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: الخاتمة
 مع أشكاليا بكافة االقتصادية المعامالت وتحرير األسواق انفتاح أن وجدنا سبق مما انطالقا

 إلى دولة من لالنتقال قابمة اقتصادية أزمات حدوث إلى أدى دوليا األموال رؤوس حركة تزايد
 إلى أدى ما ىذا. دولة أية في االقتصادية األسس سالمة مدى عن النظر بغض أخرى

 الصرف سعر لسياسة كان حيث الدول، لمعظم المدفوعات موازين في اختالالت تسجيل
 برامج إجراءات ضمن وكذلك الخارجي االختالل عمى القضاء أساليب ضمن وموقع أىمية

 لمبمدان الدولي النقد صندوق طرف من المدعمة خاصة االقتصادي اإلصالح
 القضاء بغرض وذلك بينيا، واشتراك التقاء نقطة جعميا إلى أدى مما خاص، بوجو النامية
 االقتصادية التغيرات مع والتكيف االندماج من تتمكن حتى الخارجي توازنيا اختالل عمى

 .باستمرار المتجددة العالمية والنقدية
 عمى االعتماد خالل من ذلك و المطروح التساؤل عمى اإلجابة دراستنا خالل من حاولنا وقد

 خالل من عالجيا ومحاولة فيو الخمل مواضع وتحديد التوازن ىذا فيم من مكنتنا منيجية
 سياسة شكمت وقد الدول، طرف من استخداميا أوجو تعددت التي الصرف، سعر سياسة

 التي النامية، الدول قبل من انتياجا األكثر الحل الصرف ألسعار إداري كتغيير التخفيض
 بيا قام التي الدراسات من الكثير وجود مع خاصة ليا، ميزة مدفوعاتيا ميزان في العجز يعد

 بصفة الجاري الحساب عالج عمى السياسة ىذه ألثر محممين االقتصاديين من مجموعة
 .عموما المدفوعات زن ا مي و خاصة

 اختالليا عمى القضاء منو األول الغرض يكن لم الصرف سعر لسياسة الدول استخدام إن
 مع خاصة تطوراتو، ومواكبة العالمي االقتصاد إلى لمدخول اقتصادىا لتييئة وانما الخارجي
 الدول ىذه من واحدة زئر ا الج وكانت مرونة، أكثر صرف أسعار تطبيق نحو االتجاه
 .صرفيا لسياسة التدرجي بالتغيير بقياميا

 الصرف سعر في الحاصمة التغيرات بين الموجودة العالقة أن دراستنا  خالل من توصمنا لقد
 ىذا أدى الوطنية العممة قيمة انخفضت كمما أي طردية، عالقة ىي التجاري الميزان ورصيد

 بين أيضا طردية عالقة وجود إلى باإلضافة التجاري، الميزان رصيد وضعية تحسن إلى
 أسعار تحسنت و زدت ا كمما حيث ، التجاري الميزان رصيد و البترول أسعار تغيرات
 .التجاري الميزان رصيد في تحسن ذلك عن نتج البترول
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 :الدراسة فرضيات صحة اختبار-
 فكانت االختبار تحت الفرضيات من مجموعة بوضع قمنا الدراسة بيذه القيام أجل من

 اإلجابة
 :يمي كما

 المدى في الجزائري الدينار صرف سعر تخفيض أن كون األولى الفرضية تتمحور 1-
 من إليو توصمنا ما وىذا ، التجاري زن ا المي وضعية تحسين في إيجابي اثر لو الطويل
 . دراستنا خالل
 لوحدىا المحمية العممة قيمة تخفيض سياسة بإمكان إنو الثانية الفرضية تفترض حين في 2-
 ال ما وىذا تكميمية، وسياسات إجراءات إلى المجوء دون التجاري الميزان اختالل زلة ا إ من

 حيد و منتج عمى ترتكز الجزائرية الصادرات كون الجزائري، االقتصاد وضعية مع يتماشى
 . النفط سوق يشيدىا التي بالصدمات تتأثر فيي بالتالي و البترول ىو و أال
-  

 :الدراسة نتائج
 :التالية النتائج إلى دراستنا خالل من توصمنا

                                                                                        
 خالل الحقيقية قيمتو من بأعمى مقيماً  كان الجزائري الدينار أن الدراسة بينت -

 البترول أسعار إلنييار كان وقد آنذاك، عميو المفروضة بسبب الرقابة1969-1961الفترة
 تخفيض في لمتفكير النقدية بالسمطات دفع الوطني مما اإلقتصاد عمى سمبي أثر1969عام

 مرحمة من الجزائري الدينار وىكذا انتقل 1969 أزمة منذ التخفيضات توالت حيث الدينار،
 .المدار التعويم مرحمة إلى التثبيت

 ديناميكية مسايرة إلى مجمميا في ترمي تطورات عدة الجزائري الدينار صرف نظام شيد -
 االقتصاد أداء مستوى رفع قصد كمو المحمية، االقتصادية والقرارت الدولي النقدي النظام
 .المدفوعات زن ا مي في توازن تحقيق أجل من الكمي

 الطبيعي والغاز البترول - المحروقات عمى األولى بالدرجة الجزائري االقتصاد اعتماد أن -
                                                                      .لمبترول العالمية األسعار تقمبات رىينة منو يجعل

 توازن تحقيق دون حالت والتي المصرفية القنوات في اختالل من الجزائري االقتصاد يعاني -
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 الموازي السوق نشاط تحفيز إلى بدوره أدى ما األجنبية، العمالت عمى والطمب العرض بين
 .لمصرف

 التجارة تحرير ىو الوطنية العممة تخفيض وراء من األساسي اليدف أن الدراسة بينت كما -
 غير من رات الصاد وتشجيع المستوردات، عمى المفروضة القيود بعض والغاء الخارجية

 .العالمي اإلقتصاد ضمن الوطني اإلقتصاد وادماج المحروقات
 االقتصادي اإلصالح سياسات ضمن األساسي المحور العممة قيمة تخفيض سياسة شكمت -

 .النامية البمدان في الدولي النقد صندوق طرف من المدعم
 والتوازن التجاري الميزان عمى مباشر تحسين حدوث إلى تؤدي لم التخفيض سياسة -

 حيث الصرف، أسعار لتغيرات القصير المدى في حساس غير األخير ىذا ألن الخارجي
 البترول أسعار و الجزائري الدينار صرف سعر لتقمبات أن التطبيقية رسة ا الد نتائج أثبتت
 وأن التجاري، الميزان وضعية تحسين عمى واضح تأثير
 البترول، أسعار تحسن سببو الماضية العقود في التجاري الميزان في المشيود الفائض -

 في العجز يعود أن ويمكن الجزائري لمدينار المتتالية التخفيض عمميات النعكاسات وليس
 .المحروقات أسعار رجع ا ت بمجرد التجاري الميزان

 عممة خارجي، اختالل( داخمية ظروف أممتيا حتمية كانت الدينار قيمة في التخفيض -
 .الدولية المنظمات ضغوط خاصة خارجية وظروف ،)قيمتيا من بأكثر مقيمة

 اختالال أنو عمى يصنف الذي الجزائري التجاري الميزان في االختالل بين التوافق عدم -
 ضعف إلى أدى ما وىذا وظرفي، مؤقت إجراء باعتبارىا التخفيض سياسة وطبيعة ىيكميا
 .التجاري الميزان عمى السياسة ىذه تأثير
 التجاري الميزان عمى التأثير منيا اليدف يكن لم الصرف سعر في الحاصمة التغيرات -

 و ذاتو الصرف سعر تصحيح ىو اليدف كان ما بقدر والواردات رت ا الصاد بجانبيو
 .مرونة أكثر نظام إلى االنتقال
 منيا اليدف يكن لم وسياساتو الجزائري الدينار صرف سعر أن نستخمص أن يمكن واجماال
 لمدينار، الكمية التحويل قابمية تحقيق إلى التوصل وانما الخارجي، االختالل عمى القضاء
 .الصرف سعر تحرير نحو واالتجاه
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 :اإلقتراحات و التوصيات

