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يعتبر سعر الصرف ألاداة التي تعتمد عليها اقتصاديات العالم في تفسير ألامور املتعلقة بالتجارة الخارجية 

الذي يتم تحديده عن طريق آلية ما  حيث أنه يسهل عملية تبادل العمالت التي تتم وفق معدل التبادل ،

بتدخل السلطات النقدية ، وتبرز أهمية سعر الصرف في عاملنا املعاصر في كيفية تحديده ومعرفة تغيراته 

املستقبلية ولقد اختلفت آلاراء النظريات في تفسيره وتحديد مؤشراته على املدى الطويل والقصير ، فسعر 

على مستوى الاقتصاد الكلي وذلك نظرا التساع آلاثار التي تترتب على الصرف أحد أهم العوامل في الدولة 

من أسعار الاستهالك ، فضال عن تأثيراته على امليزان التجاري  تغير هذا املعدل على الدخل وإلانتاج ومؤشر 

فاض في تدفقات التجارة من الصادرات والواردات ، هذا التغير قد يأخذ صورة ارتفاع في سعر العملة أو الانخ

 .سعرها ، ولكل من هذين التغيرين تأثيره على امليزان التجاري ومؤشرات اقتصادية أخرى 

منهجية مكنتنا املطروح وذلك من خالل الاعتماد على  ل وقد حاولنا من خالل دراستنا إلاجابة على التساؤ 

الصرف ، التي ر من فهم هذا التوازن وتحديد مواضع الخلل فيه ومحاولة عالجها من خالل سياسة سع

تعددت أوجه استخدامها من طرف الدول ، وقد شكلت سياسة التخفيض كتغيير إداري ألسعار الصرف الحل 

 .ألاكثر انتهاجا من قبل الدول النامية ، التي يعد العجز في ميزان مدفوعاتها ميزة لها 

 :ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من هذه الدراسة مايلي 

 صرف الدينار الجزائري عدة تطورات ترمي في مجملها إلى مسايرة ديناميكية النظام  شهد نظام

املحلية ، كله قصد رفع مستوى أداء مستوى الاقتصاد من النقدي الدولي والقرارات الاقتصادية 

 .أجل تحقيق توازن في ميزان املدفوعات 

  البترول والغاز الطبيعي يجعل  –إن اعتماد الاقتصاد الجزائري بالدرجة ألاولى على املحروقات

 .ألاسعار العاملية للبترول منه رهينة تقلبات 

  يعاني الاقتصاد الجزائري من اختالل في القنوات املصرفية والتي حالت دون تحقيق توازن بين

 .أدى بدوره إلى تحفيز نشاط السوق املوازي للصرف العرض والطلب على العمالت ألاجنبية ، ما 

 يض لم تؤدي إلى حدوث تحسين مباشر على امليزان والتوازن الخارجي ألن هذا سياسة التخف

ألاخير  غير حساس في املدى القصير لتغيرات أسعار الصرف ، كما أثبتت نتائج الدراسة ، وأن 

الفائض املشهود في امليزان التجاري في العقود املاضية سببه تحسن أسعار البترول ، وليس 

تخفيض املتتالية للدينار الجزائري ويمكن أن يعود العجز في امليزان النعكاسات عمليات ال

 .التجاري بمجرد تراجع أسعار املحروقات كما هو الحال آلان 

  من خالل الدراسة القياسية تبين أنه توجد عالقة عكسية بين سعر الصرف وامليزان التجاري

ن النموذج املتحصل عليه صالح وهذه النتيجة تتوافق مع منطق النظرية الاقتصادية ، كما أ

 .من الناحية الاحصائية والاقتصادية والقياسية وله مقدرة تنبؤية مقبولة 

 :التوصيات والاقتراحات البحث          

 ات الصرف بالعملة الصعبة بالخارجتسيير حذر الحتياط. 

 الارتباط الحالي بسعر املحروقات تنويع الاقتصاد وفك. 

  الصرف مع السياسات الاقتصادية ألاخرى تنسيق سياسة سعر. 
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  تنويع الاقتصاد وفك الارتباط الحالي بسعر املحروقات ، ووضع استراتيجية لتنويع هيكل

 .الصادرات والواردات ، بالتحول من تصدير املواد الخام الى تصدير منتجات صناعية 

 املخطط  اقتراح قانون مالية تكميلي يوصف بالتقشف في الانفاق الحكومي خارج

الخماس ي والضغط على الواردات مع املحافظة على مداخيل العائالت ووضعية الجباية 

 دون الاستخدام الواسع الحتياطات الصرف وصندوق ضبط الايرادات 

 :آفاق البحث 

 :ومن أهم هذه املسائل مايلي وافيا من الدراسة والتحليل       

من خالل دراستنا ملوضوع أثر تقلبات سعر الصرف على امليزان التجاري وتحليلنا لواقع هذه   

الظاهرة على الاقتصاد الجزائري بدت فيه جوانب مهمة ومسائل بحثية تستدعي من الباحثين 

الاقتصاديين التطرق لدراستها وتحليلها ، ولذلك نقترح بعض املواضيع التي نراها جديرة ألن 

 :إشكالية ملواضيع وأبحاث أخرى تكون 

  دراسة قياسية ألثر تقلبات سعر الصرف الينار الجزائري مقابل للدوالر والاورو على

 .تحرير التجارة الخارجية

  أثر تقلبات أسعار البترول على التجارة الخارجية. 
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يعتبر سعر الصرف ألاداة التي تعتمد عليها اقتصاديات العالم في تفسير ألامور املتعلقة بالتجارة الخارجية 

حيث أنه يسهل عملية تبادل العمالت التي تتم وفق معدل التبادل ، الذي يتم تحديده عن طريق آلية ما 

في كيفية تحديده ومعرفة تغيراته  بتدخل السلطات النقدية ، وتبرز أهمية سعر الصرف في عاملنا املعاصر 

املستقبلية ولقد اختلفت آلاراء النظريات في تفسيره وتحديد مؤشراته على املدى الطويل والقصير ، فسعر 

الصرف أحد أهم العوامل في الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي وذلك نظرا التساع آلاثار التي تترتب على 

من أسعار الاستهالك ، فضال عن تأثيراته على امليزان التجاري  اج ومؤشر تغير هذا املعدل على الدخل وإلانت

تدفقات التجارة من الصادرات والواردات ، هذا التغير قد يأخذ صورة ارتفاع في سعر العملة أو الانخفاض في 

 .سعرها ، ولكل من هذين التغيرين تأثيره على امليزان التجاري ومؤشرات اقتصادية أخرى 

منهجية مكنتنا املطروح وذلك من خالل الاعتماد على  ل نا من خالل دراستنا إلاجابة على التساؤ وقد حاول

الصرف ، التي من فهم هذا التوازن وتحديد مواضع الخلل فيه ومحاولة عالجها من خالل سياسة سعر 

صرف الحل تعددت أوجه استخدامها من طرف الدول ، وقد شكلت سياسة التخفيض كتغيير إداري ألسعار ال

 .ألاكثر انتهاجا من قبل الدول النامية ، التي يعد العجز في ميزان مدفوعاتها ميزة لها 

 :يلي  ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من هذه الدراسة ما

  شهد نظام صرف الدينار الجزائري عدة تطورات ترمي في مجملها إلى مسايرة ديناميكية النظام

املحلية ، كله قصد رفع مستوى أداء مستوى الاقتصاد من النقدي الدولي والقرارات الاقتصادية 

 .أجل تحقيق توازن في ميزان املدفوعات 

 البترول والغاز الطبيعي يجعل  –حروقات إن اعتماد الاقتصاد الجزائري بالدرجة ألاولى على امل

 .ألاسعار العاملية للبترول منه رهينة تقلبات 

  يعاني الاقتصاد الجزائري من اختالل في القنوات املصرفية والتي حالت دون تحقيق توازن بين

 .أدى بدوره إلى تحفيز نشاط السوق املوازي للصرف العرض والطلب على العمالت ألاجنبية ، ما 

 سة التخفيض لم تؤدي إلى حدوث تحسين مباشر على امليزان والتوازن الخارجي ألن هذا سيا

ألاخير  غير حساس في املدى القصير لتغيرات أسعار الصرف ، كما أثبتت نتائج الدراسة ، وأن 

الفائض املشهود في امليزان التجاري في العقود املاضية سببه تحسن أسعار البترول ، وليس 

مليات التخفيض املتتالية للدينار الجزائري ويمكن أن يعود العجز في امليزان النعكاسات ع

 .التجاري بمجرد تراجع أسعار املحروقات كما هو الحال آلان 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة العامة

 

 
08 

 



إلاطار النظري لسعر الصرف:                                                                                         الفصل ألاول   
 

 
2 

 :تمهيد

نقودا مختلفة في عملية  استخدامالدولية بخاصية أساسية تتضمن  الاقتصاديةتتميز  املعامالت 

الذي تستخدم من أجله في  الاعتبار الداخلية لنفس  الاقتصاديةالتسوية، فالنقود تستخدم في املعامالت 

عمالت  اختالفبين الدول هو املعامالت الدولية، وأهم عامل يثير املصاعب بالنسبة للتعامالت التجارية 

 .الدفع، حيث أن لكل دولة عملتها الخاصة بها

فاملصدر عليه حقوق لدى املستورد مقومة بالعملة ألاجنبية وللمستورد واجبات بدفع أثمان البضائع 

املستوردة من الخارج، من هنا تأتي أهمية دراسة سعر الصرف ألاجنبي وذلك ملعالجة وسائل تعدد العمالت 

 .لتالي تحويلها فيما بينها في خصم املعامالت الاقتصادية واملاليةوبا

ويأتي هذا الفصل من املوضوع ليغطي القسم ألاول من الجانب النظري للدراسة وذلك من خالل 

 :تقديم عموميات ونظريات سعر الصرف من خالل املباحث التالية

 .مفاهيم أساسية حول سعر الصرف: املبحث ألاول 

 .  في الجزائر سعر الصرف نظام: انياملبحث الث

 .النظريات املفسرة والعوامل املؤثرة لسعر الصرف: املبحث الثالث

 مفاهيم أساسية حول سعر الصرف: املبحث ألاول 

يعتبر سعر الصرف من أهم املتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على مجال املعامالت الاقتصادية الدولية، إذ 

بين الاقتصاديات الدولية كما يعبر عن املكانة الاقتصادية للدول ويتم تحديد سعر  يعكس العالقات املترابطة

في سوق الصرف بداللة نظام الصرف املعتمد من ( العرض والطلب)الصرف كأي سلعة وفقا لقوى السوق 

ن أن لتعدد أنظمته، دو  ألانظمة املتعارف عليها، ولقد تعددت النظريات املفسرة لتغيرات سعر الصرف تبعا

تستطيع إعطاء تفسير حقوق ومحدد لهذا التغير، وذلك الرتباط سعر الصرف بالعديد من العوامل كالتضخم 

، مما استوجب اللجوء إلى مجموعة من التقنيات لتجنب وأسعار الفائدة قد تسبب في خسائر كبيرة للصرف

اد الوطني للدول الذي يتأثر مباشرة هذه املخاطر وتأثيراتها على املبادالت التجارية، وبالتالي على الاقتص

بمختلف التقلبات من خالل أسعار الصادرات والواردات في صورة امليزان التجاري مما ينعكس على التنمية 

 .في هذه الدول 

 مفهوم وأنواع سعر الصرف: املطلب ألاول 

للتبادل يتحدد  تسهل عملية تبادل العمالت قيام وتطور املعامالت الاقتصادية، والتي تتم وفق معدل

وفق العرض والطلب وأما بتدخل السلطات النقدية ويتحكم في تحديده متغيرات اقتصادية قد تجعله يرتفع 

 .أو ينخفض حسب الحالة
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 تعريف وأشكال سعر الصرف:  الفرع ألاول 

 تعريف سعر الصرف: أوال

معينة للحصول على وحدة  هو سعر الصرف أنه عدد الوحدات التي يجب دفعها من عملية: التعريف ألاول 

 .1واحدة من عملية أجنبية

عدد الوحدات من العملة املحلية الالزمة للحصول على وحدة من "كما يعرف على أنه : التعريف الثاني

   .2إذن هو يربط بين الاقتصاد املحلي وباقي الاقتصاديات" العملة ألاجنبية

لتي تبدل به وحدة من العملة املحلية إلى أخرى أجنبية ويعرف أنه عدد الوحدات النقدية ا: التعريف الثالث

 .3وهو بهذا يجسد الربط بين الاقتصاد املحلي وباقي الاقتصاديات

هو ألاداة الرئيسية ذات التأثير املباشر على العالقة بين ألاسعار املحلية والخارجية وكثيرا ما : التعريف الرابع

 .4ألامر تشجيع الصادرات وتوفير الوارداتيكون ألاداة ألاكثر فعالية عندما يقتض ي 

 .كما يعرف على انه تبدل عملة محلية بعملة أجنبية لربط بين الاقتصاد املحلي وباقي الاقتصاديات

 أشكال سعر الصرف: ثانيا

كون سعر الصرف هو عملة من العمالت ويتأثر بتالقي العرض والطلب وعليه فإن نميز بين عدة أشكال 

 .من سعر الصرف

هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد : سعر الصرف الاسمي -1

آخر، يتم تبادل العمالت أو عمليات شراء وبيع العمالت حسب أسعار هذه العمالت بين بعضها البعض كما 

 .لحظة زمنية ماويتم تحديد سعر الصرف إلاسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في 

 :وسعر الصرف إلاسمي بطريقتين

هو عدد : وهو سعر الصرف الذي يعبر عن العالقة التالية(: التسعير في حالة املؤكد)التسعير املباشر  -

 .الوحدات النقدية ألاجنبية املمكن الحصول عليها من خالل وحدة نقدية محلية

هو سعر الصرف الذي يعبر عن العالقة (: اشرالتسعير في حالة عدم املب)التسعير غير املباشر  -

 :التالية

                                                           
، 3112،  جامعة الجزائر، ، مذكرة املاجستير علوم إقتصاد(3112 -0991)ر دراسة قياسية في الفترة سياسة سعر الصرف في الجزائبوعالم موالي،   1

 .2ص
2
، 3103، جامعة تلمسان، ، سعر الصرف ودوره في جلب الاستثمار  ألاجنبي دراسة قياسية، مذكرة املاجستير في العلوم الاقتصاديةبمرادن ياني  

 .6ص 
3
 .012، ص 3112، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، السياسات النقدية الكلية مدخل إلىعبد املجيد قدي،   

4
 .029، ص 0992ديوان ألاطلس للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،(بورصة الجزائر)البورصة شمعون شمعون،   
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 .عدد وحدات النقدية املحلية الواجب تقديمها للحصول على واحدة من العملة ألاجنبية

يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات من السلع ألاجنبية الالزمة لشراء : سعر الصرف الحقيقي -2

ر الصرف الحقيقي قريب من سعر الصرف إلاسمي، كلما كان وحدة واحدة من السلع املحلية، وكلما كان سع

معدل الضخم منخفض، كما أنه يفيد املتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ قرار تهم حساب سعر الصرف 

 :الحقيقي وفق املعادلة التالية

er = ep / p* 

 :حيث

ep :سعر املنتوج املحلي بالعملة الوطنية. 

p* :ة ألاجنبيةسعر املنتوج ألاجنبي بالعمل. 

er :سعر الصرف الحقيقي. 

 :سعر الصرف الفعلي إلاسمي -3

يعبر عنه بسعر الصرف إلاسمي املتعدد أي سعر الصرف إلاسمي في حالة املتاجر مع مجموعة من 

 :الدولة، ويعبر عنه بالصيغة التالية

      

 

   

        

 :سعر الصرف الحقيقي الفعلي -4

لفعلي هو سعر إسمي ألنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ومن الواقع أن سعر الصرف ا

أجل أن يكون هذا املؤشر ذا داللة مالئمة على ثنائية البلد تجاه الخارج البد أن يخضع هذا املعدل إلاسمي إلى 

دولة ما التصحيح بإزالة أثر تغيرات ألاسعار النسبية، أي مع ألاخذ في الاعتبار الاختالف بين التضخم ال

واملتوسط املرجح ملعدالت التضخم ألاجنبية ويحسب ثمن تأجيل التسليم أو تكلفة فترة الانتظار على أساس 

 .قصير ألاجل أسعار الفائدة على العمالت بين السوق الوطني وسوق الصرف الدولي

 أنواع أسعار الصرف: الفرع الثاني

 :ينقسم سعر الصرف إلى نوعين هما
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 ف العاجل الفوريسعر الصر : أوال

، حيث تستحق الديون أو ألاوراق التجارية املسحوبة بالنسبة للدائن أو الاطالعكامبيو  باسمويعرف 

 .العملة في الحال استبدالأي فورا، أي أنه يتم  الاطالعاملرسلة بالنسبة للمدين بمجرد 

 سعر الصرف ألاجل: ثانيا

على أن يتم التسليم في استحقاقات محددة  وهو السوق الذي تتم فيه بيع وشراء عمالت محددة

مستقبال واستحقاق العقود آلاجلة يتم عادة لفترات تكاد تكون نمطية وهي ملدة شهر وشهرين وثالث أشهر 

وستة أشهر وسنة والعمليات التي تقل عن ستة أشهر هي ألاكثر تداوال وسوقها دائما نشطة وعميقة أما 

سنة فهي أقل وسوقها خفيفة، ويحسب سعر الصرف ألاجل على أساس  العقود التي تزرد عن ذلك أي ملدة

 :سعر العاجل أو السائد وهو يعطي كما يلي

 .الانتظارتكلفة فترة + سعر الصرف السائد = سعر  الصرف ألاجل

 العوامل املؤثرة في سعر الصرف: ني املطلب الثا

هو إال مؤشر يستجيب بقوة يتأثر سعر الصرف بعدة عوامل اقتصادية، إذ أن سعر الصرف ما 

للمؤثرات الاقتصادية الكلية وبدرجة أقل لغيرها، وعلى أساس هذا سيتم تقسيم هذه العوامل إلى عوامل 

 .اقتصادية وعوامل غير اقتصادية

هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر في تحديد : العوامل الاقتصادية املؤثرة على سعر الصرف: الفرع ألاول 

 :نها ما يليسعر الصرف نذكر م

 :التغير في قيمة الصادرات والواردات: أوال

فينما ترتفع قيمة الصادرات نسبة إلى الواردات ستنتجه قيمة العملة لالرتفاع  نتيجة لتزايد طلب 

ألاجانب على هذه العملة وسيحمل ذلك على تشجيع الاستيراد من الخارج مما يؤدي إلى عودة حالة التوازن إلى 

 .1سعر الصرف

 :ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان املدفوعات: نياثا

ويقصد بها مقدار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج، فانتقال رؤوس ألاموال من دولة أو أخرى 

 .2يريد من حجم الطلب على عملة الدولة التي انتقلت إليها رؤوس ألاموال

 كمية النقود: ثالثا

                                                           
1
للبنانية، القاهرة، مصر ، الطبعة الخامسة، الدار املصرية ا الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية،سامي عفيفي حاتم،   

 .312، ص 3111
2
  .362، ص3100، دار التعليم الجامعية، إلاسكندرية، ، إلادارة املالية الدوليةعلي سعد محمد  
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مستوى ألاسعار وبالتالي جعل سلع  ر النقدي وتزايد كمية النقود تؤدي إلى ارتفاعإن إلافراط في إلاصدا

الدولة املعنية أقل قدرة على منافسة سلع الدول ألاخرى مما يتسبب في زيادة الواردات وانخفاض الصادرات 

ا ينتج عنه ويقابل ذلك زيادة في الطلب على عمالت تلك الدول وانخفاض في الطلب على العملة املحلية مم

ارتفاع في أسعار صرف العمالت ألاجنبية، وهذا قد يكون مفيدا لالقتصاد املحلي حيث انخفاض يسعر صرف 

 .العملة املحلية مقابل العمالت ألاجنبية يشجع الصادرات وبالتالي تحسن رصيد امليزان التجاري 

 أسعار الفائدة: رابعا

ألاجنبية، حيث أن ة املحلية والتغير في أسعار الفائدة وهنا يمكن التميز بين التغير في أسعار الفائد

في  سوف تجذب رؤوس ألاموال ألاجنبية مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الزيادة في أسعار الفائدة املحلية

سوق الصرف ألاجنبي، أما ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج تستعمل على زيادة الطلب على العمالت ألاجنبية 

 .1كس ذلك في حالة انخفاض أسعار الفائدةويحدث ع

 سعر الخصم: خامسا

يؤثر سعر الخصم على سعر الصرف عن طريق تأثيره على سعر الفائدة، إذ أن زيادة سعر الخصم تؤدي 

إلى زيادة سعر الفائدة ألامر الذي يؤدي ذلك إلى زيادة طلب ألاجانب على عملة الدولة ومن ثم ارتفاع سعر 

ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الخصم حيث ينتهي ألامر إلى انخفاض سعر . لةالصرف لهذه العم

 .الصرف

سعر الفائدة املدين  وهو ما يشير إلى وجود عالقة طردية بين سعر الخصم وسعر الصرف على عكس

 الذي تحصل عليه مقابل إلاقراض وهو ما يعني ارتفاع تكاليف إلانتاج والصادرات وانخفاض الطلب عليها

 .2ومن ثم انخفاض طلب ألاجانب على العملة املحلية أي انخفاض سعر الصرف

 التضخم: سادسا

يؤدي التضخم املحلي إلى انخفاض في قيمة العملة في سوق الصرف، فمثال حينما ترتفع قيمة عملة 

حلي في في وقت يكون فيه املستوى العام لألسعار لدى الدول ألاخرى مستقر، فالتضخم امل% 01دولة بنسبة 

الدولة سيدفع املستهلكين إلى زيادة طلهم على السلع ألاجنبية وبالتالي على العمالت ألاجنبية وأيضا تستعمل 

ألاسعار املحلية املرتفعة نتيجة التضخم على تقليل الاستيراد من سلع تلك الدولة وبالتالي يقل عرض العملة 

 .3ألاجنبية

 

                                                           
1
روت، لبنان، ، مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع بيسياسة الصرف ألاجنبي وعالقتها بالسياسة النقديةلحلو موس ى بوخاري،   

 .036، ص 3101
2
 .362علي سعد محمد داود، نفس املرجع، ص   

3
 .23، ص 0991، دار زهراء الشرق،القاهرة، ، إلاصالح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف واملوازنة العامةحمدي عبد العظيم  
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 الدخل: سابعا

 :ير في مستويات الدخول املحلية وألاجنبية كما يليويمكن التمييز بين التغ

 .التغيرات في مستويات الدخول املحلية -0

فلو تغيرات الدخول املحلية، ولنفترض أنها ارتفعت فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب املحلي على السلع 

دي إلى زيادة والخدمات بشكل عام، ومن هذه السلع والخدمات ما هو مستورد من الخارج، وهذا ما يؤ 

الواردات مما يزيد من الطلب على العملة ألاجنبية، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف العملة ألاجنبية 

أن عرض العملة ألاجنبية لم  بافتراضوهذا ( سعر صرف العملة املحلية انخفاض)مقابل العملة املحلية 

 .يتغير

 :التغيرات في مستويات الدخول ألاجنبية -3

فاع الدخول في الدول ألاجنبية يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل عام ومن بينها إن ارت

الطلب على السلع املحلية أي زيادة الصادرات إلى الخارج وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة املحلية 

 .1وبالتالي ارتفاع سعر صرف العملة املحلية

 نشاط البنوك املركزية: ثامنا

 .2لدعم قيمة العملة أو تخفيضهاا ذلك عندما تتدخل في السوق بيعا أو شراءو 

 أنظمة سعر الصرف:  لث الثااملطلب 

النظام النقدي الدولي قد تطور بشكل كبير خالل سنوات التسعينات، فبينما أنشأت دول أوروبية  إن

تين مثال، فإن الكثير من الدول اتخاذ نقدي وحاولت بعض الدول الناشئة تطبيق أنظمة صرف صارمة كاألرجن

، حيث ...(ألازمات املكسيكية، آلاسيوية، البرازيلية )أجبرت على التخلي عن أنظمتها في أثناء مواجهتها ألزمات 

 .من نظام الربط وبصفة عامة بالدوالر إلى التعويم ولو بصفة مؤقتة( لدى العديد من الدول )كان هناك تحول 

رف تأخذ أهمية كبيرة لدى الدول ملا له من عالقة مع السياسات إن عملية اختيار نظام الص

الاقتصادية املتبعة والتوازنات الكلية لهذه الدول، وكذلك تحدد أنظمة الصرف بشروط إندماج الاقتصاديات 

 على املستوى الدولي، فما املقصود بنظام الصرف؟

ل السلطات النقدية في سوق يمكن تعريف نظام الصرف بأنه مجموعة القواعد التي تحدد تدخ"

