
 

 

 

 

 

 االقتصادية العلوم في أكاديمي ماسترشهادة لنيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة
 تقنيات  كمية مطبقة :تخصص 

 

 عنوان المذكرة

 

 

 

 

 :تحت إشراف األستاذة                                                                :من إعداد الطالب

 ولد محمد عيسى محمد محمود.يوبي محمد                                                               د  

 أعضاء لجنة المناقشة

 الصفة االسم واللقب الرتبة عن الجامعة
 رئيسا   يخلف عبد اهلل أستاذ مساعد جامعة مستغانم
ولد محمد عيسى محمد  أستاذ محاضر جامعة مستغانم

 محمود
 مقررا  

 مناقشا   دقيش مختار أستاذ مساعد جامعة مستغانم
 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة
 باديس مستغانم بن الحميد عبد جامعة

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 والمحاسبية المالية العلوم قسم

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE ABDEL HAMID IBN BADIS 

MOSTAGANEM 

Faculté Des Sciences Economiques, 

Commerciales et Des Sciences De Gestion 

Département des Sciences Financières et 

Comptables 

 

تغير سعر الصرف على ميزان  قياس أثر  
 المدفوعات في الجزائر

 (0222/0202)دراسة قياسية تحليلة لفترة  

 5102/  5102: السنة الجامعية

 



 التشكرات
قه لنا إلمتام يمحدا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه حنمده ونشكره كثريا على توف م الصاحلاتته تتاحلمد هلل الذي بنعم

 .املتواضع هذا العمل

وثبت إمياننا وارفع درجاتنا يف  اللهم إنا نسألك خري الدعاء وخري النجاح وخري العمل والثواب وخري املمات وثبتنا على دينك،
 :واغفر خطايانا ونسألك العال يف جناتك الفردوس األعلى وصلي وسلم على خري اخللق حممد أما بعد، اجلنة وتقبل صالتنا

نتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من قدم لنا يد العون من األساتذة الكرام وإىل كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد يف أجناز هذه 
ملساعديت يف اجناز  " محمود محمد عيسى محمد ولد" املؤطر الدكتور املذكرة، مث أتقدم بالشكر اجلزيل واخلاص إىل األستاذ

 .طيلة السنة القيمة وعلى اجملهودات اليت بذهلا يل من خالل توجيهاته ونصائحه دعمهو  هذا العمل من خالل مساندته

  5102/5102بشكر إىل كل زمالئي دفعة  كما أتوجه

 .إىل كل من نسيهم قلمي ويتذكرهم عقلي

 العلمي إثرائها لزيادة املذكرة مناقشة قبوهلا على املوقرة املناقشة جلنة أعضاء إىل بالشكر التقدم يفوتين ال كما       

 .وال ننسى كل عمال املكتبة

 .وشكرا قول لكل هؤالء جزاكم اهلل خريأ  املتواضع،م هذا العمل االعميق لكل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إمت والشكر

 محمد



 هداءاإل
 

تعب إىل من ناضل ألجلي و  علمين أجبديات احلياة وسقاين كأسها حلوها ومرهاالروح الطاهرة روح من إىل 
 ،"أبي الحبيب " رتياحي، إىل معلمي األول إىل جوهرة قليب ورمز االحرتام والتقدير إل

 .رمحة اهلل عليه 

إىل من يشتهي اللسان إىل نطقها وترف العني وحشتها إىل من ختشع األحاسيس لذكرها ويرجتف كبدي كلما ابتعد 
  "أمي الحبيبة " عنها، إىل من حين القلب إىل تقبيلها وتشتاق األذان لسماع دعواهتا الغالية 

 .راجياً من املوىل أن يطيل يف عمرها ويرزقها الصحة والعافية

فأمي ال تقدر بثمن وأيب وال سباق عذاب،  حسابأمي وأيب من السبعون ألف الذين يدخلون اجلنة بال اللهم اجعل 
 .ال يكرره الزمن

 "  إخوتي األعزاء" إىل من هم أنس عمري وخمزن ذكريايت ومصدر سعاديت 

 .حفظهم اهلل

 مجيع اإلصدقاءإىل 

العلمية مسرييت خالل األقدار هبم مجعتين من كل إىل  

 اإلقتصادية العلوم كلية وأساتذة موظفي كل إىل

 

                                                           محمد



 الفهرس
 

:الفهرس  
 المحتويات الصفحة

 تشكرات
هداءاإل  

 الفهرس
 قائمة األشكال والجداول

أ        املقدمة العامة 
لميزان المدفوعات و سعر الصرفاإلطار النظري : الفصل األول   

 متهيد 20
ماهية ميزان املدفوعات: املبحث األول  20  
 تعريف ميزان املدفوعات: املطلب األول  20

 
أمهية ميزان املدفوعات: املطلب الثاين  20  
 هيكل ميزان املدفوعات: املبحث الثاين 20

 
ميزان املعامالت اجلارية: املطلب األول  20  
حساب رأس املال: املطلب الثاين  20  
 صايف االحتياطات الدولية من الذهب النقدي واألموال السائلة: املطلب الثالث  20
ماهية سعر الصرف: املبحث الثالث   02  

تعريف سعر الصرف: املطلب األول  02  
أنواع سعر الصرف: املطلب الثاين  02  
 وظائف سعر الصرف: املطلب الثالث  00

 
 خالصة 00

يالجزائر  ميزان المدفوعاتتحليل واقع : الفصل الثاني   
 متهيد  27



 الفهرس
 

  ختالل ميزان املدفوعاتإتوازن : املبحث األول  28
 

  مفهوم توازن ميزان املدفوعات و أنواعه: املطلب األول    28
 مفهوم اختالل ميزان املدفوعات و أنواعه : املطلب الثاين  30

 
أسباب و مقاييس اختالل ميزان املدفوعات:  لثالثا طلبامل 33  
دفوعات اجلزائرياملحتليل وضعية ميزان :  املبحث الثاين 36  
اجلزائريخصائص ميزان ا ملدفوعات :  األول املطلب 36  
 مشاكل التنبؤ مبيزان املدفوعات اجلزائري : املطلب الثاين  38
  0222/0220تطور ميزان املدفوعات اجلزائري خالل السنوات  :املطلب الثالث  42

 خالصة 52

 (0222/0202) السنوات خالل المدفوعات ميزان على الصرف سعر نمذجة محاولة :ث الفصل الثال
 متهيد  54
 التحليل القياسي مليزان املدفوعات اجلزائري: املبحث األول  54

 
دراسة تطورات سعر الصرف و ميزان املدفوعات: املطلب األول  55  
  صياغة وتقدير النموذج القياسي : املطلب الثاين  56
 الدراسة التحليلية و التنبؤية للنموذج املقدر: املبحث الثاين  59

  
الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية للنموذج املقدر: املطلب األول  59  
 التنبؤ مبيزان املدفوعات باستخدام النموذج املقدر : املطلب الثاين  65

 
 خالصة الفصل  69
 اخلامتة العامة 71

 قائمة املراجع
 امللخص



ولاقائمة األشكال و الجد  

 قائمة األشكال أ ـــ 

 رقم الشكل  عنوان الشكل  الصفحة
تطور ميزان املدفوعات منحىن  55   (1 )  
( 2)    حتديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة   62  
( 3)  العشوائية األخطاء لتوزيع jarque bera إختبار توضيح 64  
الذايت واجلزئي دالة اإلرتباط 65   (4 )  
ثايل معامل إختبار توضيح 66   (5 )  
0202_  0222 املدفوعات مليزان املقدرة القيم و الفعلية القيم منحىن مقارنة 67   (6 )  

 

 قائمة الجداولب ـــ 

 رقم الجدول عنوان الجدول  الصفحة 
 1 هيكل ميزان املدفوعات 10
0222/0222خالل السنوات  وضعية ميزان املدفوعات اجلزائري 43  2 
0222/0202خالل السنوات  وضعية ميزان املدفوعات اجلزائري 46  3 
0222/02202خالل السنوات  وضعية ميزان املدفوعات اجلزائري 49  4 
0202_  0222جدول املتغريات اإلقتصادية املستعملة يف النموذج يف الفرتة  54  5 
 تقدير النموذج اخلطي البسيط نتائج 57

  
6 

 جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج 59
 

7 

 ( White) نتائج التقدير الختبار وايت  63
  

8 

 تقدير معادلة اإلجتاه العام لسعر الصرف 68
 

9 

 11 نتائج التنبؤ بقيم سعر الصرف 68
مبيزان املدفوعاتنتائج التنبؤ  68  11 



 



  

 

 

 

 

           

 



 مقدمة عامة
 

 أ
 

تشهد بلدان العامل اليوم ارتباطا مل تشهده من قبل ذلك أن الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي يفرض مبادالت 
أفرزت تكوينها شبكة من العالقات اإلقتصادية الدولية فيما بينها جتاوزت ( ثقافية ،سياسية، إقتصادية)خارجية 

وهذه العالقات اإلقتصادية الدولية جندها تبلورت يف حركية ، نشاطاهتا وعالقتها املألوفة يف نطاقها الداخلي
إصافة إىل ذلك إنتقال رؤوس األموال والسلع و اخلدمات  ،األشخاص وهو ما يطلق عليه لفظ اهلجرة الدولية

وتطور املواصالت مبختلف أنواعها األمر الذي زاد من كثافة هذه العالقات هو عدم تكافؤ بلدان العامل من حيث 
 .ن وفرة اإلمكانيات اإلنتاجية واإلقتصادية والبنية البشريةتباي

رتتب عن مبادالت هذه الدول جزاء تكاثف عالقاهتا اإلقتصادية حتصيل كل دولة ملقبوضات والقيام كما ي
ل معها داء واجباهتا و التزاماهتا يف تاريخ معني إزاء الدول اليت تتعامأو يتعني  ،مبدفوعات يف إطار عالقاهتا اخلارجية

 .ومن هنا عليها أن تعد بيانا كافيا يسمى ميزان مدفوعات ،حقوقها استيفاءمعرفة كيفية  وأيضا

فميزان املدفوعات يشكل املرآة احلقيقية العاكسة للعالقات اإلقتصادية للبالد تبني وضعية هذا امليزان املكانة 
هتا اخلارجية حمليا على الدخل الوطين بعامل النسبة مدى تأثري معامال تبياناليت حتتلها البالد يف هذه العالقات و 

ومستوى التشغيل ضف إىل ذلك فإن أرقامه ومعطياته تستخدمها املؤسسات املالية والنقدية الدولية اليت تعمل 
ولعل احلديث ، على كيفية حتقيق أو ختليص الدول اليت تطلبها ماليا من اإلختالالت املزمنة يف موازين مدفوعاهتا

يزان املدفوعات جيرنا تبعا لذلك إىل التساؤل عن الوحدة اليت يتم من خالهلا إجراء هذه املعامالت وما عن م
، يقودنا على هذا املستوى إىل احلديث عن الفكرة اليت تتمحور يف كيفية تسوية خمتلف العالقات بني املعامالت

 تلك الصورة اليت تنعكس على اإلقتصاد حيث أن سعر الصرف ما هو إال، ومنه يتبادر احلديث عن سعر الصرف
وهو عبارة عن عدد من الوحدات اليت يستوجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة  ،العام للدولة

وقد شكلت نظرية سعر الصرف حجر الزاوية يف خمتلف معامالت الدولية ومنه فقد شغلت  ،احمللية أو العكس
قتصادي ع ر تطوره وحضيت بإهتمام كبري من طرف الدارسني اإلقتصادين حيز اإليستهان به يف تاريخ الفكر اإل

ولآلثار الكبرية اليت حتدثها مجلة متغريات  ،نظرا ألمهية القصوى اليت تلعبها يف إطار العالقات اإلقتصادية الدولية
 .النشاط اإلقتصادي

 أي)  ق دراسة هذه العالقةبالدنا تويل على غرار باقي دول العامل اهتماما البالغ يف سياكما أن 
لتفسري كثرية اإلنزالقات ( أنعكاسات سعر الصرف على املعامالت االقتصادية مرتمجة يف صورة ميزان مدفوعات



 مقدمة عامة
 

ب  
 

وقد كان البديهي أن يكون هلذا التدهور انعكاساته على ميزان  ،لقيمة العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية
 .مدفوعات

ومنه فإن حركة الصرف عامليا تؤثر تأثري مباشر وجوهريا على حصيلة صادرات اجلزائر وعلى قيمة 
 انتهجتاملدفوعات عن الواردات اجلزائرية من الدول األجنبية وهذا ما أدركته اجلزائر وبقية بلدان العامل اليت 

قيق نتائج إجيابية هامة من حركة الصادرات بأنظارها إىل تعديل قيم عمالهتا سواء بطريقة مباشر أو غري مباشر لتح
 .والواردات

على ضوء حديثنا السابق ندرك أمهية دراسة أثر التقلبات يف سعر الصرف على ميزان املدفوعات خاصة و 
 .مع املنحى الذي سلكته اجلزائر واملتمثل يف تبين برامج اإلصالح والتكيف اهليكلي

:أهمية البحث  

 إستنب  دراسة كل من سعر الصرف وميزان مدفوعات كون كليهما يعت ران تكمن أمهية املوضوع يفكما 
حيث أن سعر الصرف هو تلك املرآة اليت ينعكس عليها مركز  ،من أهم العناصر يف اإلقتصاد والتجارة الدولية

ك ر من فقد نالحظ تطورا يف قيمة سعر الصرف فهذا جيرنا إىل إستنتاج إن حصلية الصادرات أ، الدولية التجاري
 .الواردات كما أنه يوجه السلطات إىل السياسات الالزمة يف إدارة امليزان الكلي

:أهداف البحث   

 :قد تتعدد أهداف البحث وختتلف حيث ميكن ذكر بعضها وهي كالتايل

 .اإلحاطة واإلملام مبختلف اجلوانب النظرية التطبيقية وقياسية ملوضوع دراستنا -
 .جية وتنمية معارفنا يف اإلقتصادسعينا إىل رفع قدرتنا املنه -
 .معرفة العجز والفائض يف ميزان املدفوعات -
 .معرفة هيكل ميزان املدفوعات -

 

 



 مقدمة عامة
 

ت  
 

 :أسباب إختيار البحث 

أو ختفيض  وكذا أسباب إخنفاض ،لعل أبرز األسباب اليت ال ميكن جتاهلها هو كون موضوع سعر الصرف
العملة الوطنية مقارنة باألجنبية من أهم املواضيع اإلقتصادية إىل ختصصنا يف هذا اجملال ومنه فنحن مستهدفون 

 :هبذه التساؤالت إىل وضع األسباب التالية

ومعرفة مدى أثر سعر الصرف على ، احلرص على دراسة كل من سعر الصرف وميزان املدفوعات الوطين
 .وإجياد تفسري لعدم صمود العملة احمللية الوطنية أمام العمالت األجنبية ،ميزان املدفوعات

 :إشكالية البحث 

 التـالـي النحو على صياغتها ميكن اليت الدراسة إشكالية عرض ميكن السياق، هذا ويف: 

 ؟بتغيرات سعر الصرف  أثر ميزان المدفوعات الجزائريت مدى ما

:التالية سللة الفرعيةلطرح األ نفتح اجملال هذا البحثعاجلة ملو   

  ؟ميزان املدفوعات وهياكل أمهيةماهي 
  سعر الصرف ووظائفه؟ أنواعماهي 
 ؟ به ميزان املدفوعات يف اجلزائر والتنبؤعلى  لتغريات سعر الصرف كيف ميكن بناء منوذج قياسي إقتصادي 

:فرضيات الدراسة  

 :التالية إن التساؤالت السابقة تقودنا إىل وضع فرضيات

  هتدف اجلزائر إىل حتسني وضعية ميزان املدفوعات الذي يتوقف بدرجة كبرية على حتسني العمليات
 .الرأمسالية من خالل إنتهاجها سياسة الرقابة على الصرف وختفيض قيمة العملة

 دفوعات يلعب سعر الصرف دور املعاجل الذي يهدف إىل إجراء حتسينات وكذا إعادة التوازن إىل ميزان امل
 .وعالج إختالالته

 

 



 مقدمة عامة
 

ث  
 

 :المنهج المستخدم

، يف وصف ميزان املدفوعات وسعر الصرف لتحليلي و الوصفيهج الذي أعتمدنا عليه هو املنهج انامل
ميزان املدفوعات  دراسةأسلوب قياسي يف املنهج التحليلي و كما أستعملنا    ،وحتليل وضعية امليزان املدفوعات

 .اجلزائري 

 :تقسيمات البحث

  فقد تعرضنا يف الفصل األول إىل اإلطار ، لقد أتبعنا إلجناز هذا املوضوع إىل تقسيمه إىل ثالثة فصول
 :وسعر الصرف ومت تطرق إىل املباحث التالية النظري مليزان املدفوعات

  ماهية ميزان املدفوعات :املبحث األول

 .هيكل ميزان املدفوعات :املبحث الثاين

 .ماهية سعر الصرف :املبحث الثالث

  يةوتناول املباحث التالدفوعات اجلزائري املالفصل الثاين فقد تطرقنا فيه إىل حتليل ميزان يف ماخيص ما أ: 

 .توازن اختالل ميزان املدفوعات :املبحث األول

 .حتليل وضعية ميزان مدفوعات اجلزائري :املبحث الثاين
   حماولة منذجة سعر الصرف على ميزان املدفوعات خالل بينما الفصل الثالث فهو تطبيقي يهدف إىل و
 :بتطرق إىل املباحث التالية (0222/0202)السنوات 

 .(0222/0202)التحليل القياسي مليزان املدفوعات اجلزائري:املبحث األول

 .الدراسة التحليلية و التنبؤ به للنموذج:املبحث الثاين

 



 

 

          :  
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 :متهيد 

عنها استحقاقات مالية متبادلة يتعني تسويتها يف احلال او  يرتتباملعامالت االقتصادية بني دول العامل إن 
قوقها من قبل العامل ااخاجج  والتاامااها حييد  لكل دوله ان تعرف على وجه التحديف املستقبل ولذلك فمن املهم 

ولذا فه  تعد بيانا تسجل فيه هذه احلقوق والواجبات، حتت بيان يعرف مبياان املدفوعات، وغالبا ما يظهر  حنوه،
يف  املسؤوليةصوجة واضحة للسلطات  حبيث يعط ااخاجج  والعامل  االقتصادية بني الدولالعالقات  هذا املياان

تأثري املعامالت  أيضااد الوطين ولكن الدولة ليس فقط عن نطاق القوة والضعف يف الوقف ااخاجج  لالقتص
 .ااخاججية على املعامالت ااخاججية على الدخل الوطين ومستوى التشغيل يف الداخل

االقتصادي يف  دججة التقدمكبرية حيث من خالل دجاسة مفرداته يعكس لنا   أمهيةومنه ملياان املدفوعات 
ااخاجج  ،لذلك فان غالبا ما يطلب صندوق النقد الدويل  للعامل بالنسبةالبلد وميكننا من حتديد املركا املايل للدولة 

املؤشرات دقة يف احلكم على املركا  أهماملياان من  لكون هذاسنويا  مدفوعا اهمتقدمي موازين  أعضاءهمن مجيع 
 .ااخاجج 

أنه يف حالة لية وطنية داخل البلد الواحد غري ى بالقبول العام إذا كانت عمضأو حتتعترب النقود أداء للتداول و 
املعامالت االقتصادية مع ااخاجج فإن الوضع خيتلف متاما ألن التبادل التجاجي يتطلب نوعا من املقاجنة بني عملتني 

ر الصرف، حبيث عمفاهيم متعددة وخمتلفة لس داملقاجنة بسعر الصرف حيث توج هذه على ويطلق، على األقل
 .داللة وانعكاساته ومن مث استخداماته يكون لكل منها

هذا الفصل من خالل املباحث  يفع جوانب املوضوع، حيث سنتطرق مجي اإلملامسنحاول  سياقويف هذا ال
 : التالية

 .ماهية مياان املدفوعات: ولاأل بحثامل -
 .هيكل مياان املدفوعات:املبحث الثاين -
 .ماهية سعر الصرف:املبحث الثالث -
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 ماهية ميزان المدفوعات: المبحث األول 

 :سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل تعريف مياان املدفوعات ومعرفة أمهيته وذلك بتقسيمه إىل املطلبني التالني 

 تعريف ميزان المدفوعات : المطلب االول

 : أمهها فيمابينها جيف عديدة ملياان املدفوعات لكنها متقاجبةاهناك تع

  يعرف مياان املدفوعات أنه سجل ملسجل املعامالت االقتصادية بني املقيمني يف الدولة معينة وغري املقيمني فيها، 
 .1ذلك ملدة معينة غالبا ما تكون سنة

مياان املدفوعات هو سجل منظم جلميع العمليات التجاجية واملالية والنقدية بني املقيمني وغري املقيمني  -
 .2ة زمنية عادة ما تكون سنةيف دولة معينة لفرت 

هو سجل حماسيب منظم لكافة املبادالت االقتصادية اليت متت بني املقيمني يف هذه الدولة وغري مقيمني  -
 .3يف الدول األخرى يف فرتة زمنية عادة سنة

مياان املدفوعات لبلد ما عن وجود كشف يشمل ويظم فيه كل السلع واهلبات واملساعدات ااخاججية  يعرف
 .وكذلك القروض يف املدى القصري والطويل والذهب واملعامالت الرئيسية لتغطية الداخلية إىل البلد وااخاججية منه

مياان املدفوعات هو سجل يعتمد على القيد املادوج ويتناول أخصائيات فرتة :  تعريف صندوق النقد الدولي
زمنية معينة بالنسبة لتغريات يف مكونات أو قيمة أصول اقتصاديات دولة ما بسبب تعاملها مع بقية الدول 
 األخرى أو بسبب هجرة األفراد وكذا التغريات يف قيمة ومكونات ما حتتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب
خاصة من الصندوق وحقوقها والتاامااها جتاه بقية دول العامل، حيث أن صندوق النقد الدويل استعمل أسلوبا 

 .  وظيفيا، مبعىن عدد الوظائف اليت يتعني على املياان توضيحها  وبالتايل هو أكثر عمقا

 : التعاجيف ما يل  هو ينبغ  أن يكون واضحا من هذ

                                                           
1 -Pabentantoine, balance des. painemts. et politique , économique, nothan, france,1996,p 5. 
2 -Samuel donalain, économie . internationale, contemporaine, o.p.u Alger , 1993,p27. 