 يمكن المستخمصة النتائج ضوء وعمى تحميل، و رسة ا د من البحث في جاء لما تتويجا
 :التالية النقاط في نوجزىا التوصيات من جممة تقديم
 رسات ا الد من بمجموعة كذا و االقتصادي، الييكل في حقيقية بتعديالت القيام ضرورة -

 المطبق االقتصاد في توافرىا مدى و نجاحيا شروط عمى بالوقوف التخفيض لسياسة المسبقة
 .منيا المتوخاة الحقيقية اإليجابية اآلثار إلى الوصول أجل من ليا
 نحو معظميا تتجو المحروقات من ىي الجزائر صادرات من ٪ 69 حوالي أن بما -

 توصي اقتصادي نمو تحقيق أجل ومن األوربية، الدول وبعض األمريكية المتحدة الواليات
 عمى اإلعتماد وعدم رفياً  ا جغ وتنويعو الوطني باإلنتاج النيوض بضرورة رسة ا الد

 .األولية والمواد المحروقات
 القاعدة بتوسيع وذلك الدخل مصادر بتنويع النفطية لمصادرات بديل عن البحث ينبغي -

 في يسيم وخدمية، ومالية إنتاجية قاعدة من مكون حقيقي اقتصاد ركائز إقامة و االقتصادية
 .النفط جانب إلى لمدخل أخرى مصادر إيجاد

 إلى الخام المواد تصدير من بالتحول والواردات، رات الصاد ىيكل لتنويع استراتيجية وضع-
 .اإلنتاجية البنية تطوير يتطمب ما وىذا صناعية، منتجات تصدير

 القطاع وترقية المحمية الصناعة بتشجيع وذلك الواردات، حجم من التقميل عمى العمل -
 .المتوسطة و الصغيرة المؤسسات إنشاء  وتدعيم الخاص،

 اإلستثمارات لجمب المناسبة الظروف لتييئة اقتصادية سياسات وضع عمى العمل ضرورة -
 .األجنبية األموال رؤوس واستقطاب الجزائر إلى األجنبية 

 أجل من لمدولة اإلنتاجي الجياز ودعم المحروقات قطاع خارج االستثمار تشجيع ضرورة -
 الدينار قيمة من يعزز ما الواردات فاتورة من والتقميل المحروقات خارج رت ا الصاد تطوير

 .الجزائري التجاري لمميزان التوازن واعادة الجزائري
 المتقدمة، الدول في نظرائو ليواكب الجزائري المصرفي لمقطاع جذرية بإصالحات القيام-

 تنتيج دول في يجدونيا التي المقاييس بنفس تعمل مصارف األجانب المستثمرون يجد حتى
 .حقيقي سوق اقتصاد



64 
 

 مما الصعبة بالعمالت التعامل حركة توسيع و لتسييل الصرف مكاتب فتح عمى العمل -
 المتعاممين تجنيب خالل من الموازي و الرسمي الصرف سوق بين الفارق تقميص إلى يؤدي

 أفضل بديل ىناك مدام لمصرف الموازي السوق إلى المجوء االعتباريين أو الطبيعيين
 تحدد ال أنيا و خاصة الرسمية، القنوات تمثل والتي الصرف مكاتب في المتمثل و ومضمون

 .المصروفة المبالغ سقف



 

 

الحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، 

.  والصالة والسالم على معلم البشر، وآلو وصحبو أجمعين

أوال وقبل كل شيء أتقدم بأسمى عبارات الشكر واالمتنان والتقدير إلى من يعجز لساني عن إيجاد 

العبارات المناسبة لشكره، إلى من سدد خطايا وأنار طريقي، إلى واىب الحياة، 

.  إلى ربي رب العزة جل جاللو

  " ابراىيمي عمر"إلى أستاذي المؤطر الفاضل وأتقدم بالشكر الجزيل 

الذي لم يبخل علي بتوجيهاتو  لقبول اإلشراف على مذكرتي و

 لونصائحو القيمة والثمينة طوال مراحل انجازنا لهذا العم

 كل من ساعدني من قريب أو بعيد أنسى تقديم الشكر واالمتنان إلىدون أن 

. في إنجاز ىذه المذكرة المتواضعة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الحمد هلل أن أرى القدر يرقى بكرمو إلى حد السماء فتطوف النفس بوسام 

.  عصارة الجهد واإلصرار على بلوغ الغاية عزما وإرادةإىداء ين

" أمي الحنونة"إلى بذرة الوجود الكائنة بـأعماقي والدتي الكريمة، 

التي علمتني سلك الدروب الصعبة، وطلب العلم كمطلب األرض للغيث، 

 وإلى الوالد الكريم

 الى كل اخوتي واصدقائي                

 .ضعإلى كل ىؤالء أىدي ثمرة عملي المتوا
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 :تمييد
إنو من الواضح أن المبادلة لعممة بعممة أخرى يقتضي وجود نسبة مبادلة ىذه العممة 

 .بتمك العممتين
تعتبر سمعة والعممة األخرى ثمنا ليا ومنو فسعر الصرف عبارة عن عدد الوحدات 
كما يمكن القول أن سعر الصرف يجب دفعو من عممة معنية لمحصول عمى وحدة من 
عممة أخرى بطريقة عكسية أي انو عدد الوحدات من العممة األجنبية الالزمة لمحصول 

 .عمى وحدة من العممة
 . وأنواعوتعريف سعر الصرف: لمبحث االولا

 :المطمب األول تعريف سعر الصرف
:        ىناك عدة تعاريف  لسعر الصرف نذكر منيا

 األجنبييعرف سعر الصرف بأنو النسبة التي يحصل عمى أساسيا مبادلة النقد 
بالنقد الوطني أو ىو ما يدفع من وحدات النقد الوطني لمحصول عمى وحدة أو عدد معين 

 .1األجنبيمن وحدات النقد 

سعر الصرف ىو األداة الرئيسية ذات التأثير المباشر عمى العالقة بين األسعار 
المحمية و األسعار الخارجية و كثيرا ما يكون األداة األكثر فعالية عندما يقتضي األمر 

 .2تشجيع الصادرات و توفير الواردات

 و أجنبية أخرى إلىىو عدد الوحدات النقدية التي تبدل بو وحدة من العممة المحمية 
 .3ىو بيذا يجسد الربط بين االقتصاد المحمي و باقي االقتصاديات

ىو وسيمة ىامة لمتأثير عمى تخصيص الموارد بين القطاعات االقتصادية و عمى 
فيو أداة ربط بين أسعار السمع  .4ربحية الصناعات التصديرية وتكمفة الموارد المستوردة
 .في االقتصاد المحمي  و أسعارىا في السوق العالمي

                                                           
1
 .139ص، 1994، دار األطمس لمنشر و التوزيع، البورصة الجزائر، شمعون شمعون-  

2
 .105ص، 1996، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل لمتحميل النقدي، ميداتحد ومحم-  

3
 .103ص، سابق المرجع ، العبد المجيد قدي-  

4
 .96ص، المرجع السابق،  الطاىر لطرش -  
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يمكن تعريف سعر الصرف عمى أنو عدد الوحدات من العممة الواجب دفعيا كما 
لمحصول عمى وحدة واحدة من عممة أخرى و في الواقع ىناك طريقتان لتسعير العمالت 

: و ىما
                                                                                  :  التسعير المباشر* 

ىو عدد الوحدات من العممة األجنبية التي يجب دفعيا من أجل الحصول عمى 
وحدة واحدة من العممة 

و في الوقت الراىن قميل من الدول تستعمل طريقة التسعير المباشر،و   الوطنية،
ىي بريطانيا،حيث في المركز المالي بمندن يقاس  الطريقة أىم الدول التي تستعمل ىذه 

