًخ ؿ٤ش               

 ؿزائ٤خ  

 اٌىٍٟ ٌٍظبدراد  اٌّدّٛع

%  د ٖٓ ّ اٗغجخ طبدس

%  د ؿ ّ  اٗغجخ طبدس

 عؼش ثش٤َٓ اُجزشٍٝ  
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د اطبدس: ٣ٌٖٔ رِخ٤ظٜب ك٤ٔب ٢ِ٣ (07)  ث٘بء ػ٠ِ ٓؼط٤بد اُغذٍٝ سهْ :دراثبٌٕسجخ ٌٍظبد.1

ٖٓ ئعٔب٢ُ % 98ئذا ك٢ اُوطبع اُزظذ٣ش١ ،ؽ٤ش ٓب ٣وبسة ساأُؾشٝهبد رؾزَ ٓٞهؼب سئ٤غ٤ب ٝ 

د األعٞام ا،٢ٛٝ ٓؼشػخ ألخطبس رزثزثبد ٝٛض (2015 – 2004)د ٖٓ اُغِغ خالٍ اُلزشح ااُظبدس

اُؼب٤ُٔخ ثلؼَ األصٓبد اُز٢ رؾذس ٖٓ ؽ٤ٖ ٥خش ٝٓب ُٜب ٖٓ اٗؼٌبعبد عِج٤خ ػ٠ِ عؼش اُ٘لؾ ًٔب ٛٞ 

داد أُؾشٝهبد ٖٓ ا ًبٗذ طذٓخ أعؼبس اُ٘لؾ اُؾبدح ُٜب اصش ًج٤ش ػ٠ِ د اسعغ ئ٣ش2014اُؾبٍ ك٢ ع٘خ 

د ٖٓ اُغِغ خبسط ا  أٓب اُظبدس2015 ٤ِٕٓٞ دٝالس ع٘خ 33081 ئ٠ُ 2014 ٤ِٕٓٞ دٝالس ع٘خ 58363

، كزجو٠ ٓغز٣ٞبرٜب ػؼ٤لخ ٤ٌِ٤ٛب ٝثؼ٤ذح ػٖ اُوذسح اٌُبٓ٘خ ُالهزظبد  %02: أُؾشٝهبد ،ٓضِذ ٓب ٣وبسة

د ك٢ اعؼذ ٛزٙ اُظبدسا، رش2014   ٝ 2013اُٞؽ٢٘ ك٢ ٛزا أُغبٍ، كجؼذ إٔ اسرلؼذ ث٤ٖ ع٘ز٢ 

  . 2014 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 1,67 ٤ِٓبس دٝالس ٓوبثَ 1,48، ٓغغِخ 2015

 ٤ِٕٓٞ دٝالس ٓؾووخ أػ٠ِ ه٤ٔخ ُٜب 77194:  ثـ 2008د أُؾشٝهبد ع٘خ اثِـذ طبدس             

خالٍ ٛزٙ اُلزشح ٣ٝؼٞد عجت االسرلبع ثبُذسعخ األ٠ُٝ ئ٠ُ اُزؾغٖ أُغغَ ك٢ أعؼبس اُجزشٍٝ ؽ٤ش ثِؾ ك٢ 

 2009د أُؾشٝهبد ك٢ اُغ٘خ أُٞا٤ُخ ا دٝالس ُِجش٤َٓ صْ ٗالؽع اٗخلبع طبدس97,99 عؼش 2008ع٘خ 

 ٤ِٕٓٞ دٝالس ٝ اُغجت اسعغ ك٢ رُي ئ٠ُ اٗخلبع عؼش اُظشف اُذٝالس األٓش٢ٌ٣ ك٢ 44115ئ٠ُ 

 .  دٝالس100 د٣٘بس ُِذٝالس ٓغ ثوبء عؼش ثش٤َٓ اُجزشٍٝ ك٢ ؽذٝد 65: األعٞام اُؼب٤ُٔخ ؽ٤ش هذس ة 

د ا٣ذ طبدساد ٣ٌٕٞ ٓشدٙ دائٔب ٓشرجؾ ثزضا       ًٝخالطخ كإ اُزؾغٖ أُغغَ ك٢ ه٤ٔخ اُظبدس

ئش١ ًٌَ ٓشٕٛٞ اأُؾشٝهبد ٝ أُشرجطخ ثذٝسٛب ثأعؼبس اُجزشٍٝ ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ االهزظبد اُغض

: ثجغبؽخ ثغؼش اُجزشٍٝ ٝ روِجبرٚ اإلعٔب٤ُخ ٣ٌٖٝٔ رٞػ٤ؼ رُي ػٖ ؽش٣ن اُشٌَ اُزب٢ُ 
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 

 

  

-2004)د ٖٓ أُؾشٝهبد خالٍ اُلزشح اد ٝ اُظبدسارطٞس ئعٔب٢ُ اُظبدس: (06)اُشٌَ سهْ 

2015  .) 