.911ص, 9111, مصر, داج اجلامعة اجلديدة للنشر, اإلقتصاد الدويل, زنيب حسن عوض اهلل -  3
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 فقط على املعامالت االقتصادية سواء تولد عنها حقوقا للمقيمني لدى غري  ينصب اهتمام مياان املدفوعات
املقيمني أو نتج عنها حقوق لغري املقيمني يتعني على املقيمني أدائها، أما املعامالت االقتصادية الداخلية بني 

  .املقيمني على إقليم نفس الدولة فال شأن ملياان املدفوعات هبا
 يمني على إقليم الدولة وذلك يعين أن األشخاص الذين يقيمون عرضا على أجض يعترب الوطنيون هم املق

الدولة ال يعــتربون الوطنيني مثل السـواح األجانب، وأعضاء البعثات الدجامية والديبلوماسية جغم 
  .تواجدهم بااخاجج

  ياالون نشاطهم شركات بنوك الذين : يشمل مفهوم املقيمني كل األشخاص الطبيعيني واالعتباجيني مثل
  .داخل إقليم الدولة

  اإلقامة وليست اجلنسية اليت يعول عليها للتفرقة بني ما يعترب دوليا فيدجج يف مياان املدفوعات وماال
يعترب كذلك فال يدج فيه، فاملعامالت تكون دولية إذا ما متت بني أشخاص يقيمون يف دول خمتلفة 

 .حىت ولو كانت جنسيتهم واحدة
 على حني تبدأ بعض الدول الفرتة السنوية يف الامنية اليت يغطيها املياان،  ة يف بداية الفرتةقاعدة حمدد

أول جانف  وتنهيها يف ديسمرب وذلك ملساعدة السلطات املختصة على معرفة الوضع االقتصادي 
 .و من مث العمل على اختاذ القراجات املناسبة لتداجك الوضع بدال من االنتظاج يف هناية العام ااخاجج ،

البد من احلصول على البيانات الالزمة لذلك وهذه البيانات ميكن احلصول  مياان املدفوعات وإلعداد
واملستوجدة، كما تتضمن عليها من مصادج خمتلفة تصدج مصاحل اجلماجك بيانات دوجية عن قيمة السلع املصدجة 

 مياانيةوتظهر  ،(انفاق البعثات الدبلوماسية والعلمية وفوائد السندات)حسابات احلكومة االنفاق الرمس  يف ااخاجج
 (.النقد االجنيب، الذهب) اتاالحتياطعلى  تطرأاملركاي للتغريات اليت البنك 

مدين، وتقيد يف  واألخردائن  حداهاإما ينقسم مياان املدفوعات اىل جانبني تدجج فيهما هذه البيانات ك
 أوجانب احملصالت  ، ولذا يطلق على اجلانب،للدولة من العامل ااخاجج  تأيتجانب الدائن مجيع املعامالت اليت 

 .اإليرادات

فلذا يطلق على هذا اجلانب  مبدفوعات للخاجج،ض  قيام الدولة يد فيه كل املعامالت اليت تقتما اجلانب املدين فتقأ
لفرتة تقل عن السنة كل  امدفوعااهاىل ذلك فان بعض الدول تعد تقديرات ملوازين  باإلضافة أوجانب املدفوعات 
معرفة حقيقة و معظم الدول املتقدمة اقتصاديا، وذلك ملساعدة السلطات املختصة على أأ .م.ثالث اشهر مثل الو
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املناسبة لتداجك الوضع بدال من االنتظاج حىت  اإلجراءاتالوضع االقتصادي ااخاجج  ومن مثة العمل على اختاذ 
 .هناية السنة

ن دائما مبعىن ان تكون ملادوج مما جيعله بالضروجة متواز مياان املدفوعات على مبدأ القيد ا إعدادويقوم 
، وتوازن مياان املدفوعات من الناحية احملاسبية ال حيول دون وجود األحوالع متساوية يف مجي والدانيةاملديونية 

 .اختالف يف بنوده املختلفة

 :أمههاموازين املدفوعات يف الدول املختلفة ختدم العديد من االغراض  أن من اجلدير بالذكرحيث أنه 

بالنسبة للتجاجة العاملية من خالل املقاجنة سلسلة موازين مدفوعااها عرب سنوات  تتبع التغريات يف مركا الدولة، .9
املواقف  وتساهم هبذه املعلومات حتديد السياسيات التجاجية املالئمة يف ضوء نقاط القوة والضعف يف متتالية،

 .ااخاججية لالقتصاد الوطين
يف بعني االعتباج التغريات  األخذولذلك البد من  تعترب الصادجات والواجدات من مكونات الدخل الوطين، .2

 .النسبية عند وضع السياسات اليت تعرب عن الدخل والتوظيف إحجامها
تؤثر التغريات يف املدفوعات واملتحصالت من العمالت االجنبية على العرض احملل  والنقود ومن مثة على  .3

  .إتباعهاالسياسات املالية والنقدية الواجب 
 إلعادةوسائل تصحيحية إلختاذ  را  االختالل املستمر يف مياان املدفوعات يكون مؤش أوعدم التوازن  إن .4

   .1التوازن

 أهمية ميزان المدفوعات: المطلب الثاني

الفرتة  حوال اإلقتصادية للبلد بغض النظررب عن األإن لبيانات مياان املدفوعات دالالاها ااخاصة اليت تع
لبيانات لذلك فإن تسجيل هذه املعامالت اإلقتصادية الدولية ه  يف حد ذااها الامنية اليت تغطيها دجاسة هذه ا

                                                     :2مسألة حيوية ألي إقتصاد وطين وذلك لألسباب التالية

إن هيكل هذه العالقات اإلفتصادية يعكس قوة اإلقتصاد الوطين : للدولة الوطني االقتصاد قوة يعكس .9
كل من الصادجت وقابليته ودججة تكيفه مع املتغريات احلاصلة يف اإلقتصاد الوطين النه يعكس حجم وهيكل  

                                                           
 . 44، ص 9114الداج املصرية اللبنانية،  ,سام  عفيف  حامت، التجاجة ااخاججية بني التنظري والتنظيم -1
 .991، ص2112،عمان، داج جمدالوي, التمويل الدويل , عرفان تق  احلسيين  -2
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ومستوى األسعاج  ،مبا فيها العوامل املؤثرة عليه كحجم اإلستثماجات ودججة التوظيف ،والواجدات من املنتجات
 اخل...والتكاليف

من خالل  إن مياان املدفوعات يظهر القوة احملددة لسعر الصرف:يظهر القوى المحددة لسعر الصرف .2
الطلب وعرض العمالت األجنبية ويبني أثر السياسات اإلقتصادية على هيكل التجاجة ااخاججية من حيث حجم 

إىل متابعة ومعرفة مدى تطوج البيان اإلقتصادي للدولة ونتائج  الش ء الذي يؤدياملبادالت ونوع سلع التيادل 
                                                                              .سياسااها اإلقتصادية

يشكل مياان املدفوعات أداة  : للدولة الخارجية االقتصادية العالقات وتوجيه تخطيط على ساعد . أ
هامة تساعد السلطات العامة على ختطيط و توجيه العالقات اإلقتصادية ااخاججية للبلد بسبب هيكله 

أو عند وضع السياسات املالية والنقدية ولذلك  كتخطيط التجاجة ااخاججية من اجلانب السلع  واجلغرايف،اجلامع
                                                                                .االت التمويل والتجاجة ااخاججيةواملؤسسات واألشخاص ضمن جم تعد املعلومات املدونة فيه ضروجية للبنوك

ن املعامالت االقتصادية واليت تربط البلد مع العامل ااخاجج  حيث أ:تقيس الوضع الخارجي للدولة  . ب
                                                                         .1موقف الدويل للقطر تعكسفه  الدويل وبذلك  االقتصاد ندماجه يفإ نتيجة ه 

إن من املعروف أن العالقات االقتصادية الدولية تنطوي على عدد غري حمدد من املعامالت االقتصادية بني 
وحركة جؤوس األموال، إضافة إىل حتويالت جأمسالية من جانب  خمتلف دول العامل والواجدات السلعية وااخدماتية

                       .إخل...واحد

أن تطوج حجم وقيمة هيكل هذه املعامالت إمنا تعكس بالنتيجة املشاكل األساسية ومعطيات االقتصادية 
بيع  لدججة اندماج االقتصاد أن هذه املعامالت ه  الوليد الط ،كما2ةالوطين سواء من جهة نظرة حملية أو دولي

 .فه  تقيس املوقف الدويل للبلد بالتايلالوطين مع االقتصاد الدويل 

أما مكونات هذه املعامالت فه  تعكس قوة االقتصادية الوطين وقابلية التنافس ودججة استجابة للتغريات 
ألنه يعكس حجم كل من اإلنتاج والتصدير مبا فيه العوامل املؤثرة عليه مثل حجم  احلاصلة يف االقتصاد الدويل،

 .إخل...االستثماجات، ودججة التوظيف، مستوى األسعاج والتكاليف واملستوى العلم  والتكنولوج 

 
                                                           

231-222ص, 2111 مصر ، مؤسسة جؤية للطباعة والنشر والتوزيع، إقتصاديات التجاجة ااخاججية، ,حممد السيد السرييت- أمحد  1  

 
 . 111ص ,سابقزينب حسن عوض هللا ،مرجع  - 2
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 ،فإن املياان يشكل أداء هامة تساعد السلطات العامة على ختطيط العالقات االقتصادية  يف ضوء ذلك
  :مثلالشامل رتكيب البسبب ااخاججية للبلد 

 .ة من الناحية السلعية واجلغرافيةختطيط التجاجة ااخاججي -
 .تصميم السياسات املالية والنقدية -

 هيكل ميزان المدفوعات: المبحث الثاني

يقيم مياان املدفوعات طبقا لطبيعة املعامالت اليت تتم بني الدولة والعامل ااخاجج  اىل ثالث حسابات 
 :1دائنة مياان املدفوعات على قسمني مها أوجئيسة بعض النظر كون هذه املعامالت مدينة 

 البنود اليت يتكونوهو التقسيم الذي يعتمد على النظرة الراسية اىل : 2يم الراسي لميزان المدفوعاتسالتق .9
( اجلانب األمين) هلذه النظرة الرأسية اىل عمودين يدل احدمها على اجلانب الدائن وفقا وينقسم منها هذا املياان ،

حيث تسجل فيه كل عملية يرتتب عنها دخول للعملة األجنبية، أي أن الصادجات وكل ما من شأنه خلق حقوق 
  .لرأس املال يقيد يف اجلانب الدائن للدولة فبل املستوجدين األجانب أو دخول

تسجل كل عملية حيث حيث يضم جانب الدائن ( اجلانب األيسر) ويف جهة اجلانب األخر املدين 
أي أن الواجدات و كل ما من شأنه خروج للعملة  يرتتب عنها عملية دفع أو التاام بالدفع للدول األخرى ،

كافة املعمالت االقتصادية املدونة يف اجلانب   أو,األجنبية من الدولة إىل الدول األخرى يقيد يف اجلانب املدين 
 .املدين ملياان املدفوعات

ليت يتكون منها وهو التقييم الذي يعتمد على نظريتنا األفقية للبنود ا: فقي لميزان المدفوعاتيم أسالتق .2
 :املياان ويف هذا ااخصوص ينقسم مياان املدفوعات املوازنة واحلسابات التالية

 السلع والخدمات: أوال: 
يسجل هذا البند كافة العمليات ااخاصة بانتقال سلع من ملكية املقيمني اىل ملكية غري املقيمني تقيد  :السلع .9

قيمتها يف جانب الدائن والعمليات ااخاصة بانتقال سلع من ملكية غري املقيمني تقيد قيمتها يف جانب املدين 
                                                           

.91ص, مرجع سابق, سام  عفيف  حامت - 1  
  .44ص, الفاج ابراهيم حممد، مرجع سابق - 2
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ويف هذا الشأن تقييم الصادج والواجد  (FMI)سواء كان ذلك مبقابل أو بغري مقابل ، ويشري صندوق النقد الدويل 
، وهذا خالفا ملا جرت عليه العادة يف بعض الدول وه  تقوم على 1(FOB - فوب)من سلع على األساس 

 . وذلك مييا قيمة ااخدمات املتعلقة هبا فعال وتأمينا ،2(CIF - سيف) الواجدات  أوالصادجات 
يايد نصيب ( مسكوكات او سبائك)الراهن كل سلعة ذهبية يقصد بالذهب يف جمال : الذهب غير النقدي .2

 .:وحتسب كما يل  %41الذهب يف قيمتها 

 .التغير في االرصدة الرسمية من الذهب النقدي+ الصادرات ـ الواردات =بند الذهب الغير نقدي 

مصروفات  أو (دائن )يشمل هذا البند مصروفات املسافرين األجانب يف الدولة : السفر الى  الخارج .3
املوظف من  أواملريض و الطالب  أوويقصد باملسافر يف هذا الشأن السائح ( مدين)املسافرين املقيمني يف ااخاجج 

 .مهمة جمسية أو املسافر لقضاء أعمال
الربي  اجلوي )ويقصد به نقل املدفوعات الدولية املتعلقة مبختلف أنواع ااخدمات ااخاصة بالنقل  :النقل .4

ذكرة السفر جسوم املوانئ، نفقات إصالح السفن والطائرات تل ذلك أجوج شحن البضائع، مثن ويشم ،(والبحري
 .اخل....وقيمة كل ما حتصل عليه السفن والطائرات من وقود ومتوين وجسوم العبوج

قد يكون التامني خاص بنقل السلع كما قد يكون على غري نقل السلع مثل عمليات التامني على : التامين .1
 .3نيمالتأ أو احلوادث وإعادةاحلياة 

ومن ( دائن)ااخاجج  ويشمل هذا البند العائد من األصول الدولية من أصول الدولة يف: دخول اإلستثمارات .6
 ( .مدين)أصول ااخاجج يف الدولة 

 :هذا الصدد بني من العمليات اليت تباشرها احلكومات ومتيا يف ويتضمن هذا البند عدد: عمليات حكومية .2
إيرادات ومدفوعات احلكومة الوطنية من خالل نفقات البعثات الدبلوماسية و السياسية ومسامهة   . أ

احلكومة يف النفقات اإلداجية للمنظمات الدولية واملعاشات والعمليات ااخاصة بالقوات املسلحة يف 
 .اخل...ااخاجج وكذا الضرائب اليت يدفعها مواطن من ااخاجج

                                                           
وهذا من أجل فصل ,ضمن قيمة البضاعة ,أي قيمة ااخدمات املتعلقة بالنقل حىت احلدود اجلمركية لإلقتصاد املصدج ،(Boaed On Free)ـ  1

 .قيمة السلعة على ااخدمات املتصلة هبا
2  (Cost Insurance Freight)، هذا ، و ضمن قيمة البضاعة ، أي قيمة ااخدمات املتعلقة بالنقل حىت احلدود اجلمركية لإلقتصاد املصدج

 .من أجل فصل قيمة السلعة على ااخدمات املتصلة هبا
.994ص ،9114,مصر ،األسكندجية ،مؤسسة شباب اجلامعية للطباعة والنشر، التمويل الدويل، كامل بكري  - 3  
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االجنبية من خالل اإليرادات الناشئة عن مصروفات البعثات االجنبية   باحلكوماتالعمليات ااخاصة  . ب
 .واملنظمات الدولية

 يشمل هذا البند عمليات خمتلفة أسعاجها مثل أجوج املوظفني يف ااخاجج واألجانب العاملني يفس: متنوعات .4
وإجياج األفالم  ات الربيد واهلاتفالداخل، عن ااخدمات املهنية ،املعاشات ااخاصة العموالت التجاجية مدفوع

 .اخل.....
 يشمل هذا القسم القيود املقابلة للعمليات غري التبادلية اليت تظهر يف بنود اجرى  :والتعويضات الهبات :ا  ثاني

 :من مياان املدفوعات وه  عباجة حتويالت من جانب واحد وتنقسم اىل
 .وتشمل حتويالت األفراد واملنظمات الدولية الثقافية، ااخريية، منها العيين: الخاصة الهبات . أ

وتتضمن التعويض ويعتربها الصندوق هبات إجباجية وكذلك اهلدايا على أنواعها : العامة الهبات . ب
 (.السلع، ااخدمات، نقد الصكوك املالية)

 ومنيا هنا بني القطاع ااخاص والقطاع الرأمسايل :رأس المال والذهب النقدي :ثالثـا. 
 :القطاع الخاص .1

يتعلق األمر يف هذه احلالة بالتغريات الطاجئة على األصول وااخصوم طويلة : رأس المال طويل األجل .9.9
 .األجل املقيمني يف الدولة من قبل ااخاجج واهم أنواع هذه األصول االستثماجات املباشرة و صكوك احلافظة

يتعلق األمر هنا بصفة خاصة من حيث االلتاامات بالتغريات املتعلقة بالديون  : رأس المال قصير األجل .2.9
شمل التغري يف الرصيد من العملة االجنبية والودائع يف يمن حيث األصول فالقيد  أما ،التجاجية والقروض املعرفية

 .البنوك االجنبية واحلقوق التجاجية
 :القطاع الرسمي .2

 خيص القروض احلكومية و املصرفية وكذلك الصكوك طيلة األجل وما يتعلق  :ل طويل األجلرأس الما
 .باالستثماج املباشرة

   التغيريات الطاجئة أوال على التاامات مثل  أجصدة ااخاجج من العملة احمللية : أس المال قصير األجلر
 .صرفيةأو املكومية احلجل املمنوحة هليأت والودائع يف بنوك حملية وأدوات ااخاانة العامة والقروض قصرية األ

 1اننقصالايادة أو الالرمسية والبنود من  اهليأتالتغريات احلاصلة على أجصدة، : لذهب النقديا. 

                                                           

.932ص, 9144, األسكندجية, مؤسسة شباب اجلامعية,  أسس علم اإلقتصاد,  نعمت اهلل جنيب إبراهيم - 1  
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   ة مع كون كل معاملة تكون قد ياسباحملمياان املدفوعات يشيد مطابقته  أنحيث  :السهو والخطأ : رابعا
جصيد  أناجملموع الكل  للبنود املدينة جيب ان يكون دائما نظريا متساويني أي  فإنسجلت نظريا مرتني 

احلساب اجلاجي وحساب جأس املال جيب ان تكون دائما مساوين ولكن يف الواقع العلم  غري ذلك حيث من 
الحصائيون جيمع بيانات عن كال جانيب كل معاملة تتم مع ااخاجج، وبالرغم من اجلهود اليت يبذهلا اأن الصعب 

ن تكون غري  ض األحيان تغطيه البيانات متيل ألما يتوازن ويف بع احلساب اجلاجي وحساب جأس مال نادجا  فإن 
 .كامل
 1 واجلدول التايل يوضح هذا اهليكل: 

 نـــــــــــــــمدي نـــــــــــــــــــــــــــدائ المدفوعاتاألقسام المكونة لهيكل الميزان 
 و الخدمات السلع-أوال
 .السلع.9
 .الذهب غري النقدي. 2
 .السفر إىل ااخاجج. 3
 .النقل.4
 .التأمني. 1
 .أعمال حكومية.6
 .دخول اإلستثماجات.2
 .متنوعات.4
 

  

  .الهبات و التعويضات -ثانيا
 .ااخاصة.1

 .            العامة.91

  

 .هب النقديراس المال والذ-ثالثا
 القطاع الخاص -أ

  

                                                           

.43ص  ، 2119,مصر ،داج اجلامعية اجلديدة للنشر ،قتصاد الدويل اإل ،عادل أمحد حشيش   -1  
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 .اإللتاامات طويلة األجل.99
 .اإللتاامات قصريةاألجل. 92
 .األصول طويلة األجل.93
 .األصول قصرية األجل.94
 .القطاع الرسمي والينوك-ب
 .األلتاامات طويلة األجل.91
 .لتاامات قصرية األجلاأل.96
 .األصول طويلة األجل.92
 .األصول قصرية األجل.94
 .الذهب النقدي.91

 .السهو والخطأ
 .43ص،األقتصاد الدويل ،د حشيش عادل أمح:  المصدر

 :مياان املدفوعات من مصادج خمتلفة  إلعداديتم احلصول على املعلومات الالزمة 

  جائية عن تصدير واسرتاد السلع  أوتصدج بيانات مفصلة :اجلماجك  إداجة. 
   املال املستمر يف ااخاجج جأسمصلحة الضرائب تقدم إحصاءات عن عائدات. 
   العالمات االجنبية، الذهب ) الدولية  األصولعلى  تطرأتظهر مياانية البنك املركاي التغيريات اليت

 (.النقدي ،وحقوق السحب ااخاصة
   األشخاصدوائر الدولة املختصة بدخول وخروج. 