 . فرنك فرنسي3.476=الجنيو اإلسترليني
: التسعير الغير مباشر* 

     ىو عدد الوحدات من العممة الوطنية الواجب دفعيا لمحصول عمى وحدة واحدة 
من العممة األجنبية،و معظم الدول في العالم تستعمل ىذه الطريقة في التسعير بما في 
ذلك الجزائر،حيث في ىذه األخيرة يقاس الدوالر األمريكي بعدد من الوحدات من الدينار 

. دوالر1=59.67:الجزائري كما يمي
أنواع سعر الصرف : المطمب الثاني

: عادة ما يتم التمييز بين عدة أنواع من سعر الصرف
ىو مقياس عممة إحدى البمدان التي يمكن تبادليا بعممة : سعر الصرف االسمي- 

بمد آخر،حيث يتم تبادل العمالت أو شراء وبيع العمالت حسب أسعارىا فيما بينيا،ويتم 
تحديد سعر الصرف االسمي لعممة ما تبعا لمطمب و العرض عمييا في سوق الصرف في 
لحظة زمنية معينة، وليذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطمب و العرض و 

 بالنسبة االمتيازبداللة نظام الصرف المعتمد في البمد،فارتفاع سعر عممة ما يؤثر عمى 
. األخرىلمعمالت 

 ينقسم سعر الصرف االسمي إلى الصرف الرسمي أي المعمول بو فيما يخص 
سعر الصرف الموازي أي المعمول بو في األسواق والمبادالت التجارية الرسمية  
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ن سعر صرف إسمي في نفس الوقت لنفس ـــــــــالموازية،و ىذا يعني إمكانية وجود أكثر م
.  1العممة في نفس البمد

يعبر ىذا النوع عن عدد الوحدات من السمع األجنبية : سعر الصرف الحقيقي- 
 لشراء وحدة واحدة من السمع المحمية،وبالتالي يقيس القدرة عمى المنافسة وىو يفيد األزمة

فمثال  ارتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع   قراراتيم،اتخاذ في االقتصاديينالمتعاممين 
ارتفاع تكاليف اإلنتاج المصدرة بنفس المعدل ال يدفع إلى التفكير في زيادة الصادرات،ألن 

 مداخيميم ارتفعتىذا االرتفاع في العوائد لم يؤد إلى أي تغيير في أرباح المصدرين و إن 
.  بنسبة عاليةاالسمية

يعبر سعر الصرف الفعمي عن المؤشر الذي يقيس متوسط  :سعر الصرف الفعمي- 
التغير في سعر صرف عممة بالنسبة لعدة عمالت أخرى في فترة زمنية ما و بالتالي 

مؤشر سعر الصرف الفعمي يساوي متوسط عدة أسعار صرفية ثنائية وىو يدل عمى مدى 
 ويمكن قياسو األخرىتحسن أو تطور عممة بمد ما بالنسبة لمجموعة من العمالت 

. باستخدام مؤشر السبيرز لألرقام القياسية
 الواقع أن سعر الصرف الفعمي ىو سعر اسمي :سعر الصرف الفعمي الحقيقي* 

ألنو عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية و من أجل أن يكون ىذا المؤشر ذا 
داللة مالئمة عمى تنافسية البمد تجاه الخارج البد أن يخضع ىذا المعدل األساسي إلى 

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

توجد ىناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في سعر الصرف وىي 
مستويات األسعار النسبية الجمركية و الحصص،تفضيل السمع األجنبية عمى المحمية  و 

. اإلنتاجية
ادل القدرة الشرائية عندما ترتفع ـــــــــــــ نظرية تعإن :مستويات األسعار النسبية- 3-1

ينخفض الطمب عمى السمع  (مع بقاء أسعار السمع األجنبية ثابتة)المحمية ع ــــــــــأسعار السل
المحمية، ويتجو سعر العممة الوطنية نحو االنخفاض حيث يمكن االستمرار في بيع السمع 

                                                           
1
 104، 103ص، سابق المرجع ، العبد المجيد قدي-  
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المحمية بطريقة جيدة،و عمى العكس إذا ارتفعت أسعار السمع األجنبية بحيث أن السعي 
النسبي لمسمع المحمية ينخفض و الطمب عمى السمع المحمية يزداد فيمثل قيمة العممة 
الوطنية نحو االرتفاع ألن السمع المحمية سيستمر بيعيا  حتى مع ارتفاع قيمة العممة 

بالنسبة إلى مستوى )المحمية وىي الفترة الطويمة فإن ارتفاع مستوى األسعار في دولة ما 
 النسبية مما األسعارتسبب في انخفاض قيمة عممتيا وانخفاض مستوى  (األجنبيالسعر 

 .1يتسبب في ارتفاع قيمة عممتيا
إن الحواجز عمى التجارة الحرة مثل : التعريفات الجمركية والحصص- 3-2

القيود عمى كمية )و الحصص(الضرائب عمى السمع المستوردة مثال)التعريفات الجمركية 
. يمكن أن تأثر في سعر الصرف (السمع التي يمكن استيرادىا

 إن الزيادة في الطمب عمى : عمى السمع المحميةاألجنبيةتفضيل السمع - 3-3
 عممتيا في الفترة الطويمة،و عمى العكس فإن الزيادة ارتفاعصادرات دولة ما يتسبب في 

. في طمب الواردات تسبب في انخفاض قيمة العممة المحمية
 فان األخرى إذا أصبحت دولة أكثر إنتاجية عن غيرىا من الدول :اإلنتاجية- 3-4

 في ىذه الدول يمكن أن تخفض أسعار السمع المحمية،بالنسبة ألسعار األعمالمنظمات 
 تظل تحقق أرباحا، و النتيجة ىي زيادة الطمب عمى السمع المحمية و ميل األجنبيةالسمع 

سعر العممة المحمية إلى االرتفاع ألن السمع المحمية سيستمر بيعيا أكثر من القيمة 
 فإن السمع األخرىالمرتفعة لمعممة و مع ذلك فإذا تقيقرت إنتاجية الدول بالنسبة لمدول 

التي تنتجيا تصبح نسبيا غالية الثمن وتميل قيمة عممة الدولة إلى االنخفاض،ففي الفترة 
.  ترتفع قيمة عممتيااألخرى دولة ما بالنسبة لمدول إنتاجيةالطويمة كمما زادت 

آخر ما نصل إليو أنو إذا أدى عامل من العوامل السابقة إلى  زيادة الطمب عمى 
السمع المحمية بالنسبة  

ذا أدى أي عامل منيا إلى األجنبيةلمسمع   انخفاض،فإن العممة المحمية تزداد قيمتيا وا 
 .2فإن العممة المحمية ستنخفض قيمتيا الطمب النسبي عمى السمع المحمية،

 

                                                           
1
 .137، 136 ص، سابق المرجع ، العبد المجيد قدي-  

2
 .111ص،  المرجع السابق،محمود حميدات-  
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 .سياسة سعر الصرف و أنظمتو:ني الثابحثالم
 سياسة سعر الصرف: المطمب االول

 و القرارات التي تنفذىا السمطات النقدية لتحديد سعر اإلجراءاتىي مجموعة من 
 باإلضافة إلي القيام باختيار و تحديد األجنبيالصرف لمعممة الوطنية في سوق الصرف 

 المرجو تحقيقيا،و األىدافنظام الصرف المتبع الذي يتالءم مع  أوضاعيا االقتصادية و 
 .1أىميا الحفاظ عمى استقرار عممتيا

يرتبط تحديد معالم ىذه السياسة بمجموعة من العوامل من أجل أن نعكس األىمية 
: و أىميا السابقة ألسعار الصرف

: النظام النقدي الدولي-1
   الذي يتشكل من مجموعة القواعد و الميكانيزمات القادرة عمى إصدار و تسيير 

الرقابة عمى العمالت الدولية،وضمان التطور المتوازن لممبادالت الدولية و تطور 
 .2االقتصاد الدولي عامة

قد مر ىذا النظام في تطوره بثالث مراحل أساسية تراوحت فييا األنظمة النقدية بين 
،فترة 1914وىي الفترة  ،األدواتالحرية و الثبات،واختمفت فيما بينيا من حيث الطبيعة و 