   

 

   .Excelٚرٌه ثبستخذاَ ثرٔبِح  (07)ِٓ إػذاد اٌطبٌت ثٕبء ػٍٝ ِؼٍِٛبد اٌدذٚي رلُ : اٌّظذر 

 

 

 

 

 

 

86 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

 اجمالي   الصادرات

 المحروقات الصادرات   من  



 

 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 

 
 :  ٗالؽع  (07) ٖٓ خالٍ اُغذٍٝ سهْ :  ثبٌٕسجخ ٌٍٛارداد.2

( 08)ٖٓ صٔب٤ٗخ  (04)عخ ٤ٌَٛ اُٞاسداد ٖٓ اُغِغ ؽغت كئبد أُ٘زغبد إٔ أسثؼخ ارش٤ش دس   

ٓ٘زغبد اُزغ٤ٜض : ٖٓ االٗخلبع ك٢ اُٞاسداد، ٢ٛٝ% 86ٓغٔٞػبد ُِٔ٘زغبد أُغزٞسدح رلغش ٓب ٣وشة 

 .  اُظ٘بػ٤خ، أُ٘زغبد ٗظق أُظ٘ؼخ، أُ٘زغبد اُـزائ٤خ ٝ أُ٘زغبد االعزٜال٤ًخ ؿ٤ش اُـزائ٤خ

، ٓغ رغبسع ؽبد اٗطالهب ٣2004ذح ُِٞاسداد ٖٓ اُغِغ ٝاُخذٓبد، اُز٢ ثذأد ك٢ اأدد اُٞر٤شح أُزض        

 أػؼبف 5,3، ٓبُ ٣ٔضَ أًضش ٖٓ 2014 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 59، ئ٠ُ سكغ ٓغزٟٞ اُٞاسداد ئ٠ُ 2008ٖٓ 

 . ( ٤ِٓبس دٝالس14,17 )2004ٓغزٞاٛب ك٢ ع٘خ 

عؼذ ٝاسداد ٓ٘زغبد اُزغ٤ٜض اُظ٘بػ٤خ ،اُز٢ رؾزَ أُشرجخ األ٠ُٝ، ثؾظخ ٗغج٤خ ك٢ ئعٔب٢ُ ارش       

 ئ٠ُ 5102 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 18,12 ٤ِٓبس دٝالس، ؽ٤ش اٗخلؼذ ٖٓ 1,75٪، ثـ 31,1اُٞاسداد هذسٛب 

٪  ٖٓ د اسعغ ئعٔب٢ُ ٣ٝ24,9شعغ ٛزا االٗخلبع، اُز١ ٣ُلغش . 5102 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 16,37

 .  (ٓ٘زغبد اُزغ٤ٜض اُظ٘بػ٤خ)اُٞاسداد ٖٓ اُغِغ

. ٪ ٖٓ ئعٔب٢ُ اُٞاسداد، رؾزَ أُ٘زغبد ٗظق أُظ٘ؼخ أُشرجخ اُضب٤ٗخ21,81ثؾظخ ٗغج٤خ هذسٛب        

، أ١ 2015 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 11,48 ئ٠ُ 2014 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 12,30عؼذ ٝاسداد ٛزٙ اُغِغ ٖٓ ارش

ٔب ٣لغش 205ثبٗخلبع ٣زغبٝص  ّٓ ٪ ٖٓ االٗخلبع ك٢ ئعٔب٢ُ اُٞاسداد ٖٓ اُغِغ 11,7 ٤ِٕٓٞ دٝالس، 

 .  (أُ٘زغبد ٗظق أُظ٘ؼخ)

٪ ٖٓ ئعٔب٢ُ 17,0اٗخلؼذ اُٞاسداد ٖٓ أُ٘زغبد اُـزائ٤خ، اُز٢ رؾزَ أُشرجخ اُضبُضخ ثؾظخ هذسٛب        

 ٤ِٓبس دٝالس 8,95 ئ٠ُ 2014 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 10,55 ٤ِٓبس دٝالس، أ١ ثذ اسعغ ٖٓ 1,60اُٞاسداد، ثـ 