 :1مها أساسينييتألف مياان املدفوعات من قسمني كما أنه 

 .مياان املعامالت اجلاجية . أ
 .والذهب النقدي األموالمياان جؤوس  . ب

 :جئيسية أقساموعادة ما يقدم مياان املدفوعات مقسما اىل ثالثة اىل ثالثة 
                                                           

 .221، ص 9116حممدي حممود شهاب، االقتصاد الدويل، داج املعرفة اجلامعية، اإلسكندجية،  -1
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 .املال جأسحساب  أو األجلطويلة  األموالمياان جؤوس   . أ
 .مياان املعامالت التجاجية . ب
قصرية  األموالياان الذهب وحركة جؤوس واألصول املصايف االحتياطات الدولية من الذهب النقدي  . ت

 .األجل

 .ميزان المعامالت الجارية: األولالمطلب 

 .الحساب التجاري: األولالفرع 

على املدفوعات يف السنة  تدجج كافة املعامالت االقتصادية اليت تبدي تأثريا    مياان املعامالت التجاجيةيف
 .وهو يتكون من قسمني اآلتيةاملراحل أو يف الفرتة حصلت فيها وليس يف السنوات  أو نفسها

الدولة من السلع فقط، أي  وواجداتويسمى أيضا مياان التجاجة ااخاججية ويشمل صادجات : الميزان التجاري .9
مياان املدفوعات ويقصد به كافة البنود املالية املتعلقة  أجااء أهممن  وهو ،ما يدخل ضمن التجاجة املنظوجة فقط

املنتجات اجلاهاة لد ما مع بقية العامل يف فرتة زمنية حمددة، ويشدد على بوواجدات حبركة السلع من صادجات 
مجيع املعامالت التجاجية  أن، اليت يكن مشهداها ويسجل عند عبوجها احلدود األوليةواملنتجات الوسيطة واملواد 

ىت تسهل علينا تعديالت يف القيمة ح إجراءاملنظوجة حتدد بشكل بسيط ودقيق اىل حد ما غري انه من الضروجي 
إىل  (CIF) أسعاجاجلمركية لشروط مياان املدفوعات املادة حسابات الواجدات من  اإلحصاءاتعملية تكييف 

 .عن نفقات األساسية لشراء السلعمبعىن سلع نفقات النقل والتأمني ( FOB)أسعاج 

 الواجدات أما اجلانب الدائنطريقة القيد الصادجات تؤدي إىل زيادة املدفوعات األجنبية إىل البلد وتقيد يف 
ااخاجج ويشكل جصيد املياان التجاجي، الفرق بني إىل تؤدي املدفوعات الدولة  أهنا فتفيد يف اجلانب املدين حيث

املياان السلعية يكون  الواجداتت السلعة على قيم ما زالت قيم الصادجا إذا،الواجداتوقيمة  الصادجاتقيمة 
 .كان العكس فيكون حقق عجاا    وإذاالتجاجي قد حقق فائضا، 

صنفة وهذا من خالل مالحظة مدولية عظمى  أوكانت الدولة نامية   ما إذاأن خالله نستنتج  كما أنه ومن
واملواجد الغذائية  أنواعهاتركيب الواجدات والصادجات فالدول املصنعة صادجااها عباجة عن جتهياات صناعية بشىت 

 .مناجم  أوسواء كانت طاقوية  األوليةاملواد  باستريادحمولة ويف مقابل ذلك تقوم  أومادية كانت 
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 أما التجهياات الصناعية أو واجدااها ترتكا على املواد الغذائية عظممللدول النامية فعكس ذلك  بالنسبةأما 
املياان التجاجي يف الدول النامية غالبا ما  أنالعامة هذا ه  واملالحظة  األوليةعباجة عن املواد  معظمهاصادجااها 

 .1كربأعن عجا مياان مدفوعات لكون واجدااها  األولتكون املسؤول 

ويضم عمليات التجاجة غري املنظوجة من نقل، تأمني، خدمات البنوك : ميزان الخدمات االقتصادية .2
قوم تاخل اليت .....والسياحة، نفقات أعضاء البعثات الدبلوماسية، نفقات البعثات التعليمية، وعوائد االستثماجات 

 .هبا الدولة مع دول أخرى 

خبدمات النقل والنفقات بالعمالت االجنبية، املرتبطة  اإليراداتويشمل مياان ااخدمات االقتصادية على 
ة فوااخدمات السلكية والالسلكية وااخدمات املصري (.األخرىاملالحة، الطريان، السكك احلديدية وأنواع النقل )

على  نفاقواإلاحلكومة   وإيراداتاالستثماجات والقروض  أجباحعوائد  أيضاالسفر، كما تشمل  ،مني والسياقةأوالت
 .اخل...وما وجاء البحاج واإلداجةعلى الدفاع 

ينتج عنها  ألنهتسجل يف اجلانب الدائن   األجانباىل  يف املواطننيطريقة القيد ااخدمات اليت قدمت 
فإهنا تقيد يف اجلانب املدين  أجانبااخدمات اليت قدمت اىل املواطنني من  أمااىل الدولة،  أجنبيةدخول ألموال 

يف ااخاجج واليت ه   األموالما عائدات استثماجاته جؤوس ، أ2ااخاجج إىل ؤدي اىل زيادة مدفوعات الدولةت ألهنا
االستثماجية يف ااخاجج مسجل يف جانب احلقوق  وأجباحجنبية األ اهليأتو العباجة عن فوائد القروض اىل الشركات 

 استثماجااهاتضاف اىل  فإهنا األموالفوائد اليت ال تعود الدولة  األجباح أمااملال،  لرأسبالنسبة للدولة املصدجة 
 .ااخاججية وتايد من حقوقها

 :أما قسم اهلبات والتعويضات فيقسمها صندوق النقد الدويل اىل بندين

وتتضمن التعويضات وكذلك اهلدايا على أنواعها سلع خدمات،  :الهبات والمساعدات الحكومية .9
 .نقد، صكوك مالية

باإلضافة اىل اهلبات واملساعدات احلكومية هناك أيضا هبات من منظمات دينية  :الخاصة الهبات .2
وخريية وثقافية، وه  تعط  غالبا من دولة على أحااب بدون مقابل وقد يكون من أهداف اهلبات 

                                                           

.911ص 14.13,جامعة عنابة ،ختصص مالية ,مذكرة خترج شهادة ليسانس ،مياان املدفوعات وتعديله, برياك خالد مذكرة خترج , ن عل  عثما - 1  
.42ص، 9113 ،القاهرة، داج النهضة العربية ،حماضرات يف العالقات اإلقتصادية الدولية ،فوزي منصوج - 2  
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املثال أو مواقف سياسية معينة من قبل الدول املوهوبة، على سبيل  واملساعدات احلصول على امتيازات
 . لتاام الدول النامية هنج سياس  واقتصادي خيدم بالنتيجة مصاحل الدول الواهبةإ

حركة السلع وااخدمات تشكل جاء من االقتصاد إلن  ان مياان املعامالت اجلاجية نظرا  ويسمى هذا امليا 
 .تهالك خالل فرتة معينةأو من جمموع السلع وااخدمات املستوجدة واليت يتألف منها جاء االس( الصادجات)القوم  

ألهنا تعترب مبثابة إيرادات تتلقاها  (جانب احلقوق)وتسجل الصادجات من السلع وااخدمات يف اجلانب الدائن 
انب املدين ألهنا تعترب مبثابة مدفوعااها اليت تؤديها الدولة من ااخاجج وعلى العكس واجدات الدولة تسجل يف اجل

دخول أخرى اليت تشمل أجباح املوزعة على أسهم التوظيف والدخل الناشئ عن  إىلالدولة للخاجج باإلضافة 
ودخل العقاجات غري جتاجية، ال تفيد هنا األجباح غري املوزعة على ( يف غري حالة االستثماج املباشر)نسب يف شركة 

تعرف املسيطر على  عكس ما جأينا بالنسبة لالستثماجات املباشرة وذلك النتقاء احلكمة من قيدها لكوهنا حتت
املشروع وكذلك متنوعات اليت تشمل عمليات خمتلفة، أجوج املواطنني املستغلني يف ااخاجج واألجانب املشتغلني يف 

وااخسائر على على معياج اإلقامة بطبيعة املايل واملعاشات ااخاصة، العموالت التجاجية األجباح  إعتماد الداخل
يد مقيمني، مدفوعات الربيد واهلاتف والتلغراف والدعاية، إجياج األفالم عوائد  عمليات جتاجية متت يف ااخاجج على

 .  1قوق األدبيةاحلعلى 

 حساب التحويالت من جانب واحد: الفرع الثاني 

تشمل هذه التحويالت اهلبات، التربعات، اإلعانات، التعويضات وحتويالت املهاجرين والعاملني يف ااخاجج 
و مسيت بالتحويالت من جانب واحد ألنه ال يرتتب عنها على الدولة املستفيدة أي التاام بالسداد، و  إىل ذويهم،

فالتحويالت ااخاصة مقدمة أو مستلمة من األفراد واملؤســسات  2قد تكون هذه التحويالت خاصة أو حكومية
 اخل .....واهليئات ااخاصة مثل حتويالت املهاجرين وهبات املؤسسات ااخريية 

املنح اليت تقدم لتدعيم برامج التنمية : والتحويالت احلكومية ه  املقدمة أو املستلمة من طرف احلكومات مثل 
 اخل ....االقتصادية أو لالعانته من الكواجث الطبيعية أو لتحويل شراء معدات حربية 

 

                                                           
 .913، 912ص,   2112,مصر, إلسكندجية, اجلامعية داج, دولية إقتصاديات, حممود يونس -  1
  .364ص , 1986الداج اجلامعة، بريوت، , بكري كامل، مبادىء االقتصاد - 2
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 : أما عن كيفية تسجيل هذه العمليات فه  كالتايل 

من حساب التحويالت من جانب واحد، و يف اجلانب املدين حلساب السلع أو ااخدمات تفيد يف اجلانب الدائن 
أما بالنسبة للدولة املاحنة فالعكس أي تسجل يف اجلانب املدين حلساب ، ، هذا بالنسبة للدولة املستفيدةاملقدمة

 .التحويالت من جانب واحد ، و يف اجلانب الدائن حلساب السلع أو ااخدمات املمنوحة 

املبادالت اليت تتم بني الدولة والعامل ااخاجج  بدون مقابل تدخل حتت هذا البند كاهلبات أو اإلعانات أو  إن
 .التعويضات املقدمة من طرف الدولة اىل غريها وتأخذ شكل قيم مالية أو عينية على شكل جوائا أو مكافآت

ذائية ويف الغالب بسبب حدوث أزمات ونكبات  فاإلعانات مثال قد تكون عينية أو مالية والعينية كاملواد الغ
كالكواجث الطبيعية، أما التعويضات فتقدم مبناسبة التسبب يف خسائر مادية ومعنوية للبلد من قبل أشخاص دولة 

 .أو دولة أخرى أو من قبل اهليئات الرمسية هلذه الدولة أو الدول وتكون ضخمة إذا ما تعلقت خبسائر احلرب

األجانب من خاجج الدولة اىل بلداهنم أو العكس تعترب ذات أمهية كبرية يف حساب التحويالت كما أن حتويالت 
 اىل عائالاها داخل بلدهم األصل  من جانب واحد حيث تؤثر على مياان املدفوعات إذا منحة جاء من دخلها

دفوعات البلد ملستضيف من سواء كانت عينية أو نقدية، كما يايد من مىل خاجج بلد املهاجرين إليه بصفة عامة إ
العملة الصعبة اجتاه غريه من الدول وهذا ما حيدث يف البلدان النامية ومنها اجلاائر اليت ظلت تستقبل منذ 
االستقالل املتعاونني األجانب، وعلى العكس من ذلك بعد التحويالت املالية اجلاائرية من ااخاجج اىل الداخل 

  .1حندها معدومة

 حساب رأس المال : المطلب الثاني

يضم هذا احلساب مجيع املعامالت الدولية اليت يرتتب عنها انتقال جأس املال سواء كانت أصوال حقيقية أو 
ويكون نتيجة املعامالت اجلاجية ملا هلا من أمهية اقتصادية كبرية، العجا يف مياان املعامالت  ،مالية  من دولة ألخرى

يعين تدفق لرؤوس األموال اىل داخل الدولة وعلى العكس من ذلك الفائض يعين خروج لرؤوس األموال،  اجلاجية،
من هنا تتبع أمهية دجاسة حركة جؤوس األموال والذهب النقدي ويؤخذ يف هذا املياان بعني االعتباج، وكل على حد 

 .جل من جهة ثانيةألااالستثماجات ااخاصة والرمسية من جهة وان كانت طويلة أو قصرية 

                                                           
 .24ص,  2114,عمان ,  داج صفاء للنشر والتوزيع,  اإلداجة املالية الدولية والتعامل بالعمالت األجنبية , توفيق عبد الرحيم يوسف حسني -  1
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 االستثمارات طويلة األجل : الفرع األول 

 ويقصد هبا حركة جؤوس األموال اليت تطول فرتااها عن العام وتضم االستثماجات املباشرة والقروض طويلة 
  .ألجل طويلااألجل وه  توضح مراكا الدولة كدائنة أو مدينة للخاجج و 

 االستثمارات المباشرة : أوال

وع من حركة جؤوس األموال انتشاجا كبريا يف القرن التاسع عشر ويف بداية القرن العشرين، وقد  عرف هذا الن
 إفريقياآسيا و  كانت عباجة عن حركة لرؤوس األموال من الدول املستعمرة اليت تواليعها ومستعمرااها يف دول

لتغري الظروف  يف الوقت احلاضر كنتيجة فأن هذا الشكل حلركة جؤوس األموال قد انكش إالوأمريكيا الالتينية 
القتصادية من مصادجات وتأميمات، أضفت اىل ذلك الشروط اليت باتت توضح على أصحاب جؤوس االسياسية و 

هذا وقد حدد صندوق ، األموال من مشاجكة للحكومات الوطنية يف األجباح، ناهيك عن حتديد اجملال لالستثماج
ر بأنه املال املستثمر يف دولة أخرى ويشرف عليه أصحابه بصفة مباشرة، ويتضمن النقد الدويل االستثماج املباش

ذلك فروع املشروعات األجنبية يف دولة معينة واملشروعات التابعة ملشروعات أجنبية، والعقاجات التجاجية اململوكة 
 . ني يف ااخاجج يملمقل

 القروض الدولية  :ثانيا

خاصة أو جل متثيل الشكل الغالب يف وقتنا احلاضر، ومصادجها اما أصبحت القروض الدولية طويلة أللقد 
ويبني هذا البند القروض الدولية طويلة األجل اليت منحها  حكومية أومن منظمات دولية مثل البنك الدويل،

مقيمون اىل غري املقيمني أو اليت حصل عليها مقيمون من غري املقيمني وتسجل حركة جؤوس األموال احملمولة اىل 
كة ااخاجج يف اجلانب املدين ذلك أن استثماج جؤوس األموال يف ااخاجج إمنا تقض  أداء مدفوعات، بينما تسجل حر 

 أجصدة  األموال احملمولة من ااخاجج يف اجلانب املدين، مع ما فيها من زيادة مديونية الدولة ألجل طويل، ألهنا متثل 
 .من العمالت االجنبية تتدافق اىل الداخل

 االستثمارات قصيرة األجل : الفرع الثاني 

استحقاقااها لسنة الواحدة ومنها  وه  أدوات االئتمان  املستحقة الدفع لدى الطلب واليت ال تتجاوز أجل
اخل وتسجل حركة جؤوس األموال قصرية األجل احملمولة من ..الودائع ألجل وأذونات ااخاينة واألوجاق التجاجية 
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ااخاجج يف اجلانب الدائن وعلى العكس من ذلك تقيد يف اجلانب املدين ان كانت حممولة اىل ااخاجج ومن الضروجي 
األموال قصرية األجل اليت تتم بصفة تلقائية وتلك اليت تتم بغرض تسوية العجا أو  أن نفرق بني حركة جؤوس

 :الفائض يف مياان املدفوعات وتتأثر حركة جؤوس األموال قصرية األجل التلقائية بعوامل وتتمثل يف ما يل 

 التضخم وما نتج عنه من هبوط يف جأس املال.  
  املالية املختلفةالتعبري يف سعر الفائدة يف املراكا. 
  عامل املضاجبة ان كان هناك مؤشرات تدل على تغري يف القيمة  الدولية لعملة وطنية ما تتحول جؤوس

يبادج يرتفع سعر صرفها يف السوق العامل  مث  أنالدولة املعنية لشراء مقادير من عملتها قبل  إىلاألموال 
                           .1بيع هذه العملة بعد اجتفاع سعرها إىل

 صافي االحتياطات الدولية من الذهب النقدي واألموال السائلة: المطلب الثالث 

الدولية السائلة يف أي سنة من السنوات  حتياطاتااليسجل هذا القسم يف مياان املدفوعات التغريات يف 
وذلك بغرض إجراء التسوية احلسابية لصايف العجا أو الفائض يف مياان املدفوعات وحينما يتحدث االقتصاديون 
عن العجا أو الفائض يف مياان املدفوعات فإهنم يقصدون على وجه التحديد النتيجة النهائية أو الرصيد الصايف 

فيتحقق عجا يف مياان املدفوعات حينما يكون جمموع اجلانب املدين يف مياان والرأمسالية معا، للمعامالت اجلاجية 
املعامالت اجلاجية والرأمسالية أكرب من جمموع اجلانب الدائن فيهما ويتحقق الفائض يف احلالة العكسية وبعد إجراء 

اطات الدولية،يصبح مياان مدفوعات متوازنا حتيإلالتسوية احلسابية للعجا وللفائض بواسطة التحركات يف عناصر ا
من الناحية احلسابية أي حيدث تكافؤ أو تعادل حسايب بني جمموع العناصر الدائنة والعناصر املدينة يف مياان 

صادي الذي ميكن أن يتحقق املدفوعات ومثل هذا التوازن احلسايب جيب أن يفرق متاما عن التوازن باملفهوم االقت
، فالتوازن احلسايب ع اجلانب املدين يف ميااين املعامالت اجلاجية والرأمسالية مع جمموع الدائن فيمهماجممو  يلو تساو 

هو توازن حتم  البد منه أن يتم، أما التوازن باملفهوم االقتصادي فله ظروف خاصة يتحقق فيما، أن التحركات 
ن املدفوعات أي تستخدم بغرض حتقيق التوازن ميااحتياطات الدولية تستخدم لتسوية العجا أو الفائض يف إليف ا

 .2احلسايب ملياان املدفوعات

 
                                                           

 .941ص, مرجع سابق , توفيق عبد الرحيم يوسف حسني - 1
 .291،299ص, مرجع سابق,زينب حسن عوض اهلل  -  2



اإلطار النظري لميزان المدفوعات وسعر الصرف                             :الفصل األول  
 

18 
 

 :تيةالدولة تضم العناصر اآل تياطاتخيث أن إح

لدى السلطات النقدية وزاجة ااخاانة والبنك املركاي أو صندوق الصرف األجنيب و جيب متييا :الذهب النقدي  .9
الذهب النقدي عن الذهب الذي ميتلكه األفراد أو الشركات أو احلكومات املنتجة له ويتم التعامل فيه بغرض 

عادية وتقيد صادجاته وواجداته  والذهب باملعىن األخري أي الذهب غري النقدي يعامل على أنه سلعةالبيع والشراء 
 .   يف املياان التجاجي مثل أي صادجات وواجدات سلعية

اليت حتتفظ هبا السلطات النقدية والبنوك التجاجية اليت تقع حتت  :رصيد العمالت االجنبية والودائع الجارية  .2
 .جقابتها لدى البنوك االجنبية

ااخاانة األجنبية واألوجاق التجاجية األجنبية وه  متثل التاامات  مثل أذونات:األصول األجنبية قصيرة األجل  .3
ني واألجانب جتاه الدولة لدى السلطات النقدية واليت ميكن التعرف فيها بالبيع على احلكومات األجنبية واملواطن

صعبة أو  بأسعاج ثابتة عند الضروجة، وتاداد أمهيتها وجصد العمالت األجنبية كلما أمنك احلصول على عمالت
 .قابلة للتحويل عن طريقها

أذونات خاانة الدولة واألوجاق التجاجية اليت متثل التاامات على احلكومة واملواطنني  :األموال الوطنية قصيرة .4
 .سلطات االجنبية والبنوك االجنبيةقيمني اليت حتتفظ هبا الامل
األموال الوطنية  وهذا :السلطات االجنبية والبنوك األجنبية لدى البنوك الوطنية الودائع التي تحتفظ بها .1

قصرية ميثالن االلتاامات ألجل قصري جتاه الدول االجنبية والتغريات فيهما تستخدم أيضا لتسوية العجا أو الفائض 
 .يف مياان مدفوعات

 السلطات النقدية ضمها اىل حيازاها  اليت حتتفظ هبا :مبيعات األصول االجنبية طويلة األجل .6
 مواجد صندوق النقد الدويل واملسموح للدولة باستخدامها وفق لالتفاقية  .2
أية قروض تنظيم خصيصا باالتفاق بني السلطات النقدية والبلدان االجنبية لتسوية العجا يف مياان  .4

 .1املدفوعات
 النقصان في عناصر االحتياطات الدولية كيفية التقيد في ميزان المدفوعات للتغيرات بالزيادة أو: 

نالحظ يف اجملال املايل أي عناصر االحتياطات الدولية ال تعامل على أهنا مدفوعات مباشرة حيث أهنا 
البلد يف املعامالت اجلاجية أو الرأمسالية  إىل ختتلف يف طبيعتها على التدفقات النقدية اليت تنساب من أو

                                                           
 .36ص, 9111, داج اجلامعة اجلديدة للنشر مصر , اإلقتصاد الدويل  , زينب حسن عوض اهلل -  1
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الدولية تستخدم يف عمليات حمددة أال وه  عملية تسوية الرصد املدين العجا والرصد الدائن الفائض  االحتياطات
يف مياان املدفوعات، فال يصح أن يعتقد البعض عن طريق ااخطأ أن حتركات الذهب النقدي اىل ااخاجج سوف 

للخاجج تعامل يف حتركات الذهب أن تفيد اجلانب املدين من مياان املدفوعات مثلما يف ذلك املدفوعات النقدية 
حقيقة األمر مثل الصادجات متاما حيث يرتتب عليها مدفوعات من ااخاجج أي تدفقات نقدية أجنبية اىل البلد، 
على ذلك فه  تقيد يف اجلانب الدائن من املياان أما حتركات الذهب النقدي اىل داخل البلد أي زيادة حيازة 

ااخاجج وعلى هذا فه  تفيد يف اجلانب املدين من املياان مثل  إىلمدفوعات  السلطات للذهب فيرتتب عليها
 .الواجدات

ن الذهب النقدي يعامل كأنه سلعة فتعترب زيادة حيازة السلطات النقدية للبلد منه مبثابة استرياد بينما أن إ
األصول السائلة اليت ركات نقص حيازاها منه يعترب مبثابة تصدير، وبنفس الطريقة تسجل يف مياان املدفوعات حت

متتلكها السلطات النقدية للبلد وحتتفظ هبا يف شكل عمالت أجنبية قابلة للتحويل أو ودائع لدى البنوك االجنبية 
فالنقص يف هذه األصول أي انتقال حيازاها من البلد اىل البلدان األجنبية يعترب مبثابة تصديرها ويرتتب عليه 

بية اىل البلد وعلى ذلك يتم قيد العملية يف اجلانب الدائن يف مياان املدفوعات مدفوعات من البلدان االجن
ت والعكس صحيح حيث أن الايادة يف هذه األصول لدى السلطات النقدية للبلد تتم على أساس خروج مدفوعا

 . من البلد اىل البلدان األجنبية

بية فيعترب شراء األجانب ألذونات ااخاينة الوطنية ان االجنيستخدم يف التغريات يف التاامات البلد اجتاه البلد
أو لألوجاق التجاجية أو الايادة ودائعهم بالبنوك مبثابة صادجات ويرتتب على هذه العمليات تدفقات نقدية أو 
ن أجنبية اىل داخل البلد، ولذلك فالايادة يف التاامات البلد جتاه البلدان األجنبية تقيد يف اجلانب الدائن يف مياا

املدفوعات، وهذا بينما أن النقص يف حيازة األجانب من األصول الوطنية قصرية األجل أو الودائع اليت حيتفظون 
مثل  فإنعليه تدفقات نقدية من البلد اىل ااخاجج مثل عمليات االسترياد، ولذلك هبا لدى البنوك الوطنية يرتتب 

وباملثل تعامل مواجد صندوق النقد الدويل حينما ات هذه التحركات تقيد يف اجلانب املدين يف مياان مدفوع
تستخدم يف التسوية احلسابية ملياان املدفوعات، فالقروض قصرية األجل اليت حيصل عليها البلد من الصندوق تقيد 

ىل إسياب جؤوس األموال قصرية األجل اىل البلد بينما أن سدد القروض إنيف اجلانب الدائن إذا يرتتب عليها 



اإلطار النظري لميزان المدفوعات وسعر الصرف                             :الفصل األول  
 