ففي الفترة . انييارىاو ما وصل بعد .1944ما بين الحربين،وبدءا من اتفاقية بريتون وودر 
 في تحديد سياستيا في تحديد أسعار الصرف حيث سادت حرة لم تكن الدولة األولى

قاعدة الذىب، ولم يكن ليا خيار طالما ارتبطن بيذه القاعدة التي ألزمتيا بتكييف 
. اقتصادىا بما سمح ليا تحقيق التوازن في ميزان مدفوعاتيا

لتعود ىذه الحرية بعد الحرب العالمية الثانية بحمول أزمة الكساد و االفتقار آلليات 
تصحيح كافية في  

السنوات الثالثينيات،وتجربة أسعار صرف مرنة و لكن مع اتفاقية بريتون وودز التي 
وضعت القواعد الصحيحة لنظام نقدي دولي قام عمى الدوالر من أجل تحقيق ىدفين 

        .وضع نظام تعادل ثابت * :وىما خاصة مع أنشاء صندوق النقد الدولي-أساسيين
. قابمية تحويل العمالت فيما بينيا *

                                                           
1
 .259ص، المرجع السابق، بشير حمدوش-  

2
 - Josette peyard ,gestion financière international,2eme édition, paris,1989,p25 
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باإلضافة إلي وضع نظام نقدي جديد يعمل عمى تعظيم التجارة و االستثمارات 
الدولية و توزيع عادل لمموارد و المكاسب في العالم من خالل تحقيق المبادئ الثالثة 

 .1و الثقة      التصحيح و السيولة :  لو و ىي األساسية
: األوضاع الداخمية لمدولة-2 

فإذا تميزت الدولة باالستقرار االقتصادي و السياسي  و بمعدالت نمو متزايدة،سوف 
نستطيع إتباع سياسة أكثر استقرارا و فعالية،وتعزز مكانتيا النقدية بيدف زيادة وزن 

 حافزا لالستثمار فييا،ىذا بعكس الدولة التي تتميز األجانبعممتيا و إعطاء المستثمرين 
باالستقرار أو في حالة إتباعيا لبرنامج تصحيح اقتصادي،بحيث تحتم ىذه الظروف عمى 

 أيضا،قدرة الدولة لمتدخل األوضاعالدولة إتباع سياسة صرف معينة،و يدخل ضمن ىذه 
. في سوق الصرف امتالكيا لموارد مالية و احتياطات كافية

: الظروف الخارجية-3
ة وأثرىا عمى ميزان المدفوعات،و ىذا ـما يميزىا من تحوالت في العالقات الدولي

  اتخــــــــــــاذيؤدي بالدول إلى 
. سياسات أسعار الصرف لتجنب األزمات االقتصادية الحادة و تتالءم مع المستجدات

 سياسة فعالة لسعر الصرف،تتراوح بين اختيارباعتماد الدولة ليذه االعتبارات في 
  إعطـــــــــــــــــاءيت أو ــالتثب

مرونة ألسعار الصرف أو اعتماد حاالت وسطية بينيما،محاولة االستفادة من مزايا كل 
نظام،أو االتجاه نحو الرقابة عمى الصرف، وىذا ما سنقدمو من خالل تعريف أنظمة 

. الصرف المرافقة ليذه السياسات
: أنظمة سعر الصرف:المطمب الثاني

و اآللية ، 2 القانوني الذي يتحدد فيو سعر الصرفاإلطارنظام سعر الصرف ىو 
التي تنظم المبادالت بين مختمف العمالت،و تحديد نظام سعر الصرف يكون باعتماد 

                                                           
 .405، 404ص ، 2001، مصر، الدار الجامعية، التجارة الخارجية و التمويل-االقتصاد الدولي، كمال بكري- 1

2
 - Clark et autres-Le management des risques internationaux,economica,p18. 
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 و تمثمت استخدامياالمرونة في سعر الصرف و القيود عمى : الحكومة عمى معيارين ىما
: أىم األنظمة المتبعة في

: نظام سعر الصرف الثابت- 1
يتحقق ىذا النظام في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذىب،حيث تربط قيمة عممتيا 
الوطنية بوزن معين من الذىب،ويترتب عمى احتفاظ كل دولة بسعر الذىب أن يظل سعر 
العمالت المختمفة ثابتا،ولذلك فانو في ظل قاعدة الذىب ال يتغير سعر الصرف بل يظل 

 بشراء الذىب الذي تم بيعو األفرادثابتا،ألنو إذا ارتفع ثمن إحدى العمالت يكفي أن يقوم 
،ومع ذلك فان ىذا األصللدولة ىذه العممة بسعر التعادل مما يعود بثمن العممة إلى 

الثبات المطمق لسعر الصرف ال يتحقق دائما،وتكون ىناك في الواقع حدود يتغير خالليا 
وىذه الحدود تعرف بنقطة خروج ونقطة دخول الذىب،ويتضح من ذلك أن .سعر الصرف

بيع و شراء الذىب يتم وفق سعر صرف عممة كل دولة أي يصدر إلى الدولة التي يرتفع 
.  فييا سعر صرف عممتيا

يستورد من الدولة التي ينخفض فييا سعر صرف عممتيا،وىذه الحدود البسيطة التي 
يتغير داخميا سعر الصرف تتمثل في نفقات الدولة المصدرة لمذىب من نفقات نقل و 
تأمين وغيرىا،وىذا ما يؤدي بسعر الصرف إلى االختالف عن سعر التعادل بحدود 

دد  ـــــــــــــى يتحلحد أع صغيرة دون أن تؤدي الحركات الوطنية بين حدين،
بنقطة خروج الذىب و حد أدنى يتحدد بنقطة دخول الذىب،ونالحظ بصفة عامة أن قاعدة 

الذىب كانت  
 .1.ع. و حتى قيام ح19سائدة في أوروبا طوال القرن 

 بدأت بعض الدول تخرج عن سيطرة ىذه القاعدة،و 1924/1930لكن بين عامي 
اليوم ال توجد دولة في  العالم تسير عمييا رغم وجود عدد اليستيان بو من االقتصاديين 

 العظمى من االقتصاديين األغمبيةما زالوا غير راضين عن التخمي عن ىذه القاعدة،ولكن 
يرجعون التخمي عن ىذه القاعدة إلى النتائج السيئة التي حققتيا لكن دون تجاىل المزايا 

 .التي حققتيا
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: المزايا* 
توفير إطار مستقر لممبادالت التجارية الدولية و تشجيعيا،وبالتالي استقرار نسبي - 

 يجعل المصدر و المستورد عمى العمم بوقت منح األسعارلممعامالت االقتصادية،واستقرار 
أو الحصول عمى المبمغ الذي يتحصل عميو المصدر،أو يدفعو المستورد عند نياية مدة 
القرض،وىذا ما يؤدي إلى توزيع أمثل لمموارد وبالتالي انتشار الثقة بين المتعاممين في 

. البمد وبقية العالم
 النقدي محدود بإنتاج اإلصدار التحكم في كمية النقود الن إمكانية- 

 لالنحدار نحو التضخم،مع الحفاظ عمى االستقرار النقدي إمكانيةالذىب،وبالتالي ال تكون 
 .و ىو أصعب ما يمكن تحقيقو حاليا

يجعل العممة قابمة لمتحويل و االستقرار سعر تعادليا مما يزيد الثقة فييا،وىذا - 
الرتباطيما بعممة أجنبية أو بسمة من العمالت تتمتع بنوع من االستقرار النقدي،ويؤدي 
إلى زيادة ثقة بقية العالم في تعامالتيم التجارية و الرأسمالية مع الدول المثبتة لسعر 

. صرفيا
سعر الصرف الثابت يؤدي إلى تغيرات في االقتصاد تتالءم مع ىذا السعر - 

ويحقق توازن تمقائي في ميزان المدفوعات بالمعنى االقتصادي،وىو موجود نوعا ما عمى 
. الدوام