أُ٘زغبد )٪ ٖٓ د اسعغ ئعٔب٢ُ اُٞاسداد ٖٓ اُغِغ ٣ٝ22,8شعغ ٛزا االٗخلبع، اُز١ ٣لغش . 2015ك٢ 

 .  (اُـزائ٤خ

٪ ٖٓ ئعٔب٢ُ اُٞاسداد، رؾزَ أُ٘زغبد االعزٜال٤ًخ ؿ٤ش اُـزائ٤خ أُشرجخ 15,7ثؾظخ ٗغج٤خ هذسٛب     

، أ١  2015 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 9,89 ٓوبثَ 2014 ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 8,24ثِـذ ٝاسداد ٛزٙ اُغِغ . ثؼخااُش
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 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 

 
 

٪ ٖٓ د اسعغ ئعٔب٢ُ ٣ٝ23,5شعغ ٛزا االٗخلبع، اُز١ ٣لغش .  ٤ِٓبس دٝالس1,65ثبٗخلبع ٣زغبٝص 

 .  (أُ٘زغبد االعزٜال٤ًخ ؿ٤ش اُـزائ٤خ)اُٞاسداد ٖٓ اُغِغ 

   . حست إٌّتدبد١٘2015ىً اٌٛارداد ِٓ اٌسٍغ فٟ سٕخ  : (07)اٌشىً رلُ 

   

       62 ،ص2015ئش، ااُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ُج٘ي اُغض:                                  اٌّظذر

 ئرٞ ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌخبرخٟ ٚأُ٘ شروبئٗ اٌتدبر١٠ٓ  اأفتبذ االلتظبد اٌدس: اٌّطٍت اٌثبٌث 

ئش  ٝرُي ٖٓ خالٍ اع ٝرؾ٤َِ رطٞس اُزغبسح اُخبسع٤خ ُِغضاع٘ؾبٍٝ ٖٓ خالٍ ٛزا اُؼ٘ظش اعزؼش

ئش١ ػ٠ِ اُؼبُْ اُخبسط، ائش ًٝزا ٓؼشكخ دسعخ اٗلزبػ االهزظبد اُغضآؼشكخ أْٛ اُششًبء اُزغبس٤٣ٖ ُِغض

 .  ٖٓ خالٍ ٓؼشكخ ٓذٟ ٓغبٛٔخ أُؼبٓالد اُزغبس٣خ اُخبسع٤خ ك٢ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ

  : ئر ِٓ ح١ث إٌّبطك االلتظبد٠خاأُ٘ اٌشروبء اٌتدبر١٠ٓ ٌٍدس .1

ٖٓ ٝاسداد ٖٓ % 21ئش ٓو٤ٔخ ثبُذٝالس ك٢ ؽ٤ٖ إٔ أًضش ٖٓ اد اُغضآٖ طبدس % 98ئٕ ؽٞا٢ُ 

ئش خغبئش ًجشٟ ٗز٤غخ اسرلبع ه٤ٔخ األٝسٝ ؽ٤ش أطجؼ االرؾبد اأٝسثب أ١ ٓو٤ٔخ ثبألٝسٝ ٝػ٤ِٚ رزؾَٔ اُغض

  ٝك٢ اُغذٍٝ اُزب٢ُ ٣ٞػؼ ٓخزِق األهب٤ُْ االهزظبد٣خ اُز٢ 1980ئش ٓ٘ز ع٘خ ااألٝسث٢ اُؼ٤َٔ األٍٝ ُِغض

          2014ئش٣خ ُغ٘خ اد ٝاُٞاسداد اُغضائش ٝ ه٤ٔخ ًال ٖٓ اُظبدسارظذس ٝ رغزٞسد ئ٤ُٜب ٜٝٓ٘ب اُغض

 ٝ2015  . 