 .3"الصرف، وبالتالي سلوك سعر الصرف

                                                           
1
 .362علي سعد محمد داود، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .036رجع سبق ذكره، ص لحلو موس ى بوخاري، م  

3
  Amina lahrèche revil, "Les régimes de change", édition la découverte, collection repères, paris, 

1999, p 93-103. 
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ويمكن أساسا تقسيم نظم الصرف في العالم إلى نظم ألاسعار الثابتة ونظم ألاسعار املعومة، حيث 

وتاريخيا يمكن إجمال نظم الصرف التي تأخذ . هذين القطبين عدة صور مختلفة سيتم التطرق إليها فيما بعد

 .عدة نظم أساسية يرتبط كل نظام منها بقاعدة معينة من القواعد النقديةبها الدول في 

 :أنظمة الصرف املتعارف عليها -1

 :1نظام ثبات الصرف -1-1 

يمثل هذا النظام )ساد نظام الصرف الثابت في ظل قاعدة الذهب في صورة املسكوكات الذهبية 

كوكة من الذهب أي قطعة لها شكل معين الشكل ألاول لقاعدة الذهب، حيث كان النقد على شكل ومس

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وحتى قيام الحرب العاملية ألاولى،  2(ووزن وعيار محددان

وتعتبر الدولة على قاعدة الذهب إذا ربطت عملتها . وكذلك في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي

ويترتب على احتفاظ كل دولة بسعر ثابت للذهب بالنقد الوطني أن يتحقق . الوطنية بوزن معين من الذهب

 .سعر ثابت للعمالت املختلفة بعضها ببعض

 :ومع ذلك فإن ثبات سعر الصرف وعم تغيره ال يتحقق إال توافر بشرطين

ة أن يكون سعر شراء وبيع الذهب واحد في كل دولة، وثانيهما أن تكون انتقاالت الذهب عديم: أولهما

النفقة، وملا كان هذا هذان الشرطان ال يتحققان عمال فإنه يسمح بتقلب هذا السعر بحرية في حدود ضيقة 

جدا هي دخول الذهب إلى الدولة وخروجه منها وذلك وفقا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل عمالة من 

 ".قواعد لعبة الذهب"عمالت الدول ألاجنبية، أو ما يطلق عليه الكتاب 

 :نظام حرية الصرف -1-2

حرية الصرف في ظل النقود الورقية غير القابلة للتحويل إلى ذهب، وقد عرفت الدول هذا  يعرف نظام

، وتالها في ذلك كافة الدول وذلك حتى 0920سبتمبر  30النظام عقب خروج إنجلترا على قاعدة الذهب في 

 .3قيام الحرب العاملية الثانية

عدة ألاوراق القانونية أو إلالزامية إذا خرجت عن قاعدة الذهب وهذا بإنهائها وتعتبر الدولة أنها على قا"

للعالقة املباشرة أو غير املباشرة بين الذهب والعملة الورقية، فال عالقة هنا بين إلاصدار النقدي الورقي 

دولة ضمن العملة الذهبية املتوفرة لل والاحتياطات الذهبية للدولة بشكل مباشر وإنما يمكن أن تدرج

فأساس هذا النظام هو أن النقود  4"موجودات جهازنا املصرفي كأي موجود آخر مثمن الغطاء النقدي للعملة

الورقية أصبحت تتمتع بقوة إبراء قانونية مطلقة النابعة من القانون، وهناك يحق تمويلها إلى ماال يساويها 

                                                           
1
 .22، ص 3111دار الجامعة الجديدة للنشر، ، "العالقات الاقتصادية الدولية"زينب حسين عوض هللا،   

2
 .21، ص 3111، دار البداية، عمان، "والبنوك النقود"سامر  بطرس جلدة   

3
  Amina lahrèche revil, "Les régimes de change",op cit, p 93-103. 

4
 .15، ص 9002، دار وائل عمان، "النقود واملصارف والنظرية النقديةهيل عجمي، جميل الجنابي، رمزي ياسين،   
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قلبات وفقا لقوى عرض وطلب الصرف أما عن سعر الصرف فيكون عرضة للت. 1من ذهب أو معدن آخر

ولم بعد هنالك حدود عليا ودنيا تتحرك أسعار داخلها كما هي الحال بالنسبة لحدي تصدير وإستيراد ألاجنبي، 

لسعر الصرف هو الذي تتعادل عنده الكمية املطلوبة  كما أن مستوى التوازن . الذهب في ظل نظام الذهب

 .وضة منهامن العملية الوطنية مع الكمية املعر 

إلى تحديد سعر " نظرية تعادل القوى الشرائية" "وقد تطرق جوستان كاسيل في نظريته الشهيرة"

الصرف التوازني في ظل نظام الصرف املتقلب، حيث أظهر أن سعر الصرف التوازني بين عمليتين هو السعر 

 .الذي يساوي بين القوة الشرائية لهما

 :نظام الرقابة على الصرف -1-3

بدال من سعر الصرف الذي يتم  توجه معظم دول العالم إال أخذ بنظام الرقابة على الصرفتم 

ويعني هذا . "بعد التخلي عن قاعدة الذهب. تحديده وفقا آللية السوق في ظل استخدام النقود الورقية

يح لألفراد النظام إشراف الدولة وتحكمها في عرض الصرف ألاجنبي والطلب عليه، ولذلك فإن الدولة ال تت

مل بالصرف احرية التعامل بالصرف ألاجنبي بيعا وشراء، وإنما تقوم الدولة ذاتها بذلك عن طريق تحديد التع

وفي هذا  .2"ألاجنبي بالشكل الذي يحقق ألاغراض وألاهداف التي تتوخاها الدولة من مثل هذا التحديد

، ومن ثم يمكن لسعر الصرف أن يظل ثابتا السياق يبقى الطلب على الصرف في حدود الكمية املعروضة منه

 .فيه ةوذلك على الرغم من املغال 

 :زمن بين ألاسباب لألخذ بنظام الرقابة على الصرف

ما ولدته ألازمة الاقتصادية في الثالثينات من آثار أدت إلى عجز موازين مدفوعات الدول والتي لم  -

في ميزان  اللجوء إلى هذا النظام في محاولة لتحقيق التوازن  تنجح الوسائل ألاخرى في عالج هذا العجز، وبالتالي

 .املدفوعات

توجه العديد من الدول نحو ألاخذ بالتخطيط الشامل في إدارة اقتصاداتها قد دعم ألاخذ بهذا  -

 .النظام

نقص ألارصدة الذهبية لدى معظم الدول التي يمكن أن تستخدم كأساس للعملة في ظل قاعدة  -

 .ى إلى التخلي عن هذه القاعدةالذهب قد أد

 .على الدول  التقلبات الواسعة في أسعار الصرف الحرة، وما تؤدي إليه من آثار سلبية -

 .يمكن ذكر بعض ألاغراض املستهدفة من إتباع هذا النظام

                                                           
1
 .21سامر بطرس جلدة، نفس املرجع السابق، ص   

2
 .29، ص 3112، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، التمويل الدوليفليح حسن خلف،   
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الحفاظ على استقرار سعر التعادل لعملة الدولة والحفاظ عليها من آية ضغوطا قد تتعرض لها من " -

 ."خارجية مصادر 

خاصة في البلدان )الحد من الواردات عبر الضرورية وبالتالي الحفاظ على توازن ميزان املدفوعات " -

 (.النامية

حماية القيمة الخارجية للعملة من التدهور وخاصة إذا كانت الدولة صاحبة العملة مثقلة بالتزامات  -

 .تجاه العالم الخارجي

دات لخزانة الدولة، وهذا بالحصول على فروق أسعار الصرف هدف مالي يتمثل في تحقيق إيرا -

 (.الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع)

ومع هذا يجب ألاخذ بعين الاعتبار كل حدود . إتباع هذا النظام يسمح بتضييق خطر أزمة الصرف -

 .سياسة الرقابة على الصرف

  :1نظام استقرار أسعار الصرف -1-4

ولي أتى اتفاق بريتون وودز بنظام نقدي دولي جديد أطلق عليه نظام استقرار بإنشاء صندوق النقد الد

نظام ثبات أسعار : هذا النظام على القاعدتين النقديتين املذكورين سابقا اعتمدوفي الواقع، قد . الصرف

ه فالنظام الذي أتبع نتخلص جوهر (. قاعدة العمالت الورقية)ونظام حرية الصرف ( قاعدة الذهب)الصرف 

، خالل فترة ممتدة وغير محدودة من الزمن مع العمالتفي جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار التعادل 

إمكانية تعديل هذه ألاسعار إذا ما دعت إلى هذا ضرورة عالج الاحتالل في ميزان املدفوعات بما ال يترتب عليه 

وتلتزم الدول ألاعضاء في الصندوق . الصرف الدخول في حلقة مفرغة من التخفيضات املتبادلة ألسعار 

لسعر التعادل الذي حددته لعملتها، مع وجود الحرية املطلقة لها في إتباع  باملحافظة على التطبيق الفعلي

الوسائل الكفيلة بتحقيق التطبيق الفعلي لهذا السعر فوق أراضيها بشرط أن تكون متفقة مع أحكام 

 .الصندوق 

م يسمح للدولة العضو في الصندوق بأن تترك سعر صرف عملتها وكنتيجة لنظام سعر التبادل، ل

 .عائما، لكن وجدت استثناءات

من سعر التعادل ألاصلي % 01وقد سمح كذلك صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة كل عملة بحدود 

 لكن يجب على الدولة. أساس ي في ميزان مدفوعات العضو، وهذا بدون أخذ موافقته اختاللفي حالة وجود 

 %.01أن تأخذ موافقة الصندوق إذا كانت نسبة التخفيض املقترح تتجاوز 

 

 

                                                           
1
 .21-22زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق، ص   
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 :1نظام أسعار الصرف املعومة -1-5

الواسع في إتباع قاعدة الذهب ولعدة سنوات لم يكن ينظر بالتقدير لألسعار املعومة،  الانتشار عقب 

 استقرار ترات التي كانت تتميز بعدم وفي أوائل القرن السابق كانت تستخدم أساسا كإجراء مؤقت في أثناء الف

وحتى بداية  0922 - 0939ومرة ثانية في الفترة  0932وعلى سبيل املثال فقد لجأت إليها أملانيا في عام . كبير

 .سياسة دائمة باعتبارهاالسبعينات من هذا القرن كانت ألاسعار املعومة تستخدم في حاالت قليلة جدا 

شت بها ألازمة في أسواق النقد ألاجنبي غيرت الوضع بطريقة ملحوظة، بعد ذلك مرت بالعالم فترة تغ

في املحافظة على قيمة الجنيه إلاسترليني، وتال ذلك  0966البريطانية  عام  وتضمنت ألازمنة فشل املحاوالت

ات وتضمنت ألازمة أيضا ضعف الدوالر ألامريكي في أواخر الستين. 0969فشل فرنس ي مماثل مع الفرنك في عام 

كبير في أسواق النقد ألاجنبي  اضطرابفي هذه ألاجواء تولد . 0922وأوائل السبعينات، وأزمة البترول في عام 

وأصبحت تحركات العمالت بين الدول بغرض املضاربة ضخمة بدرجة يصعب معها التحكم في سعر الصرف 

 .عن طريق التدخل النقدي

توى ألاسعار النسبية بإستخدام نظرية تعادل القوة ويمكن التعبير عن العالقة بين معدل الصرف ومس

 :الشرائية كما في الشكل التالي

 يبين العالقة بين معدل الصرف ومستوى ألاسعار النسبية (: 01)الشكل رقم         

             

 

   

 

 

 

 

 

 

   .32ص  نشأة الوكيل التوازن النقدي ومعدل الصرف، شركة ياس للطباعة،: املصدر              

                                                           
1
 .61 -21زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق، ص   
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فإن ذلك يخلق فرصا مربحة  PPPفإذا افترضنا أن معدل الصرف أعلى أو أقل من مستوى توازن 

حيث يتحدد معدل الصرف  PPPفي الشكل أعاله يعبر عن نظرية  ° 22ألاسعار، وخط لالستفادة من فروق 

عر في الجزائر فإن الدينار الجزائري كلية بنسبة ألاسعار بين كل من فرنسا والجزائر فإذا تضاعف الس
 

 
سوق   

تتضاعف من 
     

  
إلى    

     

  
. 

لتوقع مسار معدالت الصرف سواء في ألاجل  PPPوتجدر إلاشارة إلى أن هناك أشكاال مختلفة لنظرية 

 إن أي إنحراف: "القصير أو في ألاجل الطويل، ويتفق مؤيدو نظرية تعادل القوة الشرائية على إفتراض عام

 .في ألاجل الطويل PPPتتكفل قوة السوق بإعادته مرة أخرى إلى مسار  PPPملعدل الصرف عن مستوى 

 تطور الدينار ونظام الصرف في الجزائر : املبحث الثاني

الجزائري تطبيق عدة نظم لسعر الصرف، إرتبطت إرتباطا وثيقا بكل مرحلة من مراحل  الاقتصادعرف 

وتميزت فترات هذا التحديد . الثابت وصوال إلى سعر الصرف املعوم املدار التنمية، بداية من سعر الصرف

بالطابع إلاداري فيما يخص إستخدام الوسائل املالية والنقدية في إطار أهداف التنمية، فكان من نتيجة هذه 

ات النظرية التحليلية، تحديد سعر الصرف غير الواقعية بالنسبة للنظرية إلاقتصادية من قبيل العالق

الدالية بين متغيرات أسعار الفائدة الداخلية والخارجية وحالة امليزان التجاري وميزان املدفوعات وتعادل 

 إلخ ...القدرة الشرائية بين الداخل والخارج

 نشأة وتطور الدينار الجزائري ونظام الصرف منذ إلاستقالل : املطلب ألاول 

 :نشأة وتطور الدينار الجزائري : أوال

: حيث بقيت تستخذم عملتين هما ، لم يكن للبلد عملتها الوطنية بعد ،  0963الل الجزائر عام بعد إستق

حتالل الفرنس ي ، ثم اوالن في عهد إلا اللتين كانت تتد صلي و الفرنك الفرنس ي الجزائري ،الفرنك الفرنس ي ألا 

كأول محافظ لهذا " مصطفاوي  صغير "، و تم تعيين السيد  0963ديسمبر  02أنشأت الجزائر بنكها املركزي في 

إنضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي لتصبح أحد البلدان ألاعضاء  0962ديسمبر  36البنك ، و بتاريخ 

.  حرية داخل منطقة الفرنك الفرنس يقابال للتحويل بكل " الفرنك الجزائري " فيه ، حيث إلتزمت بجعل عملتها 

إطارات جزائرية على مستوى البنك املركزي أوكلت لها مهمة إنشاء  و قد تم تشكيل لجنة مكونة من مجموعة

، تم إلاعالن رسميا عن ميالد العملة الوطنية  0962أفريل  01وطنية خاصة بالجزائر  و بحلول تاريخ  عملة 

 و ذلك بمقتدى "الفرنك الجزائري " لتحل محل " الدينار الجزائري " للجزائر املستقلة و التي تم تسميتها 

صرف الدينار منذ مطلع ألالفية الثانية تذبذبات واضحة مقابل عملتي و قد شهد سعر  62/000القانون رقم 

 الانخفاضنحو  العام هو  الاتجاهتارة و النفس الطفيف تارة  أخرى ، مع كون  الانخفاضألاورو و الدوالر ، بين 

 1.و لكن بنسب ضعيفة 

                                                           
.3119، 3، العدد  26املجلد  -ئرحالة الجزا– 2002-1790أثر سياسة سعر الصرف ألاجنبي في امليزان التجاري الجزائري سمية زيرار،  1  
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البالد بأكثر من النصف قامت السلطات بإجراء يرة و هبوط مداخيل أسعار النفط ألاخ انهيار و لكن منذ أزمة 

قياس ي جديد أمام كل ملستوى  الدينار  انخفض، حيث  3102أوت  02تخفيض كبير في سعر الصرف بتاريخ 

دج على الترتيب ، و كان مبرر السلطات من وراء هذا التخفيض هو  002دج و  012من الدوالر و ألاورو عند 

بمعدل نمو 1 3102و  3111املفرط في الواردات ، التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات ما بين عامي كبح النمو 

دج لكل  11.2تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدوالر ألامريكي من  3102باملائة ، فمنذ العام  291بلع حوالي 

 .باملائة  26.21بلغ   انخفاضأي بمعدل  33/12/3106دج لكل دوالر في  001.09دوالر ليصل إلى 

بين و قد شهد سعر صرف الدينار منذ مطلع ألالفية الثانية تذبذبات واضحة مقابل عملتي الدوالر و ألاورو ، 

 . و لكن بنسب ضعيفة  الانخفاضالعام  هو نحو  الاتجاهكون  ، معتارة أخرى  الانخفاض

د بأكثر من النصف ، قامت السلطات البال  لمدا خيو لكن منذ أزمة انهيار أسعار النفط ألاخيرة و هبوط 

الدينار ملستوى قياس ي جديد أمام  انخفض حبت،  3102أوت  02بإجراء تخفيض كبير في سعر الصرف بتاريخ 

و كان مبرر السلطات من وراء هذا التخفيض دج على الترتيب ،  002دج و  012عند  و ألاوردكل من الدوالر و 

بمعدل  3102و  3111التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات ما بين عامي ،  الوارداتهو كبح النمو املفرط في 

دج   11.26الدوالر ألامريكي من تراجع سعر صرف الدينار مقابل  3102فمنذ العام . 2باملائة 291نمو بلغ حوالي 

 . باملائة  26.21بلغ  انخفاض، أي بمعدل  33/12/3106دج لكل دوالر في  001.09لكل دوالر ليصل إلى 

 (:2011-2001) و أسعار النفط خالل الفترة  و ألاوردتطور سعر الدينار مقابل الدوالر و ( : 01)ول رقم جد

 2002 2009 2001 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات 

 62.26 69.26 23.62 22.26 23.16 22.26 29.61 22.36 الدينار مقابل الدوالر

 92.16 92.99 90.32 90.21 19.62 12.26 22.22 69.31 الدينار مقابل ألاورو

 99.92 69.0 60.1 21.6 26.1 31.3 32.2 32.0 سعر البترول

 2011 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 السنوات 

 001.09 013.92 11.26 29.21 22.22 23.12 22.21 23.21 الدينار مقابل الدوالر 

 032.62 002.26 016.91 012.22 013.06 013.31 99.09 010.39 الدينار مقابل ألاورو 

 29.32 21.3 96.3 012.9 019.2 012.2 22.2 60.1 سعر البترول 

                                                                                                                                                الجزائر،  كبن: املصدر                                                                                      

بين سعر البترول و قيمة الدينار  طرديهاملالحظ من خالل أرقام الجدول أعاله أن هناك عالقة                   

قبه تخفيض أكثر في قيمة أعالنفط ، كلما ، أي أنه كلما انخفض سعر برميل  3102الجزائري منذ العام 

من قبل الحكومة  رفع إيراداتها من صادرات النفط عند تحويلها إلى العملة الوطنية ، و الدينار ، في محاولة 

 :الشكل التالي يوضح هذه العالقة 

                                                           

. 22،ص 3100، دار الخلدونية، الجزائر، ، إلاصالحات إلاقتصادية في الجزائرعبد الرحمن تومي 1
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و تطور أسعار النفط   و ألاوردوالر و تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الد( : 02)الشكل رقم 

 (سنة متوسط ال)

 

 (13)على معطيات الجدول رقم باعتمادمن إعداد الطالبة  :أملصدر

،  3106جويلية من عام  12دج لكل واحد أورو في 010.21تهاوت قيمة الدينار فقد  أما في السوق السوداء    

 : كما هو موضح في الجدول التالي 

 السوداء مقابل الدينار الجزائري سعر أهم العمالت ألاجنبية  في السوق  (:02)جدول رقم          

 سعر الشراء سعر البيع الرمز العملة

 EUR 181.50 180.00 ألاورو

 USD 164.00 163.00 الدوالر ألامريكي

 GBP 212.00 210.00 الجنيه إلاسترليني

 CAD 125.00 124.00 الدوالر الكندي

 TND 78.00 76.00 الدينار التونس ي

 TRY 55.00 53.00 الليرة التركية

 AED 44.00 42.00 الدرهم إلامارتي

 SAR 43.00 42.00 الريال السعودي

 CNY 24.00 22.00 اليوان الصيني 

، على املوقع 2011جويلية 09: وعلوم التسيير والتجارة، آخر تحديث الاقتصاديةموسوعة العلوم : املصدر

 http://idtissad.blogspot.com/p/oil-price.html:إلالكتروني
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 : تطور نظام الصرف في الجزائر : ثانيا

إلى غاية يومنا هذا تحوالت عديدة كانت تتماش ى بحسب  0962شهد الدينار الجزائري منذ نشأته سنة        

السائدة في الجزائر ، حيث عرف خطوات تدريجية في انتقاله من نظام صرف ثابت إلى  الاقتصاديةألاوضاع 

                                                                                                                                                            .نظام صرف عائم 

الفرنك )، طبفت الجزائر نظام الربط الثابت للدينار إلى عملة واحدة  0963بعد استقاللها عام          

لكنها تخلت عن هذا الربط منذ . إلى الربط الثابت بسلة من العمالت  0922،  ثم تحولت منذ عام (يالفرنس 

و تحولت نحو التعويم املوجه للدينار ، و هو شكل من أشكال الربط الرخو ، مع إ بقاء الضوابط  0992أكتوبر 

                                                                                                                                                                                                                              .( الرقابة على الصرف ) على حركة رأس املال 

ياته ، وأن السلطات النقدية الجزائرية قامت إن ما يميز نظام الصرف السابق أنه ال يزال في أدنى مستو       

بالرغم من إعالنها الرسمي لصندوق النقد الدولي أنها تتبع نظام صرف ( خفي)باختيار نظام صرف ثابت مقنع 

فالذي يميز التعويم املدار عن بقية التصنيفات الوسيطة أنه يكون دون إعالن مسبق ملسار سعر . عائم مدار 

الجزائر فإن مسار سعر الصرف فيها واضح و هو ترك الدينار الجزائري دائما في أدنى الصرف ، غير أنه في 

و أن السلطات النقدية تقوم  التعويم،ذلك أن الدينار الجزائري يعاني من ظاهرة الخوف من . مستوياته 

و . ام التعويم بتصريح إتباع نظام الصرف العائم املدار ، لكنه في الحقيقة هو أقرب لنظام الربط منه من نظ

الذي دفع ببنك الجزائر إلى مثل هذه التصريحات هي الضغوطات املطبقة من طرف صندوق النقد الدولي على 

 .في إطار ما يسمى ببرنامج التعديل الهيكلي 0992الجزائر ابتداء من سنة 

 (:2011-2000)سعر صرف الدينار في الفترة وتطور سياسة :املطلب الثاني

 (2011-2000) ر صرف الدينار في الفترةسياسة سع: أوال

الكلي وإنهاء هذه  اقتصادهامن إعادة تقويم مؤشرات  3102و3111سنة  ما بينتمكنت الجزائر خالل الفترة 

وبتالي أزيح ثقل املديونية عن كاهل الجزائر والتفتت إلى تنظيم سياساتها  مربحةالفترة في وضعية خارجية 

تعتبر سياسة سعر الصرف من أهم العناصر التي أولت لها  الاقتصادية وكجزء من السياسة أالقتصادية

 .الجزائر أهمية كبيرة

على  انعكستشهدت الجزائر عدة تطورات : (2011-2000)الوضعية إلاقتصادية للجزائر خالل الفترة

ر يجب الخارجية والداخلية، وفي السياق وقبل تحليل تطور سياسة سعر صرف الدينا الاقتصاديةوضعيتها 

 .التي تم إنجازها في ألالفية الجديدة الاقتصاديةمعرفة، تطور ديون الجزائر وأهم البرامج 

 : الديون الخارجية والداخلية للجزائر -0

موعد  تسديد ديونها الخارجية  استباقإن الجزائر كانت قد قررت لدى إطالق أول برنامج تنموي خماس ي 

يسمح لها بتخفيف هذا العبئ املالي الثقيل الذي قد يؤدي إلى بشكل ( الدين التجاري )العمومية والخاصة
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من (نادي باريس)، وبذلك تمكنت الجزائر من تخفيض ديونها الخارجية العمومية الاقتصاديركود النمو 

مليون  222.2و 3101مليار دوالر في 1.2ثم إلى  3112مليار دوالر في  00.6إلى 3111ليار دوالر سنة م 31.2

حيث أرفقه تسديد جزء هام من الدين التجاري  استثنائي، ويتعلق ألامر بجهد مالي 3102دوالر نهاية 

كم في امليول إلى املستحق لدى دول شريكة، لكن في نفس الوقت كان البد أيضا من التح( نادي لندن )

املديونية الداخلية جزاء تمويل مشاريع التنمية املحلية والضغط املترتب عن زيادة أجور املوظفين في 

الكلي نجم عن عمليات هائلة لسحب ألاموال من الخزينة، وهكذا  الاقتصادسياق ساده على مستوى 

ه املديونية العمومية الداخلية التي سمح بالتسيير املالي الرشيد الذي تبنته الجزائر بالتحكم في هذ

 3102.1مليار دوالر فقط في 02.2لتصل  انخفضت

 (:2015-2000)التي طبقتها الجزائر خالل الفترة الاقتصاديةالبرامج  -3

نعتبر هذه البرامج من أهم التغيرات التي حدثت في الجزائر، وجاءت إلعطاء نفس ودفعة جديدة  

 :وقد تجسدت في  لالقتصاد

سياسة توسعية  انتهاجعبر هذا البرنامج عن رغبة الدولة في (:2004-2001)الاقتصاديإلانعاش  برنامج . أ

العمومية الكبرى بعد التجربة املريرة التي مر  الاستثماراتتهدف إلى تنشيط الطلب الكلي من خالل تحفيز 

 .الجزائري  الاقتصادبها 

ثم بعث برنامج دعم النمو  3112في سنة  (:3119-3112) الاقتصاديالبرنامج التكميلي لدعم النمو  . ب

مليار دوالر لتدعيم  22قدره  استثماري وتضمن محورين رئيسيين ألاول يقوم على بعث برنامج  الاقتصادي

أما الثاني فيقوم على التحكم في إلانفاق الجاري للحفاظ  الاقتصاديةالبنية التحتية وتنشيط القطاعات 

تبر هذا البرنامج غير مسبوق في تاريخ الجزائر بحكم املبالغ املخصصة له كتلة ألاجور ولقد أع استقرار على 

 2.%3 توسطهاالعمومي بنسب مرتفعة بلغت في  الاستثمار والذي أدى إلى نمو حجم 

 (:2014-2010)برنامج توطيد النمو  . ت

 3:ويتضمن هذا البرنامج أهداف تتلخص في ثالث محاور رئيسية هي   

  ساسيةتهيئة إلاقليم البنية ألا. 