. سعر الصرف المعدل في منطقة التغيير المحددة ال يتغير-
ر الصرف سمح لمدول ذات العجز أو الفائض برسم ــــــــــــىذه المزايا و الثبات في سع

ا  ــــــــــــــــــىيكل لمعامالتو
بما يتناسب مع حالة ميزان المدفوعات،لكن ىذا لم ينفي وجود نقائص و  الخارجية،

.  ليذا النظامعيوب
:  فيما يمي1يمكن ذكر بعض العيوب :العيوب* 
حاجة الدولة إلى قدرة كبيرة لالحتفاظ بكميات كافية من االحتياطات الدولية،من - 

أجل التدخل في أوقات الحاجة لمحفاظ عمى استقرار أسعار الصرف،داخل مجال 
                                                           

1
، 20ص، 2001، دار النيضة العربية، (1981-1974) في مصراألدنىسياسة الصرف ، احمد محمد جاىدين-  

21 .
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في ىذه .التغيير،بحيث تكون مستعدة لمتنازل عن ىذه االحتياطات بشراء العممة الوطنية
 الحالة اتجاه قيمة العممة نحو االنخفاض

ىذا النظام يسمح لبعض المتعاممين بالمضاربة بدون مخاطر ألن البنك المركزي - 
مجبر لمدفاع عن سعر الصرف الثابت،وتكون خسائر المضارب محصورة في ىامش 

 .التغيير،اذ استطاع البنك المركزي إعادة االستقرار

السياسة النقدية المتبعة في ىذا النظام تتمتع بأقل حرية و استقاللية لتحقيق - 
 .  االقتصاديةاألىداف

بما أن سعر الصرف يكون مربوط إلى عممة أو سمة من العمالت ىذا يعني - 
تمركز القوة االقتصادية في صالح البمد المييمن ذو العممة القوية،و تبعية االقتصاديات 

 . ليااألخرى

 .سعر الصرف الثابت قد ال يعكس الوضعية االقتصادية الحقيقية- 

ىذه العيوب أدت بالدول في سنوات السبعينات إلى التخمي عن ىذا التثبيت من أجل 
  Mundellتحقيق أكبر قدر من أىدافيا المسطرة ما بين العمل الذي قام بو االقتصادي 

 من خالل ما أطمق عميو بالمعضمة الثالثية،و الذي بين أن السياسة االقتصادية الكمية ال
 انتقالحرية حركة -أ: من خالل عنصرين من رؤوس المثمث أيإالتستطيع الدول تحقيقيا 

 األموالرؤوس 

 .استقاللية السياسة النقدية-ب
. 1نظام سعر الصرف الثابت-ج
 :نظام الصرف العائم-2

 التام لقابمية تحويل الدوالر إلى اإللغاء بعد 1973 ىذا النظام في سنة أنشئ
ذىب،وىذا مباشرة بعد انييار نظام بريتون وودز،حيث تعرض الدوالر إلى تخفيضات 

. متتالية ثم ترك سعره يتحدد بحرية

                                                           
1
، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستيير في العموم االقتصادية، التجارة الخارجية الجزائرية، منصور محمد الشريف-  

 .27ص،  1998
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نما  في ىذا النظام سعر الصرف يتمتع بمرونة كبيرة و ال يعتمد عمى أي أساس،وا 
 في األجنبيةيتحدد و يتغير بحرية نتيجة تفاعل حركات العرض و الطمب من العمالت 

 يتحدد كأي سعر في سوق أنبدون تدخل السمطات النقدية،أي  ،األجنبيسوق الصرف 
. السمع

لكن رغم ىذا فان الدول قد ال تقتنع بيذه الحرية المطمقة لسعر الصرف الناتج عن 
ليذا وجدت لنفسيا مجاال لمتدخل في أسعار الصرف القائمة و  قوانين العرض والطمب،

التعويم )  التأثير عمييا،وعميو يمكن التفرقة بين التعويم النظيف والتعويم غير النظيف
 .(المدار،الموجو

وجود ألي تدخل من  ىو التعويم بالمفيوم السابق أي ال :(الحر)التعويم النظيف -أ
. طرف السمطات النقدية،ويكون العرض و الطمب عمى العمالت ىي العامل المتحكم

 تدخل السمطات النقدية من أجل بإمكانيةىو تعويم لكنو يتميز  :التعويم المدار-ب
إذا ما الحظت أن سعر عرض  ،األجنبيةتغيير اتجاه العرض و الطمب عمى العمالت 

وذلك بشراء أو بيع العمالت،فإذا الحظت مثال أن .عممتيا تتجو في غير االتجاه المرغوب
 ،األجنبيةعممتيا تتجو نحو االرتفاع باتجاه عممة أجنبية ما تقدم بشراء كميات من العممة 

. وىذا ما قامت بو اليابان اتجاه الدوالر
يمكن اعتبار التعويم المدار الحل الوسط بين الحالتين المتطرقتين الثبات الكامل و 

وىو يتالءم   التعويم الحر،
مع الوضع النقدي الحالي وكذا ومنع التجارة الدولية حيث تتحدد أسعار مركزية 

. الصرف وتجعل مرونة كبيرة لمتغيير حوليا،وذلك وفقا لظروف العرض و الطمب
 ؟لماذا الذىاب إلى التعويم- 

:  الداعية إلى اعتماد نظام الصرف العائم ما يمياألسبابلعل من 
 .(احتياطات دولية كبيرة)عدم وجود احتياطات كافية- 

 .(معطيات عن الظروف السائدة)عدم كفاية المعمومات- 

 .(توازن داخمي)عدم وجود استقرار عمى الصعيد الكمي- 

 .(تكون الدولة محل مساءلة من الشعب)االعتبارات السياسية- 
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يخضع ألي أساس  مما سبق يمكن القول أن سعر الصرف العائم ىو السعر الذي ال
نما تفاعل قوي العرض و الطمب عمى العمالت   في سوق الصرف األجنبيةفي تحديده،وا 

وكأي نظام فيو ينطوي عمى مزايا أدت إلى اعتماده و عمى عيوب أنقصت من  ،األجنبي
. فعاليتو

 :1المزايا* 

 في تحديد سعر الصرف آليينطوي ىذا النظام عمى سيولة تطبيقو،الن تنظيمو - 
 أنو ال يوجد مجال لتقدير باإلضافةلمعمالت وتخفيض تعامل حقيقي لسعر الصرف،

العممة بأكثر أو بأقل من قيمتيا،فيو يتحدد بفعل ظروف اقتصادية محركة لمسوق كما 
. يساعد عمى وضع الدولة في مكانتيا في التجارة الخارجية

 كأي عممة األمريكيفي ىذا النظام لم يصبح ىناك محل لعممة دولية فأصبح الدوالر - 
 . من العمالتاألخرىأخرى ال يتمتع بميزة عن البقية 

أىم ميزة ىي المضاربة في ىذا النظام أصبحت غير مؤمنة بتدخل البنك المركزي - 
وتشكل خطورة كبيرة لممضارب،كما أدى إلى تخفيف ضغوطيا و ىذا راجع إلى 

 .التسعير الحقيقي لمعممة

ىذا النظام يسمح بتتبع سياسة اقتصادية و نقدية مستقمة و أكثر مرونة،يمكنيا التكيف - 
 الداخمي أو الخارجي وامتصاص آثارىا،وذلك  األصلو التفاعل مع الصدمات ذات 

ال   . الفائدة و كمية النقودأسعاربتقرير ما تراه السمطات مناسبا سواء فيما يتعمق ف أو 
 تمنح لممنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي من تقديم أسبابتكون ىناك 
 .توجييات

يسمح ىذا النظام بحرية التجارة الدولية بالقضاء عمى القيود في العالقات االقتصادية - 
. والنقدية والخارجية

: العيوب* 
 بأسواقىذا النظام يحتاج لدولة قوية ليا مكانة اقتصادية وتتميز باقتصاد متقدم يتمتع - 