 

 

88 
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 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 

 
 

   2015-2014ٌسٕخ  (د اٚارداد ، طبدر )ِختٍف األلب١ٌُ االلتظبد٠خ : (08)اٌدذٚي رلُ 

 
 

 اٌٛارداد ثب١ٌٍّْٛ دٚالر أِر٠ىٟ   د ثب١ٌٍّْٛ دٚالر أِر٠ىٟ  ااٌظبدر

 إٌّبطك االلتظبد٠خ  
 2014   2015   %  اٌتطٛر  2014   2015   %  اٌتطٛر 

 دٚي االتحبد األٚرثٟ   684 29  25 344  14.62-  378 40  801 25  36.10-

-47.53  5 428  10 344  -12.84  7 353  8 436  

دٚي ِٕظّخ اٌتؼبْٚ ٚ اٌت١ّٕخ 

 االلتظبد٠خ 

 اٌذٚي األٚرث١خ األخرٜ   886  220 1  37.70  98  37  62.24-

 دٚي أِر٠ىب اٌدٕٛث١خ   815 3  818 2  26.13-  183 1  575 1  50.52-

 آس١ب   619 12  830 11  6.25-  060 5  562 2  49.37-

 اٚل١بٔٛس١ب   -  -  -  -  57  -

 اٌذٚي اٌؼرث١خ   962 1  912 1  2.55-  648  628  3.09-

 اٌذٚي اٌّغبرث١خ   738  674  8.67-  065 3  607 1  47.57-

 اٌذٚي اإلفر٠م١خ   440  350  20.45-  110  92  16.36-

 اٌّدّٛع  58.580   51.501   12,08-   62.886   37787   39,91-  

  

 .(CNIS)اٌّروس اٌٛطٕٟ ٌٍّؼٍِٛبد اإلحظبئ١خ ٚ اٌدّرو١خ  : اٌّظذر
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 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 

 

 

 : ئر ِٓ ح١ث اٌذٚياأُ٘ اٌشروبء اٌتدبر١٠ٓ ٌٍدس.2

 .  2015 ئر ٌسٕخاأُ٘ اٌؼّالء ٚ اٌّٛرد٠ٓ اٌتدبر١٠ٓ ٌٍدس : (09)اٌدذٚي رلُ 

 اٌرلُ   أُ٘ اٌؼّالء   اٌم١ّخ   إٌسجخ   أُ٘ اٌّٛرد٠ٓ   اٌم١ّخ   إٌسجخ  

 01   اعجب٤ٗب   565 6 17.37%  اُظ٤ٖ  223 8  %15.97 

 02   ا٣طب٤ُب   369 8 22.15%  كشٗغب  420 5  %10.52 

 03   كشٗغب   921 4 13.02%  ئ٣طب٤ُب  828 4  %9.37 

 04   ثش٣طب٤ٗب اُؼظ٠ٔ   883 2 7.63%  ئعجب٤ٗب  934 3  %7.64 

 05   ُٛٞ٘ذا   281 2 6.04%  أُٔب٤ٗب  382 3  %6.57 

 06   رش٤ًب   071 2 5.48%  اُٞال٣بد ّ األٓش٤ٌ٣خ  710 2  %5.26 

 07   أٓش٣ٌب   977 1 5.23%  رش٤ًب   036 2  %3.95 

 08   ص٣َ ااُجش  393 1 3.69%  األسع٘ز٤ٖ  281 1  %2.49 

 09   ثِغ٤ٌب   282 1 3.39%  عٜٔٞس٣خ ًٞس٣ب  171 1  %2.27 

 10   اُظ٤ٖ   179 2 5.77%  ص٣َ  ااُجش 146 1  %2.23 

 11   اُجشرـبٍ   009 1 2.67%  اُٜ٘ذ  114 1  %2.16 

 12   رٞٗظ   856 2.27%  ُٛٞ٘ذا  922  %1.79 

 13   ً٘ذا   748 1.98%  ثش٣طب٤ٗب اُؼظ٠ٔ  903  %1.75 

 14   ًٞس٣ب   671 1.78%  سٝع٤ب  746  %1.63 

 15   أُـشة   667 1.77%  ثِغ٤ٌب  834  %1.62 

 16   ا٤ُبثبٕ   602 1.59%   أُغٔٞع اُلشػ٢  38.746 %75.23

 17   أُغٔٞع اُلشػ٢   093 34 90,22 %  أخشٟ    3.694 24,77 % 

 18   أخشٟ    3.694 9,88 %   اٌّدّٛع اإلخّبٌٟ  51.501 %100 

  اٌّدّٛع اإلخّبٌٟ  37.787 %100       

 (CNIS)اٌّروس اٌٛطٕٟ ٌٍّؼٍِٛبد اإلحظبئ١خ ٚ اٌدّرو١خ : اٌّظذر  

 

 

90 



 

 ميزان على االجاارر  الجينقا صرف سعر تقلبقت ةتحليليمةألثردااسم  :الثقلث الففص

 ةااايزانةاللتقار دفوعقتالم
 

 

 : الثالث الفصل صةالخ

 