  الاقتصاديةدعم التنمية البشرية وجعلها في خدمة التنمية  

  الوطني  الاقتصادتعزيز تنافسية 

 (:2017-2015)برنامج توطيد النمو  . ث

وعنوانه صندوق تسيير عمليات  213-022يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم  

 :وتتلخص  أهدافه في . 3109-3102 صاديالاقتالعمومية بعنوان برنامج توطيد النمو  الاستثمارات

   مليار دوالر 311مليار دينار، أي ما يعادل  33.011عمومية بمبلغ  استثماراتبرنامج 

 3109-3102خالل الخماس ي املقبل  %2معدل نمو سنوي  استهداف. 
                                                           

،مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة (دراسة حالة الجزائر)، تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة ألاورو متوسطيةنادية بولوري    

. 302،ص3102-3102ستير، علوم إقتصادية جامعة بسكرة، الجزائر، املاجي   

حالة )زهير بن دعاس وشافية كتاف، سياسات إلاستثمار العمومي بين جدلية دعم النمو إلاقتصادي ومخاطر تفش ي الضغوط التضخمية    

  .02معة سطيف، الجزائر، صجا ، كلية العلوم إلاقتصادية ،2015مارس 12،11، مؤتمر دولي أيام 2014-2001(الجزائر

.20، ص21، العدد 030من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، املادة  21/03/3102املؤرخ في  01-02راجع القانون رقم 3  
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 وضع برنامج خاص للتنمية لفائدة واليات الجنوب. 

 ئيالحكومة تدابير للحد من الضغط الجبا اتخاذ. 

 تطوير صيغة الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي من خالل وضع إطار قانوني. 

إال أنه تم  3109-3102التي برمجت من أجل برنامج التنمية مابين  واملقترحاترغم  كل هذه التدابير 

ية من املدير  3102أوت  12تجميد كل العمليات التي لم تنطلق عن طريق ا إرسالية املستعجلة بتاريخ 

العامة للميزانية وذلك راجع إلى التدهور الكبير لسعر صرف الدينار وفي سعر البترول الذي يعتبر 

  .الوطني الجزائري   لالقتصاداملمول الوحيد 

 (2015-2005)تطور سعر صرف الدينار مقابل الدوالر خالل الفترة : ثانيا

 رتطور سعر صرف الدينار مقابل الدوال (: 03)الشكل رقم      

 (01)على معطيات الجدول رقم باعتمادمن إعداد الطالبة،  :املصدر               

الدينار فإن السوق املحلية تبقى تستعين بالواردات في ظل غياب سلع بديلة تنتج داخل الوطن، وحتى  انخفضمهما 

 ما هو رنس ي على حساب كل إن وجدت فإن الثقافة التفاخرية للمستهلك الجزائري بتفضيله لكل ما هو أملاني وف

مستمر أمام الدوالر  انخفاضفمن الشكل أعاله، نالحظ أن الدينار الجزائري في .  الاستيرادجزائري يزيد من حدة 

 .3111ألامريكي منذ سنة 

 أسباب تخفيض قيمة الدينار الجزائري في ظل تداعيات ألازمة النفطية: املطلب الثالث

هي وسيلة  متعمدة ، تستخدمها البلدان ملعالجة ظرف اقتصادي سيئ يتميز سياسة تخفيض العملة           

فعن طريق تخفيض قيمة العملة يصبح من السهل . بتدهور قدرتها التنافسية و عجز ميزان مدفوعاتها 

خفض ألاسعار ببساطة بما يساعد في تحسن التنافسية السعرية للصادرات ، و بالتالي زيادة الطلب الخارجي   
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أسعارها ، و من ثم يستعيد ميزان املدفوعات توازنه ، غير أن هذه  الرتفاعها ، و باملقابل تقليص الواردات علي

                                                                                                              1  . السياسة تتطلب عدة شروط لنجاحها 

 و أهداف سياسة تخفيض قيم العمالت الوطنية              أسباب:أوال

يعتبر التخفيض في قيمة العملة الوطنية قرارا تتخذه  السلطات النقدية ، مضمونه تدنيه قيمة العملة         

الوطنية ، فالدول تقوم بتغيير قيم عمالتها الوطنية بحيث يصبح باإلمكان الحصول  عليها بمقدار من العملة 

                                .                                                                                                               جنبية أقل من السابقألا 

                                        :             و هناك أسباب عديدة تدعوا الدول إلى تخفيض قيم عمالتها ، يمكن حصرها فيما يلي    

العجز ، فإن  يعتبر التخفيض أداة مهمة ملعالجة العجز في امليزان التجاري ، ففي حالة وجود هذا  .0

و  –وجهة نظر ألاجانب  من  –تخفيض القيمة الخارجية للعملة يؤدي إلى تخفيض أسعار الصادرات 

يؤدي إلى تنشيط الصادرات فيعود  نظر املواطن ، مما باملقابل سترتفع أسعار  الواردات من وجهة 

ذلك ألن التقييم املرتفع   لقيمة العملة املحلية ، تفقد الصادرات . امليزان التجاري التوازن إلى 

 .قدرتها على املنافسة و تصبح الواردات أرخص من إنتاج السلع املحلية 

و ذلك ألن تخفيض قيمة العملة في السوق تقليص الفجوة بين السعر الرسمي و السعر املوازي ،  .3

الرسمي ، سيحد من الطلب عليها من السوق املوازي ، ما دام هناك تكافؤ في ألاسعار  ، و بالتالي 

تعرض العمالت  ألاجنبية إلى السوق الرسمي ، سيحد من الطلب عليها من السوق املوازي ، ما دام 

عمالت ألاجنبية إلى السوق الرسمي بدال من السوق   هناك تكافؤ في ألاسعار ، و بالتالي تعرض ال

 .املوازي ، و هذا ما يجد من املضاربة في العمالت 

 .الحد من تصدير رؤوس ألاموال إلى الخارج و تشجيع استيرادها من الخارج  .2

بالتزامات املديونية الخارجية نتيجة زيادة  على الوفاءالحصول على نقد أجنبي إضافي يساعد  .2

مما يعني ذلك تقليص حجم الدين الخارجي و خدمته  الواردات،باإلضافة إلى أنه يقلص  ت،الصادرا

 2.املحليبالنسبة للصادرات و الناتج 

و ذلك لتسهيل تصريف منتجاتها في  مديونيتها،زيادة دخل بعض الفئات املنتجة و تخفيض عبء  .2

  .الخارجيةألاسواق 

                                                           
1 . 023،ص 3119دار النشر، الجزائر، جدوى سياسة تخفيض الدينار الجزائري ملواجهة تداعيات الصدمة النفطية،شريف بودري، .د
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ألاسواق الخارجية نتيجة انخفاض تكاليفها و بالتالي  زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية في .6

أسعارها املحلية بالنسبة لألجنبية ، مما يؤدي إلى زيادة عوائد السلع القابلة للتصدير و تشجيع 

 . الاستثمار ألاجنبي بداخل البلد املنخفض لعملته 

يع التوسع في الوطني ، حيث ينتج عن التخفيض تشج الاقتصادالتخفيف من مشكل البطالة في  .2

 .الصناعات التصديرية 

غير أن سياسة تخفيض العملة ، تكون ناجحة في البلدان ذات الاقتصاد املتنوع حيث  تكون الصادرات    

                              :                     حساسة ألية تغيرات في سعر الصرف ، و التي تحوي على الشروط التالية

  في الطلب الجديد الناجم  عن ارتفاع الصادرات  لالرتفاعنتاجي مرونة الجهاز إلا. 

  سواءمرونة الطلب الداخلي و الخارجي على السلع املستوردة و املصدر على حد. 

  لعمالتهاأن ال تقوم الدول ألاخرى بتخفيض القيمة الخارجية. 

 اخر  أن ال يتردد  الشك في ألاسواق النقدية بأن هذا التخفيض سيعقبه تخفيض. 

  استجابة السلع املصدرة ملواصفات الجودة و املعايير الصحية و ألامنية الضرورية للتصدير. 

 1(2011-2005)تطور صادرات و واردات الجزائر خالل الفترة ( : 03) رقمجدول 

 2010 2007 2002 2009 2001 2005 السنوات 

 0.236 0.166 0.922 0.223 0.021 0.199 الصادرات خارج مجال املحروقات

 22.232 22.031 22.260 21.120 22.226 22.922 املحروقات  صادرات

 22.122 22.092 29.391 61.062 22.602 22.126 مجموع الصادرات

 06.211 2.911 29.109 32.620 30.226 31.121 الواردات 

 06.211 2.911 29.109 23.223 22.022 32.919 امليزان التجاري 

 2011 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات 

 690 3.162 3.213 3.062 3.163 3.163 الصادرات خارج مجال املحروقات

 9021 22.232 61.212 62.223 69.112 20.232 صادرات  املحروقات

 9131 22.212 63.116 62.902 20.166 22.219 مجموع الصادرات

 09631 20.210 21.211 22.123 21.226 22.322 الواردات 

 9.111- 02.202- 2.216 00.162 30.291 36.323 امليزان التجاري 

 CNIS))املركز الوطني للمعلومات إحصائية والجمركية: املصدر

مليار 02.29مقابل  3106لسنة مليار دوالر خالل ألاشهر الخمسة ألاولى 9.13ملحوظا إلى  انخفاضاجلت الصادرات س

 انخفاضاومن جهتها عرفت الواردات . مليار دوالر 2.22أي تراجع بقيمة ( ائةبامل26.3-)3102دوالر لنفس الفترة من سنة 

                                                           

022ريف بودري،مرجع سبق ذكره ، ص ش.د 1
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مليار دوالر خالل 12ب بانخفاضأي ( باالئة02.36-)مليار دوالر33.63مليار دوالر مقابل 09.63لكن بوتيرة أقل وسجلت 

 .نفس الفترة

هناك تزايد في الواردات، ألامر الذي ، 3100في الصادرات إلاجمالية منذ سنة  انخفاضمع كل والجدير بالذكر أنه 

 :، والشكل التالي يوضح ذلك 3102أعقبه تراجع في رصيد امليزان التجاري ليتحقق العجز في سنة 

 (2015-2005)تطور صادرات وواردات الجزائر وامليزان التجاري خالل الفترة (: 04)الشكل رقم                 

 

 (04)على معطيات الجدول رقم دباعتمامن إعداد الطالبة : املصدر

  1أسباب تخفيض قيمة الدينار الجزائري : ثانيا 

 أهم وسيلة  و اعتبارا بأن أسعار الصرف تعتبر . يواجه الاقتصاد الجزائري اختالالت اقتصادية كبيرة            

دة مناسبات ، وخاصة ملعالجة هذه الاختالالت ، عمدت الحكومة الجزائرية  إلى تخفيض العملة الوطنية في ع

 :قيمتها الخارجية أمام العمالت الارتكازية ، و ذلك لألسباب التالية 

 0916سماح السلطات الجزائرية بانزالق تدريجي في سعر  الصرف عقب الصدمة البترولية لعام  .1

 20بمعدل  0911و  0916كإجراء ملعالجة تداعيات انهيار أسعار النفط ، حيث تراجع الدينار ما بين 

 . 0990و 0919باملائة مقابل سلة الربط ، تاله تراجع اخر ما بين عامي 

                                                           
.501عبد الرحمن تومي، مرجع سبق ذكره،ص

1
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بضغط من صندوق النقد  0992و 0990التخفيض الرسمي  الذي مس قيمة الدينار خالل عامي  .2

و قد كان الهدف من هذا التخفيض بحسب . الدولي مقابل تقديمه للمساعدة املالية للجزائر 

و تقليص الفرق ( التقييم املفرط للدينار )سعر الصرف الحقيقي  الصندوق هو تصحيح الارتفاع في

 .بين السعر الرسمي  و املوازي الذي تزايد بشكل حاد 

و الذي يعتبر عائقا أمام استقرار (  3102مليار دوالر عام  21.21) النمو املفرط للواردات في الجزائر  .3

ألاجنبي لتسوية هذه الواردات ، و الذي   قيمة الدينار ، و ذللك بسبب الطلب املتنامي على النقد

يؤدي إلى عدم وجود توازن بين العرض  و الطلب على الدينار في سوق الصرف ما ينعكس في 

 .انخفاض قيمته 

 النظريات املفسرة لسعر الصرف: املبحث الثالث   

ض والطلب يتحدد سعر الصرف كأي سلعة من السلع في سوق الصرف تبعا للتغيرات الحاصلة في العر 

وهذا حسب نظام الصرف )على العمالت ألاجنبية مقابل العملة الوطنية، وكذا تدخالت السلطات النقدية 

من معطيات اقتصادية  انطالقا. إذن تبحث نظريات سعر الصرف في تفسير تطور أسعار الصرف(. املتبع

 .تخص متغيرات الاقتصاد الكلي

 شرائيةنظرية تعادل القدرة ال:  املطلب ألاول   

النقود "عندما أصدر كتابه بعنوان ( كوستاف كاسل)تعود هذه النظرية إلى الاقتصادي السويدي 

، ويرى كاسل إن سعر أي عملة يتحدد وفقا للقوة الشرائية لهذه 0902بعد عام " وأسعار الصرف ألاجنبية

بين عملة دولة معينة وعملة دولة العملة في السوق املحلية مقارنة بقوتها الشرائية الخارجية، أي إن العالقة 

 .أخرى يتحدد وفقا للعالقة بين مستويات ألاسعار السائدة في كل من الدولتين

إذن إن سعر الصرف لدولة ما يتحدد من خالل النسبة بين مستوى ألاسعار الداخلية مقوما بالعملة 

 : 1أن اافترضنالوطنية ومستوى ألاسعار العاملية مقدرا بالعملة ألاجنبية فإذا 

R :هو سعر الصرف 

Pa :مستوى ألاسعار املحلية مقوما بالعملة الوطنية. 

Pb :مستوى ألاسعار العاملية مقدرا بإحدى العمالت العاملية 

 .وعليه يمكن الحصول على سعر الصرف وفقا  لهذه النظرية

R= Pa/Pb    .................... (1) 

                                                           
1
 .26، ص 0911، دار زهراء الشرق، القاهرة، ، إلاصالح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف واملوازنة العامةحمدي عبد العظيم  
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 أخرى ة وبصور 

R .Pb= Pa    .................... (2) 

إذ إن منطوق هذه النظرية يقول بأن مستوى ألاسعار املحلية يتكافأ مع سعر الصرف مضروبا في 

مستوى ألاسعار العاملية، وكما هو معرف كان قياس مستويات ألاسعار  يتم عن طريق استخدام فكرة ألارقام 

 .القياسية لألسعار ويمكن إيضاح ذلك

R1= R.Pa0/Pb0    .................... (3) 

R1 :سعر الصرف الجديد. 

R :سعر الصرف القديم. 

Pb0 :الرقم القياس ي للتغير في ألاسعار العاملية. 

Pa0 :الرقم القياس ي للتغير في ألاسعار املحلية. 

زمن  اختالفالقوة الشرائية عن اسعار الصرف ترجع إلى  انحرافاتوقد تبين من هذه الدراسات أن 

مستوى ألاسعار املحلية مقارنة بمستوى ألاسعار العاملية في ظل  ارتفاعدولتين، وإن الدورة التجارية في 

سعر الصرف تلقائيا، وهذا سيؤدي إلى زيادة كل من  ارتفاعافتراض سعر معين للصرف إنما يؤدي إلى 

 .1كل من الصادرات وعرض الصرف ألاجنبي وانخفاضالاستيرادات والطلب على الصرف ألاجنبي، 

كل من الصادرات وعرض الصرف ألاجنبي، وتفترض هذه النظرية عدم حدوث تغيرات  وانخفاض

، (الطلب)وأذواق املستهلكين والدخول ( العرض)هيكلية في الاقتصاد القومي تنعكس على تكاليف إلانتاج 

وض وتفترض عدم تدخل الدولة في التجارة الخارجية، أي هناك حرية للتجارة الخارجية، وفي ضوء هذه الفر 

 :التي تعتمد عليها نظرية تعادل القوة الشرائية فإنه يمكن توجيه الانتقادات آلاتية

صعوبة تقدير ألارقام القياسية لألسعار ملدة  قادمة في املستقبل تزيد عن السنة وصعوبة اختيار سنة  -0

 .ألاساس لتحديد ألارقام القياسية لألسعار

في تحديد سعر الصرف مثل الدخل وسعر الفائدة بين الدول  تهمل النظرية العوامل ألاخرى املؤثرة -3

وأثر املضاربة، إذ أن مستوى الدخل من العوامل املؤثرة على الاستيرادات ومن تم يؤثر في الطلب على العملة 

 .ألاجنبية في أسواق النقد

قد ألاجنبي وأثر مرونة الطلب السعرية في الصادرات وأثر الرقابة في الن اختالفتهمل النظرية أثر  -2

 .املديونية الخارجية وأعباء الضرائب

                                                           
1
، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، الفائدة وانعكاسها على ميزان املدفوعات العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر سمير فخري نعمة، . د  

 .33، ص 3100عمان، 
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النظرية غير مهتمة بتأثير تغيرات أذواق املستهلكين وظهور السلع البديلة في مستويات ألاسعار املحلية  -2

 .ومن ثم تأثيرها في حساب سعر الصرف

جدا من قيمة السلع  عدم اهتمام النظرية بأثر التعريفة الجمركية املانعة والتي نسبتها مرتفعة -2

املستوردة في معظم الدول النامية مما يؤدي إلى زيادة الاسعار املحلية لبيع السلع املستوردة ومن ثم يتفاوت 

أثر التجارة الخارجية على القوة الشرائية مما يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف الالزم لحدوث التوازن في ميزان 

 .املدفوعات

ابقة فإن هذه النظرية ال تزال مهمة في تحديد سعر الصرف، إذ حاول الس الانتقاداتوبالرغم من 

فريق من الباحثين تعديل الصياغة ألاولية املبسطة لنظرية تعادل القوة الشرائية مع أخذ عنصر الزمن في 

الحسبان بحيث تجري املقارنة بين كل من سعر الصرف ومستوى ألاسعار املحلية ومستوى ألاسعار العاملية 

 (.N+1)و ( N)مدتين زمنيتين هما  خالل

 .وفي ضوء هذا التعديل نحصل على املعادلة آلاتية التي تعبر عن نظرية تعادل القوة الشرائية

R2= RN  
    

    
 . 

        

        
 (R.n+1)    .................... (4) 

R2 :سعر الصرف الجديد بعد التعديل. 

Rn : في املدة الزمنية ألاولىسعر الصرف. 

Rn+1 :سعر الصرف في املدة الزمنية الثانية. 

Pa.n :مستوى ألاسعار املحلية في املدة الزمنية ألاولى. 

(Pa.n+1) :مستوى ألاسعار في املدة الزمنية الثانية. 

Pb.n :مستوى ألاسعار العاملية في املدة الزمنية ألاولى 

(Pb.n+1) : في املدة الزمنية الثانيةمستوى ألاسعار العاملية. 