مالية وسوق نقد أجنبي متطور إلى حد كبير تسمح لممرونة دون تذبذبات مفرممة ألن  
                                                           

، 02عدد، مجمة التمويل و التنمية،  الصرف العائمةأسعارتجربة استخدام ، دوغالس ىونان كورتيس، بيترج كوبر،-1
 .29، 28 ص،   1993جويمية، 30المجمد
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التغيير في أسعار الصرف لو نتائج سمبية عمى التجارة الدولية الحتوائيا عمى مخاط 
كبيرة ال يمكن التنبؤ بمداىا أو خطورتيا خاصة في الدول الصغيرة وقد يدفع المتعاممين 

 .إلى التخمي عن الصفقة أو تأجيميا من أجل تقميص خسائرىا

صعوبة التخطيط في ظل ىذا النظام لعدم استقرار أسعار الصرف و بالتالي أسعار - 
 .الخدمات

 تقع في حالة ألنياالتغير في أسعار الصرف يشكل خطر عمى المؤسسات االقتصادية - 
عدم تأكد في نتائجيا المالية وحالة عدم توقع أو التوقع الضعيف ينقص من فعالية 

 .السياسة االقتصادية

 ألنيا تدخل في حالة عدم التأكد األجل خاصة طويمة األموالتقمص حركات رؤوس - 
 .أو العائد في االستثمارات األجنبية      سواء في القيمة 

تراوح العممية بين االنخفاض و االرتفاع المتكرر وبوتيرة متسارعة في بمد ما يؤدي إلى - 
 .تقمص ثقة المتعاممين بيذه العممة

نما يجعميا خطيرة ال-   .يمنع ىذا النظام المضاربة الكمية وا 

فان أسعار الصرف المرنة  في حين أسعار الصرف الثابتة تشجع عمى التعاون الدولي،- 
. تدفع كل بمد إلى إتباع سياسة اقتصادية بدون أي اعتبارات لنتائجيا الدولية

: نظام الرقابة عمى الصرف-3
 التي تحظر القيام بتصرفات األحكامتتمثل عممية الرقابة عمى الصرف في مجموعة 

 وقصره عمى الجيات الرسمية التي األفراد عمى األجنبيةمعينة كمنع التعامل بالعمالت 
  .1تتولى إدارة الرقابة عمى الصرف

ىذه الرقابة تعطي لمسمطات النقدية متمثمة في البنوك المركزية وبعض البنوك 
 األفراد بإجبار األجنبيةالتجارية المصرح ليا الصالحيات المطمقة في بيع وشراء العمالت 

و الوحدات االقتصادية عمى تقديم كل ما يممكونو من عمالت أجنبية  وال يمكن 
لممستوردين الحصول عمى ىذه العمالت إال بموافقة السمطات النقدية ووفق أسعار 

.  أسعار الصرفاستقرارتحددىا،وذلك  حتى تحافظ عمى 
                                                           

1
، 1988، منشورات جامعة حمب، السنة الرابعة، ماىيتيا وتخطيطيا- التجارة الخارجية و الداخمية، محمد الناشد-  

 .152ص
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حيث بدأت تطبيقو (1933-1929) االقتصادية الكبرىاألزمةظير ىذا النظام في 
، 2ألمانيا و أمريكا الالتينية ليتم امتداده لبقية العالم،واستمر حتى نياية الحرب العالمية 

، 1 التائيةاألموال أو ظاىرة األجلنتيجة لمتصدير العشوائي لرؤؤوس األموال القصيرة 
. في ميزان مدفوعاتياالعجز يعتبر ىذا النظام ميزة لمدول النامية حتى اآلن الستمرار 

يحدد سعر الصرف في ظل ىذا النظام بطريقة إدارية،حيث يتم جمع الطمب الفعمي 
ليذا يتميز بوجو إحتكاري .و مطابقتو مع الكمية المعروضة منيا   األجنبيةلمعمالت 

لمدولة في ظل العرض و الطمب عمى العمالت ألنيا تمثل البائع و المشتري الوحيد مما 
يؤدي إلى تقميص حجم عمالت سوق الصرف و تيدف الدولة دائما  

.  2إلى الرفع المتعمد لسعر الصرف ليحتفظ بقيمة العممة المحمية أعمى من قيمتيا الحقيقية
  أساليب مختمفة سواء بإتباعمن أجل تحقيق األىداف المتوخاة من ىذه الرقابة،

. كانت كمية عمى المطموب و المروض من العمالت ونوعيتيا وسعرىا
 التعامل عمى احتكارحيث تعتمد الدولة عمى :الرقابة الكمية عمى الصرف-أ

 المحصمة األجنبية و المشروعات االحتفاظ بالعمالت األفراد وذلك بمنع األجنبيالصرف 
من صادراتيم و تسميميا لمسمطات النقدية باإلضافة  إلى منح المستوردين ىذه العمالت 

. بحسب ما تقتضيو الظروف وليس حاجة المستورد
يتم التركيز ىنا عمى نوعي  :الرقابة النوعية أو السعرية عمى الصرف -ب

: المعامالت أي مضمونيا وذلك بتطبيق إما
يتمثل في وضع سعري صرف مختمفين لمعمالت الدولية التي تقسم :سعر صرف ثنائي -

أو تصنف حسب رغبة الدولة في تشجيع أو كبح المعامالت ويكون سعر منخفض و 
. اآلخر مرتفع

يتم تقرير أكثر من سعر بين المعامالت التجارية و المالية :أسعار الصرف المتعددة -
حسب وضعية ميزان المدفوعات واحتياجات االقتصاد الوطني كتمييز سعر الصرف 

.   و التصدير وداخل كل قطاع بين مختمف السمع المتداولةاالستيرادبين قطاعي 
                                                           

1
 .153ص، بق اسالمرجع ، المحمد الناشد-  
. 39ص، سابقالمرجع ، المحمد أحمد جاىدين- 2
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 األجنبية قد تذىب الدولة إلى الرقابة إلى أبعد من ذلك من خالل التمييز بين العمالت -
عطاء كل واحد منيا سعرا حسب حاجتيا ليذه العمالت   كانت الحاجة كبيرة ليا فإذاوا 

 بيا مقابل دفع التزاماتيمتفرض عمى المتعاممين من الخارج كحالة التصدير مثال تسوية 
 الثنائية أو األسعارويتضح أن استعمال .عالوة عمى متحصالتيا من تمك العمالت

المتعددة لمصرف يفتح مجال واسع أمام تدخل بعيد المدى لمسمطات النقدية في عدد كبير  
. األنشطةمن 

 .أدوات سعر الصرف:المطمب الثالث
 األدواتلتنفيذ ىذه السياسة وتحقيق أىدافيا تستعمل السمطات العديد من الوسائل و 

: أىميا
لما ترغب السمطات في تعديل توازن ميزان المدفوعات  :تعديل سعر صرف العممة-أ

 أما لما الصرف ثابتتقوم بتخفيض العممة أو إعادة تقويميا لما تدخل في نظام سعر 
.  عمى تحسن أو تدىور العممةالتأثيرتدخل في نظام سعر صرف عائم فتعمل عمى 

 أن نجاح ىذه  إالتستخدم سياسة التخفيض عمى نطاق واسع لتشجيع الصادرات،
: السياسة يتوقف عمى مجموعة من الشروط

من المرونة بحيث يؤدي   الطمب العالمي عمى منتجات الدولة بقدر كبيراتسام- 
 . العالمياإلنتاجإلى تخفيض العممة إلى زيادة أكبر في 

ضرورة اتسام العرض المحمي لسمع التصدير بقدر كافي من المرونة بحيث - 
 لالرتفاع في الطمب أو الطمب الجديد الناجم عن ارتفاع اإلنتاجييستجيب الجياز 

 .الصادرات

 . المحميةاألسعارضرورة توفر استقرار في - 

 . مماثمة لتخفيض عمالتيابإجراءات األخرىعدم قيام الدول المنافسة - 

استجابة السمع المصدرة لمواصفات الجودة و المعايير الصحية الضرورية - 
 .لمتصدير

 أي أن Em+Em <1:ليرنز و القاضي بأن تكون -االستجابة لشروط مارشال- 
مجموع مرونة  
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. 1مرونة الصادرات أكبر من الواحد الصحيح و الطمب
في ظل أسعار صرف ثابتة أو شبو مدارة تمجأ  :استخدام احتياطات الصرف-ب