20 
 

الصندوق يقيد باجلانب املدين يف مياان املدفوعات حيث يرتتب عليه انسياب جؤوس األموال قصرية األجل خاجج 
 .1البلد

 ماهية سعر الصرف: الثالثالمبحث 

إن من بني أهم املشكالت االقتصادية اليت تثريها العالقات االقتصادية الدولية اليت تربط بني االقتصاد 
العامل، ه  تلك املشكالت ااخاصة واملتعلقة بالعالقة بني النقد الوطين والنقد األجنيب،   الوطين واقتصاديات دول

ومبا أنه ال توجد عملية دولية تتفق كافة الدولة على تعاملها، ومبا أنه لكل . كما يطلق عليها مشكلة سعر الصرف
ك فإن املشكلة تنشأ عند جغبتنا يف بلد وحدته النقدية ااخاصة اليت تتخذ أساسا التعبري عن قيمة كل سلعة لذل

عليه فإن املبادالت الدولية تستلام دائما إجراء مقاجنة بني ، و يف دولة ما وسعرها يف دولة أخرى مقاجنة سعر معينة
 .رب جوهر عملية الصرف األجنيبتعمالت البلدان أطراف التبادل، وهذه املقاجنة تع

 .هنا تأيت أمهية دجاسة الصرف األجنيب وذلك ملعاجلة املسائل املتعلقة بتعدد العمالت ومدى قبوهلا عامليا ومن

ة مثل تأثريه على نظام األسعاج يف االقتصاد الوطين، وكذا تأثريه على يوكذلك تأثريه يف املتغريات االقتصادية الكل
 .ى موقف مياان املدفوعاتحجم التجاجة ااخاججية صادجات وإيرادات وبالتايل عل

 2تعريف سعر الصرف:المطلب األول

عمله دولة أخرى أو هو الشبه اليت بويعد أبسط مفهوم لسعر الصرف هو عباجة عن مبادلة عملة دولة ما 
عمله، دولة أخرى، حيث أنه يف غياب عملة وحيدة تستخدم كوسيلة دفع بيتم على أساسها مبادلة عملة دولة ما 

 .ن الضروجي اللجوء إىل املقاجنة اليت تعترب جوهر عملية صرف العمالتدولية أصبح م

، وهبذا املعىن اأو هو نسبة مبادلة عملتني حبيث تعرب إحدى العملتني مبثابة سلعة والعملة األخرى مثنا هل
لة يعرب سعر الصرف عن قيمة ما تساويه الوحدة الواحدة من العملة الوطنية مقومة يف شكل وحدات من العم

 .األجنبية

                                                           
 .291ص, مرجع سابق,زينب حسن عوض اهلل  - 1
, املدجسة العليا للتجاجة,جسالة ماجسرت يف علوم التسري فرع مالية, آثاج سياسات أسعاج الصرف على املياان التجاجي  ,ولد موالي الشريف إدجيس -2

.6ص, 9116-9112  
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بني الوحدات النقد الوطين  هتتم عملية الصرف األجنيب بأسلوبني، صرف مباشر حبيث تتم عملية املبادلة في
وصرف غري مباشر تتم عملية املبادلة فيه على األوجاق املسحوبة على  .بني الصراف واملشرتي ا بيدواألجنيب يد

صرفية املأجنبية كالكمبياالت املسحوبة على ااخاجج واحلوالت  وتعط  حاملها احلق يف حتويلها إىل نقود ااخاجج 
 .بأنواعها املختلفة واألوجاق املالية املقومة بالعملة الصعبة

 .سعر الصرف أنواع:المطلب الثاني

ة دولة معينة وعمالت أخرى من خالل التسعريات ليف الواقع العمل  ال ميكن أن حتدد العالقة بني عم
اليومية املعلن عنها يف فرتة معينة، وإمنا تدخل اعتباجات أخرى، تكسب سعر الصرف صيغا عديدة لكل منها 

 :من أهم هذه األنواع جندو  مدلوهلا وبالتايل استعماهلا ااخاص

 :سعر الصرف االسمي:األول الفرع

يقيس سعر العملة احمللية بداللة قيم العمالت األخرى على نقاط خمتلفة عرب الامان، فهو السعر النسيب 
لعملتني خمتلفتني بغض النظر عن ما ميثله هذا السعر من قوة شرائية وبالتايل فهو ال يتم حقيقة قيمة العملة إذ 

 .واق ااخاججية إلمهال عنصر التضخمقيس الدججة التنافسية للدولة يف األسييعترب معياجا ميدانيا 

ويتم حتديد سعر الصرف االمس  لعملة، ما تبعا للطلب والعرض عليها يف سوق الصرف ويف حلظة زمنية 
معينة، وهلذا ميكن لسعر الصرف أن يتغري تبعا لتغري العرض والطلب أو بداللة النظام املصريف املعتمد وينقسم 

 :مسعر الصرف االمس  إىل

  ف الرمس  وسعر الصرف املوازي وهو املعمول به يف السوق املوازية أي ميكن أن يأخذ سعر سعر الصر
 .حدةاالصرف اإلمس  عدة قيم لعملة واحدة ويف بلد واحد ويف حلظة و 

 :سعر الصرف الحقيقي:الثاني  الفرع

ذلك املؤشر املرجح الذي يعمل على اجلمع بني كل من تقلبات سعر الصرف  ميثل سعر الصرف احلقيق 
طها باإلمس  وتباين معدالت التضخم، باعتباج أنه يأخذ يف احلسبان التقلبات اليت تطرأ على األسعاج األجنبية وج 

 :مبستوى األسعاج احمللية، وميكن التعبري عنه يف العالقة التالية
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 (األسعار األجنبية مباشر/مؤشر األسعار المحلية )×الصرف االسمي  سعر= سعر الصرف الحقيقي

ومبا أن مؤشرات سعر الصرف احلقيق ه  ناجتة عن عملية ترجيح أسعاج الصرف الثنائية بني البلد وأهم 
ألساس،  فه  إذن تعرب عن مدى تغري القدجة الشرائية املرجحة للعملة نسبة إىل فرتة ا. املتعاملني التجاجيني الرئيسني

. ومعرفة مستوى القدجة التنافسية ألسعاج الدولة .كما تسمح بقياس تأثريات أسعاج الصرف على مياان املدفوعات
 .دل على اخنفاض هذه األخرية والعكس بالعكسيفاجتفاع هذا املؤشر 

  سعر الصرف الفعلي:الثالث الفرع

املدفوعة فعليا أو املقبوضة لقاء معاملة يعرف سعر الصرف الفعل  على أنه عدد وحدات العملة احمللية 
 1إخل....ضمنة يف ذلك التعريفات اجلمركية، جسوم وإعانات ماليةتدولية قيمتها وحدة واحدة م

ويعرفه بعض االقتصاديني على أنه عباجة عن متوسط سعر العملة احمللية بالنسبة جملموعة أو سلة من 
س وزهنا وأمهيتها يف التجاجة ااخاججية وبالتايل فهو يعط  فكرة العمالت األجنبية حيث ترجح كل عملة على أسا
باعتباج أن تغيري يف قيمة العمالت اليت تتكون منها السلة يؤدي . عامة عن قيمة العملة الوطنية يف األسواق الدولية
ابتا مع الني ثويب ويبقى فقد يرتفع الدوالج مقاجنة باألوجو األوج . إىل تغيري سعر الصرف الفعل  لقيمة العملة  احمللية

الياباين وينخفض أمام اجلنيه اإلسرتليين فيأيت سعر الصرف الفعل  ليقيس متوسط التغريات اليت حدثت يف قيمة 
 .الدوالج

 :ويتدخل عامالن مهمان يف حتديد سعر الصرف الفعل  مها

 عدد العمالت األجنبية املمثلة لسلة العمالت. 
  قياس حركية سعر الصرف. 

 

 

  

                                                           

26ص,9116, اجلاائر, ديوان املطبوعات اجلامعية, مدخل للتحليل النقدي, حممود محيدات - 1 
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 1.سعر الصرف الحقيقي الفعلي:الرابع الفرع

هو ذلك السعر الذي يوفق بني الكميات املطلوبة والكميات املعروضة من الصرف إن سعر الصرف الفعل  
إىل حتقيق توازن مياان فسعر الصرف الفعل  هو ذلك السعر الذي يؤدي خالل فرتة من الامن ، جنيباأل

مع منحىن  بصفة عامة يتحدد سعر الصرف بتقاطع منحىن الطلب يف السوق على العلمة األجنبية، و املدفوعات
ويرتفع الطلب على الصرف األجنيب أساسا خالل إسترياد السلع وااخدمات من ، عرض السوق هلذه العلمة

 .على قروض وإستثماجات أجنبيةو احلصول ، ااخاجج

السلطات النقدية يف السوق بأسلوب مباشر أي حسب ويتحدد سعر الصرف الفعل  يف غياب تدخل 
نذكر ، وهذا يف حالة إستبعاد عوامل أخرى ميكنها أن تؤخر حتقيق التوازن ،العرض والطلب على الصرف األجنيب

 :منها

 البطء النسيب لتكيف أسواق السلع و ااخدمات. 
 تأخر أو نقص يف املعلومات املتوفرة للمتعاملني يف السوق. 
  اإلحالل بني األصول املالية احمللية والعامليةضعف دججة. 

 وظائف سعر الصرف:الثالث المطلب

 2:ها كاآليتو ا ييقوم سعر الصرف على وظائف عدة سنج

يث يعتمد املنتجون احملل  على سعر الصرف لغرض قياس ومقاجنة األسعاج ح :وظيفة قياسية:الفرع األول -
مبثابة حلقة الوصل بني  هلؤالءالعاملية، وهكذا ميثل سعر الصرف مع أسعاج السوق ( السلعة معينة)احمللية 

 .األسعاج احمللية واألسعاج العاملية
أي يستخدم سعر الصرف يف تطوير صادجات معينة اىل مناطق معينة من  :وظيفية تطويرية :الفرع الثاني -

 .خالل دوجه يف تشجيع تلك الصادجات

                                                           
ختصص مالية ,مذكرة خترج شهادة ليسانيس , سعر الصرف وأثره على التجاجة ااخاججية,كرمي مهدي مذكرة خترج ,عبد اجمليد مغوقل,لبادة هواجي -  1
 .34ص,2113-2112, جامعة مستغامن,

  .911،911،ص  9111, للنشرداج جمدالوى , التمويل الدول, عرفان تق  احلسيين -2      
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ومن جانب آخر ميكن أن يؤدي سعر الصرف إىل االستغناء أو تعطيل فروع صناعية معينة أو االستعانة 
منها باالستريادات اليت تكون أسعاجها اقل من األسعاج احمللية، يف حني ميكن االعتماد على سعر صرف مالئم 

 .لتشجيع استريادات معينة

   واجلغرايف التجاجة ااخاججية للدولوبالتايل يؤثر سعر الصرف على الرتكيب السلع. 

 أي أن سعر الصرف مياجس وظيفة توزيعية على مستوى االقتصاد الدويل وذلك :وظيفة توزيعية: الفرع الثالث
والثروات الوطنية بني  حيث تقوم هذه األخرية بإعادة توزيع الدخل القوم  العامل ،، يفعل اجتباطه بالتجاجة ااخاججية

ستتأثر على حجم ، واليت (تغيري يف سعر صرفها)الدول وبالتايل فإن عملية ختفيض أو زياجة القيمة ااخاججية للعملة 
سحب هذه اآللية السعر الصرف إىل حالة نت.االحتياط  املوجود هبيئة جصيد لدى البنوك املركاي يف دول أخرى و

 .كتحديد سعر الصرف.واق النقد أيضاالستثماجات واملضاجبات يف أسلطلبا التدفقات الدولية براس املال 
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 :الفصل األول خالصة

متطلبات احلياة الدولة بشىت  تفرضإن وجود التبادل الدويل بني خمتلف الشعوب والدول ش ء ضروجي 
الداخل  وحتاول إجياد السياسات مكونااها وخاصة االقتصادية منها وعليه فإن الدول تلجأ لتنظيم اقتصادها 

التجاجية املالئمة حتد من نايف ثروااها وهذا من خالل التحكم يف تدفق خمتلف الصادجات والواجدات اليت ميكن 
                   .قياسها مبؤشرات تستنبطها  من مياان املدفوعات الذي يظهر املركا املايل للدولة اجتاه بقية العامل

عملة وجود نسبة املبادلة أو تقومي مثن لفصل أوضحنا أن املبادلة عملة بأخرى يقتض  من خالل هذا ا
 .بوحدات عملة أجنبية والذي يعرب عنها بسعر الصرف

الدفع  ويظهر الصرف تبادل العمالت فيما بينها، فكل دولة هلا عملتها ااخاصة، وتستعملها يف عمل
تظهر الضروجة إىل استعمال العمالت ااخاججية عندما تقوم عالقات جتاجية بني الدول ونظرا ألمهية كما   .الداخلية

اجملال التجاجية ااخاججية ونظام املدفوعات كان ال بد من أحاطت بسعر الصرف من حيث املفهوم والنظريات 
متباينة وكذا إظهاج أنظمة  االقتصادية اليت ناقشة وفسرت كيفية حتديد سعر الصرف من أوجه خمتلفة وبطرق

الصرف املختلفة اهدف إىل إجياد أو توفري قاعدة ميكن من خالل التحويل عملة دولية إىل عملة أخرى وحتديد 
على أساس أسعاج صرف العمالت اليت يتم تداوهلا يف سوق الصرف األجنيب الذي يعترب شبكة العالقات املوجودة 

 .   بني وكالء الصرف

التقيد يف  يته معرفة هياكله ومعرفة كيفيةوأمه ملعرفة بعض املفاهيم املتعلقة مبياان املدفوعاتوعليه توصلنا 
                                                                                                      .ووظائفه أنواعهومعرفة سعر الصرف و  ،هذا املياان

 

     



 

  

 

 

            :  
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 :تمهيد
من املعلوم أن لكل دولة معامالهتا اخلارجية اليت ينتج عنها استحقاقات يتعني تسويتها عاجال أم آجال 

تسجل فيه ماهلا  وشامال   والتزامات جيب الوفاء هبا اجتاه الغري ويف تاريخ معني، ومن هنا عليها إعداد بيانا كافيا  
على اخلارج من حقوق وما عليها من التزامات وهذا البيان هو ما يسمى ميزان املدفوعات، هذا األخري الذي 

ذلك تأثري املعامالت كيعطي صورة واضحة عن نقاط القوة والضعف يف املوقف اخلارجي لالقتصاد الوطين، و 
 :لفصل اخلارجية على االقتصاد القومي، حيث سنتطرق يف هذا ا

 توازن إختالل ميزان املدفوعات: املبحث األول. 
 حتليل وضعية ميزان املدفوعات اجلزائري: املبحث الثاين. 
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 توازن إختالل ميزان المدفوعات : المبحث األول 
مليزان املدفوعات مفهومني خمتلفني يستخدمان يف حتديد العالقات االقتصادية الدولية جيب التمييز بينهما 

 : ومها 
 حيث تسجل فيه املعامالت بني املقيمني بدولة ما و غري  :هو ميزان المدفوعات المحاسبي : األول

ل تارخيي للمعامالت الدولية، و بالتايل يفيد املقيمني فيها خالل فرتة زمنية عادة ما تكون سنة، و هبذا فانه سج
 .التنبؤ بالتغريات املستقبلية يف ميزان املدفوعات 

  عند نقطة زمنية معينة، وليس خالل فرتة ويفيد  حيث أنه يركز:  هو ميزان المدفوعات السوقي: الثاني
 .هذا املفهوم يف حتليل أوضاع التوازن أو عدم التوازن يف ميزان املدفوعات

 
 : مفهوم توازن ميزان المدفوعات و أنواعه : المطلب األول 

 هناك نوعان من توازن ميزان املدفوعات، توازن حماسيب وتوازن اقتصادي 
 : التوازن المحاسبي  .1

ويقوم ميزان املدفوعات على أساس حماسيب  1ألنه يظهر يف دفاتري احملاسبية، وعليه يطلق بالتوازن الدفرتي
املختلفة، فقد يكون ( حساباته ) ة التوازن بني جانبيه إال أن هذا ال يعين ضرورة توازن بنوده بسيط هو مبدأ ضرور 

حساب العمليات اجلارية أو حساب رأس املال غري متوازن، و هكذا إذا حدث عجز أو فائض يف إحدى 
فعلى سبيل املثال إذا زادت ، عكس ذلك على حساب أخر من حساباتهحسابات ميزان املدفوعات، فالبد أن ين

واردات بلد ما عن صادراته أو أدى هذا إىل عجز احلساب التجاري فانه البد من سداد هذا العجز باحلصول 
حدث وكان جمموع حسابات اجلانب الدائن  إذاو ، على قروض أجنبية فائضا يف حساب العمليات الرأمسالية

يعين أن الدولة استلمت شيئا دون أن حتدث تسوية له أو أن  خيتلف عن جمموع حسابات اجلانب املدين فان هذا
تكون هناك عملية حدثت فعال ومل تدرج يف احلسابات، وهكذا عمليا حيدث هذا االختالف عادة ويوضع الفرق 
حتت حساب السهو واخلطأ وينشأ هذا األخري من عدم قدرة املسؤولني على تتبع مجيع العمليات اليت حتدث يف 

 . 2خلارجيةالتجارة ا

                                                 
1
 ,حبث  تقرير هنائي لوحدة,حالة اجلزائر ,  االقتصادية لتخفيض قيمة العملة يف االقتصاديات الناميةاآلثار  بوعرتوس ، احلق عبد ، مولود لعرابة -  

 .09،92،ص،ص0222-8991, جامعة منتوري قسنطينة
2
, بيروت , قريصة صبحي تادرس محمد العقاد مدحت محمد ، النقود و البنوك و العالقات اإلقتصادية ، دار النهضة  -  

 . 329ص , 3891
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ومن هنا نرى حتمية توازن ميزان املدفوعات وذلك ألن الدولة ال تستطيع أن تدفع للخارج أكثر مما تتلقاه أو 
حتصل عليه حاليا باستثناء قيامها بالسحب من احتياطاهتا النقدية، عن طريق بيع بعض أصوهلا اىل اخلارج، 

كما أهنا ال تستطيع احلصول على أكثر مما تدفعه للخارج بدون   االقرتاض من اخلارج أو تلقي اهلبات واهلدايا،
 .قيامها بزيادة احتياطاهتا النقدية أو األصول األخرى أو تقليل التزاماهتا قيل األجانب أو تقدمي اهلدايا و املنح

 : التوازن االقتصادي  .2
سابات املستقلة  فان التوازن إذا كان التوازن احملاسيب هو تساوي جمموع احلسابات الدائنة مع جمموع احل

كما يعين هذا التوازن احلالة اليت يتساوى فيها اجلانب الدائن   ،االقتصادي يركز على حسابات معينة دون أخرى
  1.باجلانب املدين يف العمليات املستقلة

ميزان ويقصد بالعمليات املستقلة كل املعامالت االقتصادية اليت تتم مع اخلارج دون النظر إىل حالة  
 : املدفوعات أو توجهيه يف اجتاه، كالسـعي وراء حتقيق التوازن فيه، وتشمل هذه العمليات 

  مجيع أنواع الصادرات والواردات املنظورة وغري املنظورة، قصد حتقيق رغبات املستهلكني. 
  التحويالت من جانب واحد للتقليل من التفاوت يف مستويات الدخول. 
  يلة األجل اليت هتدف إىل التمــلك وحتقـيق األرباح ونسب الفائدة املرتفعة حركات رؤوس األموال طو. 
  بعض رؤوس األموال قصرية األجل اليت تبحث عن املضاربة أو هتريبها بدافع احليطة و احلذر. 