وسعر الصرف في ( N+1)على النسبة بين سعر الصرف في املدة الزمنية الثانية ( 2)تدلنا املعادلة رقم 

ومستوى ألاسعار ( N+1)تعادل النسبة بين مستوى ألاسعار املحلية في املدة الزمنية ( N)املدة الزمنية ألاولى 

ومستوى ( N)وما على النسبة بين مستوى ألاسعار املحلية في املدة الزمنية مقس( N+1)العاملية في املدة الزمنية 

بغض النظر عن ضرورة تطابق سعر الصرف في كل مدة زمنية مستقلة ( N)ألاسعار العاملية في املدة الزمنية 

ألاخرى غير أن الصياغة املعدلة لنظرية تعادل القوة الشرائية تعرضت هي . مع النسبة بين مستويات ألاسعار

بدورها إلى الانتقاد، فسعر الصرف ال يتغير فقط نتيجة لعدد من املتغيرات الذاتية املستقلة، فمثال عند 

حدوث زيادة في الدخل القومي هذه الزيادة تؤدي بدورها إلى ارتفاع كل من الطلب على السلع املحلية والطب 

تتسم بأنها ذات مرونة كاملة أي بمعنى أن زيادة  الاستيراداتفإذا كانت ( السلع ألاجنبية)على الاستيرادات 
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الطلب على الاستيرادات لذا لن يصاحبه زيادة في أسعارها ومن ثم فإن سعر الصرف سوف يرتفع ولن ترتفع 

ومن ثم يمكن القول إن تغيرات العالقة النسبية بين . معه النسبة بين مستويات ألاسعار املحلية والعاملية

حلية والعاملية ال تشكل العامل الوحيد الذي يحدد سعر الصرف وإنما يعد أحد العوامل مستويات ألاسعار امل

 املهمة التي تحدد سعر الصرف

 نظرية تعادل معدالت الفائدة ونموذج املحفظة:  املطلب الثاني

تقوم  la théorie de la parité des taux d'internetنظرية تعادل الفائدة : الفرع ألاول 

ية على تبيان الدور الذي تلعبه حركات رؤوس ألاموال في تقلبات سعر الصرف، إذ تعتبر تلك هذه النظر 

إذن . املتعلقة بمعدالت الفائدة العامل املهم ألن رؤوس ألاموال تبحث عن أحسن عائد ممكن بأقل خطورة

يؤثر على تحركات رؤوس معدالت الفائدة املحلية تقارن بتلك املعدالت املتحة في البلدان ألاجنبية، وهذا ما 

ألاموال، وهذه التحركات من الواضح أن لها آثار على الصرف ألن هذا الانتقال إلى البلد ألاجنبي يتم كما هو 

مثال تحويل رؤوس ألاموال الفرنسية إلى اسبانيا يستوجب تحويل الفرنك )معروف بالعملة املحلية لهذا البلد 

ل سوف يزيد من عرض الفرنك مقابل البيستا، وعلى العكس دخول وكل خروج لرؤوس ألاموا( إلى البيستا 

درس جون مينارد كينز العالقة بين معدل الصرف ومعدل  . رؤوس ألاموال سوف يزيد من الطلب على الفرنك

الفائدة، وتوصل إلى أن املستثمر الذي يودع أمواله في البلد الذي يتوفر على معدل الفائدة أعلى الفائدة أعلى 

اك السائد في البلد ألاصلي لن تكون عملية الاستثمار مثمرة فعليا، في الوقت ما إذا كان إلاختالف في من ذ

تنص  PTIإذن نظرية . معدالت الفائدة بين البلدين سوف يعوض بالفرق بين معدل الصرف العاجل وآلاجل

 :حلي وألاجنبعلى أن تقلبات سعر الصرف املرتقبة تكون مساوية للفرق بين معدل الفائدة امل

Sa= RN  
    

  
 Sa = i - i*    .................... (4)   مع     

i :معدل الفائدة املحلي؛ 

i*: معدل الفائدة السائد في البلد ألاجنبي؛ 

Sa :الفرق بين املرتقب لسعر الصرف؛ 

S0 :معدل الصرف العاجل؛ 

S :معدل الصرف آلاجل؛ 

 : 1يويمكن توضيح ذلك باملثال آلات

في السوق املحلي وفق معدل الفائدة  Mأصل مقداره  استثمار  اقتصاديإذا قرر مستثمر أو عون 

  :حيث Sd فإن ما يتحصل عليه بعد سنة هو iDالسائد 

                                                           
1 P. peyrordm Gestion financière internationale, édition veubert, paris, 1999, p74. 
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 .الفوائد+ ألاصل = املتحصالت 

                                    SD = M +MiD   

SD = M (1+iD) .....................(1) 

في بلد أجنبي أن يحول استثماره إلى هذا  iEد يرى هذا العون الاقتصادي نتيجة معدل فائدة مغري ق

 :البلد، فيقوم بالخطوات التالية

في بلد أجنبي أن يحول استثماره إلى هذا  iEقد يرى هذا العون الاقتصادي نتيجة معدل فائدة مغري 

 :البلد، فيقوم بالخطوات التالية

 Ccإلى عملة أجنبية وفق سعر الصرف العاجل والذي يرمز له بالرمز  Mنقدي يحول رأسماله ال

 :فيكون 

   = M/Cc 

 معبر عنه بالعملة ألاجنبية  Mمقدار :     

 iEبعد سنة فإن العون ينتظر العائد بالعملة ألاجنبية وفق 

                                  =    +   iE 

        =    (1+iE) ............................(2) 

فإن الفوارق بين معدالت الفائدة البد أن تنعكس على الصرف آلاجل ويتم للتعادل  PTIحسب نظرية 

وفق سعر  Mإلى     متساويتان نتيجة أن العون بعد سنة سيقوم بتحويل ( 3)و ( 0)بينهما، أي أن املعادلة 

 :الصرف وذلك كما يلي

 (iE+1)    =       :                              جنبيةالعائد بالعملة ألا 

 Ct(iE+1)    =       :                           املحلية العائد بالعملة

 :حيث

 :نجد أن  Ct إلى العملة املحلية وفق سعر الصرف آلاجل  بعد تحويل 

   (1+iD)  =    (1+iE)Ct   و     = M/Cc 

                                (1+iD)  = 
 

  
 (1+iE)Ct    

                             (1+iD)  =  (1+iE) 
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 = 

  

  
 

 :وبطرح الواحد الصحيح

                                                   
  

  
  -  

  

  
 = 

      

      
 - 
      

      
 

 :فإننا نحصل على

                                                        
       

    
   = 

       

      
 

 :تأكيد على العالقة التاليةصغيرا جدا مقابل وحدة واحدة، سنحصل بال iEوإذا اعتبرنا أن 

 

       

    
    iD  - iE  

  iD  - iEوهي الصياغة الرياضية لنظرية تعادل معدالت الفائدة، حيث فروقات معدالت الفائدة 

أنها تقوم بربط ألاسواق النقدية بأسواق  PTI تتعادل مع تقلبات معدالت الصرف، ومن مزايا نظرية

ن أن ظروف الواقع تتسم بتعقيدات كثيرة إال أنها تحقق الارتباط بين معدالت الفائدة الصرف، فعلى الرغم م

وأسعار الصرف بالنسبة للنظم التي تطبق الرقابة على الصرف، باإلضافة إلى غرض املتعاملين في توظيف 

ولتوضيح  أموالهم من خالل دافع املضاربة، حيث يعتبر كموجه لسلوكهم الذي يستند على معدالت الفائدة

    :1نستعين باملثال التالي PTIمصفوف نظرية  

 : نفرض أن سعر الصرف يتحدد كما يلي

 yen = 1 Eur 120سعر الصرف العاجل  

 yen = 1 Eur 121:   الصرف آلاجل سعر 

 % iyen = 7  معدل الفائدة السنوي للين الياباني 

 % ieur = 3   معدل الفائدة السنوي ألاورو

أورو، بمعدل  9111مبلغ مقداره  باقتراضفروقات معدالت الفائدة يقوم املضارب  من لالستفادة

يبادر هذا املتعامل بتحويل القرض . أورو 9321أي املضارب بعد سنة سيكون مدين بمبلغ % 2فائدة سنوي 

، ين 0111111فتكون قيمة القرض  yen = 1 Eur 120إلى ما يساويه بالين وفق سعر الصرف العاجل 

 %.2قوم بتوظيف هذا املبلغ في السوق اليابانية بمعدل فائدة سنوي  ثم ي

                                                           
1 Patrice fontaine: gestion du risque de change édition economica, Paris, 1996, P26. 
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قيمة القرض الذي يعادل بعد )التزاماته  والتسديدين،  0022611وبعد سنة سيتحصل على عائد 

 yen = 1 Eur 121 يحول العائد املتحصل عليه بالين إلى ألاورو بسعر الصرف آلاجل ( أورو 9321سنة 

 :فيكون 

 أورو  9221520 = 002261/030

 أورو 311520=  9321 - 9221520وبالتالي يحقق ربح قدره 

 نموذج املحفظة: الفرع الثاني

النقود املحلية، النقود )تعتبر نماذج املحفظة إن ألاعوان الاقتصاديون يمتلكون مجموعة من ألاصول 

الذي يقبل ألاعوان  ، كما تعتبر أن سعر الصرف هو السعر (ألاجنبية، سندات وطنية، سندات أجنبية

 :الاحتفاظ بمجموعة من ألاصول والنموذج القاعدي يتكون من املعادالت التالية

M=m (i,i* + S.   شرط التوازن في السوق املحلية: املعادلة ألاولى
a
)W 

B=b (i,i* + S. شرط التوازن في سوق السندات بالعملة املحلية: املعادلة الثانية
a
)W 

SF=F (i,i* + S. ط التوازن في سوق السندات بالعملة ألاجنبيةشر : املعادلة الثالثة
a
)W 

  W=M + B + SF: معادلة الثروة

M :من العملة املحلية؛                                   العرضSa :معدل الفرق املقدرة لسعر الصرف؛  

B :                   العرض من السندات بالعملة املحلية؛m.b.F :طلب على ألاصول؛تمثل ال 

F :                  العرض من السندات بالعملة ألاجنبية؛ i :معدل الفائدة املحلي؛ 

S :                                                            سعر الصرف؛i* :معدل الفائدة ألاجنبي؛ 

W :            الثروة إلاجمالية لألعوان املحليين؛ 

 :باإلسقاط والربط بين املعادالت السابقة، نستخلص إلى نتيجتين مفادهما أنعند قيامنا 

عرض ألاصول ومعدل الفائدة ألاجنبي، : يرتبط سعر الصرف ارتباطا وثيقا بعنصرين مهمين هما -

فالحائزون على ألاصول يسعون للبحث عن أعظم مردود طبقا للمخاطرة املتعلقة بمختلف أنواع التوظيفات، 

تفع معدل الفائدة الوطني، فإن من مصلحة املستثمرين القيام باختيار ألاصول الوطنية والتخلي عن فإذا ار 

عكسيا، فغن ارتفاع معدل الفائدة ألاجنبي يزيد . ألاصول ألاجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية

 .وطنيةمن الطلب على ألاصول ألاجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ال
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، وبالتالي الادخاريؤثر الفرق الجاري على أرصدة ألاصول، حيث يؤدي الفائض الجاري غلى فائض في  -

عكسيا، يؤدي العجز الجاري إل ى . زيادة القدرة على التمويل التي تؤدي إلى ارتفاع أرصدة ألاصول ألاجنبية

 .جنبيةالاحتياج إل ى التمويل وبالتالي الانخفاض في أرصدة ألاصول ألا 

على املستوى العالمي، فيقوم العمالء الاقتصاديون ووق منطق  كالحالياتتعتبر هذه ألاصول إذن 

. الاستمرارية بالفصل بين ألاصول املالية وألاصول النقدية، طبقا للعوائد واملخاطر بغية تعظيم عائد حافظتهم

وضع ميزان املدفوعات، بل نتجت عن لم تنتج عن الاعتبارات املتعلقة ب السلوكياتفمن الواضح أن هذه 

تغيرات معدالت الفائدة وأسعار الصرف التي من شأنها أن تغير العوائد وألاسعار النسبية لألصول املصاغة 

 . بالعمالت املختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة الفصل

سس التي فهم سياسة سعر الصرف ما لم يتم التطرق إلى سعر الصرف من حيث املفهوم وألا  نال يمك    

يعتمدها، ولقد أظهرت ألانظمة النقدية املتعاقبة أن هذه ألاداة تلعب دورا هاما في التأثير على وضعية العديد 

السلطات النقدية أمام مسؤولية  عما يض، وهذا (ميزان التجاري ) من املتغيرات، وعلى رأسهم التوازن الخارجي

عملتها دورا هاما في خدمة البرامج وألاهداف إلاختيار ألاحسن لنظام الصرف، يجعل من سعر صرف 
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الاقتصادية للبلد، من أجل تحقيق ذلك البد على الحكومة أن تتخذ جملة من الاجراءات الاقتصادية مرافقة 

 .لنظام الصرف املتبني، كل حسب طبيعة الاقتصادية وموقفه أمام الاقتصاد العالمي
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 :تمهيد

مالية متبادلة يتعين بتسويتها في الحال  استحقاقاتبين دول العالم يترتب عليها  الاقتصاديةإن املعامالت 

هذا البيان يسمى  .والتزاماتهاأو في املستقبل وبذلك فمن املهم لكل دولة أن تعرف على وجه التحديد حقوقها 

بين الدولة والعالم الخارجي بحيث  الاقتصاديةالعالقات  اختالليظهر هذا امليزان  ميزان املدفوعات وغالبا ما

 لالقتصاديعطي صورة واضحة للسلطات املسؤولة في الدولة عن نقاط القوة والضعف في املوقف الخارجي 

 . على الدخل الوطني ومستوى التشغيل في الداخل ولكن أيضا عن تأثير املعامالت الخارجية ، ألوطني

ويأتي هذا الفصل من املوضوع ليغطي الجانب النظري للدراسة وذلك من خالل دراسة دور سياسات 

 :سعر الصرف في معالجة الخلل في امليزان التجاري من خالل املباحث التالية

 ؛وميزان التجاري  ميزان املدفوعات حول  أساسيات: املبحث ألاول 

-0222خالل الفترة على ميزان املدفوعات الجزائري الدينار الجزائري  سعر صرفتحليل أثر :املبحث الثاني

 ؛0202

 ثر تقلبات سعر الصرف على حركة الصادرات والواردات؛أ: املبحث الثالث

 وميزان التجاري؛ ميزان املدفوعات حول  أساسيات: املبحث ألاول 

ترتبط مختلف الدول ببعضها البعض بعالقات متبادلة يجب تسويتها وذلك عن طريق إجراء مدفوعات 

التي تتم بينها وبين سائر  الاقتصاديةخارجية بين مختلف ألاطراف، وتقوم كل دولة بتسجيل كافة املعامالت 

ات وحركة رؤوس ألاموال البلدان ألاخرى خالل السنة، فترصد كافة الصادرات والواردات من السلع والخدم

إلى ماهيته  التطرق ومن وإلى العالم الخارجي، وهذه العناصر كلها يتألف منها ميزان املدفوعات الذي نحاول 

 .وتوازنه اختاللونظريات 

 .مفاهيم حول ميزان املدفوعات وامليزان التجاري : املطلب ألاول 

 والاقتصاديةالسلطات السياسية بها   ي تستعينيعتبر ميزان املدفوعات من أهم املؤشرات أو ألادوات الت

املالحظ في حجم املبادالت الخارجية الدولية،  الارتفاعفي أهميته هو  وما زاد،  الاقتصاديةفي رسم سياستها 

 .وأهميته التي يعتمد عليها كل دولة في بعض قراراتهاولهذا نحاول إبراز مفهوم 

 مفهوم ميزان املدفوعات: فرع ألاول ال

 :تتعدد تعاريف ميزان املدفوعات ومن بين هذه التعاريف نذكر

هو بيان أو سجل محاسبي، يسجل جميع تدفقات ألاصول الحقيقية واملالية والنقدية، :"التعريف ألاول 

 1".بين املقيمين في بلد ما وغير املقيمين خالل فترة معينة

بين املقيمين في دولة  الاقتصاديةامالت ميزان املدفوعات أنه سجل لجمل املعيعرف :"التعريف الثاني

 2 .واحدةلسنة  متكون معينة وغير املقيمين فيها، وذلك ملدة معينة غالبا 

إحصائي يوجز بأسلوب منهجي  هروبيانميزان املدفوعات :"تعريف صندوق النقد الدولي مليزان املدفوعات

 3".معين والعالم الخارجي خالل فترة زمنية محددة اقتصادبين  اقتصاديةيجري من معامالت  ما ، منضم

                                                           
1
 .322،ص 3102،دار جرير للنشر والتوزيع،األردن،تحليل االقتصاد الدوليهو شيار معروف ،  

2
Parent Antoire,Balance des paiement et politique Economique, (Nathan,France,1996),p5. 

3
 .3991الطبعة اخلامسة واشنطن ،)، دليل ميزان المدفوعاتموقع صندوق النقد الدويل،  
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ميزان املدفوعات هو بيان إحصائي أو سجل محاسبي يتم فيه تسجيل :"بناءا على ما سبق يمكن القول أن

جميع العمليات التجارية، واملالية والنقدية التي تتم بين املقيمين في دولة ما ونظرائهم في الخارج وذلك خالل 

 "تكون سنة ة مافترة زمنية عاد

 1:ويمكن التفريق بين املدفوعات ونوعين آخرين من املوازين

حيث يقتصر ميزان املدفوعات الدولية على املدفوعات النقدية الدولية، في حين : ميزان املدفوعات الدولية . أ

الوطني خالل فترة زمنية  لالقتصادالدولية  الاقتصاديةأن ميزان املدفوعات يشمل كل أنواع املعامالت 

 .محددة والتي عادة تكون سنة

الوطني  الاقتصاديحتوي ميزان املدفوعات على التغيرات التي تطرأ على ما لدى : ميزان املدفوعات املديونية . ب

 .من أصول وخصوم البلد في مواجهة الخارج في لحظة زمنية معينة

كل معامالته والذي يوضح أن يرتكز ميزان املدفوعات على أساس التسجيل بمبدأ القيد املزدوج، حيث تسجل وفقه   

لكل عملية تتم مع الخارج قيدين أحدهما مدين وآلاخر دائن متساويين في القيمة ويسجل في الجانب الدائن من ميزان 

املدفوعات حقوق الدولة لدى غيرها من الدول ألاجنبية وفي الجانب املدين تسجل قيمة الواردات الدولة من الخارج 

 .مع الخارج ماتهاوالتزاأي ديون الدولة 

ويعرف أيضا على أنه بيان حسابي يسجل فيه قيم جميع السلع والخدمات والهبات واملساعدات ألاجنبية وكل 

خالل فترة زمنية محددة والتي املعامالت الرأسمالية وجميع كميات الذهب النقدي الداخلة إلى البلد والخارجة منه 

 2.عهتتم بين البلد وبقية البلدان املتعاملة م

 أهمية ميزان املدفوعات : الفرع الثاني

للبلد بغض النظر عن الفترة  الاقتصاديةتعكس بيانات ميزان املدفوعات داللتها الخاصة التي تعبر عن ألاحوال 

الدولية في حد ذاتها مسألة  الاقتصاديةالزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه املعامالت 

 :وطني وذلك لألسباب التالية اقتصادي حيوية ل 

  الوطني للدولة الاقتصاديةيعكس قوة: 

الوطني، وقابلية ودرجة تكييفه مع املتغيرات املؤثرة في  الاقتصاديعكس قوة  الاقتصاديةإن هيكل هذه املعامالت 

، لنه يعكس حجم وهيكل كل من الصادرات والواردات بما فيه العوامل املؤثرة عليه كحجم  الدولي الاقتصاد

 إلخ...ومستوى ألاسعار والتكاليف ،  التوظيفودرجة  الاستثمارات

 يظهر القوى املحددة لسعر الصرف: 

على هيكل  الاقتصاديةإن ميزان املدفوعات يعكس قوى طلب وعرض العمالت ألاجنبية، ويبين أثر السياسات 

الذي يؤدي إلى متابعة ومعرفة مدى تطور البنيان  الش يء ،  ألتبادلالتجارة الخارجية من حيث حجم ونوع سلع 

 .الاقتصاديةللدولة ونتائج سياستها  الاقتصادية

  الخارجية للدولة الاقتصاديةيساعد على تخطيط وتوجيه العالقات: 

 الاقتصاديةلسلطات العامة على تخطيط وتوجيه العالقات حيث يشكل ميزان املدفوعات أداء هامة تساعد ا

الخارجية للدولة بسبب هيكلة الجامع، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي والجغرافي أو عند وضع 

السياسات املالية النقدية، ولذلك تعد املعلومات املدونة فيه ضرورية للبنوك واملؤسسات وألاشخاص ضمن مجاالت 

 .ل والتجارة الخارجيةالتموي

                                                           
1
 .23،ص3112، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر ،محاضرات في االقتصاد الدوليمحمد دوي دار،  
2
 .312،ص3112مؤسسة شباب الجامعة ، مصر، ، ، االقتصاديات ألدوليةعبد الرحمن يسري أحمد  
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 تقيس الوضع الخارجي للدولة: 

،  الخارجي الاقتصادفي  اندماجهالتي تربط الدولة مع العالم الخارجي هي نتيجة  الاقتصاديةحيث إن املعامالت 

 .فهي بذلك تعكس الوضع الخارجي للدولة

 مفهوم امليزان التجاري : الفرع الثالث

يمثل امليزان التجاري نوعا من املعامالت الجارية، واملتمثلة في املبادالت من السلع، فإذا زادت الصادرات السلعية عن 

الواردات السلعية فإننا نقول أنه هناك فائض في امليزان التجاري، أما إذا زادت الواردات عن الصادرات من السلع 

في امليزان التجاري في صالح البلد، أو القول أن الفائض  المكنغير أننا  ، ري ألتجافإننا نقول أن هناك عجزا في امليزان 

في غير صالح البلد قبل التطرق لألهمية النسبة للميزان التجاري في ميزان الحساب الجاري العجز في امليزان التجاري 

 .التي يتحقق في ظلها الفائض والعجز في امليزان الاقتصاديةباإلضافة إلى الظروف 

يمثل امليزان التجاري صافي إيرادات والصادرات للدولة،حيث أسعار الصادرات تكون بالعملة املحلية في حين 

الصادرات وقيم الواردات من السلع ، فامليزان التجاري يمثل الفرق بين قيم 1تكون بالعملة ألاجنبية الوارداتأسعار 

العالقة بين صادرات و واردات البلد ويعبر عنها باملعادلة  وهكذا تقيم ، اشهر ثالثة  متكون خالل فترة زمنية عادة 

 :التالية

 (M)إجمالي واردات البلد  –( X)إجمالي صادرات البلد= امليزان التجاري = رصيد

 امليزان»عليه حيث أن امليزان التجاري يشكل أهم جزء في ميزان املدفوعات لدولة ما، كما يمكن أن يطلق 

 .في هذا البلد " ألدوليالتجاري 

يضم امليزان إجمالي الصادرات والواردات من السلع الذي يسمح بقياس تنافسية البلد تجاه منافسيه، حيث يدل 

، مثال على أن الصناعة كقوة جدا، أو أن الشبكة التجارية فعالة بصفة خاصة، وفي (X-M)رصيد التجاري إلايجابي ل

تمر يدل على عجز هيكلي أو بنيوي للميزان التجاري، بسبب ضعف تنافسية واملسفإن الرصيد التجاري السلبي املقابل 

، أو على ألاقل الوصول إلى حالة التوازن فيه، وذلك 2الصادرات وتحاول كل الدول تحقيق فائض في ميزانها التجاري 

 .عندما تتحقق حالة التساوي بين الواردات السلعية مع الصادرات السلعية للبلد

التجاري الجزء ألاساس ي في ميزان املدفوعات كونه يبين النشاط إلانتاجي وهيكله في الدولة أنه ملا يعتبر امليزان 

، أو ضعف درجة  يحدث عجز في النشاط إلانتاجي للدولة بسبب ضعف درجة تنوعه،وضعف القدرة إلانتاجية فيه

إلى جانب أن عدم مقدرة  اقتصادها احتياجاتلسد  لالستيرادتلجأ الدولة  الاقتصاد احتياجاتمرونته عن تلبية 

سيع نشاطها إلانتاجي وتنويعه ال يتيح لها فرصة توفير فائض في إلانتاج من أجل تشجيع عملية التصدير الدولة عن تو 

 .يؤدي بدوره إلى عجز في ميزانها التجاري  ما

 .ميزان املدفوعات وطرق تسويته واختاللتوازن : املطلب الثاني 

ميزان  واختاللتطرقنا فيما سبق إلى مفهوم ميزان املدفوعات وأهميته ، ففي هذا املطلب سنتناول توازن 

 .املدفوعات وطرق تسويته

      التوازن في ميزان املدفوعات: الفرع ألاول 

الحالة التي تكون فيها املديونية مساوية للدائنيه في املدفوعات املختلفة، يعرف توازن ميزان املدفوعات على أنه 

ويقودنا الحديث عن توازن ميزان املدفوعات إلى الفصل بين نوعين من التوازنات هي التوازن املحاسبي والتوازن 

 ،الاقتصادي

                                                           
1
 . 67،ص 3103دار المسيرة للنشر والتوزيع وبالطباعة ، أألردن ،  ، إدارة العمالت أألجنبيةعدنان نايه ألنعيمي ،  
2
 .312،ص 0332مؤسسة شباب ألجامعة ، مصر  ، االقتصاديات ألدوليةعبد الرحمان يسري أحمد ،  
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التوازن املحاسبي ويقصد به تساوي مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع الحسابات املدينة، ونظرا للمشاكل 

املصادفة في جميع املعلومات إلاحصائية من طرف املصالح الخاصة بإعداد ميزان املدفوعات قد ال تتطابق قيم 

السهو "ببندمتعارف عليه  اصطناعيف بندا املتحصالت مع قيم املدفوعات نتيجة لعدم دقة إلاحصائيات لذلك يضا

تسجل فيه الفجوة الناتجة عن عدم تساوي مجموع الجانب الدائن مع الجانب املدين ليتحقق بذلك التوازن " والخطأ

 .الحسابي

في ظلها إلايرادات التي تحصل عليه الدولة من صادراتها من ويقصد به الحالة التي تكافئ  الاقتصاديأما التوازن 

 1.لع والخدمات والتحويالت الرأسمالية طويلة ألاجل إلى الخارجالس

تعادل أصول وخصوم بنود معنية في ميزان املدفوعات، وهي املعامالت  الاقتصاديكما يستوجب التوازن 

املستقلة، وهي املعامالت التي تتم لذتها وبغض النظر عن الوضع إلاجمالي للميزان، وهذا ملا تحققه من ربح أو من 

 استثماراتوتلقي  ، علبهاوتقديم الخدمات أو الحصول ، واستيرادهاشباع ملن يقوم بها، ومثال ذلك تصدير السلع إ

 .أجنبية أو القيام بها

وإنما تجري بالنظر إلى حالة أوضاع ميزان  ، لذاتهاتتم  أما باقي العمليات فتسمى ببنود التسوية والتي ال

ويوصف ميزان املدفوعات بأنه متوازن أو مختل . املدفوعات، والهدف منها هو توازن الجانب الدائن مع املدين

   2.عندما يركز النظر على العمليات التلقائية واملستقلة وحدها  اقتصاديا

 ميزان املدفوعات  اختالل: الفرع الثاني

في ميزان املدفوعات بأنه حالة عدم التوازن بين الجانبين الدائن واملدين في املعامالت التلقائية، يعرف الخلل          

وهذا الخلل البد أن يتم التخلص منه، كما أنه  اختاللفإذا تحقق عجزا أو فائضا يكون ميزان املدفوعات في حالة 

ات معينة لعالج هذا الخلل ويتعلق ذلك أساسا بعالج إجراء اتخاذهنا يجب على الدولة يسبب مشكلة للدولة و 

 .العجز، حيث أن الفائض من املمكن أن يتم التخلص منه سريعا ولكن تبقى املشكلة ألاساسية في عالج هذا العجز