 عممتيا تقوم ببيع انييارالسمطات النقدية إلى المحافظة عمى سعر صرف عممتيا،فعند 
العمالت الصعبة لدييا مقابل العممة المحمية وعندما تتحسن العممة تقوم بشراء العمالت 

 مقابل العممة المحمية و عندما تكون االحتياطات غير كافية يقوم البنك المركزي األجنبية
. بتخفيض العممة المحمية

عندما تكون العممة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد  :استخدام سعر الفائدة-ج
 األوروبي العممة، في النظام النقدي انييارسياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر 

عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة  عندما اعتبر الفرنك أضعف من المارك االلماني،
.  أن التكمفة المرتفعة لمقرض تيدد النمو إال،األلمانيةأعمى من أسعار الفائدة 

 المشتريات و المبيعات بإخضاعتقضي سياسة مراقبة الصرف  :مراقبة الصرف-د
 خاصة األموال ؤوس لمقاومة خروج راستخداميالمعممة الصعبة إلى رخصة خاصة ويتم 

ومن بين التدابير التي تتخذىا السمطات النقدية  الخروج المضاربي،
. منع التسوية القبمية لمواردات-
 المحصل عمييا في الخارج نتيجة التصدير ضمن فترة األجنبية العمالت بإعادةااللتزام -

. زمنية محددة
تقسيم الحسابات البنكية إلى حسابات لغير المقيمين تستفيد من التحويل الخارجي -

. لمعممة
حسابات لممقيمين ال يمكن عن طريقيا تسوية المعامالت مع الخارج -

 ظاىرة التعويم انتشار أن معظم الدول بدأـ تتخمى عن مراقبة الصرف بعد إلىنشير 
 آثار ضييدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفي: سعر صرف متعدد إقامة-ه

حدة التقمبات في  
.  المحددةاألغراض وتوجيو السياسة التجارية لخدمة بعض األسواق

                                                           
1
. 135، 134ص، مرجع سابق، عبد المجيد قدي-  
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من أىم الوسائل المستخدمة ىو اعتماد نظام ثنائي أو أكثر لسعر الصرف بوجود 
أحدىما مغالى فيو ويتعمق بالمعامالت الخاصة  سعرين أو أكثر لسعر صرف العممة،

.  أو أدوات القطاعات المراد دعميا و ترقيتيااألساسيةبالواردات الضرورية أو 
 فتخضع لسعر الصرف األساسيةأما السمع المحمية الموجية لمتصدير أو الواردات غير 

. 1العادي
  وكيفية تحديدهعوامل سعر الصرف :لثثا البحثالم
 .أىداف سعر الصرف:لمطمب األولا

:  أبرزىااألىدافتسعى سياسة سعر الصرف إلى تحقيق مجموعة من 
 في مستوى التضخم انخفاضيؤدي تحسن سعر الصرف إلى  :مقاومة التضخم-أ

وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات ففي المدى القصير يكون االنخفاض في تكاليف 
 مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية انخفاضاالستيراد أثر ايجابي عمى 

 في المدى اإلنتاجالمؤسسات وتتضاعف أرباح المؤسسات بما يمكنيا من ترشيد أداة 
 سمع ذات جودة عالية إنتاج وتتمكن من إنتاجيةالمتوسط وىكذا تتحقق المؤسسات عوائد 

. بما يعني تحسن تنافسيتيا
يؤدي سعر الصرف  الحقيقي الذي يجعل االقتصاد أكثر   :تخصيص الموارد-ب

وىذا ما يعمل  (الموجية إلى التصدير)تنافسية إلى تحويل الموارد إلى قطاع السمع الدولية
عمى توسيع قاعدة السمع الدولية بحيث يصبح عدد كبير من السمع قابال لمتصدير وبالتالي 

. يقل عدد السمع التي يتم استيرادىا
يؤدي سعر الصرف دورا ىاما في توزيع الدخل بين الفئات أو  :توزيع الدخل- ج

 أولية، مواد) بين القطاعات المحمية فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقميدي
 سعر الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعمو أكثر ربحية  ويعود الربح انخفاضنتيجة  (زراعية

 في الوقت الذي تنخفض فيو القدرة الشرائية األموالمن ىذا الوضع إلى أصحاب رؤوس 
 فإن االسميلمعمال، و عند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف 

. ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية لألجور

                                                           
1
  .137، 136ص ، مرجع سابق، عبد المجيد قدي-  
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 سياسة لتخفيض أسعار اعتماد يمكن لمبنك المركزي :تنمية الصناعة المحمية- د
 1948 األلماني عام الفيدراليالصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، فمقد قام البنك 

اسة العممة ـــــــــــــ سيباعتمادو في مرحمة ثانية قام  بتخفيض ىام لمعممة مما شجع الصادرات
ة  ـــــــــــــ السمطات النقدية سياساعتـــــــــــمدتالقوية، كما 

. 1التخفيض لحماية السوق المحمي من المنافسة الخارجية و تشجيع الصادرات
  .العوامل المؤثرة في سعر الصرف: مطمب الثانيال

توجد ىناك مجموعة عوامل رئيسية تؤثر في سعر الصرف ىي مستويات األسعار 
النسبية، التعريفات الجمركية و الحصص، تفضيل السمع األجنبية عمى المحمية و 

و سنبين اآلن كيف يؤثر كل عامل من ىذه العوامل عمى سعر الصرف  مع . اإلنتاجية
:  عمى حاليااألخرىافتراض بقاء العوامل 

 لمسمع بالنسبةسنفترض أن أي شيء يؤدي إلى زيادة الطمب عمى السمع المحمية 
 رفع قيمة العممة المحمية ألن السمع المحمية سوف يستمر بيعيا جدا إلى يؤدي األجنبية

 زيادة الطمب إلىحتى عندما تكون قيمة العممة المحمية مرتفعة وبالمثل أي شيء يؤدي 
 بالنسبة لمسمع المحمية يؤدي إلى انخفاض قيمة العممة المحمية الن األجنبيةعمى السمع 

. منخفضةالسمع المحمية سيستمر بيعيا جدا فقط إذا كانت قيمة العممة المحمية 
حسب نظرية تعادل القوى الشرائية عندما ترتفع أسعار : النسبيةاألسعارمستويات -أ

ينخفض الطمب عمى السمع المحمية  ( ثابتةاألجنبيةمع بقاء أسعار السمع )السمع المحمية
ويتجو سعر العممة الوطنية نحو االنخفاض حيث يمكن االستمرار في بيع السمع المحمية 

 بحيث أن السعر النسبي األجنبيةبطريقة جيدة،وعمى العكس إذا ارتفعت أسعار السمع 
لمسمع المحمية ينخفض فان الطمب عمى السمع المحمية يزداد ويمثل قيمة العممة الوطنية  

 .نحو االرتفاع الن السمع المحمية سيستمر بيعيا 

                                                           
1
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 حتى مع ارتفاع قيمة العممة المحمية و في الفترة الطويمة،فان ارتفاع مستوى 
تسبب في انخفاض قيمة  (األجنبي مستوى السعر إلى بالنسبة) في دولة ما األسعار

. 1ب في ارتفاع قيمة عممتياب النسبية مما يتساألسعارعممتيا وانخفاض مستوى 
  الحواجز عمى التجارة الحرة مثل التعريفاتإن :التعريفات الجمركية و الحصص-ب

القيود عمى كمية السمع التي )والحصص (الضرائب عمى السمع المستوردة مثال) الجمركية
. يمكن أن تؤثر في سعر الصرف (يمكن استيرادىا

نفترض أن أمريكا قد فرضت تعريفة جمركية أو حددت حصة عمى الطمب الياباني 
 ويمثل األمريكي فرض أن ىذه القيود عمى التجارة يزيد من الطمب المحمي عمى الطمب إن