مشتقة من العمليات املستقلة اهلدف منها هو توازن  (موازنة)أما باقي العمليات فهي عمليات تسوية 
 : اجلانب الدائن مع اجلانب املدين و نذكر منها 

حركات الذهب لتسوية امليزان التجاري، وزيادة االحتياطي من العمالت األجنبية أو استعماهلا حركة رأس املال 
 .حركة لألغراض النقدية قصري األجل يف شكل قروض أو تغري يف طبيعة األرصدة األجنبية ويف 

أن تقسيم عمليات ميزان املدفوعات أيل عمليات مستقلة وعمليات مشتقة خيتلف من دولة ألخرى،  :مالحظة 
 .وأحيانا تغري نفس الدولة تقسيمها هلذه العمليات من فرتة إىل أخرى 

 
 
 

                                                 
سعيدي نعمان ،  سياسة الصرف يف اطار برامج التصحيح اهليكلي لصندوق النقد الدويل رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية معهد العلوم  - 1

 . 4 9، ص  1998االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 
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 مفهوم اختالل ميزان المدفوعات و أنواعه : المطلب الثاني 

التوازن االقتصادي مليزان املدفوعات، نالحظ أن هذا التوازن قلما حيدث، حبيث هو أحد بعد تعرضنا إىل 
فكل من الفائض والعجز يعد اختالل مليزان . الفائض، العجز، والتوازن: احلاالت الثـالث مليزان املدفوعات التالية 

 .املدفوعات
 : مفهوم اختالل ميزان المدفوعات  . أ

من النادر أن يتوازن جانبا اإليرادات واملدفوعات، فقد يكون هناك فائض يف حالة زيادة اإليرادات عن 
املدفوعات، ويرتتب على ذلك أن تكون الدولة يف موقف الدائن لبعض الدول األجنبية، وهذا يعين وجود فائض 

ملدفوعات إما أن تزيد من اقتنائها لديها من عمالت تلك الدول وتستطيع تلك الدولة ذات الفائض يف ميزان ا
 . 1للسلع واخلدمات األجنبية وإما أن تقرض هذا الفائض إىل دول أخرى مزاولة نشاط استثماري يف اخلارج

كما يعين هذا الفائض أيضا أن الدولة املعنية به تعيش يف مستوى معيشي أقل من ذلك الذي ميكنها أن 
يادة الطلب على صادراهتا قد يؤدي إىل رفع أسعار منتجاهتا مما يؤدي إىل تعيش فيه، أي مل تتمتع بكل ثروهتا، وز 

التضخم ما مل تقم الدولة بإجراء مناسبة يف هذا اجملال، حيث يدخل النشاط االقتصادي حلقة توسعية تتضمن 
القتصاديني كما أن الفائض ميكن األعوان ا، و اختالال بني األسعار واألجور فتضطرب العالقات بني فئات اجملتمع

من اللجوء إىل االسترياد الرتفاع دخوهلم، والمكن لألجانب من استغالل موارد الدولة وجمهودات عماهلا فحسب، 
  .خريهتا اإلنتاجية كذلكبل من عملية استنزاف طاقاهتا و 

، وقد تعاين الدولة من عجز يف ميزان مدفوعاهتا، ويرتتب عن ذلك زيادة يف مديونيتها للعامل اخلارجي
كما يرتتب عن هذا العجز أيضا اإلقبال على عمالت الدول ،  وى أكرب من إمكاناهتا احلقيقيةفتعيش يف مست

الدائنة واخنفاض الطلب على العملة احمللية، واستمرار هذا الوضع جيعل مركز هذه الدولة ضعيفا يف االقتصاد 
 .ة واإلقليميةالدويل فتنهار مسعتها االقتصادية بني املؤسسات املالية الدولي

أنه ليس كل عجز مشكلة جيب تفاديها، ألن حتقيق العجز يف ميزان مدفوعات الدول النامية  إىلنشري 
ميكنها من تطوير اقتصادياهتا يف املراحل األوىل من التنمية، حيث تستورد السلع االستثمارية لبناء جهازها 

 .اإلنتاجي
 

                                                 
 . 377ص ,  1988مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ،  ,نعمت اهلل جنيب إبراهيم ، أسس علم االقتصاد  - 1
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هناك العديد من أنواع االختالل ، حيث أهنا ال تقتصر على : 1أنواع االختالل في ميزان المدفوعات . ب
 : العجز فقط ، و إمنا تشمل الفائض أيضا ، و تنقسم إىل قسمني 

 : ينقسم بدوره إىل : االختالل المؤقت   . أ
  هو الذي ينجم عن حدوث عارض ال يتفق وطبيعة األمور وال يعترب عن أقوى : االختالل العارض

ابة حمصول زراعي بأنه زراعية أو اخنفاض أسعار البرتول مما يؤدي إىل اختالل سالبا يف االقتصادية للدولة كإص
امليزان التجاري أو قد يكون االختالل إجيايب مثل احلروب إىل ارتفاع أسعار املواد األولية وبالتايل حتقيق فائض يف 

يتالشى عاجال أو أجال دون احلاجة إىل  امليزان التجاري ومنه قد يؤدي إىل اختالل إجيايب يف جمموعه، حيث أنه 
 تغيري أساسي يف اهليكل االقتصادي للدولة أو سياستها حيث بطبيعته مؤقت يزول السبب الذي أوجده 

  يتوقف على املدة اليت حدث فيها االختالل وميس خاصة الدول اليت هلذه  احملاصيل : االختالل الموسمي
فصل الشتاء يزيد الطلب على البرتول والغاز وبعد هذه الفرتة يتالشى هذا  املومسية أو منتوجات مومسية فمثال يف

الفائض ويتحول إيل عجز حيث ال يتطلب سياسة ملواجهته اذ من احملتمل أن تتعادل االختالالت املومسية على 
 . مدار السنة 

  واج و الكساد تنعكس أثارها ميس هذا النوع من االختالل األنظمة الرأمسالية يف فرتات الر : االختالل الدوري
على ميزان املدفوعات فهو حيقق عجزا وتارة حيقق فائضا وهذا الفائض أو العجز يطلق عليه االختالل الدوري 

 ة،ىل أخرى من خالل التجارة اخلارجينسبة إىل الدورة االقتصادية، مثل هذه التقلبات الدورية تنتقل من دورة إ
 .ن عالجه عن طريق اتباع السياسات النقدية واملالية ومثل هذا النوع من االختالل ميك

 هو االختالل الذي يظهر يف امليزان التجاري بصفة خاصة خالل انتقال االقتصاد  :االختالل االتجاهي
القومي من مرحلة التخلف إىل مرحلة النمو، ذلك أنه يف الفرتات األوىل للتنمية تزداد الواردات زيادة كبرية، يف 

القدرة على زيادة الصادرات بنفس الدرجة، وذلك بسبب الطلب املستمر على السلع الرأمسالية حني تنعدم 
الوسيطية اليت حتتاجها للنمو االقتصادي، وهذا االختالل يعاجل عن طريق رؤوس األموال الدولية طويلة األجل، 

صاديون بني جمموعة خمتلفة من على أنه ملا كانت هذه احلركات مرتبطة بدرجة النمو االقتصادي فقد ميز االقت
 : املراحل اليت يتم هبا الدول املقرتضة لرؤوس األموال منذ أن تشرع يف متويل عمليات التنمية، وهذه املراحل هي 

 مرحلة الدول احلديثة والعهد باالقرتاض، مرحلة الدول املقرتضة املتقدمة. 
 قرضة املتقدمة مرحلة الدولة احلديثة العهد باالقرتاض ، مرحلة الدول امل. 

                                                 
 . 191الدار اجلامعة ،بريوت ، دون تاريخ ، ص , حممود يونس ،  و حممد مبارك عبد النعيم ، أساسيات علم االقتصاد  -  1
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  فمن املعروف أن زيادة الدخول  ،1يعترب التضخم أحد مصادر اختالل ميزان املدفوعات: االختالل النقدي
النقدية يف دولة ما تولد طلبا متزايدا على الواردات كذلك ارتفاع مستوى األسعار داخليا يشجع على التحول إىل 
الواردات البديلة بسبب اخنفاض أسعارها إذا ما قورنت باملنتجات احمللية والطلب األجنيب بسبب ارتفاع األسعار 

ل من شأنه أن يؤدي إىل عجز ميزان املدفوعات، هذا العجز كقد يتحول إىل املنافسة و  ينخفض على صادراهتا أو
 .  ال سبيل لعالجه إال بتخفيض القيمة اخلارجية للعملة أو اتباع سياسة انكماشية مناسبة 

مصدره تغري أساسي يف ظروف الطلب أو العرض مما يؤثر على هيكل :  2(الهيكلي ) االختالل الدائم   . ب
 : تصاد القومي ويف توزيع املوارد بني قــطاعاته املـختلفة ويرجع إىل العوامل التالية االق

  حتول الطلب اخلارجي إىل بعض السلع على حساب البعض األخر مثل التحول من الفحم إىل البرتول 
  تغري عرض عناصر اإلنتاج، فقد يتغري عرض العمل بسبب النمو أو عرض املوارد الطبيعية بسبب

  .ستكشاف والتنقيباال
  تغري فنون اإلنتاج، كإحالل عنصر إنتاجي متوفر نسبيا على عنصر أخر نادر نسبيا مما يؤدي إىل اخنفاض

 .تكلفة اإلنتاج ومن زيادة إمكانيات التصدير
  التغري يف األصول اململوكة للدولة باخلارج، بسبب االستثمارات اخلارجية مما يؤدي إىل تغري العائد األيت

 .االستثمارات من
  حتسن مستوى املعيشة الداخلية دون أن ترتفع قوهتا اإلنتاجية بنفس هذا يؤدي إىل زيادة الواردات بدرجة

 .تفوق قوة الدولة على التصدير
هذا النوع من االختالل ال يصلح لعالجه تغري سعر الصرف و ال تغيري سياسة اإلنفاق أو سياسة حيث أن 

رتقاء بالفن اإلنتاجي والتنظيمي حىت تنخفض تكاليف اإلنتاج يف الداخل واالجتاه حنو األسعار، وإمنا يلزمه اال
فروع إنتاج جديدة، وحتديد شامل للطاقات اإلنتاجية تدعيما للقدرة التنافسية وبالتايل عالجه يتطلب معرفة 

 .األسباب احلقيقية اليت أوجدته
ركات رأس املال الطويل أو القصري األجل، وكون أن بعض لكن العيب يف هذا املقياس هو صعوبة التفرقة بني حت

التحركات قصرية األجل يكون هلا أثر يف األجل الطويل، كما أن التجارة واخلدمات قد متول برؤوس أموال قصرية 
وهلذا تلجأ  الدول و خاصة منها املتقدمة إىل أتباع أكثر من أسلوب لتقدير االختالل يف ميزان ، األجل

                                                 
 . 196،  517،  490، ص  1980, رمزي زكي ، مشكلة التضخم يف مصر ، اهليئة العامة للكتاب ، مصر -  1

2
 - CLARLES KINDLEBERGER INTERNATIONALE ECONOMOS , 4 TH-ED, 1968,P. P , 

487- 490   .  
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وكبديل لتعدد املعايري اليت تقيس الفائض أو العجز يف ميزان املدفوعات جند فارق الطلب على  .مدفوعاهتا
ن حيث يتحقق التوازن يف ميزان املدفوعات لدولة ما إذا تساوي الطلب على أرض منها غالعمالت األجنبية وال

 .العمالت األجنبية والعرض منها خالل فرتة زمنية
 : أسباب ومقاييس اختالل ميزان المدفوعات  :المطلب الثالث  

 :أسباب إختالل ميزان المدفوعات :أوال
 :  1هناك عدة أسباب تؤدي أيل اختالل ميزان املدفوعات أمهها

 : سعر الصرف المعتمد للعملة الوطنية  .1
يؤدي إىل  إذا كان سعر الصرف أعلى من املستوى الذي يتناسب مع األسعار السائدة يف السوق احمللية،

جعل السلع احمللية مرتفعة السعر مقارنة بالدول األخرى الذي يؤدي إىل اخنفاض الطلب األجنيب عليها وبالتايل 
والعكس يف حالة حتديد القيمة اخلارجية للعملة احمللية عند مستوى أقل مـما . تظهور عجز يف ميزان املدفوعات

 .ا ينتج عنه فائض يف ميزان املدفوعاتيتناسب واألسعار السائدة يف السوق احمللية مم
 : تغير بنية العالقات االقتصادية الدولية  .2

إن تغري الطلب العاملي على بعض املنتجات نتيجة اإلبداع التكنولوجي يؤدي إىل اختالل يف موازين 
ادة صادراهتا مدفوعات الدول املصدرة هلذه املنتجات كما يؤدي حتكم بعض الدول يف  الفن اإلنتاجي وبالتايل زي

 .يف الوقت الذي تنخفض فيه صادرات الدول األخرى اليت ال تزال تكاليف إنتاجها كما هي 
هناك فاصل زمين بني ظهور الرواج والكساد يف الدول املختلفة، وبالتايل استخدام أدوات :لتدخل الحكومي ا .3

ء ال يبدأ يف مجيع الدول يف وقت واحد السياسة االقتصادية ميكن أن حيدث خلال يف ميزان املدفوعات ألن الرخا
 .وختتلف حدته من دولة ألخرى

تتسبب الظواهر الطبيعية واحلروب يف اختالل موازين املدفوعات الدولية وذلك ملا تستدعيه : لظروف الطبيعية ا .4
استفادات من زيادة الطلب على بعض املنتوجات وعدم  القدرة على التصدير بسبب خماطر الطريق مما يؤدي 

 .الدول األخرى اليت تصدر نفس املنتجات
 

                                                 

.  94ص ,  8999,دمشق , املطبعة اجلديدة , اإلقتصاد الدويل, حممد خالد احلريدي  -8    
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هي اليت متس بعض األنشطة التصديرية أو املتعلقة هبا تؤدي إىل اإلضرار بالصادرات  :االضرابات العمالية .5
 .حيث متيل إىل االخنفاض بينما تزداد الواردات لذا أصبحت هذه األنشطة ال تكفي لسد احلاجيات احمللية

ي األخرى قد تؤثر على أنشطة الزراعية حيث تؤدي إىل تدهور االنتاج الزراعي وبالتايل ه :األحوال الجوية .0
 .الصادرات من هذا القطاع

حيث التغري يف أذواق املستهلكني والتقدم التكنولوجي فقد يؤديان إىل إخنفاض الطلب  :أذواق المستهلكين .9
 (.إخنفاض الصادرات احمللية)األجنيب على السلع احمللية 

اليت تؤدي إىل ظهور عجز مؤقت لتدهور معدالت الصادرات نتيجة احلروب احلصار  :الظروف السياسية .1
 .االقتصادي

فقد حيدث الفائض املؤقت نتيجة انتعاش أقتصادي داخلي مؤقت أو نتيجة ظروف  :الظروف االقتصادية .9
ارية امائية هتدف إىل خفض اقتصادية مالئمة قصرية األجل يف األسواق الدولية كما قد ينتج عن سياسة جت

 .الواردات أو تشجيع الصادرات كالرقابة على الصرف وتقدمي إعانات للتصدير بصفة مؤقتة
أما بالنسبة للعجز الدائم فإن خرباء صندوق النقد الدويل يرجعون هذا النوع من العجز إىل اإلفراط يف 

ته اخلارجية لتسديد قيمة وارداته، أو بسبب مستويات الطلب الداخلي الذي ميتلك موارد البلد من احتياطا
مستويات التضخم العالية الناشئة عن االرتفاع املتواصل يف األسعار الداخلية مقارنة باألسعار األجنبية وهو ما 

 .1(ساسياالختالل األ)يطلق عليه اسم 
 : مقاييس إختالل ميزان المدفوعات  :ثانيا

 .مقاييس االختالل ميزان املدفوعات مها ميزان املستويات الرمسية، وميزان األساسي ميكن التمييز بني
 : ميزان المستويات الرسمية   .1

إذا كان ميزان املستويات الرمسية مدنيا فانه يشري اىل زيادة احلسابات الدائنة عن احلسابات املدينة وهذا 
أما اذا كان ميزان املستويات الرمسية دائنا فذلك يدل على عجز ميزان  يعين أن ميزان املدفوعات يف حالة فائض،

 .املدفوعات
هناك جمموعة من املعامالت اليت هلا طابع املستوية، مثل مشرتيات ومبيعات العمالت األجنبية بواسطة البنك 

رف األجنيب بواسطة وكون مبيعات الص. املركزي أو اهليئة املسؤولة، بغرض احلفاظ على أسعار الصرف الثابتة
واملشرتيات تزيد من هذه االحتياطات معناه أن . اجلهات الرمسية يقلل من االحتياطات الرمسية يف الدولة

                                                 

94ص,مرجع سابق,حممد خالد احلريدي  - 1  
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االحتياطات الرمسية مل تتأثر بأي معامالت أخرى خالل فرتة زمنية معينة وبالتايل ميكن اعتبارها مؤشرا لوضع ميزان 
مسية كمقياس لالختالل يواجه العديد من الصعوبات أدت إىل التخلي عن املدفوعات ورصيد معامالت التسوية الر 

 : استخدامه، نذكر منها 
  تقومي أسعار الصرف وحرية تقبلها جعل استعاب معظم االختالالت يف موازين املدفوعات من خالل

 .تقلبات أسعار الصرف
 سوق الصرف األجنيب مثل ما غالبا ما تتأثر االحتياطات الرمسية مبعامالت أخرى من غري التدخل يف 

أ حيث ارتفعت الحتياطات الرمسية ارتفاعا مذهال نتيجة تدفقات الدخل بالدوالر .م.حدث يف الو
للدول املصدرة للبرتول حيث استخدمت هذه االحتياطات يف تسوية ميزان املدفوعات األمريكي يف حني 

 .أن نسبة كبرية من هذه التدفقات ميكن نسبها إىل قرار 
 عوبة التمييز بني املعامالت املستقلة و معامالت التسوية فبإمكان دولة ما أن تقرتض لسد العجز يف ص

امليزانية، فهذا القرض يعترب معاملة مستقلة، وكذلك بإمكاهنا االقرتاض لزيادة احتياطاهتا من الصرف 
 .األجنيب فهذا القرض يعترب مبثابة معاملة تسوية وميكن أن حيقق اهلدفني معا

 :الميزان األساسي  .2
امليزان األساسي هو اجملموع  اجلربي  لصاىف أرصدة احلساب اجلاري وحساب راس املال طويل األجل 

 .مستقلة عن ميزان)ويفرتض أن تكون املعامالت يف احلسابات املـعينة مستقلة 
اقي احلسابات اليت تتميز هذه احلسابات باالستقرار نسبيا يف املدى القصري لذلك توضع فوق اخلط أما ب

 .تتأثر بعوامل مؤقتة توضع حتت اخلط
يقيس التوازن عندما يتساوى الفائض يف احلساب اجلاري مع تدفقات رأس املال الطويل األجل إىل اخلارج أو 

ولكن العيب يف هذا املقياس  .عندما العجز يف احلساب اجلاري مع تدفقات رأس املال الطويل األجل إيل الداخل
ة التفرقة بني حتركات رأس املال الطويل أو القصري األجل، وكون أن بعض التحركات قصرية األجل يكون هو صعوب

 .هلا أثر يف األجل الطويل، كما أن التجارة واخلدمات قد متول برؤوس أموال قصرية األجل
 ،ميزان مدفوعاهتاخاصة منها املتقدمة إىل أتباع أكثر من أسلوب لتقدير االختالل يف و هلذا تلجأ  الدول و 

وكبديل لتعدد املعايري اليت تقيس الفائض أو العجز يف ميزان املدفوعات جند فارق الطلب على العمالت األجنبية 
حيث يتحقق التوازن يف ميزان املدفوعات لدولة ما إذا تساوي الطلب على العمالت األجنبية أن رض منها غول

 .والعرض منها خالل فرتة زمنية
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 تحليل وضعية ميزان مدفوعات الجزائري: ثاني المبحث ال
استقرار التوازنات األقتصادية الكلية اخلارجية مهمة جدا خاصة بالنسبة لإلقتصاديات  على احملافظة تبدو

سياسات جتارية   املنفتحة على اإلقتصاد العاملي وهذا ما جيعلها عرضة للصدمات اخلارجية مما يستدعي منها إنتهاج
 ،املدفوعات، سنتطرق إىل خصائص ميزان املدفوعات اجلزائري ميزان استقرار وضعية كفيلة باحملافظة على

-0222ودراسة تطور وضعية ميزان املدفوعات اجلزائري خالل السنوات  مشاكل التنبؤ مبيزان املدفوعات اجلزائريو 
0282. 

 زائريخصائص ميزان ا لمدفوعات الج:المطلب األول 
هو ومنها ما ، يتميز اإلقتصاد اجلزائري وبالتايل ميزان مدفوعاته خبصائص سلبية متكاملة ومتفاعلة فيما بينها

وتربز اخلصائص املورثة عن  ،أدى اإلستعمار دورا أساسيا يف تكوينها ،معقدو نتاج عملبة تطور تارخيي طويل 
 :1اإلستعمار
  اإلقتصاديةالتخلف اإلقتصادي و تشوه البنية. 
 التبعية اإلقتصادية للدول املتقدمة. 

ومنها ما هو نتاج العالقات العاملية احلالية غري املتكافئة بني الدول الصناعية الكربى والدول النامية و منها 
 :واليت ميكن إبرزها فيما يأيت  ،اجلزائر

من %  92حيث متثل احملروقات , يرتعترب اجلزائر من الدول أحادية التصد :عدم استقرار أسعار الصادرات   . أ
يما يتعلق بعدم إستقرار وبالتايل ختلق حصائص العرض و لطلب على هذه املنتجات مشكالت خاصة ف ،صادرهتا
تعرض ميزان  حيث كلما كانت أسعار احملروقات أكثر تعرضا لتقلبات األسعار كلما زاد إحتمال، أسعارها

 عالية بدرجة الصادرات متتعت لو مما أكرب دوليةة تكوين إحتياطات مما يستوجب على الدول ،املدفوعات للعجز
  .املدفوعات ميزان يف احملتمل العجز ملواجهة وذلك ، االستقرار من
عدة  إىل ذلك ميتد بل فحسب املدفوعات ميزان يف العجز ظهور على الصادرات أسعار تقلبات خطورة تقف ال

 حصيلة وعلى ،واالستثمار واالدخار واالستهالك التشغيل ومستوى الدخل، كمستوى هامة اقتصادية متغريات

                                                 

.30ص, 8990, العدد األول, إقتصادية عربيةحبوث , اإلقتصاد العريب بني التعثر و الوحدة,كاظم حبيب  - 1  
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 املدى يف  االسترياد على الدولة قدرة تتوقف إذ ،االسترياد على الدولة طاقة عن ذلك تأثري عن الضرائب ناهيك
 .1التصدير على الطويل على قدرهتا

 خالل األثر من هذا ينتقل حيث ،سلبيا تأثريا املدفوعات ميزان على الصادرات حصيلة تذبذب يؤثر كما  
وخروج  دخول تيارات أن باعتبار وذلك للدولة، املتاحة األجنبية العمالت على الصادرات حصيلة تذبذب أثر

فرتة  يف اخلارج، يف لالستثمار األموال خروج تيار يفوق فلما املدفوعات، ميزان على تؤثر وعوائدها األموال رؤوس
 .  عليه ضغطا يشكل هذا فإن باخلارج، االستثمار عوائد دخول تيار ما،

 حاجيات وإلشباع التنموية للضرورة استجابة وذلك الواردات، زيادة إىل الصادرات حصيلة زيادة تؤدي
 الواردات أن ومبا ،الصادرات حصيلة تزايد عن الناتج الوطين الدخل زيادة طريق عن هذا ويتم االستهالك املتزايد،

 عن الناتج الصادرات حصيلة يف املفاجئ االخنفاض أما ،الواردات زيادة إىل يؤدي ذلك فإن للدخلتابعة  دالة
 حجم اخنفاض عن الناتج الصادرات حصيلة اخنفاض من أقل اخنفاض إىل فيؤدي األسعار الدولية تدهور

 العجز إىل تؤدي الصادرات حصيلة اخنفاض فإن وهكذا ،لالسترياد احلدي امليل إىل ارتفاع راجع وهذا ،تالصادرا
 .2املدفوعات ميزان يف

 وأسعار الصادرات أسعار بني النسبة أنه على الدويل التبادل معدل يعرف: الدولي  التبادل معدل نخفاضإ  . ب
 :3يلي فيما عموما النامية للدول الدويل التبادل معدل تدهور أسباب تلخيص الواردات وميكن

 األولية السلع على الطلب مرونة. 
 أسعارها اخنفاض إىل بالضرورة يؤدي متاثلها،مما نتيجة النامية الدول صادرات بني الشديدة املنافسة. 
 عايل األولية السلع سوق أن حيث الصناعية، والسلع األولية للسلع الدويل السوق هيكل اختالفحيث أنه 

 مبقدور مث تنافسية،ومن أقل الصناعية السلع سوق خبالف األسعار، اخنفاض إىل احلال يؤدي يف املنافسة، مما
 .لألسعار التنازيل الضغط ذلك مقاومة مقرري األسعار املنتجني

 التبادل عالقات يف االقتصادية املوضوعية القوانني أحد ميثل النامية الدول صاحل لغري الدويل أن تدهور التبادل
 استغالل خالله من املتقدمة، والذي يتسىن والدول النامية الدول بني العاملي الرأمسايل االقتصاد يف الالمتكافئ

                                                 

.10-18ص, 8991, القاهرة, اهليئة املصرية العامة للكتاب, أزمة الديون اخلارجية, رمزي زكي- 1  
, جامعة اجلزائر, أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية , األسعار الدولية للمواد األولية و أثرها على تنمية الدول املصدرة , زعباط عبد احلميد -  2