دوري  اختالل ، موسمي  اختالل ، عرض ي اختالل ، مختلقةالت حيث نميز أنواع  ختالايتعرض ميزان املدفوعات عدة 

 .هيكلي واختالل

التقلبات املؤقتة التي يتعرض لها نتيجة عوامل طارئة، كإصابة املحاصيل الزراعية  بيهالعرض ي ويقصد  الاختالل

 .باآلفات في بلد زراعي يعتمد على محصول رئيس ي واحد

التقلبات التي تطرأ على ميزان املدفوعات على مدار العام نتيجة العوامل املوسمية  بيهاملوسمي ويقصد  الاختاللأما 

مما قد يترتب عليه زيادة الصادرات في فترة ثم زيادة الواردات في الفترة التالية وتدهور ميزان املدفوعات في النصف 

 .الثاني من العام 

الرأسمالي، بحيث في فترات الرخاء يزداد  الاقتصاد تنابي الت الاقتصاديةالدوري يحدث نتيجة للتقلبات  فاالختالل

مستوى التشغيل ويقل الدخل القومي الدخل القومي وترتفع ألاسعار، أما في حالة إلانعاش أو الكساد ينخفض 

وتنخفض ألاسعار، وهذه التغيرات تحدث في العادة بصورة متكررة كل خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، لذلك 

 .الاقتصاديةبالتقلبات الدورية يطلق عليها 

القومي من مرحلة التخلف  الاقتصاد انتقالالهيكلي وهو الذي يظهر في امليزان التجاري بصفة خاصة خالل  الاختالل

القدرة على  انعدامإلى مرحلة النمو، حيث أنه تزداد الواردات زيادة كبيرة خالل الفترات ألاولى للتنمية، في حين يقابلها 

هو الطلب املستمر على السلع الرأسمالية والوسيطة  الوارداتصادرات بنفس الدرجة، ويرجع السبب في زيادة زيادة ال

                                                           
1
 .332،321مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، ص ص  ، اقتصاديات التجارة ألخارجية، السيد محمد أحمد السريبي  
2
 .39،ص 3117دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، محاضرات في االقتصاد ألكليمحمد العربي شاكر ،  
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حركات رؤوس ويمكن معالجة هذا الخلل عن طريق  الاقتصاديالتي تحتاجها الدولة لتكوين رأس املال الالزم للنمو 

 .ما اقتصادنمو طويل آلاجل الذي يخضع له يكون نتيجة ال الاختاللألاموال طويلة آلاجل، وبهذا فإن هذا 

إلى مجموعة من ألاسباب من أهمها التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة املحلية وهذا الوجود  الاختالليعود هذا 

قطر عالقة وثيقة بين موقف ميزان املدفوعات وسعر الصرف املعتمد لدى ذلك القطر، فإذا كان سعر الصرف لعملة 

ذاته من وجهة نظر ألاقطار ألاخرى مما يؤدي إلى أسعار السلع للقطر  ارتفاعفسيؤدي ذلك إلى  الحقيقةمن قيمتها  أكبر 

الطلب الخارجي على تلك السلعة وبالتالي حدوث عجز في ميزان املدفوعات ويحدث العكس في حالة تقييم  انخفاض

الوطني  لالقتصادباملؤشرات الهيكلية  العملة بأقل من قيمتها وكذلك توجد أسباب هيكلية وتتعلق هذه ألاسباب

الخارجية وهيكل الناتج الوطني وينطبق هذا على الدول النامية التي تعتمد في صادراتها على خاصة هيكل التجارة 

 .التركيز السلعي حيث تتأثر هذه الصادرات بمرونة الطلب الخارجي عليها في ألاسواق العاملية

 ميزان املدفوعات اختاللطرق تسوية : الفرع الثالث

فهناك طرق من أجل  ، أملدفوعاتفي ميزان  الاختاللالوطني بأضرار جسيمة ناتجة عن  الاقتصادلجل عدم إلحاق 

 .الاختاللتسوية وتصحيح 

ميزان املدفوعات التصحيح عن طريق آلية السوق حيث ترتبط هذه الطريقة بمراحل  اختاللمن طرق تسوية 

عليها بالضرورة في الوقت الحاضر وتأخذ هذه الطريقة ثالثة أشكال  ليعتمدمختلفة مربها النظام النقدي الدولي فهي 

بيقها ثالثة شروط قاعدة الذهب ويتطلب تطأولها التصحيح عن طريق آلية ألاسعار ويختص هذا الشكل بفترة 

الكامل لعناصر إلانتاج في القطر ومرونة ألاسعار وألاجور أي حرية حركتهما،  الاستخدام ، ألصرفثبات أسعار أساسية 

ففي حالة حدوث فائض فإنه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب يرافقها زيادة في عرض النقود ألامر الذي ينجم 

صادرات القطر إلى الخارج، ومن جهة أخرى  الانخفاضسيترتب عن ذلك من جهة و  ، أملحليةفي ألاسعار  ارتفاععنه 

وتستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى امليزان، أما في حالة حدوث  ،  القطر من الخارج  إستي رادات  في ارتفاع

وبهذا فإن البنك املركزي في حالة الفائض يقوم بخفض سعر الفائدة على القروض . عجز ستكون العكس

تا  إلعادة وبالتالي التخلص من الفائض املمما سيؤدي إلى تدفق ألاموال إلى الخارج ( السيولة املحلية الرتفاع)املمنوحة

ستزداد توازن امليزان، أما في حالة العجز فيقوم برفع سعر الفائدة من أجل جذب ألاموال ألاجنبية إلى الداخل وبهذا 

من طريقة آلية السوق هو التصحيح عن طريق ، أما الشكل الثاني 1السيولة في السوق املالية وإعادة توازن امليزان

سعر  اتخاذحالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ويتطلب تطبيقها شرطان سعر الصرف وهي آلالية املتبعة في 

صرف حر وعدم تقيده من قبل السلطات النقدية، ففي حالة العجز في امليزان يكون القطر بحاجة إلى عمالت أجنبية 

 انخفاضإلى وبهذا تقوم بعرض العملة املحلية في أسواق الصرف ألاجنبية، فزيادة عرض العملة املحلية سيؤدي 

إستي  انخفاضسعرها في هذه ألاسواق، وبهذا سوف يزداد الطلب على منتجات القطر، وبهذا تزداد صادراتها مع 

ميزان املدفوعات، وفي حالة أسعار املنتجات ألاجنبية وتستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى  الرتفاعنظرا  راداته

ألاخير في طريقة آلية السوق هي التصحيح عن طريق الدخول وهي آلالية أما الشكل الثالث و. الفائض يحدث العكس

وأهم شروطها ثبات أسعار  ،  الاقتصاديوالتركيز على املتغيرات الكلية في التحليل  الذاتية املصاحبة للتحليل الكيندي

على السياسة املالية وخاصة إلانفاق العام للتأثير على الدخل تحت تأثير  والاعتمادالصرف، جمود ألاسعار أي ثباتها 

الحاصل في ميزان املدفوعات يؤدي إلى تغير في مستوى  الاختاللومضمون هذه النظرية هو أن . مضاعف إلانفاق

جية، ففي حالة وإلانتاج للبلد وبالتالي في مستوى الدخل املحقق وهو تحت تأثير مضاعف التجارة الخار  الاستخدام

حدوث فائض في ميزان املدفوعات حيث تكون الصادرات أكبر من الواردات وهذا يترتب زيادة إلانفاق املحلي وزيادة 

                                                           
1
 .033-032،ص 0333، مجدالوي للنشر ، عمان ،  التمويل الدوليعرفان تقي الدين ،  
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فتقوم السلطات املالية . الدخل فترتفع الواردات مما يؤدي بالنتيجة إلى عودة التوازن والعكس في حالة حدوث عجز

هذه السياسة هي سعر الفائدة، حيث يتم خفض ا الخلل، ومن أهم أدوات السياسة النقدية ملعالجة هذ باستخدام

إلانفاق  النخفاضرفع سعر الفائدة مما سيؤثر على حجم إلانفاق الكلي وهذا عرض النقد في التداول والذي يؤدي إلى 

إلى ألاشكال الثالثة باإلضافة  1.يؤدي إلى توازن امليزان وهو ما يشجع على تدفق رؤوس ألاموال وهذا ما .الاستثماري 

طريقة لغرض تفادي عيوب ألاشكال السابقة، والتي تعتمد على التغيرات املترتبة على تغير سعر  اعتمدتالسابقة 

صرف العملة خاصة من خالل إجراء تخفيض قيمة العملة التي تؤثر على املوقف التجاري للبلد، حيث تزداد 

جنبي أو الطلب عليه ومن ثم سيأثر ميزان املدفوعات، حيث أن الصادرات وبالتالي سيؤثر على عرض الصرف ألا 

منها  هاملتوخا إلى الهدف  لتؤديهو أن سياسة تخفيض قيمة العملة املحلية قد إلاضافة التي قدمتها هذه الطريقة 

وهذا راجع لسبب أن نجا  عملية تخفيض قيمة العملة املحلية يتوقف في املقام ألاول على مرونة الطلب على 

أما السبب آلاخر هو أن آثار عملية التخفيض على العملة ستعتمد على معطيات مهمة  ، راداتهاستي صادرات البلد و

حيث أن لكل هذه . أي على درجة التوظيف السائدة(  الامتصاص)له الاستيعابيةوخاصة مدى القدرة  لالقتصاد

 .ألاوضاع أثارها املختلفة على حالة ميزان املدفوعات

ميزان املدفوعات هي طريقة تدخل السلطات العامة، في هذه الحالة تلجأ هذه  اختاللأما الطريقة الثانية لتسوية 

الوطني  الاقتصادات فهناك إجراءات تتخذ داخل ميزان املدفوع اختاللالسلطات إلى العديد من السياسات لعالج 

التي تتمثل في بيع ألاسهم والسندات املحلية لألجانب للحصول على العمالت ألاجنبية في حالة حصول عجز، كذلك 

أدوات السياسة التجارية املختلفة للضغط على  واستخدامبيع العقارات املحلية لألجانب للحصول على النقد ألاجنبي 

تحقيق التوازن، وآخر إجراء هو مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية وتشجيع الصادرات من أجل  اداتالاستير 

أما إلاجراءات التي تتخذ خارج . لدى القطر في تصحيح هذا الخللالدولية املتاحة  حتياطوالا الذهب  استخدام

الذهبي إلى الخارج  الاحتياطيالوطني هي اللجوء إلى القروض الخارجية من املصادر املختلفة، بيع جزء من  الاقتصاد

وبيع ألاسهم والسندات التي تملكها السلطات العامة في املؤسسات ألاجنبية ملواطني تلك ألاقطار للحصول على النقد 

 .ألاجنبي

 (0202-0222)لجزائري على ميزان املدفوعات الجزائري خالل الفترةتحليل أثر سعر صرف الدينار ا:  املبحث الثاني

وذلك من أجل ضمان نوع من  ،  الوطني باالقتصادالهيكلي الذي عصف  الاختاللقامت الجزائر بمحاولة تصحيح 

، فكان  الاقتصاديةواملحافظة على التوازنات الخارجية، وإعادة تقييم شامل لدور السياسات  الاقتصادي الاستقرار

ملوضوع سعر صرف الدينار الجزائري وزن قوي في ذلك، بهدف تحقيق نتائج إيجابية على الكثير من املؤشرات 

 :، وعلى رأسها تحسين وضعية ميزان املدفوعات وسنقوم بتقسيم هذا املبحث إلى ثالث مطالب الاقتصادية

 ري؛أثر سعر صرف الدينار الجزائري على امليزان التجا: املطلب ألاول 

 ميزان رأس املال؛أثر سعر صرف الدينار الجزائري على : املطلب الثاني

 .أثر سعر صرف الدينار الجزائري على امليزان الكلي: املطلب الثالث

 أثر سعر صرف الدينار الجزائري على امليزان التجاري : املطلب ألاول 

أهم املؤشرات  باعتباره ، ألتجاري سنحاول من خالل هذا املبحث تحليل أثر سعر صرف الدينار الجزائري على امليزان 

التي طرأت في نظام الصرف على بنود امليزان الجاري مليزان املدفوعات،  الانعكاساتالتي يمكن من خاللها معرفة 

خالل الفترة ( درات، الواردات، والرصيد الكلي للميزان التجاري الصا)وذلك من خالل تحليل وضعية البنود املكونة له 

(0222-0202.) 

                                                           
1
 .39،صمرجع سبق ذكرهمحمد العربي شاكر،  



 ات الصرف كآلية لتسوية الخلل في امليزان التجاري سياس                                     :          الفصل الثاني

 
13 

 تحليل سلوك سعر صرف الدينار الجزائري من خالل عناصر امليزان التجاري : أوال

بين هذين هناك آثار تبادلية  تكون ا مإن امليزان التجاري يتكون من عنصرين مهمين هما الصادرات والواردات وعادة 

وسياسة سعر صرف الدينار الجزائري، فمن جهة تعتبر الصادرات السبب الرئيس ي للتخفيض سعر صرف ن العنصري

الطلب الخارجي على هذه الصادرات بسبب أن أسعارها التنافسية، ومن جهة أخرى  ارتفاعالدينار، مما ينتج عنه 

وبالتالي فإن تغير سعر  ، ألساسيةمن السلع  احتياجاتهاتمويل الدولة على الخارج في  اعتمادتظهر الواردات مدى 

. والصادرات على حد سواءفي حجم الواردات  اختاللصرف الدينار بالنسبة لعملة الشريك التجاري سيسبب 

 .والجدول التالي يبرز التأثيرات املتبادلة بين كل من مكونات امليزان التجاري وسعر صرف الدينار

 (0202-0222)عناصر امليزان التجاري الجزائري خالل الفترة تطور حالة (: 25)الجدول رقم 

 (مليار دوالر، دوالر للبرميل، سعر الصرف متوسط الفترة)الوحدة

 0222 0222 0222 0225 0222 0222 0220 0220 0222 السنوات

 87.22 22.21 24.84 42.27 20.00 04.42 07.80 01.21 00.22 الصادرات إلاجمالية

 88.01 21.20 22.20 42.21 20.22 02.11 07.00 07.22 00.22 صادرات محروقات

 0.212 2.17 0.02 2.84 2.28 2.48 2.20 2.22 2.21 خارج املحروقات صادرات

 28.11 02.22 02.27 01.28 08.12 00.20 00.20- 1.47- 1.22 واردات

 42.222 24.04 24.22 02.48 04.08 00.04 2.82 1.20 00.22 رصيد امليزان التجاري 

 04.72 07.22 (دوالر/برميل)أسعار البترول

 

02.04 01.2 27.8 24.2 22.8 84.7 11.1 

 80.07 22.70 80.24 82.22 80.22 88.28 81.27 88.02 82.20 دوالر/صرف دج سعر

 0202 0205 0202 0202 0200 0200 0202 0222 السنوات

 07.772 24.22 21.112 24.288 80.822 80.77 28.21 42.07 الصادرات إلاجمالية

 08.020 22.270 27.420 22.702 82.272 80.220 22.000 44.402 صادرات محروقات

 0.87 0.472 0.228 0.220 0.022 0.008 2.121 2.880 صادرات خارج املحروقات

 42.808 20.241 21.28 24.11 20.22 44.14 27.77 28.420 واردات

 08.744 07.272 2.421 1.772 02.028 02.120 07.022 8.874 رصيد امليزان التجاري 

 41 22.0 022.0 021.2 000 000.1 72.0 20.0 (   دوالر/برميل )البترول أسعار 

 021.48 022.42 72.22 81.27 88.22 80.72 84.4 80.24 دوالر/صرف  دج سعر

 . 0225،  0202  ، 0205،  بنك الجزائر ، الجزائر والنقدي في  الاقتصاديالتقرير للتطور :  املصدر 
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( 0202-0222)تطور حالة عناصر امليزان التجاري الجزائري خالل الفترة (: 25)البيان رقم

 
 (22)إلى الجدول  استنادامن إعداد الطالبة :  املصدر

من خالل الجدول والبيان السابق يمكن إبراز أهم التغيرات التي طرأت على الصادرات والواردات الجزائرية في 

 :النقاط التالي

 0222)منكبير في قيمة الصادرات إلاجمالية خالل الفترة املمتدة  ارتفاعاملالحظ من الجدول  :الصادرات-

   مليار دوالر سنة  27 .42وتسجل  ارتفاعالتواصل  ، دوالر   مليار.07مقدار  0220حيث بلغت عام ، (0227

كبيرا حيث قدرت ب  انخفاضاعرفت  0221مليار دوالر، وفي سنة  87.21قيمة  0227، لتصل عام  0222

دوالر للبرميل وتراجع قيمة  20.0الحاد في أسعار النفط التي وصلت إلى  الانخفاضمليار دوالر بسبب  42.07

قيمة الصادرات  ارتفعتما  لكن سرعان ، الجزائري  الاقتصادالدينار مقابل الدوالر بسبب ألازمة املالية على 

نتيجة عودة أسعار النفط إلى  0200مليار دوالر سنة  80.77لتصل إلى  0202مليار دوالر سنة  28.21إلى 

دوالر، فهناك عالقة طردية بين أسعار البترول وقيمة الصادرات 000.1حيث وصل سعر البرميل  الارتفاع

صادرات خارج املحروقات، تارة تحقق زيادة وتارة تحقق التذبذب في قيمة ال استمرار فضال عن  ، الجزائري 

، لتعود %4 وال تتجاوز لكن عموما بقيت نسبة مساهمتها في الصادرات إلاجمالية ضعيفة جدا  انخفاض

 املحروقاتوذلك بسبب الركود في قطاع  0202التدريجي واملستمر إلى غاية سنة لالنخفاضالصادرات بعدها 

مليار 24.22كبير في حصيلة الصادرات الجزائرية، وصل إلى  انخفاضسجل   0202 و 0202 وخاصة سنتي 

إلى  0202دوالر سنة  22.0بسبب تراجع أسعار البترول من  0202مليار دوالر سنة  07.772و 0202دوالر سنة 

في  استقرارمع  ، ألجزائري دوالر والسبب بالدرجة ألاولى راجع ملنافسة الغاز الصخري ألامريكي للنفط  41

 .من الحصيلة إلاجمالية للصادرات %2تتعدى  الصادرات غير النفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا حيث ال

 عرفت قيمة الواردات إلاجمالية تطورا ملموسا، حيث بلغت أقص ى قيمة  0204-0222في الفترة : الواردات

العائدات من العملة الصعبة نتيجة  ارتفاعمليار دوالر، ويعود ذلك إلى  21.282ب  0204لها في سنة 

دوالر مع التزايد  07.22قدر سعر البرميل ب  0222الكبير في أسعار النفط حيث مع بداية سنة  لالرتفاع

، فضال عن   0200دوالر للبرميل سنة  000.1في أسعار البترول ليصل إلى أقص ى قيمة له تقدر ب املستمر 

 ارتفاعمالت الدول الرئيسية التي تستورد منها الجزائر مما ترتب عليه قيمة الدوالر ألامريكي أمام ع انخفاض
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من املواد ألاولية  الاستيرادوكذا الحاجة لزيادة . قيمة الواردات من دول هذه العمالت عند تحويلها للدوالر

من جديد  لالنخفاضلتعود . الذي تنفذها الحكومة الاقتصاديوالسلع الرأسمالية في إطار برامج إلانعاش 

مليار دوالر  42.808ب  0202مليار دوالر وسنة  20.241ب  0202حيث قدرت سنة  0202و  0202سنتي 

العائدات من العملة الصعبة حيث قدر  وانخفاضأسعار البترول الخام  النخفاضويعود السبب في ذلك 

ر قيمة الدينار مقابل والتي أدت إلى تدهو  0202دوالر سنة  41و 0202دوالر سنة  22.0سعر البرميل ب 

وكذا نتيجة للقيود ألاخيرة التي بدأ يفرضها البنك املركزي على  ، ألجنبيالصرف  احتياطيالدوالر ونقص 

قائمة من السلع بعد شح املوارد املالية إتباعا لسياسة التقشف، ونتيجة  استيرادوحظر  الاستيرادعمليات 

الشركات وألاشخاص عتمادات الوهمية التي تقوم بها بعض الا  للفساد في بعض القنوات املالية للدولة و

لتهريب العملة الصعبة للخارج واملضاربة في السوق السوداء دون دخول أي بضائع وسلع إلى السوق املحلي، 

 .قل عرض الواردات السلعية التي تشكل نسبة كبيرة من الطلب املحلي

بين  طرديهملالحظ من خالل البيانات أن هناك عالقة الصرف والواردات فا أما فيما يتعلق بعالقة سعر  

 .قيمة سعر صرف الدينار وانخفاضالواردات 

  امليزان التجاري الجزائري من البيان السابق حيث يمكن إبراز أهم التغيرات  يمكن تحليل تطور : امليزان التجاري

 :التي طرأت على رصيد امليزان التجاري في النقاط التالية

،  0222مليار دوالر لسنة  00.22حيث حقق ( 0204-0222)سجل امليزان التجاري الجزائري فائضا طوال فترة  .0

 0220سبتمبر  00أحداث في الصادرات بسبب  انخفاضنتيجة  0220قليل للفائض سنة في سنة  انخفاضمع 

طلب على املنتجات أسعار البترول الخام، وتقلص ال انخفضتالعالمي حيث  الاقتصادوتداعياتها على 

 42.212وقدرت ب  0227، ليصل هذا الفائض أعلى قيمة له سنة 1البترولية مثل وقود النفاثات والديزل 

 0227مليار دوالر سنة  87.22 الذي عرفته الصادرات والذي وصل إلى لالرتفاعويرجع هذا الفائض أساسا 

أسعار البترول،  ارتفاع، نتيجة  الاقتصاديالطلب على الواردات سلع التجهيز في إطار إلانعاش  ارتفاععاكسة 

 .وزيادة حصة إنتاج الجزائر في منظمة ألاوبيك

 لالرتفاعلكنه عاد  ، ألعامليةالفائض بالنسبة لسنوات ألاخرى بسبب ألازمة املالية  هذا أنخفض 0221في سنة  .0

وهذا راجع  ، ألعامليةالسوق البترولية  وانتعاشأسعار البترول  ارتفاعطفيف رغم بشكل  0200-0202في الفترة 

إلى أن ( 0204-0200)الحاد في الواردات وبدء هذا الفائض بالتدهور تدريجيا خالل الفترة املمتدة من  لالرتفاع

ترولية التي نشأت البإلايرادات  انخفاضمليار دوالر وهذا راجع إلى  2.20بقيمة  0204حقق أقل فائض سنة 

 .عن تدهور أسعار البترول في السوق العاملية

مليار دوالر سنة  07.272عرف امليزان التجاري رصيدا سالبا حيث سجل عجزا بقيمة  0202و 0202أما سنتي  .2

مليار دوالر، حيث  08.744حيث سجل رصيدا سالبا أيضا يقدر ب  0202ليستمر العجز إلى سنة  0202

دوالر  22.0حروقات ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى تراجع أسعار البترول الخام ب تراجعت صادرات امل

في السوق الدولية، وثورة الغاز والنفط  0202مليار دوالر للبرميل سنة  41منتقال بذلك إلى  0202للبرميل سنة 

ماثل في النوعية للنفط الصخريين في الواليات املتحدة خاصة الجزائر التي كانت تصدر النفط الخفيف الحلو امل

في الصادرات خارج املحروقات والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا وهذا ما جعل الدولة  استقرار مع  ، ألصخري 

 .احتياجاتهامن الجهاز املصرفي لسد  والاقتراضالجزائرية تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها وزيادة إلاصدار النقدي 

                                                           
1
مذكرة  ،(4192-9111)تغيرات أسعار الصرف وتأثيرها على اإلحتياطات الوطنية دراسة حالة الجزائر خالل الفترة بوزيد  بورنان ،  

االقتصاد ، تخصص نقود ومالية ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ألتسيير ، جامعة ألبليدة ،  لنيل شهادة الماجيستيرفي

 .033،ص 3102-3109الجزائر،
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قيمة الدينار الجزائري جاءت بالنتائج التالية على الواردات  انخفاضويتضح أيضا من خالل البيان بأن  .4

 :والصادرات

وهذا ما نالحظه الصادرات بسبب عدم مرونة الطلب على صادرات الجزائر من املحروقات  استجابةعدم  -

لكن نالحظ  املرناتطوال فترة الدراسة فرغم إتباع الجزائر سياسة التخفيض لقيمة العملة حسب نظرية 

أن صادرات الجزائر النفطية وغير النفطية تتراجع عشوائيا، إذن فسياسة سعر صرف الدينار ليس لها أي 

تأثير على صادرات الجزائر بسبب هيكلها الريعي الذي يستجيب فقط لسوق البترولية، وأيضا نالحظ ضعف 