 إلى أدل ما كىذا لمدكلة، التامة لمرقابة خاضعا التجارية ك قتصاديةالا قاتالالع تسيير نظاـ كاف لقد

 يكف لـ بالتالي ك الخارجية التأثيرات عف معزكلة شبو كانت التي الداخمية لمسكؽ خاطئة صكرة إعطاء

 ما ىذا ك الحقيقية قيمتو مف أكبر كاف ألنو قتصاد،الا تطكر عمى يؤثر أف الدينار صرؼ سعر باستطاعة

 ك ، الخارج في إنتاجيا تـ بالتي مقارنة الجزائر في الخدمات ك كالسمع نتاجإلا عكامؿ أسعار ارتفاع إلى أدل

 الجزائرم، قتصادالا منيا يعاني التي تالالختالا تصحيح أجؿ مف منيا البد كحتمية التخفيض عممية بدأت

 إيجابية أثار تحقيؽ إلى بذلؾ تيدؼ ىي ك لمدينار الخارجية القيمة بتخفيض الجزائرية النقدية السمطات قامت

 .التخفيض ىذا بفضؿ

 

 التسعينات، منتصؼ منذ الجزائر في قتصاديةالا المؤشرات تحسف الى ) التخفيض ( تالالتعدم أدت
 عكدة ك قتصادمالا الكضع تحسف عمى إيجابي أثر لو كاف ما ىذا ك الدينار صرؼ سعر تحرير ذلؾ كبعد

 .الخارجي ك الداخمي التكازف تحقيؽ

 

 85 % مف بأكثر يساىـ فيك الجزائرم، قتصادالؿ الفقرم العمكد شكؿ مالمحركقات قطاع يزاؿ ما ك

 ؿالخ كمف .المحرقات خارج لمصادرات الممحكظ التطكر مف الرغـ عمى الجزائرية الصادرات إيرادات مف

 نجد اف سعر الصرؼ ىك عالمة كاجب التعامؿ مف خالليا لضماف تكازف المزانيف التجارم الدراسة

 كالمدفكعات 
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 خقتئمةعقمم
 

 

 

 يخص فيما خاصة الكطني قتصادالا عمى كبيرة إيجابية نتائج الجزائرم الدينار قيمة لتخفيض يكفلـ  -
 عالمية لعكامؿ تابعة ىي التي البتركؿ أسعار ارتفاع إلى الجزائر مداخيؿ ارتفاع يعكد إذ .الصادرات

 .الدينار تخفيض أثر نطاؽ عف خارجة
 

 تباطؤ إلى أدت حادة أزمة في الكطني قتصادالا دخكؿ إلى البتركؿ لسعر المفاجئ التدىكر أدل -
 .الصرؼ تكاليؼ ارتفاع ك قتصادمالا النشاط

 .الجزائرم قتصادمالا الكاقع مع تتماشى  الإلييا المتكصؿ النماذج إف -
 

 :قتراحاتالوا التوصيات 3-
 

  .الخارجية لمتجارة ضبط كأداة كجعمو  الصرؼ لسعر كبيرة أىمية إعطاء يجب -
 كتنكيعيا الصرؼ احتياطات مستكل برفع لمسماح المحركقات قطاع خارج الصادرات تشجيع ضركرة -

 .لمخارج التصدير عمى تشجيعيـ ك لممستثمريف مزايا منح طريؽ عف
 

 لمدراسات الكافية ىميةألا إعطاء كضركرة.العممة سعر بتخفيض المكازية سكاؽألا عمى القضاء -
 .التحميمية

 
  :الدراسة آفاق 4-
 مف يخمك  الالبحث فيذا الجكانب، كؿ يتناكؿ لـ أنو الإ البحث كاجيت التي الكثيرة الصعكبات رغـ

 :منيا المكاضيع بعض نقترح لذلؾ النقائص

  .الجزائر في الصناعي القطاع عمى العممة قيمة تخفيض ثرأل قياسية دراسة -
 .الجزائر المحركقات قطاع خارج الصادرات عمى الصرؼ سعر تغير أثر -
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ال  م  راج   ع   ق  ائ  م   ة
  

 

:الكتب


 جامعة التجارة كمية قتصاد،الا قسـ ،الدولي قتصادالا آخركف، ك يسرل الرحمف عبد أحمد1-
2005.سكندرية،إلا

  

 2002. عماف، التكزيع، ك لمنشر لمدكلية العممية الدار ،الكمي قتصادالا أحمد، شقرألا2-
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