 .081 089ص ،8995-8990
, 8919جون هدسون ومارك هرندر، العالقات االقتصادية الدولية، ترمجة طه عبد اهلل منصور وحممد عبد الصبور حممد علي، دار املريخ، الرياض ، -

. 005ص 3
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 من جمموعة عن األورجواي جولة أسفرت لقدو  .مستمر الختالل مدفوعاهتا موازين وتعرض النامية الدول ثروات
 : التدابري هذه وأهم للجزائر، التبادل معدل على سلبا تؤثر التدابري
 ارتفاع إىل يؤدي مما أسعارها ارتفاع إىل يؤدي سوف ما وهذا الزراعية، للصادرات املوجه الدعم إلغاء 

 . الدول هلذه بالنسبة فاتورة الغذاء
 التقليد، أو االنتحال أساليب إىل اللجوء على قادرة غري النامية الدول جتعل الفكرية امللكية اماية اتفاقية 

 دول حال كان كما الصناعي اإلقالع لتحقيق النامية الدول بعض سابقا اعتمدهتا اليت وهي األساليب
 تكاليف حتمل على جمربة نفسها جتد النامية الدول يف والتطوير البحث ميزانية وأمام ضعف ،آسيا شرق
 على التكنولوجيا للحصول آبرية

 من العديد يف وباألحادية التنوع بعدم عامة النامية الدول يف اإلنتاجية القاعدة تتسم :1اإلنتاجية القاعدة ضعف  . ت
 قدرهتا وبالتايل ضعف ،صادراهتا أسعار لتقلبات عرضة االقتصاديات هذه جيعل مما اجلزائر، مثل الدول هذه

 هيمنة منها أمور، عدة الصناعي القطاع أداء ضعف ويرتجم .الدويل أو الداخلي السوق يف سواء التنافسية
 مرتبط القطاع هذا أداء جيعل مما األولية، املواد ترتكز على صناعات عليه، وهي االستخراجية الصناعات
 البرتوكيماوية ترتكز غري التحويلية أن الصناعات كما  ،املواد هذه على والطلب العامليني األسعار يف بالتطورات

 .ضعيفة تعترب اجلزائر إنتاجية فإن وهكذا ،خفيفة صناعة على
 يف الكبري واالخنفاض أدائه يف امللحوظ تذبذبه يف الصناعي القطاع يشبه فهو الزراعي للقطاع بالنسبة أما

 اإلنتاجية تبلغ املثال، سبيل املطرية، على الزراعة إنتاج جمال ففي العاملية، باملعدالت مقارنة فيه معدالت اإلنتاجية
 يعود وهذا ، اآلخر البعض يف ذلك عن احلبوب وتقل بعض يف العاملي املستوى على اإلنتاجية اجلزائر نصف يف
 على الكبري االعتماد أن للزراعة، كما القابلة األراضي ثلث تتعدى ال املزروعة، حيث األراضيرقعة  ضآلة إىل

 افتقارها إىل باإلضافة مرافقها، بضعف تتسم واليت اإلنتاج يف التقليدية األساليب يرتكز على املطرية الزراعة
 .احلديثة اإلنتاج لوسائل

 
 
 
 

                                                 

.055ص,0222,جامعة اجلزائر, ماجسرترسالة , ميزان مدفوعات الدول النامية يف ظل العوملةاإلقتصادية, اجلوزي مجيلة - 1
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 مشاكل التنبؤ بميزان المدفوعات الجزائري  :المطلب الثاني
اجلزائر كغريها من دول العامل الثالث تعرف ختلفا يف انتاج املــعلومات االقتصادية وضعفا يف املنظومة 
االعالمية يتمثل يف بطىء ترفق املعلومات من مؤسسة ألخرى، فضال عن عدم التحكم يف أساليب معاجلة 

اقيتها الشيء الذي جيعل األرقام املقدمة بعيدة عن الواقع، وذلك راجع لسببني املعلومات مما ينعكس على مصد
 : 1مها 

 :هشاشة نظام المعلومات االقتصادية الجزائرية و طبيعة نظام الحسابات القومية  .1
تتميز املعلومات يف اجلزائر بالكثري من النسبية وعدم الدفة مما جيعل السياسات املبنية تطرح الكثري من 

عتبارات املصداقية ألن هذه األخرية ال ميكن حتقيقها إال إذا تأكد األعوان االقتـصاديون من أن السـلطات اال
االقتصادية لن تقوم مبراجعة تصرفاهتا وتدابريها يف املدى املنظور حيث أن املعلومات يف اجلزائر تعاين من جوانب 

 : قصور عديدة أمهها
 تقلبات العشوائية اليت تتعرض هلا املقادير االقتصادية بالنظر إىل املدة دم القدرة على رصد التغريات و الع

إن نظام احملاسبة الوطنية اجلزائرية احلايل غري قادر على .الزمنية الكبرية اليت يتم فيها إعادة  البيانات
إال اعادا  إعداد اجلداول الكلية يف مدة تتجاوز أحيانا عشر سنوات ، فمنذ  االستقالل إىل اليوم مل يتم

 .ثالثة جداول للمخرجات و املدخالت على سبيل املثال إعداد وال جدول مايل واحد
  1975عدم موافقة نظام احلسابات القومية اجلزائري لألنظمة احملاسبية الدولية إذ أن اجلزائر منذ عام 

الكثري من مفاهيمه ومبادئه نظام احملاسبة  تعتمد نظاما للحسابات القومية ذو طابع هجني يستديف
للناتج املادي املرتكز على مفاهيم ماركسية تدعمها املنطلقات التنموية السائدة آنذاك اليت تستخدم 
التخطيط املركزي إال  أن اجلزائر شأهنا يف ذلك شأن الدول االنتقالية شرعت يف التحول حنو اقتصاد 

تغيري األساليب اإلدارية املــستخدمة يف اإلدارة املـركزية لالقتصاد وهذا التحول يتطلب . السوق احلر
وتكوين مؤسسات وآليات ذات طابع سوقي إال أن األمور قد ال تسري بسرعة مما خيلق بطء يف التحول 

 : تظهر بعض معامله فيما يلي 
 بقاء سيطرة القطاع العام على اإلنتاج. 
 يدا عن املعايري الدوليةختلف النظام املايل املصريف و عمله بع. 
 ضعف اندماج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد العاملي . 

                                                 

030-033ص, 0280, 88جملة الباحث العدد,ميزان املدفوعات اجلزائري يف ظل االنضمام للمنظمة العاملية لتجارة ,مجيلةاجلوزي  - 1  
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رغم كونه ال  ورمبا هلذه األسباب ظل مستمرا استخدام نظام احلسابات االقتصادية القومية يف بلورة األحصائات
يستجيب للمرحلة وال ملتطلبات اهليئة الدولية اليت حتتاج اىل معلومات ترتكز على تدفقات الدخل والتدفقات 
املالية وتكون منسجمة مع املعايري الدولية املؤسسة يف نظام احملاسبة القومية لألمم املتحدة الذي متت مراجعته عام 

تناسقة وعلى  هذا أصدر صندوق النقد الدويل جمموعة من األدلة متكاملة ومو يف إطار رؤية شاملة  1993
  :أمهها
  1993دليل ميزان املدفوعات  
  1998إحصاءات مالية حلكومة  
  1996دليل احملاسبة يف ظل التضخم  
  1996اإلحصاءات النقدية و املالية  

وازين املدفوعات وقف املفاهيم الدولية حيث أن بقاء نظام احملاسبة الوطنية اجلزائري قائما ال يساعد على إعداد م
 .املعتمدة 

صعوبة إدراك المتغيرات المؤثرة في سلوك المؤسسات وحجم التأثير الخارجي على االقتصاد  .2
  :الجزائري

إن صياغة معادالت سلوكية ليست عملية سهلت، فاألمر يتطلب القيم بدراسة شاملة ملختلف جوانب 
بري من السنوات باإلضافة  إىل أن اختيار النماذج املالئمة لطبـيعة االقتصاد االقتصاد الوطين على مدار عدد ك

اجلزائري واختبارها يتــطلب عمال ذهنيا وتقنيا ليس دائما متاح وباعتبار ميزان املدفوعات مسجال سجال شامال 
 : ملختلف التعامالت مع اخلارج فانه ميكننا اإلشارة إىل املشكالت التالية 

  مدى القدرة على إدخال قيود كمية اليت كانت تفرض على الواردات اليت مت التخلي عنها لصاحل القيود
 التعريفية متاشيا مع اجلات واملنظمة العاملية للتجارة 

  صعوبة إدراك املتغري األساسي الذي يتحكم يف احلصيلة من النقد األجنيب 
 ئري أخذا بعني االعتبار األسعار الداخلية مقارنة باألسعار صعوبة حتديد القدرة التنافسية لالقتصاد اجلزا

اخلارجية ملا لذلك من ارتباط بالدورات االقتصادية يف البلدان من جهة وبتحركات و تقلبات أسعار 
  .الصرف املعلومة من جهة أخرى
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 ما من صعوبة إدراك نصيب تأثري كل من سياسات العرض وسياسات الطلب على ميزان املدفوعات ملا هل
تداخل يف النهاية مما جيعل سياسة الرتكيز على نوع من السياسات، ملا تظهر صعوبة يف ادارة السياستني 

 . مع يف آن واحد
   عدم اتساق البيانات بالنظر اىل اختالف مصادرها ليتعدى ذلك اىل احلديث عن مصداقيتها و حتديد

نات حتتاج اىل تعديل قبل استخدامها يف املعمالت و أي البييانات أوىل باالعتبار باإلضافة اىل وجود بيا
النماذج و هذا ما طرح مشكالت عند تقدمي البيانات الرمسية أمام بعض اجلهات كالربملان حيث كانت 
البيانات يف كل مرة عرضة للطعن والتشكيك سواء مبناسبة عرض قانون املالية السنوي، فوصل األمر 

وإذا كان من  ،كومية مبجرد تغيري املسؤول عنهاالدائرة املركزية احلأحيانا إىل اختالف بيانات نفس 
 :  1البديهي أن االقتصاديات اليوم مرتبطة فيما بينها ال بنظر إىل

 التعاون املوجود بني االقتصاديات يف جمال تبادل املعلومات . 
  التقاطع املوجود بني الكثري من املتغريات االقتصادية اليت تنمو بالتوازي يف خمتلف االقتصادات يف نفس

الوقت التجانس يف السـياسات االقتصادية الذي أصبحت تفرضه اهليئات الدولية حىت وإن كان ذلك ال 
ارسه الظروف الدولية على يعين أن الدول تتبع نفس السياسة يف القدرة على حتديد حجم التأثري الذي مت

 .املؤسسات الدولية أمر بالغ الصعوبة والتعقيد وهذا ما يرتك ظاللة على التنبؤ مبيزان املدفوعات
ة إن الوضع الدويل مبا يطرحه من مشكالت جتعل الدول دائما يف وضعية مراجعة يف توقعات النمو العاملي، نتيج

 :  2متت مراجعة توقعات النموذجي ، ففي سنة ةاألزمات العشوائية غري املتوقع
  2إىل %  2,5الدول السبع الصناعية من  %. 
  3,2إىل %  6,2دول جنوب شرق أسيا من  %. 
  1إىل %  2,3اليابان من  %. 

ومثل هذه األوضاع هلا انعكاساهتا على االقتصاد اجلزائري، اال أن حجم هذه االنعكاسات يبقى صعب 
ج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد العاملي، وضعف عوامل اجلذب للمناخ التقدير بالنظر اىل ضعف اندما 

 .االستثماري اجلزائري نتيجة انغالق اجلهاز املصريف، ضعف املواصالت وتأرجح االصالحات االقتصادية
 

                                                 
1
 -LES CAHIERS FRANCAIS ,N 284,JAN,FEV,1998,P 99. 

  .84ص  1998اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي االول لسنة  - 2
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يعمل االنضمام إىل منظمة : انعكاسات االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على ميزان المدفوعات :ثانيا
 :ميكن تصور بعضها على النحو التايل,التجارة العاملية على إفرز جمموعة من اإلنعكاسات على ميزان املدفوعات 

 االقتصاد  على االقتصاد اجلزائري وانفتاح اجلزائر والدول األخرى االعضاء التجاري بني توسع نطاق التبادل
املنظمة  يف الدول األعضاء أسواق بسهولة إىل النفاذ اجلزائرية من لصادراتتتمكن ا حبيث أكرب، بشكل العاملي

أخر  عضو منتجات أي وبني املعاملة بينها يف عدم التمييز مع ملغاة منخفضة أو اجلمركية ستكون الرسوم ألن
 1. العاملية األسواق تزداد إىل اجلزائرية سوف فإن الصادرات هذا وعلى
 تنفذه  االقتصادي الذي برنامج االصالح االستثمار ويدعم سيحسن مناخ املنظمة اجلزائر إىل انضمام إن

األنظمة  ووضوح ،الشفافية مبدأ ضمنها املنظمة ومن مبدأ بتطبيق نفسها ملزمة ستجد املتعاقبة، ألهنا احلكومات
مما  االبتكار واإلبداع حيفز سوف ما الفكرية، وهو امللكية احلقوق اماية الالزمة، ومنها احلماية لتوفري واإلجراءات،

 .املدفوعات ميزان على إجيابا يؤثر
 :2212-2222 السنوات خالل الجزائري المدفوعات ميزان وضعية تطور:المطلب الثالث 

 : 2212-2222وضعية ميزان المدفوعات الجزائري خالل السنوات : أوال 
 كمترا  استمرار رافقت اليت اخلارجي للدين الكبرية املسبقة من التسديدات اجلزائر بتمكن الفرتة هذه متيزت

 .اخلارجية الصدمات أمام هشاشته من الوطين يتخلص االقتصاد جعل مما الصرف، احتياطات
 يعود وذلك  ،2000سنة  منذ اجلزائري املدفوعات ميزان لوضعية مستمر حتسن (0)اجلدول  بيانات من نالحظ

 سنة ملياردوالر 008.0 من البرتولية الصادرات حصيلة ارتفاع عنه اجنر الذي البرتول، أسعار يف إىل التحسن
 .0221 سنة دوالر مليار 99.89إىل   2000

 البرتول سعر اخنفاض إىل يعود احملروقات، الذي إيرادات يف القوي التقلص إىل بالنظر 2009 سنة ويف
 تقهقر اجلزائر، إىل العاملية املالية األزمة النتقال الرئيسية القناة ميثل بصفته ،0221 ب مقارنة  37.73بنسبة
 تسيري نتائج ما، حد إىل 0282 يف دوالر مليار 36.99 ب مقارنة دوالر مليار 3.86 إىل ميزان املدفوعات رصيد
 .مريبا   يزال ال دويل حميط أمام حذر

 ضعيفا، يبقى مستواها أن إال االرتفاع حنو التدريج اجتاهها من الرغم فعلى احملروقات خارج الصادرات أما
 على يدل فإنه شيء على دل إن وهذا، 0221سنة يف وذلك األحوال أحسن يف دوالر مليار 8.42 حيث بلغت

                                                 

034ص,مرجع سالق ,اجلوزي مجيلة  -  1  
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خارج  اإلنتاجي احلقل االقتصادي يف النشاط ديناميكية يف احلاد الضعف إىل إضافة الوطين االقتصاد عدم تنافسية
 .احملروقات
 والذي ، 0220سنة منذ باستمرار يتوسع فتئ ما املالية، الذي والعمليات املال رأس حساب يف العجز إن

 دوالر مليار 93.82بلغ اليت للدين اخلارجي املسبقة التسديدات إثر2006 مليار دوالر يف سنة  88.00إىل وصل
 . 1 0224 باالستمرار منذ األجنبية االستثمارات التوسع يف ويتسم ،تلك السنة يف

 دل إن وهذا ،0223سنة  خالل املسجل املبلغ مرات متثل ثالث 0220االستثمارات يف  هذه قيمة وأن السيما
واجلدول املقابل يوضح ، األجانب للمستثمرين اجلزائرية بالنسبة السوق جاذبية مدى على يدل إمنا شيء على
 .ذلك

  (دوالر مليار) : الوحدة         (2222/2222)الفترة   خالل المدفوعات ميزان وضعية : (2 ) الجدول      

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

 ميزان
 العمليات

 الجارية

3..2 6.27 6.27 3.36 11.12 21.13 

 الميزان
 التجاري

12.22 ..71 7.62 11.16 16.26 27.66 

 67.22 22.2 26.67 13.61 .2..1 21.72 الصادرات

 .62.2 21.22 ...22 13.11 13.22 21.27 محروقات

 2.66 2.76 2.66 2.72 2.27 .2.2  أخرى

 -37..1 -2..16- 12.22- 12.21- 63.. -22.. الواردات

صافي يدخل  
 العوامل

2.61 -1.7. -2.22 -2.62 -2.72 -2.23 

                                                 
ختصص ,لوم اإلقتصادية رسالةماسرت يف الع, قطاف لويزة ،التجارة اخلارجية خارج قطاع احملروقات وأثارها يف حتسني ميزان املدفوعات يف اجلزائر   1

 .08ص, 0284/ 0283, لبويرة ,جامعة أكلي حمند أو احلاج ,إقتصاديات مالية و بنوك 
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 1.62 ...2 2.67 2.73 2.32 2.23 دائن

 -7.21 -.6.2 -2.67 -1..2 -2.26 -.2.2 مدين

 مدفوعات
 الفوائد

- - - 1.13 1.2.- 1.22- 

 صافي
 التحويالت

2.6. 2.76 1.26 1.62 2.67 2.27 

 حساب ميزان
 المال رأس

1.27- 2.36- 2.61- -1.26 --1.87 6.26 -

 االستثمار
 المباشر

2.62 1.13 2..6 2.72 2.72 1.27 

- 2.22- 2.22 -...1- 1.22- ...1 7..1  العام رأس

 1.61 2.12 1.72 1.72 1..2 2.32 السحب

 6.67- -6.22 -2.22 -2..2 -2..2 -2.67 السداد

 قصيرة قروض
 األجل

 والسهو

2.13 2.27 2.27- - - - 

 قصيرة قروض
 األجل

- - - - - - 

- 2.22- 2.27 2.71 - - - والخطأ السهو
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 6..17 ...3 7.37 2.72 .7.1 6.26 الكلي الميزان

 -6..17 -22.. -6.66 -2.72 -.7.1 -6.26 التمويل

 في التغير
 االحتياطات

 اإلجمالية

6.21 -7.22 -2.2.- 6.22- 3.33 -17.21 -

 الشراء إعادة
 الصندوق من

 2.12 -2.16 -2.22 -2.66 -2.26 -2.72 -

 في التغير
 التزامات

 لبنك أخرى
 الجزائر

2.22 2.22 2.22 - - - 

 االحتياطات
 غير من

 الذهب

11..2 16..7 23.11 22..2 62.11 27.13 

 algeria.dz-of-www.bank بنك اجلزائر والتطور اإلقتصادي والنقدي: المصدر

 

 والعمليات املال رأس حساب رصيد فيها يكون اليت األوىل تعترب املرة 2008 سنة أن إىل اإلشارة جتدر
 سنة يف دوالر مليار 0.33 مببلغ قدرت املباشرة اليت األجنبية االستثمارات تأثري حتت وهذا املالية موجبا،

 من وبالرغم ،مباشرة أجنبية استثمارات دوالر فقط مليار 8.39 مبلغ 2007 سجلت سنة ،بينما0221
 مستوى املال حساب رأس يف العجز بلوغ عنها ترتب واليت 2006 سنة متت يف اليت الكبرية املسبقة التسديدات

 مقارنة 4.9 قدره دوالر، بارتفاع مليار 89.93 قدره إمجايل تسجيل فائض واصل املدفوعات ميزان فإن قياسيا،
  .0225بسنة

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 ،2008  سنة دوالر مليار 30.99 إىل 2007 سنة دوالر مليار 09.55من  وانتقل الفائض تواصل كما
 سنة أضعاف عشر من أكثر إىل2000 سنة 88.92 من انتقلت حيث للصرف الرمسية االحتياطات تزايدتولقد 

 .املدفوعات مليزان اإلمجايل الرصيد فائض بفعل املتتالية الزيادات هذه وجاءت دوالر، مليا 162.22أي   2010
 مليار) : الوحدة (0282-0220)وضعية ميزان املدفوعات خالل السنوات من : (23)اجلدول رقم 

  (دوالر
 

 البيان 0222 0222 0222 0222 0202
 الجارية العمليات ميزان 2..23 22.26 26.62 0.41 12.16
 التجاري الميزان 26.27 62.26 62.72 7.78 18.2

 الصادرات 26.66 .72.2 .63.2 45.18 57.09
 المحروقات 22.71 71..2 .66.1 44.41 56.12

 أخرى 1.12 3..2 1.62 0.77 0.97
38.9 - 37.4 - 26... - 27.22- 22.73-  الواردات 
2327 - 1321 - 1.26-  1.32 - 6.22 -  دخل العوامل صافي

 دائن 2.62 2.32 2.12 4.74 4.60
4.96 - 6.05 - 7.66- 2.76 - 7..6 -  مدين

0.11 - 0.17 - 0.19 -  الفوائد مدفوعات -2.67 -2.22
 التحويالت صافي 1.71 2.22 2.63 2.63 2.65
3.42 3.45 2.26 2... - 11.22 -  المال رأس حساب ميزان
 المباشر االستثمار 1.67 1.26 2.22 2.54 3.47
0.44 1.30 2.62 - 2.66 - 11.3. -  العام رأس
 السحب 3..2 0,51 0,84 2.19 0.55
0.11 - 0.89 - 1.26 - 1.23 - 12.36 -  السداد
 والسهو األجل قصيرة قروض - - - - -
- - - 1.12 -  األجل قصيرة قروض 2.27

0.49 - 0.39 - 2.76 1.2. - 1.23 -  والخطأ السهو
 الكلي الميزان 16.62 22..2 2..27 3.86 15.58
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12.23 - 3.86 - 27... - 2..22 - 16.62 -  التمويل

15.25 -
 

2.28 - 27.22 - 23.26 - 12.62 -  اإلجمالية االحتياطات في التغير

 الصندوق من الشراء إعادة 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
0.08 - 0.09 2.67 - 1.23 -  الجزائر لبنك أخرى التزامات في التغير -

 الذهب غير من االحتياطات 63.66 13.112 162.12 147.22 162.22
 algeria.dz-of-www.bankبنك اجلزائر  :المصدر

  (2212-2212)السنوات  خالل الجزائري المدفوعات ميزان وضعية :ثانيا 
 تراجع أي اجلزائري أمام املدفوعات ميزان هشاشة 0283اخلارجي خالل سنة  اجلاري تطور ميزان يؤكد