 .فهي شبه منعدمة( بسبب أزمة إلانتاج)شديد في صادرات الجزائر غير البترولية

لم  الوارداتإن عملية التدهور التي عرفها الدينار الجزائري فشلت في تحقيق مبتغاها حيث أن قيمة  -

بمرونة تساهم في إنجاز هدف التخفيض املتعلق بالحد  ليتمتعتتراجع أي أن الطلب على الواردات ألاجنبية 

 .من الواردات

تأتينا  إيراداتناكي ما يعني أن نسب عالية من التعامل في سوق النفط العالمي ال يتم سوى بالدوالر ألامري -

وبفعل أزمة  ، فالوروبيون من دول إلاتحاد  وارداتناأن معظم  باعتبار بالدوالر ألامريكي في حين نتبع باليورو 

ألاوروبي للمحروقات جراء تعطل الجهاز إلانتاجي،  استهالك انخفاضاليورو تراجعت عائدات النفط بفعل 

وبفعل سياسة التقشف التي تعتمدها الدول ألاوروبية، كما لجأ ألاوروبيون لرفع أسعار املنتجات املوجهة 

. 0202-0202الجزائر وهذا ما نالحظه خالل الفترة  استيرادتلك الخسائر، مما رفع فاتورة للتصدير لتغطية 

 .البرامج التنموية للجزائر وسياسة تخفيض الدينار ستزيد الطين بلةوبالتالي ستتأثر 

وبالرغم من السعي إلى تشجيع الصادرات خارج املحروقات إال أنها تعرف نموا محسوسا نتيجة الهيكل  -

ولهذا بقيت حصيلة الصادرات متوقفة على . ألاسواق الخارجية اقتحامهالجزائري وصعوبة  الاقتصادي

 .فضال عن إتباع الحكومة لسياسة مالية تقشفية وحذرة .أسعار البترول

وفي ألاخير نستنتج أن أثر التخفيض معدوم على الصادرات الجزائرية ما دامت املحروقات تشكل معظم  

 .التي لم تعط ثمارها( التخفيض)حول جدوى تطبيق سياسة استفهامما يضع أكثر من عالمة  الصادرات وهذا 

 الصرف ألاجنبي في الجزائر  احتياطي:  ثانيا   

 هو إال مجموع التراكمات السنوية لرصدة ميزان املدفوعات، وتعتبر  الصرف ألاجنبي ما احتياطييمكن القول أن        

وبالخص فائض امليزان التجاري، وذلك من خالل  حتياطالا الجاري املصدر الرئيس ي لتراكم   فوائض الحساب 

 .صادرات قطاع املحروقات

  1:الجزائر من  حتياطياتتكون  : الجزائرالصرف في  احتياطيمكونات 

الجزائر منذ مدة طويلة قابلة سيطرة الدوالر ألامريكي والعمالت  حتياطياقيمة الذهب من  انخفضت : الذهب . أ

مليار دينار مقابل  0022702022.80قيمة  0222الذهب في الجزائر سنة  احتياطاتحيث بلغت  ، ألخرى 

، ويرجع  مليار دينار لنفس السنة 287102008422.00من العمالت ألاجنبية التي قدرت بقيمة  احتياطات

إلى تدخل الواليات املتحدة ألامريكية ومحاولة إلغاء دور  احتياطيةالذهب كوحدة  استخدامفي  الانخفاض

 .الذهب في مركز النظام النقدي وسيطرة مكانة الدوالر ألامريكي

في الجزائر والدوالر ألامريكي هو املسيطر ألاساس ي في قيمة  الاحتياطاتتكوين منذ بداية  : أألجنبيةالعمالت  . ب

وما أكسب الدوالر  0220سنة  %42ونسبة  0222سنة  %47الدوالر  احتياطي، حيث وصلت نسبة  حتياطالا 

هي مرونة تمويل العجز في ميزان مدفوعات  احتياطيميزة العملة الصعبة يستخدم من خاللها كأساس ي 
                                                           

1
 .7مجلة الباحث، جامعة تبسة، الجزائر، ص  دور بنك الجزائر في تسيير العمليات املالية املرتبطة بالخارج،، بوحيكهدى  
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الواليات املتحدة ألامريكية لن تمويله يكون أكثر سهولة من تمويل العجز لدى الدول ألاخرى على أساس 

ظهر ألاورو كعملة منافسة للدوالر إذ سجلت الجزائر نسبة  0220الصرف السائدة، ومنذ بداية أسعار 

 احتياطي، وبلغ  0220عن سنة  %2.0هذه النسبة بنسبة  انخفاضحظ هو واملال  %40من الدوالر  احتياطاتها

وقدرت نسبة الين %07ومثلث باقي العمالت ألاخرى نسبة  الاحتياطاتمن إجمالي  %22الجزائر من ألاورو 

في الجزائر بالطلب حيث يعمل بنك الجزائر على تحديد  الاحتياطية، ويتم تحديد ألاصول  %00الياباني منها 

 .الاحتياطاتالتي يمكن تكوينها وبعدها يقرر العمالت التي يشكل منها هذه  الاحتياطاتحجم 

 :الصرف ألاجنبي بسعر صرف الدينار يمكن عرض الجدول التالي احتياطيوإلبراز عالقة 

 (0205-0222)الصرف في الجزائر خالل الفترة  احتياطيتطور حجم :  ( 22)الجدول رقم

 الوحدة مليار دوالر، دوالر للبرميل                                                                               

 0222 0222 0225 0222 0222 0220 0220 0222 السنة 

دون )الصرف  احتياطي

 (ذهب

00.1 08.12 02.00 20.14 42.00 22.07 88.87 002.0 

 0205 0202 0202 0200 0200 0202 0222 0222 السنة 

دون )الصرف  احتياطي

 (ذهب

042.0 047.1 020.0 070.0 012.2 014.2 087.1 044.02 

 إلى النشرات الثالثية لبنك الجزائر استنادامن إعداد الطالبة :  املصدر

 (0205-0222)الصرف ألاجنبي في الجزائر خالل الفترة  احتياطييبين تطور :  (22)البيان رقم

 
 (22)إلى الجدول  استنادامن إعداد الطالبة : املصدر

،  الجدول والبيان يمكن مالحظة أن هناك عالقة ترابطية بين أسعار البترول الخام وحجم إلاحتياطاتمن خالل 

 :وتغيرات سعر صرف الدينار ويمكن إبراز هذه العالقة من خالل املالحظات التالية

 ليتوالى تشكل  0227مليار دوالر سنة  11.18إلى  0222مليار دوالر سنة  04.72الصرف من  احتياطات انتقلت ،

السوق البترولية  انتعاش، نتيجة  0202مليار دوالر في سنة  014.20لتصل إلى أعلى معدل لها ب  الاحتياطات

 .بعد التعافي من ألازمة املالية العاملية
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  املصدر الرئيس ي لإلصدار النقدي، حيث تعتبر املقابل  0222ة صرف الجزائر منذ بداي احتياطاتأصبحت

الصرف سيؤدي إلى زيادة املعروض  احتياطيفي  الارتفاعوبالتالي  ،  الجزائر الرئيس ي ملجاميع الكتلة النقدية في 

 وهذا ما باالنخفاضيؤثر على قيمة الدينار الجزائري  وهذا ماالنقدي الذي بدوره يرفع من معدالت التضخم 

 .نالحظه طوال فترة الدراسة

  ألصرف الحتياطات الحقيقةالقيمة  انخفضت ، الدوالر  أنخفضومن املالحظ من الجدول والبيان أنه كلما ، 

الدفع عملة  اختالفومع  ، ألوارداتيؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للصادرات النفطية وزيادة قيمة  وهذا ما

يحدث تآكل في القيمة ( املدفوعات بالورو واملقبوضات بالدوالر)والتحصيل في التجارة الخارجية للجزائر

 .وهذا ما سيزيد من تدهور قيمة الدينار ، ألجزائريةالصرف  الحتياطات الحقيقة

 194.01من   أنتقلحيث  الاحتياطيفي حجم  انخفاضحدث  2015 و 2014 ونالحظ من الجدول أنه في سنة 

سعر  النخفاضوهذا راجع   2015سنة   144.13ليصل إلى  2014سنة 178.93إلى 2013مليار دوالر سنة 

دوالر  53.1ثم ليصل إلى  2014دوالر للبرميل في  100.71إلى  2013دوالر للبرميل سنة   109.55البترول من 

، بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري في الواليات املتحدة ألامريكية وكندا، باإلضافة إلى  2015للبرميل سنة 

، وتأثيرها على قرار منظمة ألاوبك أكبر مصدر للنفط في العالم باعتبارهاقرار السعودية باإلبقاء على حصتها 

مما حذا باإلبقاء على نفس ( ل يوميامليون برمي)    الذي يمثل إنتاجها حوالي ثلثي إمدادات العالم من هذه املادة

 .سقف إلانتاج

  لحجم  لترقىضعيفة جدا  مرد وديةالجزائر في سندات الخزانة ألامريكية بمعدالت  احتياطاتإن توظيف أغلب

 الحتياطات الحقيقةفي ظل تدني ناهيك عن مخاطر الصرف، هذا ما سيزيد من تآكل القيمة  ، أملوظفةاملبالغ 

 .البلد
  الجزائر في املال رأس حساب ميزان على الدينار صرف أسعار اثر: الثاني املطلب

 مباشرة  غير استثمارات يوجد ال انه يالحظ الجزائري  الاقتصاد في املال  رأس حساب ميزان لحركة املتتبع إن      

 ال فهي إلاعانات يخص ما في  أما الصفر، تساوي  املباشرة غير الاستثمارات نجد الجزائر بنك إحصائيات في لنه

ذا املطلب إلى كل من الاستثمار ألاجنبي ه في التطرق  سيتم ذال صغيرة مبالغ لنها الدينار صرف سعر على تؤثر

 املباشر و القروض

 أوال ــ تطور الاستثمار ألاجنبي املباشر في الجزائر 

 0112 سبتمبر 7 في املؤرخ  22-21 قمر  النظام خالل من ألاموال رؤوس حركة الجزائري  املشروع نظم    

 تدفقات أغلب تتمثل حيث ،1 مداخيلها مع الخارج إلى الجزائر إلى ألاموال رؤوس تحويل شروط بتحديد املتعلق

ذي مر بتطورات عديدة يمكن ال ، املباشر ألاجنبي الاستثمار في الجزائر من الخارجة أو الوافد ألاموال رؤوس

 :ذكرها في ما يلي 

يمكن تقسيم تدفق الاستثمار ألاجنبي  : الجزائرأــ مراحل تدفق الاستثمار ألاجنبي املباشر الوافد إلى 

 2:املباشر إلى مرحلتين هما

هذه الفترة بتدفقات ذات  تميزت لقد : (0222-0222)املباشر ــ مرحلة ضعف تدفقات الاستثمار ألاجنبي0

 مستويات ضعيفة و لم تتجاوز في مجملها نصف مليار دوالر ، و بغياب شبه 

                                                           
 .42،العدد رقم 22املادة رقم  ، ألجزائريةة للجمهورية الجريدة الرسمي 1
 .84-22 ،ص ص0202مصر، ، للمعارفاملكتب العربي  ، الجزائر في  الاستثمار دور القوانين والتشريعات في جذب ،  أبو الفتو  سمير 2
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 الاستثمار قانون  أعطاها التي الحوافز و املزايا من بالرغم املباشر ألاجنبي لالستثمار ألاوقات بعض في كامل

 : بينها من ألاجنبي الاستثمار تدفقل عائقا كانت كثيرة أسباب وجود التماس يمكن و 0112 في املؤرخ 00-12

 خاصة املستثمرين نفوس في تخوفا ولد الاستقرار غياب و املتردية ألامنية و السياسية ألاوضاع 

 و فيها الاستثمار يريدون  دولة لي ألامنية الوضعية بتقييم يقومون  ألاجانب املتعاملين أن و

 . ذات الخطر املرتفع جدا البلدان ضمن الجزائر صنفت بالتالي

  العوائق الاقتصادية و املالية و التي كانت سيئة من بينها ضعف البنية التحتية و تفاقم

املديونية و تنامي ظاهرة الاقتصاد املوازي و الغش الضريبي و التهرب الجنائي ، و أيضا تأخر 

 .إنشاء البورصة

 ات في الخدمات إلادارية املوجهة لتلبية و الصعوبات القانونية و إلادارية التي من بينها صعوب

 .إلاداريين كفاءة عدم و البيروقراطية كذلكتوفير الظروف املالئمة لالستثمار و 

 ذي يعطل العديد من مشاريع الشراكة و يضمن حماية املستثمر ال الدولي التحكيم رفض

  .ألاجنبيةألاجنبي  الذي يفضل التحكم الدولي لالستفادة من مزايا القوانين 

  مشكل التموين و عجز القطاع املصرفي بسبب عدم فعالية املؤسسات البنكية و عدم

 .تطورها و سيطرة القطاع العام 

  عدم الانضمام إلى املنظمة العاملية التجارة جعلها في وضعية تنافسية اقل مقارنة مع الدول

 .النامية أو املتقدمة ملا لهذه املنظمة من شروط و إجراءات هي في صالح املستثمر ألاجنبي 

 :0205-0220ـ مرحلة التحسن النسبي لالستثمارات املباشرة ألاجنبية  0

 20-24ات العمومية من خالل القانون لخوصصة العديد من املؤسسبعد استعداد الحكومة 

بدأت الاستثمارات ألاجنبية املباشرة ترى النور و تحسنت مستوياتها وهذا  ، 0220أوت  02الصادر في 

  1:ما يبينه كل من الجدول و البيان التالي 

 (0202-0222)تطور الاستثمار الاجنبي املباشر الدينار خالل الفترة (:22)الجدول رقم

 0222 0222 0225 0222 0222 0220 0220 0222 سنةال

 0.28 0.82 0.20 2.20 2.20 2.18 0.07 2.40 باشرحجم الاستثمار الاجنبي امل

 0205 0202 0202 0200 0200 0202 0222 0222 السنة

 2.210 0.224 0.120 0.240 0.24 2.47 0.22 0.22 املباشرحجم الاستثمار الاجنبي 

 .0222، 0202، 0202التقرير السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، بنك الجزائر :  املصدر

 (0205-0222)تطور رصيد حساب رأس املال خالل الفترة :  (22)الشكل رقم

                                                           
1
، ملتقى دولي بعنوان سياسات  ألاجنبي املباشر إلى الجزائر الاستثمار أثر تحرير حساب رأس املال على جذب ،  صالح مفتا  وفاطمة رحال 

 نوفمبر 00/ 00، يومي الجزائر  ،  ، جامعة باتنة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير الاقتصادي والنمو بدول جنوب املتوسط  إلانفتا 

 .04،ص  0202
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 (27)و( 28)من إعداد الطالبة باعتماد على الجدول رقم : املصدر

 تحسن في لكنها ، جدا ضعيفة أرقام حقق املباشر ألاجنبي الاستثمار أن السابق البيان و الجدول  من نالحظ

 ألاجنبية الاستثمارات حجم فيها كانت التي التسعينات بفترة مقارنة 0202 الى0220 من الفترة به تميزت نسبي

ذلك من خالل إلاصالحات التي عرفها النظام الضريبي و إصدار قوانين مشجعة  يظهر و جدا  منخفضة

 2.40لالستثمار و القطاع الخاص ، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر الواردة إلى الجزائر من 

و ما  20/22دار ألامر رقم ، و هي السنة التي توافق إص 0220مليار دوالر عام  0207إلي  0222مليار دوالر عام 

مليار دوالر و هذه  2.18حوالي  0220ينطوي عليه من حوافز ضريبية ، لتسجل التدفقات الواردة سنة 

 التدفقات تحققت بفضل بيع رخصة الهاتف النقال لشركة اوراسكم 

الهندية ، و في  " أسبات" املصرية باإلضافة إلى خوصصة شركة الصناعات الحديدية بالحجار لشركة 

و . مليار دوالر بفضل بيع الرخصة الثالثة للشركة الوطنية لالتصاالت الكويتية  2.20وصلت إلى  0224سنة 

جاءت معظمها من الاستثمارات  0220،0222،0224هكذا فان تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في سنة 

 .ركات ألامريكية و الفرنسية و البريطانية الكبير السجل في قطاع املحروقات و الذي تهيمن عليه الش

مليار دوالر أمريكي ، و سجلت الجزائر سنة  2.84قيمته  0222ارتفاعا ملحوظا بنسبة  0222ــ شهدت سنة 

ذا في وقت عرفت فيه ه و ،  %56.07حيث بلغ ارتفاعا نسبته 0228مبلغا معتبرا و مرتفعا مقارنة بسنة  0227

 .ملية تراجعا بفعل ألازمة املالية العامليةو وتيرة الاستثمارات العا

فقد سجلت ارتفاعا للتدفقات الواردة للجزائر حيث و صلت أعلى  0221أما فيما يتعلق بسنة        

 مليار دوالر بسبب التخفيضات الضريبية أما بالنسبة للسنوات  0222ب  0221قيمة لها سنة 

ارتفاع  من أحداث و تطورات فان إلاحصائيات تشير إلى، و رغم ما شهدته الساحة العربية  0202ــ0202

 4حجم الاستثمار في الدول العربية و الذي يتشكل من الاستثمارات محلية و أجنبية ، و قد استحوذت 

من مجمل   %63دول نفطية على الاستثمارات و هي السعودية ، إلامارات ، قطر و الجزائر بنسبة

و ذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية ، أما الفترة من  0200الاستثمارات إلاجمالية في املنطقة لعام 

 . اليورو أزمة بسبب انخفاض املباشر ألاجنبي الاستثمار شهد  (0202ـ0200(
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ذلك  في الرئيس ي السبب يعود و دوالر مليار 2.210 ب قدر حيث 0202 سنة له انخفاض أقص ى بلغ حيث     

 .الانخفاض الحاد في ألاسعار البترول 

أما فيما يخص العالقة بين سعر الصرف الدينار و الاستثمار ألاجنبي املباشر الوافد للجزائر فيمكن      

 : القول انه

ألاجنبي املباشر وتغير سعر صرف الدينار الجزائري، حيث  الاستثمار ليس هناك عالقة مباشرة بين حجم  -

ورغم ذلك  أملباشر ،ألاجنبي  الاستثمار على جذب  ليساعدنار يتسم بالتقلب وهذا أن سعر صرف الدي

، ورغم ذلك فنالحظ أن هناك ألاجنبي املباشر  الاستثمار ملحوظ في تدفق  ارتفاعفنالحظ أن هناك 

 السوق البترولية وهذا ما انتعاشاملباشر والسبب الرئيس ي لذلك هو  الاستثمار ملحوظ في تدفق  ارتفاع

تذبذب ) أملحروقات ،وجهت لقطاع  الاستثماراتفمعظم هذه ( 0202-0222)وضحه البيان خالل الفترةي

 (.ألاجنبي على حسب أسعار البترول الاستثمار تدفق 

ألاجنبي املباشر وسعر صرف الدينار من خالل  الاستثمار لذا فيمكن القول أن هناك عالقة غير مباشرة بين    

أسعار املحروقات أدى ذلك إلى زيادة حجم  ارتفعتحيث كلما  ألدولية ،أسعار املحروقات في السوق 

وبتالي يزداد حجم الصادرات ألاجنبية في هذا املجال بسبب أنه القطاع ألاكثر ربحية في الجزائر،  الاستثمارات

لدينار الجزائري ومن جهة أخرى يمكن القول أن إتباع الجزائر نظام التعويم املدار البترولية وترتفع قيمة ا

ألاجنبي   الاستثمارللدينار من خالل توصيات صندوق النقد الدولي قد ساعد ولو بصورة ضئيلة في رفع حجم 

ية عموما التجارة الخارجإضافة إلى إصالحات والقوانين والتشريعات والتحفيزات التي تخص  أملباشر ،

 .ألاجنبي على وجه الخصوص والاستثمار 

 1:ألاجنبي املباشر للجزائر  إلى الاستثمار وإضافة ملا سبق يمكن إرجاع تحسن تدفق 

 تحسن الوضع السياس ي وألامني في البالد. 

  مثل تحرير قطاع التجارة  ، الاقتصادالنتائج التي حققتها عمليات التصحيحات الهيكلية لدواليب

 الخارجية

  الاتفاقاتسلسلة إلاصالحات التي أدخلت على املنظومة املالية واملصرفية، باإلضافة إلى العديد من 

 .التي عقدتها مع العديد من الهيئات واملنظمات الدوليةواملعاهدات 

ألاجنبي املباشر إلى الجزائر كان سببه الرئيس ي قطاع  الاستثمار ونستنتج في ألاخير أن تحسن تدفقات 

الجزائر على هذا  اعتماداملحروقات، فهو يعتبر املساهم ألاساس ي في إنشاء القيمة املضافة وهذا ما يعمق 

 .املورد

 الاستثمارات الجتذابليس كافيا في حد ذاته  الجباية التحفيزويمكن أن نستنتج أيضا أن التركيز على 

وكذلك الظروف وألاوضاع السياسية  والاقتصاديتكلمه عوامل املحيط املؤسساتي بل  ألجنبية ،

املالي على العالم  الانفتا ، وهو ما لم يجعل الجزائر تنجح في مجال  في أي بلد والاجتماعيةوألامنية 

 .ير كافيةبمستويات غألاموال ألاجنبية التي تبقى  استقطابالخارجي، رغم التحسن النسبي في 

 

 (0202-0222)الخارجية في الجزائر خالل الفترة سعر صرف الدينار على الديون  انعكاس:  ثانيا

                                                           
 .02 ، مرجع سبق ذكره،ص صالح مفتا  وفاطمة رحال 1
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سعر صرف الدينار  الجزائري على الدين الخارجي من خالله معرفة تطور هذه  انعكاسيمكن إظهار 

 :الديون التي سيتم إدراجها في الجدول التالي

 (0205-0222)الخارجي للجزائر خالل الفترة تطور الدين (: 22)جدول رقم 

 مليار دوالر : الوحدة 

 0222 0222 0225 0222 0222 0220 0220 0222 السنة 

 2.22 2.22 08.010 00.700 00.22 00.24 00.20 02.27 الدين الخارجي

 0205 0202 0202 0200 0200 0202 0222 0222 السنة 

 2.27 2.82 2.21 2.28 4.42 2.22 2.40 2.27 الدين الخارجي 

 .0222،0202،0202والنقدي في الجزائر ، بنك الجزائر الاقتصاديالتقرير السنوي للتطور : املصدر

 (0205-0222)يبين تطور الدين الخارجي للجزائر خالل الفترة:  (22)الشكل رقم

 

 (27)على معطيات الجدول رقم باعتمادمن إعداد الطالبة : املصدر 
 

 : يلي خالل الجدول والشكل السابق مانالحظ من 

عن الصادرات بسبب الناتجة  املداخل ارتفاعمحسوس ملؤشر خدمة الدين، ويرجع هذا التطور إلى  انخفاض

 الرسمية إلى مستويات جد معتبرة كما يوضحه الجدول السابق، الاحتياطاتحيث وصلت  ألنفط ،أسعار  ارتفاع

وعليه قامت الحكومة الجزائرية بتسديد مسبق لجزء هام من ديونها عبر نادي لندن باريس، إن تراجع املعتبر لقيمة 

املديونية الخارجية خالل الفترة يدل على إتباع سياسة منتظمة وصارمة في تسديد أقساط الديون بعد إعادة جدولة 

ويعود هذا الخيار إلى تمتع  0222و0222يونها خاصة في السنتين دديونها، باإلضافة إلى إتباع سياسة الدفع املسبق ل

أسعارها البترول الخام  ارتفعتحيث  ألبترولية ،السوق  انتعاشكبير من العملة ألاجنبية بسبب  باحتياطيالجزائر 

 .دوالر 000.1ب  0200حيث بلغت أقصاها سنة  0202-0222مليار دوالر خالل الفترة  02بحوالي

تخفيض الدين الخارجي لذا كان لزاما عليها  الاقتصاديةوكانت الجزائر في هذه الفترة تقوم بعدة جهود لتنمية 

، مليار 02.27الدين الخارجي للجزائر في هذه الفترة من  فأنخفض، الاقتصادية الذي يعتبر من أهم عوائق التنمية 

سعر صرف الدينار خاصة  استقرار املديونية تأثير على  نخفاضال وكان  0202مليار دوالر سنة 2.27إلى  0222دوالر سنة 

في الجزائر من جهة، ومن  الاقتصاديةلن الديون لم تعد تشكل عبئ على واضعي السياسات  0222و0222في سنة 

ة جهة أخرى كان لتعويم املوجه أو املدار لينار تأثير على تخفيض قيمة الدين الخارجي املقوم بالدوالر خالل الفتر 