 ظرف والثالث، يف الثاين الثالثني خالل التطور املسجل ذلك على يشهد احملروقات، كما من ألداة الصادرات
 دوالر واملتبوعة 00.3إىل  الربميل سعر اخنفض حيث 0229لسنة  الكبري احلجم ذات اخلارجية الصدمة يتميز بعد

دوالر 888.5) 0280ويف   )للربميل دوال 880,4) 0288يف  اخلارجية املدفوعات مليزان استمرار معززة بقابلية
 .دوالر 829.55قدره  اجلاري اخلارجيب متوسط سعر يف امليزان طفيفا فائضا 0283سنة  ، سجلت(للربميل

 دوالر 885,99و  828.45بني  0283سنة  خالل للبرتول الشهري السعر متوسط تقلبحيث أنه 
  0280لسنة  األخري مقارنة بالثالثي  )دوالر للربميل 880.58) 0283من  األول الثالثي يف بعد ارتفاع ،للربميل

 0283من   الثاين الثالثي خالل اخلام اخنفاضا للبرتول الثالثي السعر ، عرف متوسط (للربميل دوالر882.04)
 .دوالر821.55سداسي قدره  متوسط إىل مؤديا, ( %9.08-)للربميل  دوالر  824.42ليصل 

 .02831باملقابل لوحظ حتسنا يف األسعار خالل الثالثني الثالث والرابع من سنة 
 الرتاجع أثر كنتيجة لذلك وحتت،التوايل على للربميل دوالر 882.03دوالر للربميل و 882.59ولتبلغ 

خالل  % 82.09بواقع املصدرة احملروقات قيمة ، تقلصت(%9.39-) احملروقات من املصدرة القوي للكميات
 دوالر مليار 92.51) 0283دوالر يف مليار 03,33 بلغت حيث ،0280بسنة  مقارنة الدراسة قيد السنة

احملروقات  من الصادرات وتأثرت هذا. دوالر مليار 38,20إىل 30,09من اخنفاض يف سداسي مببلغ ،(0280يف
 خالل%  89.0بواقع املصدرة احملروقات قيمة تقلصت بالفعل. بأسعارها أثرت مما أكثر املصدرة الكميات بتطور

 مل األول ، يف حني الثالثي يف دوالر مليار 89.00مقابل  دوالر مليار 84,08) 0283سنة  من الثاين الثالثي
 دوالر مليار  84.0عند  الثالث الثالثي يف باستقرار متبوعة% 9.0، إالبواقع  الفرتة نفس خالل أسعارها، تتقلص

                                                 
1
 . 03ص, قطاف،مرجع سابقلويزة   - 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 80.04احملروقات إىل  من الصادرات قيمة ارتفعت ذلك الفرتة، بعد نفس خالل %5.9ب  األسعار ارتفاع رغم

 استقرت األسعار بينما استقرت بينما 80.9قدر القيمة يف تزايدا ،أي  0283لسنة  الرابع الثالثي يف دوالر مليار
 احملروقات، فقد خارج الصادرات خيص فيما أما ،للربميل دوالر 882.0عند والرابع الثالث الثالثي األسعار بني

 الضعف مؤكدة ،0288و 0280يف  املسجل مقارنة مبستوى  0283يف دوالر مليار 8.8عند استقرارا سجلت
 .السلع السنوية للواردات للوترية تصاعدي مبيل ظرف يتميز يف اهليكلي
 مليار  55.20لغة ب ،0280بسنة  مقارنة 0283سنة  خالل%  0.1قدره ارتفاعا fob السلع ورادات سجلت

 قابلة لالستمرار،وذلك غري الواردات من املستوى هذا إن  . السابقة السنة خالل دوالر مليار 58.59مقابل دوالر
 املستويات الواردات، بعد من كهذا مستوى إنالقيمة،  أو احلجم جانب من سواء الصادرات طابع إىل بالنظر
 ملواجهة 0229ىف  املتخذة االحرتازية اإلجراءات املرتقب اهلدف يناقص ،0280و   0288ىف املسجلة املرتفعة

 اجلارية مبوجب العمليات اخلارجية املدفوعات تتبع تدابري تعزيز طريق عن صوصاخل وجه على اخلارجية، الصدمة
 للواردات منحى تصاعدي إىل الثالثية املعطيات تشري املوازية، السوق مكافحة تدابري وكذا النية حبسن متت اليت

 80.49لتصل  fobالواردات  يف تراجعا الثالث الثالثي سجل حسن يف ،0283لسنة األول السداسي خالل
ذلك  بعد لتبلغ  (األول يف الثالثي دوالر مليار 84.08مقابل  الثاين الثالثي يف دوالر مليار 85.29( دوالر مليار

 تراجع تأثري حتت الثاين خالل السداسي السلع واردات تقلص ،مؤكدة الرابع الثالثي مبوجب دوالر مليار 83.32
 .التجهيز ومواد النصف مصنعة واملنتجات األولية واملواد الغذائية والسلع البرتولية املنتجات من الواردات

 مع صادرات احملروقات، بتقلص أساسا متأثرا )دوالر مليار 2.81-)0283سنة  من الثاين الثالثي خالل
 تشكيل ذلك أعيد بعد )دوالر مليار 3.09) 0283سنة  من األول السداسي مبوجب فائضا مسجال بقائه

 خالل السلع الواردات من عرفته الذي للتقلص نتيجة الثالث الثالثي خالل )دوالر مليار 0.38( التجاري الفائض
 الثالثي التجاري خالل الفائض عرف، احملروقات صادرات باستقرار مدعم موايت اجتاه إىل يشري مما الثالثي، هذا

 02.89السنة مقابل  كل مبوجب دوالر مليار 9.30لتبلغ  ،)دوالر مليار 3.84) حتسنا 0283سنة من الرابع

 الصادرات أمام التجاري امليزان هشاشة يعكس وهذا، (0288يف  دوالر مليار 05.90) 0280يف  دوالر مليار
 من للواردات السنوية الوترية ارتفاع باستمرار يتميز يف ظرف احلجم حيث من تقلصا تشهد اليت احملروقات من

 حىت السلع واردات مستوى يقل إذ موايت اجتاه وهو  اخنفاضا 0283الثاين من  السداسي عرف ولو حىت السلع
 .0280الثاين من  السداسي يف املسجل ذلك من



  ير ئاز جلا تحليل واقع ميزان المدفوعات                                 :لثانيا لصفلا
 

49 

 

 إىل أكثر من عشر أضعاف سنة   2000سنة  88.92تزايدت االحتياطات الرمسية للصرف حيث انتقلت من 
 ،مليار دوالر، وجاءت هذه الزيادات املتتالية بفعل فائض الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات 162.22أي  0282

 .و اجلدول التايل يبني هذه الوضعية
 0283-0288الفرتة خالل املدفوعات ميزان وضعية:(26):الجدول
 2212 2212 2211 السنوات
 2.321 12.613 16.677 الجاري الخارجي الرصيد
 236.. 22.176 71..22 التجاري الميزان

 f.o.b  26.333 61.627 76.266  الصادرات
 72.226 62.232 61.771 المحروقات

 1.222 13122 1.226 اخرى
 f.o.b -67..26 -21.27. -26...2الواردات
 داخل ،خارج خدمات
 ،صافي العوامل

-3.322 -6.227 -7.322 

 16..2 2.322 2.662 دائن
 .12.62- 12.323- 12.222- مدين
 6.216- 27..2- .2.22- الصافي العوامل دخل
 2.216 2.622 6.622 دائن
 3.272- .6.72- 7.6.2- مدين
 2.276- 2.126- 2.261- الفوائد دفع

 2...6- 6.222- 7.221- أخرى
 المؤسس شركاء حصة منها

 للمحروقات الوطنية
-6..62 -7.262 -2..11 

 2.637 2.172 .2.76 ،صافية تحويالت
 76..2- 2.271- 2.262 المال رأس حساب رصيد

-  .2.22--  المال رأس حساب
 المباشر االستثمار

 )الصافي(
2.262 1.261 1.7.1 

 الرسمية األموال رؤوس
 )الصافية(

-1.231 -2.236 -2.236 

 2.272 2.277 2.276 السحب
 2.677- 2.322- 1.163- اإلستهالك
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 2.266- 1.227- 1.611 ،الصافي والسهو األخطاء
 2.126 12.226 22.161 اإلجمالي الرصيد
 2.126- 12.226- 22.161- التمويل

 االجمالية اإلحتياطات زيادة
 لدى الشراء إعادة (-)

 الدولي النقد صندوق

-22.222 -12.217 -2.22. 

 لالستالم أخرى حقوق
 التوظيف عن ناتجة

2.122 2.1.2 2.176 

 لدى االحتياطات وضعية
 الدولي النقد صندوق

-2.223 -2.227 -2.272 

 االجمالية اإلحتياطات
 )ذهب بدون(

132.226 1.2.771 1.6.212 

 السلع إستيراد أشهر بعد
 العوامل غير من والخدمات

27.672 27.776 22.61. 

 لصادرات الوحدات سعر
 )للبرميل

112..62 11.262 12..22 

 www.douane.gov.dzللجمارك  العامة ،المديرية الجزائر بنك : المصدر

بسنة  مقارنة ضعيفا جد 0283يف  املسجل اخلارجية املدفوعات مليزان اجلاري احلساب يف الفائض يعتربو 
التآكل  اخلصوص وجه على يرتجم، ما هذا) دوالر مليار 89.99) 0288و  (دوالر  مليار 80.40) 0280
سنة  ،فإن اجلانب هذا من .األخرية عشر الثالثة السنوات مي ز الذي االستثمار على االدخار يف للفائض الواضح
 .احملروقات أسعار باخنفاض جمسدة خارجية صدمة غياب يف لكن ،0229سنة  متاثل سنة 0283

التآكل  فإن   ،0283سنة  من الثاين السداسي يف الواردات واخنفاض البرتول أسعار استقرار إىل بالنظر
احلجم  حيث من احملروقات تصدير على القدرة يف النظر يستدعي اخلارجي اجلاري احلساب فائض من القوي
التدابري  ،رغم املرجوة االثار بكامل تأيت مل احملروقات خارج الصادرات تشجيع جمهودات أن   يبدوا ، لذلك إضافة

 يرقى إىل مل الواردات استبدال جمال يف حتقق ما وأن   ،0288يف  اجلزائر وبنك والقرض النقد جملس قبل من املتخذة
 ضمن إمجايل الغذائية غري االستهالكية السلع لواردات النسبية احلصة إن   اخلصوص، وجه على التطلعات مستوى

 يف التحسن النسيب من الرغم على ،(%89.8) 0283و  %(84.5) 0282 بني  قويا   تزايدا عرفت قد الواردات
 رؤوس األموال صايف" لبند عجز وضعية يف دوالر مليار 8.90إىل  ) صايف ( املباشرة االجنبية االستثمارات بند
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 0223سنة  مبوجب دوالر مليار 2.00ب  يقدر عجزا املالية والعمليات املال رأس حساب سجل ، "الرمسية

 أي شبه فقط، دوالر مليار  2.83 يتعدى ال بفائض اخلارجية املدفوعات ميزان إمجايل أقفل لذلك، وكنتيجة
 مليار 02.84) 0288و   )دوالر مليار 80.20) 0280سنيت  يف املسجلني املعتربين الفائضني بعد استقرار

اخلارجية يف  الصدمة عقب اخلارجية املوجدات تشكيل إعادة سنة ،0222سنة  منذ أداء أضعف هوو ( دوالر
8991/8999. 

مقابل  0283هناية ديسمرب  يف دوالر مليار 894.280 )الذهب باستثناء( الصرف احتياطيات قائم بلغ إمجاال، 
 ،التثمني بأثر مرفق ضعيف لالحتياطيات تدفق وضعية يف ، 0280ديسمرب  هناية يف دوالر مليار 892.008

 السداسي يف اجلاري امليزان عجز ، حتت أثر0283جوان  هناية يف دوالر مليار 819.952إىل  مستواها واخنفض
 ضعيفة االحتياطيات زيادة كانت إذا 0283سبتمرب  هناية يف دوالر مليار 898.100إىل  يصعد أن قبل الثاين

 تارخييا منخفض مبستوى متينة، معز زةبقيت  للجزائر اخلارجية املالية الوضعية ، فإن  0288/0280بسنيت  مقارنة
ديسمرب  هناية يف دوالر مليار 3.094مقابل  0283ديسمرب  هناية يف دوالر مليار 3.390(اخلارجي  للدين

02801. 
 للجزائر مبواجهة يسمح مم ا الناشئة، للبلدان املعتادة الكفاية عتبات رتاكمةملا االحتياطيات مستوى يتجاوزوقد 

 التسيري احلذر 0283سنة  يف اجلزائر بنك واصل . اخلارجي االستقرار على واحلفاظ واحملتملة اخلارجية الصدمات
 بواسطة تدابري السيما ،للمخاطر اجليد والتسيري الصارمة املتابعة فأكثر أكثر الرمسية،معز زا الصرف الحتياطات

 مستوى مقبول حتقيق إىل الوقت نفس يف وسعيا خسارة، أي من االستثمارات مال رأس حلماية مالئمة احرتازية
  .ضعيفة عاملية فائدة معدالت وضعية استمرار اإلعتبار بعني أخذا العوائد من

% 3.23قدره  عائدا االمريكية املتحدة الواليات يف سنوات لعشر العمومية اإلقرتاضات سجلت، 0283 هناية يفو 

 التسيري احلذر يساهم ،أخرى جهة األجل من نفس من األملانية العمومية املالية لألوراق% 8.90مقابل 
 يتميز بإدارة ظروف يف املتوسط، املدى اخلارجي على املايل االستقرار يف اجلزائر لبنك للصرف الرمسية لالحتياطات

 . األساسي التوازين مستواه من قريبة إلبقائه للدينار، الفعلي الصرف سعر لسياسة مرنة
 
 
 

                                                 

04ص , مرجع سابق , ة لويز  قطافة -  1
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 :الفصل الثانيخالصة 
إن وجود التبادل الدويل بني خمتلف الشعوب والدول شيء ضروري تفرضه متطلبات احلياة الدولة بشىت         

مكوناهتا وخاصة االقتصادية منها وعليه فإن الدول تلجأ لتنظيم اقتصادها الداخلي وحتاول إجياد السياسات 
خالل التحكم يف تدفق خمتلف الصادرات والواردات اليت  ميكن التجارية املالئمة حتد من نزيف ثرواهتا وهذا من 

وعليه توصلنا إىل , قياسها مبؤشرات تستنبطها  من ميزان املدفوعات الذي يظهر املركز املايل للدولة اجتاه بقية العامل
سنوات وتطور وضعيته خالل ال, معرفة توازن وإختالل ميزان املدفوعات وخصائص ميزان املدفوعات اجلزائري

(0220-0283). 
 
  
 



 :الفصل الثالث

 جة سعر محاولة نمذ

الصرف على ميزان  

المدفوعات خالل 

 0222/0202السنوات 
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:تمهيد   

بعد التحليل النظري واإلقتصادي لسعر الصرف وميزان مدفوعات يف اجلزائر سنحاول يف هذا الفصل 
تباع خطوات منهج اإلقتصاد القياسي حيث يعتمد على تصورات النظرية إبالدراسة القياسية هلذه الظاهرة وذلك ب

ويتضمن هذا الفصل التطبيقي بدراسة القياسية لتأثري  اإلقتصادية اليت تعكس العالقات العامة ملتغريات النموذج،
سعر الصرف على ميزان املدفوعات معتمدين بذلك على النظرية اإلقتصادية وذلك باستخدام الطرق القياسية 
واإلحصائية اليت تعترب وسيلة وأداة هامة يف فهم الظواهر اإلقتصادية باإلعتماد على العالقات السببية مث صياغة 

ج  وتقديره مث الدراسة اإلحصائية واإلقتصادية والقياسية وأخريا يتم حماولة التنبؤ بالنموذج وحتليل نتائج النموذ 
 م   0241_  0222تقدير النموذج القياسي خالل الفرتة 

 التحليل القياسي لميزان المدفوعات الجزائري : المبحث األول

قياسي يربز العالقة الرياضية بني سعر الصرف وميزان  سنحاول يف هذا املبحث بتقدير منوذج إقتصادي
 .املدفوعات باالستعانة بتقنية اإلحندار اخلطي البسيط 

دراسة تطورات ميزان المدفوعات: المطلب األول   

م، مث دراسة تطور  0241_  0222ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة  سنقوم أوال بدراسة تطور 
حسب ما جاء يف النظريات اإلقتصادية واجلدول التايل  بينهماعالقة اليف نفس الفرتة مع توضيح  سعر الصرف

 :يبني املتغريات اإلقتصادية املستعملة يف النموذج 

 0202_  0222جدول المتغيرات اإلقتصادية المستعملة في النموذج في الفترة  05الجدول رقم 

 سعر الصرف ميزان المدفوعات السنوات
2000 7.57 75.26 
2001 6.19 77.22 
2002 3.65 79.68 
2003 7.47 77.39 
2004 9.25 72.06 
2005 16.94 73.28 
2006 17.73 72.65 
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2007 29.55 69.29 
2008 36.99 64.58 
2009 3.86 72.65 
2010 15.33 74.39 
2011 20.06 72.94 
2012 12.057 77.54 
2013 0.134 79.37 
2014 -5.88 80.58 

 www.bankofalgeria.dz  البنك اجلزائري: املصدر 

    data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-DZ   البنك الدويل

 : 0202_  0222في الجزائر في الفترة  ميزان المدفوعاتدراسة تطور : 20الشكل رقم

 
 (Eviews)باستعمال برنامج  من اعداد الطالب:المصدر

يف تطور وهذا يعود إىل كانت  0222يف سنة ميزان املدفوعات اجلزائري وضعية نالحظ من خالل املنحىن أن 
وهذا راجع إىل العجز  0220إىل  0222مث بداء يف تراجع من سنة , مليار دوالر 7..7بإرتفارع أسعار البرتول 

يف يف حني بداء يف حتسن , مليار دوالر ...5مليار دوالر إىل  .. .7يف راس املال وإخنفض إسعار البرتول من 
 .مليار دوالر 33..5ميقدار  0222إىل  0220هذه املرحلة مر مبرحلة اإلنتعاش من سنة 
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 0242مث حتسن يف سنة , مليار دوالر .5.2قدار مب 0223بينما تراجع مستمر يف إسعار البرتول يف سنة 
مر مبرحلة الركود وهذا  0241إىل سنة  0240و يف سنة , مليار دوالر .02.2إىل  55..4مبقدار من  0244و

 .مليار دوالر 2.451كان مقدره   0245مرور بسنة  -22..إىل 40.2.7 راجع إىل ترجع أسعار البرتول ب 

وتقدير النموذج القياسي   صياغة: المطلب الثاني   

بتطبيق طريقة   (Eviews)معتمدين يف ذلك على برنامج  البسيطباستعمال تقنية اإلحندار اخلطي 
، وسنتطرق يف هذا املطلب إىل صياغة ةألهنا تعطي مقدرات غري متحيز  (MCO)املربعات الصغرى العادية 

 .النموذج القياسي للظاهرة حمل الدراسة مث تقدير هذا النموذج 

 : ـ صياغة النموذج  0

إن صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج وقبل التعرف على الشكل الرياضي للدالة املراد 
 : دراستها نشري يف البداية إىل رموز خمتلف املتغريات املستعملة يف الدراسة و هي كالتايل 

سعر  تتمثل يف   :ر المستقلالمتغي(BP)الذي يرمز له بالرمز  ميزان املدفوعات   يتمثل يف  :المتغير التابع 
  (TCH) ويرمز له بالرمز  الصرف

املتغريات اليت يتضمنها النموذج القياسي، وبعد مجع البيانات املتعلقة بكل  حتديد بعد :الشكل الرياضي للنموذج
 : املتمثل يف الدالة التالية و  يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذجمتغري 

            

من أجل دراسة هذه الدالة و تغرياهتا نقوم باستخدام أسلوب اإلحندار اخلطي البسيط الذي يساعدنا يف تقدير 
 : النموذج القياسي و الصيغة الرياضية للنموذج املراد دراسته هي كالتايل 

                 
:  حيث   

t متثل الزمن أي قيمة املتغري يف السنة :   t 
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ميزان املدفوعات    متثل:   BP 

سعر الصرف   ميثل:   TCH 

: ـ تقدير النموذج  0  

 (MCO)لتقدير النموذج القياسي املعرب عن الظاهرة اإلقتصادية نستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية 

باعتبارها تعطي مقدرات خطية غري متحيزة ويقودنا ذلك إىل معرفة املعايري للحكم على جودة هذه املقدرات 
عموما من املفروض أن تكون قيم املعامالت املقدرة قريبة من القيم احلقيقية، وبالتايل تعترب طريقة املربعات الصغرى 

به من خصائص وفرضيات لتقدير منوذج اإلحندار اخلطي  من أحسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية وذلك ملا متتاز
 .البسيط

بعد إدخال بيانات متغريات الدراسة املتمثلة يف تأثري سعر الصرف على ميزان املدفوعات يف الربنامج  
 : كمايلي   (05)حتصلنا على نتائج التقدير للنموذج إنطالقا من اجلدول  رقم  (Eviews)اإلحصائي

 بسيطنتائج تقدير النموذج الخطي ال : 20الجدول رقم

Dependent Variable: YT   
Method: Least Squares   
Date: 05/16/16   Time: 19:12   
Sample: 2000 2014   
Included observations: 15   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          C 184.2064 25.42183 7.245994 0.0000 

X1 -2.307839 0.340292 -6.781943 0.0000 
          R-squared 0.779641     Mean dependent var 12.06007 

Adjusted R-squared 0.762691     S.D. dependent var 11.16014 
S.E. of regression 5.436597     Akaike info criterion 6.347750 
Sum squared resid 384.2357     Schwarz criterion 6.442156 
Log likelihood -45.60812     Hannan-Quinn criter. 6.346744 
F-statistic 45.99475     Durbin-Watson stat 2.082797 
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Prob(F-statistic) 0.000013    
 .(Eviews) باستعمال الربنامج اإلحصائي(05)من اجلدول رقم  من إعداد الطالب إنطالقا:  املصدر          

 :من اجلدول ميكن كتابة الصيغة النهائية للنموذج كمايلي 
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 الدراسة التحليلية والتنبؤية للنموذج المقدر: المبحث الثاني 

لدراسة مدى صالحية النموذج  وتتمثل هذه الدراسة يف التحليل اإلحصائي واإلقتصادي  للنموذج املقدر  
البد من إجراء جمموعة من اإلختبارات وذلك ملعرفة مدى صالحية النموذج من منظور منطق النظرية اإلقتصادية 

                                                               .                                      ومدى صالحيته من الناحية اإلحصائية مث إختباره من الناحية القياسية وإستخدامه يف عملية التنبؤ 
 للنموذج المقدر إلحصائية و اإلقتصادية الدراسة ا: المطلب األول 

: أ ـ التفسير اإلحصائي   

إلجراء هذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت وذلك : ـ إختبار المعنوية الفردية للمعالم المقدرة  0
معامل النموذج، ومن مث تقييم تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع، واجلدول التايل يوضح معنوية   لتقييم معنوية

 :كل معلمة يف النموذج 

جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة في النموذج:  20الجدول رقم  

 املقدرات املعامالت               
 الثابت          2.16 2,222
2,222 2.16           TCH 

 .2من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول : املصدر 
 

 
، % .وإلجراء هذا اإلختبار نقوم مبقارنة إحصاءة ستيودنت احملسوبة مع اجلدولية عند مستوى معنوية 

 :وفقا للفرضية التالية 

         

         

:حيث   
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 .متثل فرضية العدم و تعين املعلمة ليس هلا معنوية إحصائية:    

 .متثل الفرضية البديلة و تعين املعلمة هلا معنوية إحصائية:    .