 .وتحسين وضعية ميزان املدفوعات( 0222-0204)
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، قد سمح بإرساء وتطوير قدرة الوضعية املالية  0220من سنة  ابتداءاملالي الخارجي املستعاد  الاستقرار إن 

، وأيضا أزمة صرف الدينار 0221الخارجية للجزائر وبتالي مقاومة الصدمات الخارجية مثل الصدمة الكبيرة لسنة

 .0202لسنة 

 احتياطيحيث تآكل )سعر صرف الدينار  انهيار يمكن القول أن الدين الخارجي للجزائر لم يزد الطين بله عند و 

كان الدين  0222و 0222، لكن في السنوات السابقة وبخاصة سنة 0202الصرف ألاجنبي كان سببه أزمة صرف 

 (الصرف ألاجنبي للجزائر  احتياطيالخارجي من بين أسباب تآكل 

 :يمكن القول أن املديونية الخارجية بالجزائر تتأثر من ناحيتينوفي هذا الصدد 

  يتم بالدوالر ( صادرات املحروقات)أن الجزائر بلد أحادي التصدير وأن تحصيل هذا الصادرات  باعتبار

رى واملالية والتي تحدد بعمالت أجنبية أخ - الواردات –التجارية  الالتزاماتعلى خالف عملية تسديد 

سعر الدوالر بالعمالت ألاجنبية  انخفاضوبالتالي فإن  الخ...، الجنيه إلاسترليني ترتكز أساسا في ألاورو

اردات بصفة ينعكس سلبا على حصيلة الصادرات مما يجعلها غير كافية لتمويل عملية التنمية أو الو 

قبوضات الفجوة بين املعامة، ألامر الذي يدفع البلد إلى طلب املزيد من القروض الخارجية لسد 

 .واملدفوعات

 له أثر على الديون املحررة بعمالت أجنبية، الدوالر  بالنسبة للعمالت ألاجنبية ألاخرى سعر  انخفاض

فيمكن القول أن التدهور الذي عرفته أسعار  صرف الدوالر في بعض سنوات السبعينات والثمانيات 

ونية الخارجية للجزائر، فحسب بنك الجزائر  زادت والتسعينات كان عامال  مساهما في زيادة املدي

 .مليون دوالر بسبب تدهور الدوالر مقابل ألاورو 222ب 0220املديونية الخارجية سنة 

سعر صرف الدينار أمام الدوالر يؤدي إلى زيادة قيمة أعباء املديونية  انخفاضوفي ألاخير نستنتج أن 

لننا سنحتاج إلى عدد كبير من الدوالرات  0202-0220فترة خالل الالخارجية للجزائر وهذا ما نالحظه 

خاصة مع دول  استثماراتلتسديد الديون ألاوروبية، لذا قامت الجزائر بتحويل جزء من ديونها إلى 

 .شكلألاوروبي للتخلص من هذا املإلاتحاد 

 (0205-0222)تطور رصيد حساب رأس املال خالل الفترة: ثالثا

عملت الجزائر من خالل إلاصالحات التي قامت بها ومجموعة القوانين والتشريعات التي أصدرتها في إطار تحرير  

املتدفقة إليها ، خاصة في القطاعات خارج ألاجنبية  الاستثماراتحركة رؤوس ألاموال إلى محاولة الرفع من حجم 

وملعرفة مدى تحقيق الجزائر ساب رأس املال، والقضاء على عجز ح اقتصادهااملحروقات، بغية رفع تنافسية 

وسيتم من ( 0202-0222)لهدافها، ولقد شهد كل من الدين الخارجي وحساب رأس املال تطور ملفتا خالل الفترة

 .أهم التغيرات التي طرأت على كل منهما وتفسير عالقتهما بسعر صرف الدينار الجزائري يلي مالحظة  خالل ما

 (0202-0222)تطور رصيد حساب رأس املال خالل الفترة (: 22)الجدول رقم

 مليار دوالر أمريكي : الوحدة                  

 0222 0222 0225 0222 0222 0220 0220 0222 السنة 

 -0.22 -00.00 -4.04 -0.78 -0.28 -2.80 -2.87  -0.22 الرصيد 

 22.70 80.24 82.22 80.22 88.28 81.27 88.02 82.20 دوالر /سعر صرف دج

 0205 0202 0202 0200 0200 0202 0222 0222 السنة 

 -2.220 2.22 -2.20 -2.02 2.22 2.07 2.42 0.24 الرصيد 

 022.42 72.22 81.27 88.22 80.72 84.4 80.24 80.07 دوالر/سعر صرف دج
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 .0222،  0202،  0202 بنك الجزائر ، الجزائر والنقدي في  الاقتصاديالتقرير السنوي للتطور : املصدر

 (0205-0222)تطور رصيد حساب رأس املال خالل الفترة :  (22)الشكل رقم

 
 (21)من إعداد الطالبة باعتماد على الجدول رقم :املصدر 

 :، والبيان السابق أن من الجدول نالحظ 

  حساب ويرجع ذلك إلى تدهور  0228-0222رصيد حساب رأس املال سجل عجزا مستمرا خالل الفترة

من رؤوس ألاموال  %82رأس املال الصافي، والناجم أساسا عن سداد خدمة الدين التي كانت تمثل 

ألاجنبية قد املباشرة  الاستثماراتالرسمية، باإلضافة إلى أن املكون الثاني لهذا الحساب متمثال في 

ال يساعد على زيادة سجلت مستويات ضعيفة جدا خالل هذه الفترة كما تم إظهار ذلك سلفا، وهذا ما 

 استقرارعلى سلبا  أنعكس، ألامر الذي  الطلب على العملة الوطنية وبالتالي تبقى قيمتها متدهورة

سجل حساب رأس املال عجزا يقدر  0220املتعلقة أساسا باملديونية الخارجية، ففي سنة  الالتزامات

في السنوات السابقة، إال أن هذه من ذلك املسجل  ارتفاعادوالر حتى وإنه يبقى أقل مليار  2.80ب

ألاجنبية  الاستثمارات ألخارجية ،املدفوعات الخاصة باملديونية  استقرار الوضعية تعكس أساسا 

تسديد الدفعة ألاولى من الرخصة ) والاتصاالتاملباشرة الصافية التي خصت أساسا قطاعي املحروقات 

 .التي تراجعت نوعا ما( GSMالثانية 

مليار  0222سنة  0.28مقابل  0224مليار دوالر سنة  2.24العجز ليصل إلى  أرتفعخالل الثالث سنوات ألاخيرة  أما

مليار  0.27مقابل  0224مليار دوالر سنة  0.28القروض الصافية التي وصلت إلى  الرتفاعوذلك نتيجة  0222دوالر سنة 

 .دوالر مليار  0.14إلى  0222، ليصل العجز سنة 0222دوالر سنة 

مليار دوالر، وذلك نتيجة تسديد  00.00بعجز قدر ب  0222ولعل أكبر تدهور سجله حساب رأس املال كان سنة 

نتج عنه  ، وهذا ما1مليار من إجمالي الديون في شكل دفع مسبق 00.78مليار دوالر من مجموع  02.12ملا يقارب الجزائر 

أثر إيجابي على مستوى حساب رأس املال  0222ج سنة  د 82.22من  أنتقلطفيف للدينار مقابل الدوالر حيث  ارتفاع

صبح بعد ذلك هذا الرصيد وللمرة ألاولى في تاريخ الجزائر مليار دوالر ، لي 0.22حيث سجل عجزا قدر  0228سنة 

                                                           
 . 22 سمير آيت يحي،مرجع سبق ذكره،ص 1
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 لالستثماراتمليار دوالر، والذي كان تحت أثر التحسن النسبي  0.24تقدر ب بقيمة  0227موجب وذلك منذ سنة 

 .املباشرة ألاجنبية والتخلص بشكل نهائي من املديونية الخارجية من جهة أخرى 

 0202-0222أثر سعر صرف الدينار على رصيد ميزان املدفوعات خالل الفترة :  املطلب الثالث

، هو تحسين وضعية عناصر ميزان  إن الهدف ألاساس ي من إلاصالحات التي قامت بها الجزائر في مجال الصرف

، وهذا ما يدفعنا إلى تتبع التطور الحاصل في رصيد ميزان  املدفوعات بشكل عام ورصيد امليزان التجاري بشكل خاص

 .املدفوعات بغية التعرف إلى مدى تأثر هذا ألاخير بتلك إلاصالحات

 (0205-0222)تطور رصيد ميزان املدفوعات خالل الفترة 

الذي يوضح التطورات الحاصلة في رصيد ( 02)ل من الجدول رقم يمكن تحليل رصيد ميزان املدفوعات من خالل ك

الذي يبين دور كل من امليزان التجاري ورصيد رأس املال ( 02)والبيان رقم 0202-0222 ميزان املدفوعات خالل الفترة

 في الرصيد إلاجمالي مليزان 

 ( 0205-0222)تطور بنود ميزان املدفوعات خالل الفترة : ( 22)الجدول رقم

 (، سعر الصرف متوسط الفترة ، دوالر للبرميل مليار دوالر)الوحدة 

 0222 0222 0225 0222 0222 0220 0220 0222 السنوات

 24.04 24.22 02.48 04.08 00.04 2.8 1.20 00.2 امليزان التجاري 

 - 0.22- 00.00- 4.04- 0.78- 2.80- 2.87- 0.22 ميزان رأس املال

 01.22 08.82 02.14 1.02 8.48 2.22 2.01 8.28 ميزان املدفوعات

 22.70 80.24 82.22 80.22 88.28 81.27 88.02 82.20 دوالر/ج صرف د سعر

 84.7 22.8 24.2 27.8 01.2 02.04 04.72 07.22 (دوالر/برميل)أسعار البترول

 0205 0202 0202 0200 0200 0202 0222 0222 السنوات

 07.272 2.421 1.772 02.028 02.120 07.022 8.874 42.212 امليزان التجاري 

 08.228 2.770 2.024 00.228 02.22 02.27 2.72 22.11 ميزان رأس املال

 08.228 2.770 2.024 00.228 02.22 02.27 2.72 22.11 ميزان املدفوعات

 022.42 72.22 81.27 88.22 80.4 84.4 80.24 80.07  دوالر /ج صرف د سعر

 22.0 022.0 021.2 000 000.1 72.0 20.0 11.1 (دوال/برميل)البترول أسعار 

 .0222،0202،  0222 ، بنك الجزائر والنقدي في الجزائر الاقتصاديالتقرير السنوي للتطور :  املصدر
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(0202-0222)تطور بنود ميزان التجاري خالل الفترة (:02)الشكل رقم 

 
 (22)على الجدول رقم  استنادامن إعداد الطلبة :  املصدر

 :يلي ما( 22)والبيان رقم( 22)نالحظ من الجدول رقم       

فتح  0114يل  تحسن في ميزان املدفوعات في السنوات ألاولى من فترة الدراسة ذلك أن قانون النقد والقرض أفر

إستراتيجي  اختيار لن التصدير أصبح  والاستيرادالسوق الجزائرية للمتعاملين الجزائريين وألاجانب ولعمليات التصدير 

كما أدى قانون  ، ضيقلن السوق املحلي هو سوق  الاستمراريةللمؤسسات الجزائرية وذلك حتى تبقى على مفهوم 

النقد والقرض إلى التنمية السريعة في عدة مجاالت منها املواد الغذائية وقطع الغيار وغيرها كل هذا أدى إلى تحسن 

العجز املسجل في  استمرار رغم  0222مليار دوالر في سنة  8.28حيث سجل فائضا مقدرا ب  1، عاتأملدفو في ميزان 

، رغم بعض التراجعات كسنة  0222مليار دوالر سنة  02.14وقد تجاوز الفائض قيمة  ، ألرأسماليةميزان العمليات 

إن  ، السنواتته  وإلى الفوائض التي سجلها امليزان التجاري في ها ، النفطأسعار  ارتفاعالتي سجل الناتجة عن  0220

معدل  كانخفاض، أدى إلى تحسين مؤشرات التوازن الخارجي  تراكم هذه الفوائض املالية لألسباب الوارد ذكرها

وعات بعد ليحقق ميزان املدف. أسعار النفط ارتفاعنسبة التغطية للواردات ويعود الفضل إلى  وارتفاعخدمة الدين 

، نتيجة  مليار دوالر 2.72مقدر ب  0221كبير في هذا الفائض سنة  انخفاض، مع  0227فائضا مستمرا إلى غاية سنة 

ليصل إلى    0200 سنة ارتفاعاليعاود الفائض ويسجل  ، النفطأسعار  انخفاضألازمة املالية العاملية التي أدت إلى 

الوضع  واستقرار وضعية أسعار النفط  انتعاشوالفضل يرجع في التحقيق املستمر للفائض إلى  ، دوالر  مليار.00

فقد سجل  0202 و 0204، أما سنتي  مليار دوالر 2.024سجل إنخفاظا بلغ  0202، وفي سنة  وألامني الاقتصادي

ذي سجله امليزان التجاري بسبب ميزان املدفوعات الجزائري رصيدا سالبا ويرجع السبب في ذلك إلى العجز الكبير ال

سعر البرميل  أنخفضحيث  ، ألجزائريةخاصة أسعار النفط  ، ألدوليةالحاد في أسعار النفط في السوق  انخفاض

والسبب الغير مباشر هو ثورة الغاز والنفط  ، املاضيةمليار دوالر سنة مقارنة بالسنوات  22.0ب  0202لسنة 

 .الصخريين في الواليات املتحدة

بين أسعار النفط ورصيد ميزان املدفوعات جد معتبرة إذ بظهر من  الارتباطونالحظ من الجدول والبيان أن درجة 

 ، الرصيدأقوى من العالقة بين تغيرات سعر الصرف وذات  ، ألدراسةالجدول أن تطورهما مثال متالزم في جل فترة 

 .الجزائري يشهد عجزا في ميزان املدفوعات الاقتصادأسعار البترول فإن  انخفاضحيث نجد أنه وبمجرد 

                                                           
 .022 ،ص0208عمان، ، والتوزيع، دار ومكتبة الحامد للنشر  العوملة املالية وأثرها على نظام الصرف،  مايا فتنني 1
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 والوارداتتأثير تقلبات سعر الصرف على حركة الصادرات  :الثالثاملبحث 

وسياساته من بين ألاساليب التي تعتمد عليها السلطات النقدية في معالجة الخلل في يعد سعر الصرف 

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

أنظمة الصرف من ، تطورات  و نتيجة للتطورات الاقتصادية والتوجهات الحديثة نحو اقتصاد السوق 

قدية برزت التثبيت إلى املرونة املطلقة ملواجهة تلك التطورات ، ومع تطور الفكر الاقتصادي وظهور ألافكار الن

أسعار الصرف على حركة التجارة الخارجية ، ولقد كان لسياسة عدة أفكار نقدية لتحليل أثر تغيرات 

على امليزان التخفيض في قيمة العملة نصيب كبير في هذه التحليالت الاقتصادية نظرا لهميتها في التأثير 

 .التجاري وتحسين وضعيته

 تأثير تقلبات سعر الصرف على الصادرات  :ألاول املطلب 

إن زيادة تقلبات سعر الصرف تؤدي إلى زيادة املخاطر التي تواجه املصدرين و املستوردين ، إذ أن زيادة    

تقلبات سعر  الصرف توحي بأن هناك  بيئة غير مواتية للسياسات الاقتصادية للدولة ، و بهذا فإن تقلبات 

ا التأثير  سلبي أو إيجابي ، و هذا سعر  الصرف تخفض من حجم التجارة الخارجية ، حيث يمكن أن يكون هذ

بتتبع باقي املتغيرات املؤثرة في حجم التجارة الخارجية و اتجاهاتها فضال عن سلوك املستوردين و املصدرين و 

اختالف هيكل إلانتاج ، إذ أن الدول التي تتمتع بهيكل إنتاج و تجارة متنوعين تعد أكثر  قدرة على الاستجابة 

 1. ، و العكس في حالة الدول التي تتميز بهيكل إنتاج و حجم تجارة أقل لتقلبات سعر الصرف 

و يتحدد سعر الصرف  في سوق الصرف ألاجنبي بتالقي قوى العرض و الطلب  من الصرف ألاجنبي و       

يعكس لنا قوى سوق الصرف  ألاجنبي ، ( الصادرات و الواردات )امليزان التجاري بجانبيه الدائن و املدين  

حيث يسهم تقلب سعر الصرف في إحداث تغيرات في أسعار  السلع املحلية بالنسبة لألسعار في الدول  

                                                                                                                                                                      . ألاجنبية

و هذه التقلبات قد تؤدي إلى التأثير على الصادرات و ذلك  حسب درجة مرونة الطلب السعرية عليها ، 

 . حيث يقصد بتقلب سعر الصرف تخفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعمالت ألاجنبية أو رفعها 

اض أسعار السلع املحلية مقارنة ففي حالة تخفيض قيمة العملة املحلية يكون التأثير من خالل انخف      

 2:بالسعار ألاجنبية و ارتفاعها داخلها و ذلك  لألسباب التالية 

  ارتفاع أسعار املواد ألاولية املستوردة  الالزمة لإلنتاج املحلي مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إلانتاج و

 .بالتالي ارتفاع ألاسعار  

  حيث يؤدي ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع نفقات  ستهالكيةالا ارتفاع أسعار الواردات على بعض السلع ،

 .املعيشة 

  بسبب ارتفاع أسعار الواردات نتيجة تحول جزء من الطلب عليها إلى بدائلها من السلع الوطنية. 

                                                           
،  دراسة مقارنة في دول نامية ذوات هيكل إنتاج وتجارة مختلفة"  أثر تقلبات سعر الصرف الحقيقي في التجارة،  سعدون حسين فرحان 1

 . 8،ص0221،  ، العراق 20مجلة تنمية الرافدين ،العدد 
 .072 ، ص 0202، ، لبنان ، دار املنهل اللبناني التجارة في عصر العوملة،  محمد دياب 2
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  نتيجة توقع املستهلكين ارتفاع أسعار السلع في املستقبل بعد تخفيض قيمة العملة سوف يجعلهم

املتوقع في ألاسعار ، ما يؤدي بدوره إلى زيادة  الارتفاعيقبلون على شراء السلع الاستهالكية قبل حدوث 

 .الطلب على هذه السلع و الذي يترتب عنه الزيادة الفعلية في ألاسعار 

إلاشارة إلى أن أهمية الاختالف بين ألاسعار املحلية و ألاسعار ألاجنبية تعتمد عل الكثير من و تجدر 

 : العوامل منها 

  فكلما كان اعتمادها على الواردات كبيرا  الواردات،مدى اعتماد الدولة التي خفضت قيمة عملتها على

 .التخفيضكلما قلت فاعلية 

 فإذا كانت  استهالكية،أولية ضرورية للصادرات أو منتجات  طبيعة املنتجات املستوردة هل هي مواد

 .استهالكية قلت فاعلية التخفيض

  :التاليو لتوضيح ذلك نستعرض املثال 

فإن السيارة ألاملانية التي يكون سعرها ( الدينار الجزائري )  في حالة انخفاض قيمة العملة املحلية         

ج ، في حين أن السعر  د 122.222ج بدال من  د 0222.222سوف تكلف املستهلك الجزائري  أور  02222

عند  أور  2222إلى  أور  2222.2222ج ستنخفض  د 222.222سعرها  التهور للمستورد ألاملاني لكمية من 

 .  أور  0ج مقابل  د 022إلى  أور  0ج مقابل  د 12انخفاض قيمة الدينار من 

فإن ( رفع قيمة العملة ) في حالة رفع سعر الصرف ، أما في حالة تخفيض  سعر الصرف هذا               

ذلك يؤدي إلى انخفاض ألاسعار املحلية نتيجة انخفاض حجم الطلب ألاجنبي على صادرات الدولة ، و بالتالي 

ث انخفاض زيادة املعروض املحلي من السلع بالداخل فتنخفض أسعار السلع املحلية ، كما يمكن أن يحد

ألاسعار املحلية نتيجة زيادة حجم الواردات من الخارج بعد رفع قيمة العملة املحلية و الذي يترتب عنه زيادة 

 .من املعروض السلعي املحلي فتنخفض ألاسعار 

و يتحدد عرض الصرف ألاجنبي عندما تتالقى رغبات املصدرين الوطنيين و  رغبات املستوردين            

 : يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي  ألاجانب و 

 معدل الصرف و العرض و الطلب على الصادرات  (:00)الشكل رقم 
   

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .5،ص2006،مصرللطباعة شركة ناس  ، الصرف معدل و النقدي التوازن  ، الوكيل نبيل نشأت: املصدر         
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يتحدد ( مثال  ولتكن )أن الطلب على صادرات الدولة محل الدراسة( 00)يتضح لنا من خالل الشكل رقم

ال تتغير نتيجة للتغيرات الحاصلة في معدل الصرف ألاجنبي، في حين أن دالة عرض    بدالة طلب ثابتة 

 .الصادرات   تستجيب لتغيرات معدل الصرف  

 (املطلوبة أو املعروضة )تشير  إلى كمية الصادرات:       

  . تشير إلى سعر الصادرات بالعملة ألاجنبية:           

التي تمثل معدل التوازني، فإذا    ، و  والتي تمثل نقطة توازن     ويوضح الشكل أنه عند النقطة 

فان دالة عرض الصادرات تتحرك ( انخفاض معدل الصرف) Aافترضنا ارتفاع قيمة العملة الوطنية للدولة 

بما يؤدي إلى انخفاض كمية الصادرات     ، وتتحدد نقطة توازن جديدة عند      الى   تجاه اليسار لتصل

 .   إلى     من 

فان دالة ( ارتفاع معدل الصرف)    وعلى العكس إذا افترضنا انخفاض قيمة العملة الوطنية للدولة  

، بما يؤدي زيادة    جديدة عند  نقطة توازن  ، وتتحدد     عرض الصادرات تتحرك تجاه اليمين لتصبح  

، فالكمية املعروضة من الصرف ألاجنبي تتغير بتغير معدل الصرف والتي    الى     كمية الصادرات من  

 :كما هو موضح فيما يلي     ,      ,       يمكن تحديدها عند معدالت الصرف ألتالية

 :معين تساوي الكمية املعروضة من الصرف الاجنبي عند معدل صرف 

 1(سعر الصادرات مقوما بالعملة الاجنبية) (كمية الصادرات)                

يعتمد على ( الكمية املعروضة من الصرف الاجنبي)إن تأثير التغير في سعر الصرف على قيمة الصادرات 

املعروضة من الصرف ، فالكمية ( التغير النسبي في الصادرات الى التغير النسبي في سعر الصرف)درجة مرونتها

وتصل الكمية املعروضة من   الاجنبي تتزايد كلما كان الطلب على صادرات الدولة محل الدراسة أكثر مرونة

الصرف ألاجنبي حدها ألاقص ى عندما تكون مرونة الطلب على الصادرات مساوية للواحد ، وتتجه الكمية 

 .طلب على الصادرات غير مرن املعروضة من الصرف الاجنبي الى التناقص عندما يكون ال

 تأثير سعر الصرف على الواردات: املطلب الثاني 

إن تخفيض قيمة العملة املحلية يجعل أسعار الواردات أكثر ارتفاعا داخليا ، أما سعرها مقوما بالعملة 

الاجنبية فيظل دون تغيير وبالتالي فإن حجم الواردات بالتأكيد سوف يتقلص  ،ومنه ستنخفض الكمية 

، فبالنسبة للسلع الاستهالكية يؤثر التخفيض على كمية الواردات ويتزايد  2املطلوبة من الصرف الاجنبي

حجمها من هذه السلع ، فتخفض قيمة العملة يخفض الدخل الحقيقي املتا  ومن ثم الاستهالك ما يؤدي إلى 

ما يتعلق ألامر بالسلع الرأسمالية واملواد اتجاه الواردات الحقيقة  من السلع الاستهالكية إلى التراجع ، أما إذا 

ألاولية املستوردة فعادة ما تشكل نصيبا وافرا في مكونات الناتج املحلي ، ومن ثم تأثير التخفيض على 

استيرادها يتوقف على مدى قدرة الدول النامية على إحالل املواد ألاولية املستوردة وقدرتها على تغيير  

شكل الذي يمكن من استغالل املوارد املحلية ، وهذا ألامر ليس بالهين حتى وإن توفرت تقنيات إلانتاج فيها بال

                                                           
 .2 ،ص0222،شركة ناس لطباعة مصر ، ألوكيل التوازن النقدي ومعدل ألصرف،  نشأت نبيل 1
 ..201 ، مرجع سبق ذكره،ص كربانينمورد خاي  2
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إلامكانية لذلك فإنها تتطلب فترة من الزمن قد تكون طويلة ومكلفة ، غير أن إمكانية إلاحالل تكون كبيرة 

 .بالنسبة للمواد ألاولية مقارنة بالنسبة للسلع الرأسمالية

العملة أو لجوء الدولة إلى رفعها بغية تقليل أعباء وارداتها على امليزان التجاري  أما في حالة ارتفاع قيمة

يؤدي إلى زيادة حجم الواردات من الخارج مما يؤدي إلى زيادة املعروض املحلي من السلع فتنخفض ألاسعار ، 

 .إضافة إلى خفض تكلفة إلانتاج نتيجة خفض تكلفة الواردات من املواد الخام

 املستوردين رغبات و )الواردات عرض( ألاجانب املصدرين رغبات تتالقى عندما ألاجنبي الصرف على لطلبا ددحيت و

 :من خالل الشكل التالي ذلك توضيح يمكن و )الواردات على الطلب( املحلين

 تالواردا على الطلب و العرض و الصرف معدل :(00)الرقمالشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .    7 ،ص2006،مصر للطباعةشركة ناس  ، الصرف معدل و النقدي التوازن  ، الوكيل نبيل نشأت: املصدر       

 الصرف معدل في بالتغيرات تتأثر ال بمعنى ثابتة   الواردات عرض دالة بافتراض و )  00) رقم الشكل خالل من

 : حيث ، الصرف معدل لتغيرات تستجيب فإنها   الواردات على الطلب دالة حين في ، ألاجنبي

 .املعروضة املطلوبة أو الواردات كمية تمثل:   

 .ألاجنبية العملة من الواردات سعر تمثل:         

 الكمية و    التوازني الصرف معدل يكون  و التوازن  يتحقق    النقطة عند انه (00) رقم الشكل يوضح حيث    

  معدل انخفاض(  ذا افترضنا ارتفاع قيمة العملة الوطنية للدولة فا    تكون  الواردات من املطلوبة

 يؤدي بما    عند جديدة توازن  نقطة تتحدد و     لتصبح اليمين باتجاه تتجه الواردات على دالة فان )الصرف

 .   إلى    من الواردات كمية ارتفاع إلى

 الطلب دالة فان )الصرف معدل ارتفاع(  الوطنية للدولةذا افترضنا انخفاض قيمة العملة ا العكس على و     

 كمية انخفاض إلى يؤدي بما   عند جديدة توازن  نقطة تتحدد و    لتصبح اليسار ناحية تتحرك الواردات على

 .   إلى    من الواردات

 يمكن التي و ، الصرف معدل باختالف تختلف ألاجنبي الصرف من املطلوبة الكمية بان القول  يمكن منه و  

 : يلي كما   ،   ،    املختلفة الصرف معدالت خالل من تحديدها

 :تساوي  معين صرف معدل عند ألاجنبي الصرف من املطلوبة الكمية
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 1.)ألاجنبية بالعملة مقوما الواردات سعر (*)الواردات كمية (                           

 الصرف على الطلب زيادة أي( قيمتها ارتفاع إلى يؤدي ال ربما الصرف سعر تخفيض نتيجة الواردات كمية زيادة إن   

 مهم بعامل تتأثر التي ، 2الواردات على السعرية الطلب مرونة درجة على ألامر يتوقف و قبل من عليه كانت كما ) ألاجنبي

البدائل سيمكن املستهلكين من التحول هذه  مثل فتوفر ، املستوردة املنتجات لتلك جيدة محلية بدائل وجود هو و أال

إليها بدال من السلع املستوردة مما يقلل من قيمة الواردات ، و مرونة الطلب السعرية للواردات لدولة كبيرة ذات 

اقتصاد متنوع تكون اكبر منها في دولة صغيرة و ذلك الن الدولة الكبيرة املتنوعة الاقتصاد تنتج تشكيلة من السلع التي 

 .أن تكون بدائل جيدة لوارداتهايمكن 

و ما يمكن قوله هو أنه من املفترض أن تكون نتيجة التخفيض الحقيقي للعملة تحسين امليزان التجاري و هذا   

الافتراض يبقى صحيحا باالعتماد على مدى تجاوب حجم الصادرات و الواردات مع التغيرات الحقيقة في سعر 

 .الصرف

  النامية الدول  اقتصاديات على العملة قيمة تخفيض تأثير: الثالث املطلب

هذه  أهم بين من و  ، ككل الاقتصاد على كبير تأثير النامية بالدول  املحلية العملة قيمة تخفيض عملية على يترتب    

 .آلاثار ألاثر على امليزان التجاري للدولة على كل من الصادرات و الواردات

 التأثير على صادرات الدول النامية  : الفرع ألاول 

تلجأ العديد من الدول النامية إلى تطبيق سياسة تخفيض قيمة العملة من أجل تحسين ميزانها التجاري و      

ذلك من خالل إمكانية زيادة حجم الصادرات و الذي ينتج عنه زيادة حصيلة الدولة من العمالت الصعبة و الحد من 

عنه تخفيض مدفوعات الدولة من النقد ألاجنبي ، إال أن نجا  سياسة التخفيض تتوقف على  الواردات و الذي ينتج

مرونة الجهاز إلانتاجي للدولة ، و كذا على مرونة الطلب الخارجي على صادراتها و هذا راجع الى كون صادرات الدول 

 3.النامية تعتمد على الصناعات الاستخراجية و التي تتحدد أسعارها عامليا

 مرونة الجهاز إلانتاجي للدولة :  أوال

ترتبط زيادة صادرات دولة ما بزيادة القدرة إلانتاجية للبلد ، لذا تلجأ العديد من الدول إلى اعتماد سياسة     

تخفيض قيمة العملة ، فمن أجل تخفيض قيمة العملة ال بد أن تكون قوى إلانتاج الداخلي للصادرات قادرة على 

المي على منتجات البلد ، غير أن الدول النامية تواجه صعوبات في زيادة إلانتاج بصفة عامة و السلع تلبية الطلب الع

املوجه للتصدير بصفة خاصة ، حيث تعاني الدول النامية من صعوبة في استغالل الطاقات العاطلة و زيادة قدراتها 

 .التصديرية

  املحلية الصادرات على الخارجي الطلب مرونة:  ثانيا

 هي تكون  ما عادة و ، لصادراتها املستوردة للدول  الاقتصادي النشاط مستوى  على النامية الدول  صادرات تعتمد      

ذي يؤثر بدوره ال الاقتصادي الركود خالل من الاقتصادية دوراتها في تشهدها التي للتقلبات نتيجة ، الصناعية الدول 

على الطلب على منتجات الدول النامية من املواد ألاولية ، و بالتالي انخفاض صادرات هذه السلع في ألاسواق العاملية 

، و هذا يدل على أن سياسة تخفيض قيمة العملة املحلية في الدول 4، ما ينتج عنه تراجع عائدات الدول النامية 

يات الدول الصناعية ، حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض أسعار النامية يبقى مرتبط بحالة اقتصاد

                                                           
 .1 ، مرجع سبق ذكره،ص نشأت نبيل محمد الوكيل 1
 .022 ،ص0228، الاردن، ، الاقتصاد الكلي ، دار الثقافة أحمد الاشقر 2
،  مجلة دراسات العلوم الادارية ، (0222-0222)التجاري الجزائري اثر سياسة سعر الصرف الاجنبي على امليزان ،  وآخرون سمية زيرار  3

 .224 ،ص0221،الاردن،22، املجلد  20العدد
4
 .. 222 ،ص0228 مصر ، ألجديدةدار الجامعة  أملعاصرالاقتصاد الدولي ،  محمود شهابمجدي  
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املواد ألاولية ، فإذا انخفض الطلب رغم انخفاض ألاسعار ففي هذه الحالة لن تتحسن حصيلة الصادرات للدول 

الجانب : ن هما النامية ، و بالتالي تدهور أكبر للميزان التجاري للدولة ، كون حصيلة الصادرات انخفضت من جانبي

 .السعري و الجانب الكمي و الذي يؤدي بدوره إلى زيادة العجز في امليزان التجاري للدولة

 التأثير على واردات الدول النامية :  الفرع الثاني

إن سياسة تخفيض قيمة العملة املحلية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة املحلية مع ثباتها       

بالعملة ألاجنبية ما يؤدي إلى خفض الطلب على الواردات و ارتفاع الطلب املنتجات املحلية و الذي يؤدي إلى تحسين 

 :التالية وضعية امليزان التجاري و ذلك في ظل توفر الشروط 

 مرونة العرض الخارجي  للواردات :  أوال 

قد تقوم الدولة املصدرة للسلع و التي قامت بتخفيض قيمة عملتها برد فعل قد يعكس أثر هذا التخفيض و      

ذلك من خالل اعتمدها على سياسة مضادة لهذا التخفيض ، ما ينتج عنه زيادة الواردات بدال من تخفيضها كون 

 تتغير مقومة بالعملة املحلية ، و من أجل مواجهة  ذلك تنتهج الدولة عدة أساليب  أسعارها لم

، حيث يمكن تطبيق نظام إلاعانات من خالل تقديم عدة مزايا نقدية أو  و من بينها نظام إلاعانات و نظام إلاغراق

 .عينية للمصدرين من أجل تدعيم القدرة التصديرية لقطاعات معين

إلاغراق يعني بيع السلع املحلية في ألاسواق الخارجية بسعر يقل عن نفقة إنتاجها أو سعر أقل من  فنظام   

 .أسعار املنافسين في ألاسواق الخارجية أو بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق املحلي

 مرونة الطلب الداخلي على الواردات : ثانيا

أسعار الواردات مقومة بالعملة املحلية ما يؤدي إلى تراجع  يؤدي تخفيض قيمة العملة املحلية إلى ارتفاع     

الطلب على هذه السلع ، و الاتجاه إلى السلع البديلة املنتجة محليا ، لكن في حالة الدول النامية ال يتحقق ذلك إذ أن 

الدول النامية  ارتفاع أسعار الواردات ينتج عنه نقص نسبي في الطلب على السلع الكمالية فقط ، كون أن مستوردات

الخ ، فالتخفيض في قيمة العملة املحلية ال يؤدي إلى نقض ...تكون في صورة تجهيزات و مواد غذائية و أدوية 

الواردات بل يؤدي إلى زيادة فاتورة املدفوعات بالعملة ألاجنبية ، ما يزيد من العجز بامليزان التجاري ، كون الجهاز 

اج السلع البديلة لوارداتها ، و يمكن توفير جزء من هذه الواردات لكن بأسعار غير إلانتاجي لهذه الدول عاجز عن إنت

 .تنافسية
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 :خالصة الفصل

التجارة الخارجية وتوسيع ألاسواق الدولية بصفتها تعتبر أسعار الصرف عنصر هام يساهم في تنشيط 

خالل توسع نشاط التصدير والاستيراد ، فسعر دول العالم و ذلك من وسيلة ربط بين اقتصاديات مختلف 

الى ذلك يربط بين أسعار السلع في  الصرف يجسد أداة الربط الاقتصاد املحلي وباقي الاقتصاديات ، باإلضافة

 .الاقتصاد املحلي وأسعارها في السوق العاملية

في سوق الصرف بداللة نظام (العرض والطلب)يتم تحديد سعر الصرف كأي سلعة وفقا لقوى السوق 

الصرف املعتمد من ألانظمة املتعارف عليها ، ولقد تعددت النظريات املفسرة لتغيرات سعر الصرف تبعا 

 .لتعدد أنظمته 
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على ميادين واسعة من تدفقات السلع  باشتمالهيعتبر التبادل الدولي املرآة العاكسة للتنمية الاقتصادية ،

والخدمات وكذا تدفقات وحركية رؤوس الاموال ، وتتحدد العالقات الاقتصادية الدولية عن طريق التدفقات 

إلى تحويل العمالت بين هذه الاخيرة ذلك الحقيقية واملالية بين الدول مما يستدعي في معظم الاحيان اللجوء 

لعدم توفر عملة دولية موحدة يتم على أساسها التبادل ، خاصة بعد أن تم التخلي عن قاعدة الذهب مما 

تطلب تأسيس عمالت مختلفة يتم تحديد نسبها وفق متغيرة عرفت بسعر صرف العملة ويختلف التبادل 

يتم بعمالت أجنبية في حين أن التبادل الداخلي يتم تسويته بالعملة الدولي عن التبادل الداخلي في أن الاول 

الوطنية ، وبسبب هذا الاختالف برزت مشكلة نقدية مصدرها تباين قيم العمالت ، أدت ظهور سعر الصرف 

 .الذي يهتم بمسألة تحويل وصرف العمالت بأسعار مختلفة

لتخفيضات في قيمة الدينار الجزائري محاولة في والجزائر كغيرها من الدول النامية قامت بالعديد من ا

ذلك الخروج من الاقتصاد املوجه إلى اقتصاد السوق ، وإعطاء دفعة قوية لالقتصاد الوطني من خالل 

إستراتيجية زيادة الصادرات والتخفيض من قيمة الواردات من أجل إعادة التوازن للميزان التجاري للدولة ، 

ة بين الصادرات والواردات ، وهي فجوة تحتمل ثالث صور ممكنة الفائض ، العجز إذ يقيس هذا الاخير الفجو 

والتوازن وتراجع امليزان التجاري يعكس إما تراجع التصدير أو زيادة الاستيراد ، وفي حالة الجزائر  زادت 

ة للواردات وتراجعت الصادرات في وقت واحد ، حيث أن الجزائر وقعت في مصيدة هي سعر صرف العمل

الوطنية لقاء العمالت التي تقيم بها أسعار الواردات والصادرات ، فالبلد املصدر يستفيد من عملة ضعيفة 

ألنه يبيع بسعر  أرخص والبلد املستورد يستفيد من عملة قوية ألنه يشتري بسعر أرخص أما أن تنخفض 

 .يا في السياسة الاقتصادية عملة دولة ال قدرات تصديرية لها بعملة الاستيراد فهذا يعكس خلال هيكل

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

امليزان التجاري وميزان املدفوعات بصورة عامة ، كما أن تتبع سلوك السوق الجزائرية يكشف أن موضوع 

يعني ذلك أن املشكلة كامنة في قدرات الانتاج التي ال تسمح التجارة الخارجية يتجاوز الظرف إلى الحالة ، و 

بتلبية الطلب املحلي دون اللجوء لالستيراد وتكمن أيضا في قدرات التصدير املرتبطة أساسا بمتغير  خارجي هو 

سعر النفط ومتغير  أساس ي هو وضعية الحقول املشرفة على النضوب ، ويترتب على هذه الصعوبة اختيار 

ر الصرف املالئمة للواجب أن تتبعها الدولة حين تفكيرها في توسيع حجم تبادلها التجاري والتوجه سياسة سع

 .نحو اقتصاد  أكثر انفتاحا على الاقتصاديات الدولية 

 :الدراسات السابقة  .1

 الفترة في قياسية دراسة الجزائر في الصرف سعر سياسة ، موالي بوعالم: الدراسة التي قام بها الطالب  -

 .3112 الجزائر، جامعة  ، اقتصاد علوم املاجستير مذكرة ،(3112 -0991)

نسيمة ناصر  ، دراسة تحليلية للميزان التجاري خالل الفترة : الدراسة التي قامت بها الطالبة  -

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات لنيل شهادة املاستر في العلوم الاقتصادية ( 3112-3103)

 . 3102- 3102دولي ، جامعة بسكرة ،  ،تخصص مالية واقتصاد
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بن زاوي هاجر ، أثر  تقلبات ألاسعار الصرف على التوازن الخارجي في : الدراسة التي قامت بها الطالبة 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر أكاديمي في العلوم   3102 - 3111الجزائر  خالل الفترة 

 . 3102- 3102، جامعة املسيلة ،  الاقتصادية ، تخصص مالية ونقود

 :الدراسةإشكالية  .2

 :وبناءا على ما سبق يمكن صياغة الاشكالية على النحو التالي 

 ؟ ( 3102-3111)هو أثر تقلبات سعر الصرف على امليزان التجاري في الجزائر خالل الفترة من  ما

 :وتندرج تحت هذه الاشكالية الاسئلة الفرعية التالية 

 ؟ واتجاهات سعر الصرف في الجزائر هو واقع ما -

 ؟هو أثر تخفيض سعر صرف الدينار على امليزان التجاري  ما -

  ؟هي تقلبات سعر الصرف على الصادرات والواردات ما -

 :فرضيات الدراسة  .3

بأن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى تحسين امليزان التجاري من خالل زيادة  الاقتصاديةتقتض ي النظرية  

 : ما يليحجم الصادرات وتخفيض حجم الواردات في املدى الطويل ، وعليه تفترض الدراسة 

بإمكان سياسة تخفيض قيمة العملة املحلية لوحدها من إزالة اختالل امليزان التجاري دون اللجوء  -

 .تكميلية  إلى إجراءات وسياسات


 :أهداف الدراسة  .4

 :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق الاهداف التالية 

محاولة دراسة وتحليل أثر سلوك سعر الصرف على توازن امليزان التجاري الجزائري من  -

منظور قياس ي اقتصادي مع محاولة إبراز أهمية املتغيرة سعر الصرف كأحد العناصر  املؤثرة 

التجاري الذي يمثل أحد مؤشرات التوازن الخارجي من جهة وأبرز العناصر على امليزان 

 .املساهمة في التكامل الاقتصادي الدولي

الوقوف على مشكلة ارتباط الاقتصاد الجزائري بهيكل تصديري وحيد يجعل من الاقتصاد  -

 .الوطني رهينا للظروف الاقتصادية والسياسة التي تحدث في السوق العالمي 


 :اختيار املوضوع  أسباب .5

 :منهايعود سبب اختيار املوضوع لعدة أسباب 

على امليزان التجاري وكذا معرفة كيفية  الجزائر وأثرهالحرص على دراسة وفهم الصرف العملة في  -

اتخاذ قرار سياسة تخفيض قيمة العملة كأداة لتسوية العجز في امليزان التجاري وأثره على 

 .املستوى العام لألسعار 

تنمية املعرفة الذاتية فيما يخص مواضيع الاقتصاد الكلي وعالقته بموضوع الاقتصاد القياس ي  -

 .الكمي 
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 .الرغبة في دراسة والبحث في هذا املوضوع  -

 :منهجية الدراسة  .6

ملعالجة هذا املوضوع استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي لكونهما يتماشيان مع طبيعة املوضوع فاملنهج 

لنا بفهم ظاهرة  تقلبات سعر الصرف وكيفية قياسها واملتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن الوصفي يسمح 

لدراسة العالقة بين متغيرات الاقتصادية وسعر تؤثر عليها من خالل استخدام الاساليب الاحصائية الضرورية 

ت الدراسة وتطلب العالقة بين متغيراالصرف ، أما املنهج التحليلي فيسمح لنا بدراسة وتحليل طبيعة 

الجزائر واملركز الوطني للمعلومات الاحصائية والجمركية  التحليل استخدام تقارير و احصائيات بنك 

الدراسة على الاقتصاد الجزائري من خالل بناء نموذج قياس ي  إلسقاط           وباالعتماد على برنامج 

 .لتحليل أثر تقلبات سعر صرف الدينار على امليزان التجاري الجزائري 

 :حدود الدراسة  .7

حددت الدراسة في اطار مكاني وزماني ، حيث حصرت الدراسة في الجزائر قصد ابراز التأثيرات التي 

يزان التجاري الجزائري ، أما فترة الدراسة فقد شملت الفترة الزمنية من   تحدثها تقلبات سعر الصرف على امل

فيها ، حيث تستدعي الدراسة ألاخذ بوضعية ميزان التجاري خالل نفس الفترات التي عرف  3102إلى  3111

 .سعر صرف الدينار تقلبات 

 :هيكل الدراسة  .8

الفرضيات ، والوصول إلى تحقيق أهداف  النجاز هذا املوضوع ولإلجابة على إشكالية البحث واختبار 

الدراسة قسمنا البحث إلى ثالث فصول ، تختتم بخاتمة عامة تتضمن ملخص عاما عن املوضوع متبوعا 

 .بأهم النتائج املتوصل إليها 

يتناول  الفصل ألاول الاطار النظري لسعر الصرف من خالل ثالث مباحث ألاول يتناول مفهوم وأنواع   

، أما املبحث الثاني الخاص بتطور ثم التطرق إلى العوامل املؤثرة فيه  وأنظمة سعر الصرف سعر الصرف و 

الدينار ونظام الصرف في الجزائر  تطرقنا فيه إلى نشأة وتطور الدينار الجزائري ونظام الصرف منذ الاستقالل 

خفيض قيمة الدينار ثم بعد ذلك أسباب ت(  3102-3111)و سياسة وتطور سعر صرف الدينار في الفترة 

لقدرة الشرائية فتطرقنا فيه إلى نظرية تعادل االجزائري في ظل تداعيات ألازمة النفطية ، وأما املبحث الثالث 

 .ونظرية تعادل معدالت الفائدة ونموذج املحفظة 

ث وأما الفصل الثاني فقد تناول سياسات الصرف كآلية لتسوية الخلل في امليزان التجاري من خالل ثال 

حول ميزان املدفوعات وامليزان التجاري ثم توازن واختالل ميزان املدفوعات فاألول فقد تناول مفاهيم مباحث 

على ميزان املدفوعات وطرق تسويته ، وأما املبحث الثاني الخاص بتحليل أثر سعر صرف الدينار الجزائري 

الجزائري على امليزان التجاري و أثر ثر سعر  تطرقنا فيه إلى أثر سعر صرف الدينار (  3102-3111)خالل الفترة 

الصرف الدينار على ميزان حساب رأس املال في الجزائر  ثم بعد ذلك أثر سعر صرف الدينار على رصيد ميزان 

 ( . 3102-3111) املدفوعات خالل الفترة

على الواردات وبعد في الاخير تناول املبحث الثالث تأثير تقلبات سعر الصرف على الصادرات وتأثيره كذلك 

 .ذلك تأثير تخفيض قيمة العملة على اقتصاديات الدول النامية 
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أخيرا الفصل الثالث فهو متعلق بالجانب التطبيقي واملتمثل في الدراسة القياسية والتحليلية ألثر تقلبات 

موذج اقتصادي من خالل بناء ن(  3102 - 3111)سعر الصرف على امليزان التجاري في الجزائر خالل الفترة 

ية ثم استخدامه في عملية من الناحية الاحصائية والاقتصادية والقياسقياس ي واختبار مدى صالحياته 

 .التنبؤ

و  الاجتهادوفي ألاخير نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار املوضوع ودراسته ، عسانا أن نفوز بأجري 

 ...  قصد  الاصابة، وإن لم يكن فحسبنا أننا حاولنا وهللا من وراء



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 صدق هللا العظيم" وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "

إلى من زرعني في أرض طيبة وسقاني بمكارم ألاخالق ، إلى الذي تعب ألرتاح أنا ، إلى من علمني 

... نال وكل من كسل خاب بعد كل بداية نهاية وبعد كل عمل راحة ، وكل من تعب " النجاح قائال

 "أتعبي نفسك ترتاح 

 الحبيب أقول شكرا ورعاك هللا ياشمعة دربي" أبي "

إليك يامن كان جسدك جسدي ودمك ... كلمة تتناغم الشفاه عندما تنطقها يا أجمل " أمي " 

يهتز لتضرعها عرش الرحمان ووضعت تحت قدميها الجنان يا أوفى صديقة يا توأم  دمي إليك يامن

 الحبيبة" أمي "الوجدان 

 أبي ، أمي حبكما يسري في الوريد وينبض به القلب ، أدامكما هللا فوق رأس ي وحفظكما

 إلى من أتقاسم معهم حنان الوالدين 

 إلى من ساندوني ولو بكلمة طيبة 

  إلى من ... من بنيت معهم مدرسة الصداقة ،ثمرة أعوام الدراسة ، إلى  قاسمت معهمإلى من ت

 .معا صداقتنا باألخوة وإلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي  توجنا
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بفضله وفقت إلتمام لوال هللا ما كنت ألحيا إال بعونه سبحانه وتعالى ، له الحمد والشكر فأنا      

فهو هللا املعين على الصعوبات وامللين العقبات ، أحمد وأستعين به  هذا البحث ومضيت نحو ألامام ،

.يجعله في ميزان حسناتي بفضله أرجو أن   

. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم أحب خلق هللا إلى هللا 

:وبعد   

زرواط فاطمة الزهراء " أتقدم بأسمى معاني الشكر و إلاحترام والتقدير لألستاذة املحترمة الدكتورة 

ا ملنصائح القيمة والتي لهاللذان لم يبخل علينا بالتوجيهات وا" حيمور مصطفى "أستاذنا املحترم "  

.الفضل في تبلور هذا البحث   

.ئها العلمي كما أشكر مسبقا أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه املذكرة لزيادة إثرا  

"بارك هللا فيكم "  
 

 