 :   ـ إختبار معنوية 

         

         

هلا    ، و منه    و نقبل    وبالتايل نرفض                    : من خالل اجلدول نالحظ أن 
 .معنوية إحصائية 

 :   ـ إختبار معنوية 

         

         

هلا    ، و منه    و نقبل    و بالتايل نرفض                    : من خالل اجلدول نالحظ أن 
 .معنوية إحصائية

 : إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج  ـ 0

 :، وفقا للفرضية التالية (Fisher)املعنوية اإلمجالية للنموذج يستخدم إختبار  إلختبار 

               
                    i     

. ل فرضية العدم وتعين النموذج ليس له معنوية كليةمتث:      

يوجد على األقل متغري مستقل واحد له تأثري على أو  تعين النموذج له معنوية كليةمتثل الفرضية البديلة و :    
 . املتغري التابع 

                   (0)اجلدوللدينا إحصائية فيشر احملسوبة من خالل 
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:    هي كمايلي %  .أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

        
          

 . النموذج له معنوية كلية و بالتايل   و نقبل    فإننا نرفض                     : مبا أن 

 :ب ـ التفسير اإلقتصادي 

املقرتح ميثل العالقة حمل  لبسيطتدل قيمة معامل التحديد املتعدد على أن منوذج اإلحندار ا:            
من التغريات اليت حتدث يف ميزان املدفوعات هي ناجتة عن التغريات يف  % .77,3الدراسة متثيال جيدا، حيث أن 

 .تبقى لعوامل غري مشخصة %  00,21سعر الصرف، أما 

إشارة معلمة سعر الصرف سالبة وهذا يدل على وجود عالقة عكسية بني ميزان املدفوعات وسعر الصرف، 
اإلقتصادية، حيث أنه إذا تغري سعر الصرف بوحدة واحدة وهذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة ومنطق النظرية 

 .وحدة        : فإن ميزان املدفوعات يتغري بـ 

من خالل الدراسة اإلحصائية واإلقتصادية للنموذج اخلطي املقدر وجدنا أن سعر الصرف يؤثر إحصائيا 
من الناحية القياسية ملعرفة مدى إنسجامه وتطابقه مع  على ميزان املدفوعات، سنقوم االن بإختباره وإقتصاديا

 .الفرضيات اخلاصة به 

للكشف عن وجود أو عدم وجود مشكل اإلرتباط الذايت لألخطاء  :اإلرتباط الذاتي لألخطاء  ـ إختبار0
 :حيث تسمح هذه اإلحصاءة باختبار الفرضية التالية   (DW)نستخدم إختبار ديربني واتسون

        

                            

.متثل فرضية العدم و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء :      

 .متثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء :     

 : الذايت من الدرجة األوىل منط اإلحنداريتخذ  uو يفرتض يف هذا اإلختبار أن اإلرتباط الذايت لقيم 
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 :مبوجب الصيغة التالية  DWوبالتايل حتسب قيمة 

   
          

  
   

   
  

   

 

 

 :   تحديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة  ( : 02) الشكل 

 

 إرتباط ذايت سالب
    

 قــرار غري لألخطاءإرتباط ذايت عدم وجود  قــرار غيــر
 ومـــحمس     ومـــحمس

 DW=2,08 

 إرتباط ذايت موجب
    

1 4-dl=2.92 4-du=2.64 0 du=1.36    dl=1.08 0 

و بالتايل نقبل فرضية العدم و منه ال يوجد       واقعت يف منطقة DW=2,08نالحظ أن قيمة 
 .إرتباط ذايت لإلخطاء من الدرجة األوىل

للكشف إذا كان هناك جتانس أو عدم (white)سيتم إعتماد إختبار وايت  :تجانس تباين األخطاء  ـ إختبار 0
  جتانس األخطاء، والذي يعتمد على وجود عالقة بني مربع البواقي 

 واملتغريات املستقلة   

 :ونقوم بإختبار الفرضية التالية 

     
 
     

 
     

 
       

 
   

 .متثل فرضية العدم و تنص على جتانس تباين األخطاء:  :  
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 : حتصلنا على نتائج التقديرالختبار وايت التالية  (Eviews)و باستعمال برنامج  05إنطالقا من اجلدول رقم 

 ( White )نتائج التقدير الختبار وايت :  20الجدول رقم 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.736021     Prob. F(2,12) 0.4994 

Obs*R-squared 1.638997     Prob. Chi-Square(2) 0.4407 

Scaled explained SS 1.590113     Prob. Chi-Square(2) 0.4516 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/16/16   Time: 20:14   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2713.832 2695.022 -1.006980 0.3338 

X1^2 -0.534039 0.502169 -1.063465 0.3085 

X1 76.68265 73.64997 1.041177 0.3183 
     
     R-squared 0.109266     Mean dependent var 25.61571 

Adjusted R-squared -0.039189     S.D. dependent var 42.61630 

S.E. of regression 43.44332     Akaike info criterion 10.55765 

Sum squared resid 22647.87     Schwarz criterion 10.69926 

Log likelihood -76.18236     Hannan-Quinn criter. 10.55614 

F-statistic 0.736021     Durbin-Watson stat 2.359637 

Prob(F-statistic) 0.499444    

 

 (Eviews)باستعمال الربنامج اإلحصائي  (.2)من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم : املصدر 
 

 :   إختبار ثبات التباين باستخدام إحصاءة 

                   

 : وفق العالقة التالية   نقوم حبساب إحصاءة 

                    

 :اجلدولية التالية    مث نقارهنا مع إحصائية 
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                : الحظ أن ن   
وبالتايل األخطاء متجانسة التباين أي    و منه نقبل فرضية العدم     

 .هناك ثبات التباين األخطاء 

والذي يسمح باختبار الفرضية  jarque beraسنعتمد على إختبار  :ـ إختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء 3
 :التالية 

 .اخلطأ العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي:     

 .اخلطأ العشوائي ال يتبع التوزيع الطبيعي:      

لتوزيع األخطاء العشوائية jarque beraتوضيح إختبار : 03الشكل

0

1

2

3

4

5

6

-15.0 -12.5 -10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5

Series: Residuals
Sample 2000 2014
Observations 15

Mean       9.47e-15
Median   1.823848
Maximum  6.800443
Minimum -12.68189
Std. Dev.   5.238836
Skewness  -1.116568
Kurtosis   3.583304

Jarque-Bera  3.329461
Probability  0.189242

 
 (Eviews)من إعداد الطالب باستعمال برنامج : المصدر  

،           احملسوبة  من خالل النتائج املتحصل عليها  نالحظ أن إحصائية جارك بريا
                2,001واإلحتمال املرافق هلا 

  نقارن قيمة جارك بريا مع إحصائية 
 :اجلدولية التالية   
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              JB: نالحظ أن 
التوزيع وبالتايل األخطاء العشوائية تتبع    و نرفض    و منه نقبل     

 .الطبيعي

 لنموذج المقدر ستخدام ابابميزان المدفوعات التنبؤ : المطلب الثاني 

سعر الصرف على  مبزان املدفوعات قد إستطعنا من خالل النموذج املتحصل عليه من معرفة مدى تاثري ل
واإلقتصادية مث إختبار مدى حتقق خالل فرتة الدراسة وبعد القيام باختبار النموذج املقدر من الناحية اإلحصائية 

 .     لقياسي يف التنبؤ الفرضيات اخلاصة بالنموذج سيتم إستخدام هذا النموذج ا

 :ومن اجل القيام بعملية التنبؤ نتبع اخلطوات التالية

الختبار إستقرارية النمودج نعتمد على دالة قياس مدى إستقرار تقديرات النموذج خالل فترة الدراسة : أوال 
 :اإلرتباط الذايت و اجلزئي كما هو موضح يف الشكل التايل 

 دالة اإلرتباط الذاتي و الجزئي: 22الشكل رقم 

 (Eviews)من إعداد الطالب باستعمال برنامج : المصدر 
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الذايت واجلزئي نالحظ أن سلسلة البواقي للنموذج تقع داخل جمال الثقة وهذا يفسر أن  من خالل دالة اإلرتباط
 .السلسة مستقرة 

 مدى مقدرة النموذج على التنبؤ: ثانيا 

على الرغم من أن معلمات النموذج هلا معنوية إحصائية كبرية إال أن مقدرة النموذج غلى التنبؤ قد تكون  
 وهذا ما يوضحه الشكل, النموذج على التنبؤ نستعني مبعيار عدم التساوي لثايل و ملعرفة مدى مقدرة, حمدودة

 :املوايل 

إختبار معامل ثايل توضيح: 05الشكل 
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Forecast: YTF

Actual: YT

Forecast sample: 2000 2014

Included observations: 15

Root Mean Squared Error 5.061197

Mean Absolute Error      3.907170

Mean Abs. Percent Error 97.16869

Theil Inequality Coefficient  0.160461

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.062150

     Covariance Proportion  0.937850

 (Eviews)من إعداد الطالب باإلعتماد على برنامج : المصدر  

من خالل الشكل نالحظ أن النموذج املقدر له مقدرة تنبؤية مقبولة و هذا من خالل معامل ثايل حيث أنه     
 . تكون مقبولة النموذج له مقدرة تنبؤية  ، ما يفسر على أن         قيمته صغرية 

بعد دراسة صالحية النموذج املقدر تبني لنا أن له  :(0200-0202)للسنواتـ التنبؤ بميزان المدفوعات  0
م ،  0241_  0222يف الفرتة يزان املدفوعات مقدرة تنبؤية تكون مقبولة ومن أجل احلصول على القيم املقدرة مل

 :التايل  شكلنقوم بتعويض قيم سعر الصرف يف النموذج املقدر كما هو مبني يف ال
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 0202_  0222 ميزان المدفوعاتالفعلية و القيم المقدرة لمقارنة منحنى القيم  : 06الشكل

 
 (Eviews)من إعداد الطالب باإلعتماد على برنامج : المصدر 

نالحظ من خالل اجلدول واملنحىن أن القيم املقدرة باستعمال النموذج املتحصل عليه هي تقارب القيم 
 .حمل الدراسة متثيال حسناالظاهرة الفعلية وهذا ما يؤكد أن النموذج املقدر ميثل 

علينا أوال التنبؤ بقيم سعر الصرف  حيث  2022،  0202وللتنبؤ بقيم ميزان املدفوعات للسنوات 
سنفرتض أنه سيواصل تطوره على نفس النمط وبالتايل نستخدم معادلة اإلجتاه العام أي تطور قيم سعر الصرف 

حتصلنا على معادلة اإلجتاه العام ( XLSTAT)ل برنامج باستعما (.2)بداللة الزمن وإنطالقا من اجلدول رقم
 :لسعر الصرف على النحو التايل
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 سعر الصرفتقدير معادلة اإلتجاه العام ل:  21الجدول رقم

Paramètres du modèle : 
      

        

Paramètre Valeur Ecart-type 
t de 

Student Pr > t 
Borne inférieure 95 

% 
Borne supérieure 95 

% 
 Constante -63,748 530,077 -0,120 0,906 -1208,909 1081,413 
 T 0,069 0,264 0,261 0,798 -0,502 0,640 
 L'équation du modèle s'écrit : TCH =  -63,7476428571459 + 6,89285714285729E-02*T  
 XLSTAT باستعمال برنامج (20) من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم: المصدر  

 : من اجلدول تكتب املعادلة كمايلي 

                    

 

بعد تعويض السنوات يف معادلة اإلجتاه العام سنحصل على قيم سعر الصرف املتنبأ هبا كما هي موضحة 
 :يف اجلدول التايل 

سعر الصرفج التنبؤ بقيم نتائ:  02الجدول رقم   

 المتغير السنوات 0202 0200
75.77 75.632  TCH 

 من إعداد الطالب: المصدر 

بعد القيام بالتنبؤ بقيم سعر الصرف سنقوم بتعويض القيم احملصل عليها يف النموذج املقدر لنتحصل قيم 
 : كما هو مبني يف اجلدول التايل   ،  0200،  0202ميزان املدفوعات خالل السنوات 

بميزان المدفوعاتنتائج التنبؤ :  00الجدول رقم   

 السنوات 0202 0202
9.40 9.72 BP 

 من إعداد الطالب: المصدر 
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:خالصة الفصل   

حاولنا من خالل هذا الفصل بدراسة قياسية لتأثري سعر الصرف على ميزان املدفوعات يف اجلزائر خالل 
م  وذلك باستخدام الطرق واألساليب الكمية ومناهج اإلقتصاد القياسي هبدف مدى  0241_  0222الفرتة 

تأثري سعر الصرف على ميزان املدفوعات وبعد ذلك مت بناء وتقدير منوذج قياسي مث متت معاجلة هذا النموذج 
موذج مث التنبؤ باستخدام معايري إقتصادية وإحصائية وذلك هبدف معرفة مدى توافق الفرضيات املوضوعة حول الن

 .بالنموذج املقدر
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 :العامة ةخاتم

هو  فسعر الصرف ,سعر الصرفو ميزان املدفوعات لقد بدأنا حبثنا هذا جبملة من املفاهيم املتعلقة بكل من 
تلك الصورة اليت ينعكس عليها تطور الدولة من عدمه وكذا األمر بالنسبة مليزان املدفوعات الذي هو عبارة عن 

وال ميكن بأي حال ، سجل إحصائي يوجز بأسلوب منهجي منظم ملا جيري من املعامالت يف ظل اإلقتصاد معني
وجدورها والرجوع إىل إطار الطبيعي وسياقها العام  من األحوال فهم الظواهر اإلقتصادية إال بعد اخلوض يف أصوهلا

وهذا إعتمادا على طرق حتليلية تساعد على إعطاء صورة واضحة عن الظواهر , ودراسة تطورها عرب الزمن
ومنه جاءت درستنا كدعم ملوضوع يشكل أحد أهم األفكار العصرية اليت شغلت حيزا ال يستهان به , اإلقتصادية

 .الظواهر آال هو موضوع سعر الصرف ومدى تأثريه يف ميزان املدفوعات يف جمال حتليل هذه 

حيث تطرقنا , فقد تعرفنا يف جانبه النظري الوصفي بإعطاء حملة عن كل من ميزان املدفوعات وسعر الصرف
 .يف الفصل األول إىل املفاهيم عامة حول ميزان املدفوعات وأمهيته وهياكله وكذا سعر الصرف وإنواعه وظائفه

أما فيما خيص الفصل الثاين فقد يهدف إىل حتليل واقع ميزان مدفوعات اجلزائري من حيث توازن وإختالل ميزان 
 مشاكل التنبؤ مبيزان املدفوعات اجلزائريوخصائصه و , املدفوعات ومعرفة أسباب ومقايس إختالل هذا امليزان

 . 0222/0202ودراسة وضعيته خالل السنوات 

وإىل توصلنا إىل ربط عالقة بني الفصل األول والثاين من خالل الفصل الثالث الذي تطرقنا فيه إىل إسقاط 
 :حيث ومن خالل حتلينا ملعطيات هذا اجملال توصلنا إىل , ما سبق على حالة اجلزائر

 عتمدة اليت تتمشى أن سعر الصرف ظاهرة دولية تتغري بيغري املؤثرات احمليطة به وكذا تيعا ألنظمة الصرف امل
 .ومتطلبات الدولة ومنط التبادل الدويل 

  أن ميزان املدفوعات يعكس مستوى آداء اجلهاز اإلنتاجي للدولة ومدى قدرهتا على املنافسة يف األسواق
 .العاملية ومدى إرتبارط اإلقتصاد الوطين ببقية اإلقتصاديات العاملية 

 فوعات تستوجب تدخل السلطات املسؤولة قصد إختاذ القرارات إن اإلختالالت اليت يتعرض هلا ميزان املد
 .أمهها اإلعتماد على سعر الصرف لعالج هذا اإلختالل 

  إن اإلعتماد على سعر الصرف يكون يف أغلب األحيان بإجراء عملية التخفيض يف قيمة العملة احمللية
ملالحظ جيد أن هذا امليكانيزم ليس إال أن ا, وبالتايل العمل على رفع الصادرات والضغط على الواردات
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, مبعىن آخر ال يكون بالضرورة التحسن اإلجيايب ولعل أبرز مثال حي واقعي هو حالة اجلزائر, حتمي النتجة
 .فبالرغم من التخفيض إال أن النتائج مل تكن يف مستوى النتائج املنتظرة ونظرا لضعف جهازها اإلنتاجي

 جلزائر حققت نتائج إذ عرف ميزان املدفوعات عجز مستمر وهو األمر إن سياسة الرقابة على الصرف يف ا
غري أن املالحظ جيد أنه وبالرغم , الذي دفع بالسلطات النقدية إىل حترير التجارة اخلارجية وسعر الصرف

من هذه اخلطوة إال أن الصادرات اجلزائرية الزالت تعاين من األحادية وهو ما شكل عائقا أمام السلطات 
 .دية يف اجلزائرالنق

 :اإلقتراحات التي ندعم به الموضوع والمتمثل فيمايلي التوصيات و 

 صادرهتا مما يضمن هلا اإلبيعاد النسيب عن تغريات األسواق العاملية  على الدولة العمل على تنويع. 
 وإعطاء صورة  اإلملام جبميع املعلومات واملعطيات الكافية اليت من شأهنا بناء تنبؤات حول سري اإلقتصاد

 .واضحة عن ميزان املدفوعات 
   معاجلة مشكلة املديونة اخلارجية. 
  معاجلة مشكلة أحادية الصادرات من خالل تنويع الصادرات يف جمال الزراعة ألنه احلل البديل عن

 .احملروقات 
  تطبيق سعر الصرف املزدوج حيث يكون منخفضا بالنسبة ملستوردي السلع الثانوية. 

فاحلل , لقول بالرغم من أمهية سعر الصرف و بليغ أثره على ميزان املدفوعات إال أنه غري كايف وخالصة ا
يكمن يف إسرتاتيجية إقتصادية شاملة وخنتم موضوعنا باحلكم أن ليس ما يطبق يف اإل قتصاديات العاملية ويكون 

ر من منطلق أن عملية التخفيض تؤثر على له آثار إجيابية بأنه قاعدة واحلالة يف عملية التخفيض اليت هبا اجلزائ
لكن الظاهر أنه كان من األوىل , الصادرات والواردات دون أن تأخذ على عاتقها القيام بدراسة هلذا التخفيض

 ...إقرتاح حلول تنطبق على حالتنا وليس إتباع ما طبقه الغري وجنحوا به

و أن نكون قد أصبنا , تواضع يف ميزان حساتناويف األخري نرجو من املوىل عز وجل أن جيعل عملنا هذا امل
واحلمد هلل الذي تتم , بعضا من الصواب بداية من إختيار املوضوع وصوال إىل اإلحاطة واإلملام جبوانبه املختلفة

 .بفضله الصاحلات وبعونه تتم الغايات



 

 

  

 

 

 

              

 



: الملخص  

 اعإعباار خايية اعإتبصاد دراسة أثر تغري سعر الصرف على  ميزان املدفوعات اجلزائري مث األخذ بعنيأن 
اجلزائري واليت متكن من أن الصادرات تعبمد على تطاع احملروتات بالدوالر اعإمريكي أما الواردات فمجملها بعملة 

طريقة البكامل املبزامن مت البأكيد من عدم وجود العالتة السااية بني سعر الصرف األورو و وبإسبعمال  األورو،
رييد ميزان املدفوعات اجلزائري من جهة و بني سعر الصرف الدوالر و رييد امليزان املدفوعات اجلزائري من جهة 

 . أخرى 

 الكلمات المفتتاحية

 اجلزائر -زامن البكامل املب -امليزان البجاري  -سعر الصرف 

Résumé : 
d'étudier l'impact des variations du tauxde change sur la balance of payments 

algérienne. Nous avons utilisé la méthodede la cointégration pour tester une 

causalité entre le taux de change de l'Euro etdu Dollar Américain par rapport à 

l'équilibre de la balance of payments. 
Les résultats ont montré la non présence d'une telle causalité malgré la 

spécificité de l'économie algérienne en matière d'exportation en Dollars et 

d'importation en Euro. 

Mots clés : 
–Taux de change - Balance Commerciale – Cointégration - Algérie 
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جامعة أكلي حمند أو احلاج ,ختصص إقتصاديات مالية و بنوك ,يف العلوم اإلقتصادية  ماسرت رسالة , الجزائر

.0214 -0213, لبويرة ,  

رسالة  ، برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدوليسياسة الصرف في اطار سعيدي نعمان ،   -1
.1999 -1991ماجستري يف العلوم االقتصادية معهد العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ،   

رسالة ماجسرت يف ,  آثار سياسات أسعار الصرف على الميزان التجاري, ولد موالي الشريف إدريس -1 
.1991-1991 ,املدرسة العليا للتجارة,فرع مالية علوم التسري  

المجالت:ثالثا  

 , 11جملة الباحث العدد,ميزان املدفوعات اجلزائري يف ظل االنضمام للمنظمة العاملية لتجارة ,اجلوزي مجيلة -1
0210.  

 



 ق ائمة المراجع
 

 

 

:و المواد و المراسيم التنظيمية و الجريدة الرسمية تقارير: رابعا  

 , االقتصادي و االجتماعي تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي االولاجمللس الوطين  -1

1999.  

حالة , اآلثار االقتصادية لتخفيض قيمة العملة في االقتصاديات الناميةبوعرتوس ، احلق مولود،عبد لعرابة-0
. 1999-1999,،جامعة منتوري قسنطينة ,حبث  تقرير هنائي لوحدة,اجلزائر   

:المواقع اإللكترونية:خامسا  

-http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm                                       بنك اجلزائر 

   

 - data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-DZ 

                                                                                                                                                          دويل بنك
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