 سيستمر يباع جيدا حتى مع ارتفاع قيمة األمريكي االرتفاع ألن الطمب آليسعر الدوالر 
.  قيمة عممة الدوالر في الفترة الطويمةفالتعريفاتالدوالر، 
 فالزيادة في الطمب عمى صادرات : عمى السمع المحميةاألجنبيةتفضيل السمع -ج

دولة ما يتسبب  
في  ارتفاع عممتيا في الفترة الطويمة،وعمى العكس فان الزيادة في الطمب عمى الواردات 

. (الوطنية)تسبب في انخفاض قيمة العممة المحمية
 فان األخرى من غيرىا من  الدول إنتاجية إذا أصبحت دولة أكثر :اإلنتاجية-د

 ألسعار بالنسبة في ىذه الدول يمكن أن تخفض أسعار السمع المحمية،األعمالمنظمات 
 وتظل تحقق أرباحا،والنتيجة ىي زيادة الطمب عمى السمع المحمية وميل األجنبيةالسمع 

سعر العممة المحمية إلى االرتفاع ألن السمع المحمية ستستمر تباع جيدا عن القيمة 
، فإن السمع األخرى لمدول بالنسبة الدولة إنتاجيةالمرتفعة لمعممة ومع ذلك فإذا تقيقرت 

التي تنتجيا تصبح نسبيا غالية الثمن وتميل قيمة عممة الدولة إلى االنخفاض،ففي الفترة 
.  ترتفع قيمة عممتيااألخرى دولة ما بالنسبة إلى الدول إنتاجيةالطويمة كمما زادت 

أخر ما نصل إليو أنو إذا أدى عامل من العوامل  السابقة إلى زيادة الطمب عمى 
السمع المحمية بالنسبة إلى السمع األجنبية، فان العممة المحمية ستزداد قيمتيا و إذا أدى 

                                                           
1
. 111 ص، المرجع السابق،محمود حميدات-  
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أي عامل منيا إلى انخفاض الطمب النسبي عمى السمع المجمية، فان العممة المحمية 
 .1ستنخفض قيمتيا

 .كيفية تحديد أسعار الصرف: المطمب الثالث
 :نميز ثالث حاالت

 و ىي حالة العمالت التي يتم تحديد سعر صرفيا عن طريق :الحالة األولى- أ
االرتباط المباشرة بعممية التدخل، فيذه العمالت تظل أسعارىا ثابتة عبر الزمن باتجاه 

العممة المرتبط بيا ما دامت السمطات النقدية لمبمد المعني لم تحدث أي تغيير في سعر 
 .االرتباط المركزي لمعممة 

 ىي حالة التعويم الحر دون أي ارتباط و يتم ىنا تحديد سعر :الحالة الثانية - ب
 الصرف عممة البمد 

في سوق الصرف حرة باستمرار فميس ىناك سعر صرف ثابت بين ىذه العممة و عممة 
 التدخل أو أي سمة من 

 ،العمالت و إنما يتغير السعر بسوق الصرف يوميا حسب تقمبات العرض و الطمب 
تتأثر ىذه التقمبات بدورىا بالتوقعات والحاجيات المختمفة لممتعاممين في السوق من جية و 

 و قد تتدخل السمطات النقدية أحيانا ،بالمؤشرات االقتصادية والنقدية لمبمد من جية أخرى
و عند الضرورة لمحيمولة دون المبالغة في المضاربات     و الحفاظ عمى النظام في 

 .المعامالت المصرفية داخل السوق
 ىي حالة االرتباط بسمة من العمالت و ىنا إما أن تربط الدول  :الحالة الثالثة - ج

عممتيا بحقوق السحب الخاصة التي ىي عبارة عن سمة يصدرىا صندوق النقد الدولي 
 و نشير ىنا إلى أن سعر االرتباط و دقة ،من خمس عمالت لكل منيا وزن معين

اليوامش تختمف حسب األقطار أو ترتبط ىذه الدول عممتيا بسمة من العمالت عمى شكل 
.  تعكس أوزانيا نسب التوزيع الجغرافي لتجارتيا الخارجية،سمة حقوق السحب الخاصة 

يتم بيا إرساء القيمة  (غالبا الدوالر األمريكي)كما تعتمد الدول أيضا عممة لمتدخل 
 .2المحددة يوميا في سوق الصرف لمعممة الوطنية

                                                           
1
 .111 ص ، المرجع السابق،محمود حميدات-  

.110، 109 ص ، المرجع السابق،محمود حميدات-  2  
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 : في المنح في تحديد أسعار الصرف–نموذج ماندل - د

يستخدم ىذا النموذج لمتنبؤ بقيمة العمالت في المستقبل و يعود ىذا النموذج إلى 
، يركز النموذج عمى تحميل فاعمية سياسات االستقرار االقتصادي في 1963سنة 

 .االقتصاد المفتوح، و ىو نظرية لتحديد سعر الصرف
يحمل أثر توازن ميزان المدفوعات عمى تحديد سعر الصرف، و يفترض أن صافي 

الصادرات يزداد بانخفاض قيمة العممة المحمية في المدى القصير، و أن الفرق بين أسعار 
و يستنتج النموذج أن ىناك . الفائدة المحمية و الخارجية يؤثر في تدفق رؤوس األموال

عالقة ايجابية بين ميزان المدفوعات و سعر الصرف و النشاط االقتصادي في الدول 
األجنبية، و مستوى أسعار الفائدة المحمية، كما أن ىناك عالقة عكسية بين ميزان 

المدفوعات و مستوى النشاط االقتصادي في الدول األجنبية، و مستوى أسعار الفائدة 
المحمية، كما أن ىناك عالقة عكسية بين ميزان المدفوعات و مستوى النشاط االقتصادي 

 .المحمي و مستوى أسعار الفائدة األجنبية
 :يعتمد سعر الصرف التوازي عمى العناصر التالية

 .مستوى النشاط المحمي- 
 .مستوى النشاط الخارجي- 
 .مستوى اسعار الفائدة المحمية- 
 .مستوى أسعار الفائدة األجنبية- 

و لإلضافة، الشكل الموالي يمثل تأثير السياسات النقدية عمى أسعار الصرف، 
 .1نموذج ماندل فممنح
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: خالصة الفصل األول
نستنتج في نياية العرض بأن سوق الصرف لو أىمية كبرى في االقتصاد العالمي 

 بيذا الموضوع لمعالجة المسائل المتعمقة بتعدد العمالت اإلحاطةويجب عمى كل دولة 
وبالتالي تحويميا فيما بينيا في المعامالت االقتصادية المالية و التجارية التي تجري بين 

. مختمف أقطار العالم
. سعر الصرف ىو تحويل عممة دولة بعمالت دول أخرى وفقا لنسبة معينة -

. سعر الصرف يؤثر عمى المتغيرات الكمية االقتصادية
. سعر الصرف أداة ربط بين االقتصاد المحمي وباقي االقتصاديات -

 تسمح عممية المقايضة 

 
 

 

 زيادة النشاط
  االقتصادي احمللي

 تدهور امليزان
  التجاري

السياسات النقدية 
 التوسعية

 

اخنفاض قيمة 
 العملة احمللية

اخنفاض أسعار 
 الفائدة

 تدفق رؤوس األموال
 إىل اخلارج
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: تمهيد

 معالجة في النقدية السمطات عمييا تعتمد التي األساليب بين من وسياساتو الصرف سعر يعد
 السمع أسعار تحديد في أساسي عامل الصرف سعر يعتبر الخمل الميزان التجاري حين

 السوق   اقتصاد نحو الحديثة والتوجيات االقتصادية لمتطورات ونتيجة الدول بين المتبادلة
  ومع تطور التطورات، تمك لمواجية المطمقة المرونة إلى التثبيت من الصرف أنظمة تطورت
 أسعار تغيرات أثر لتحميل نقدية عدة أفكار برزت النقدية األفكار وظيور االقتصادي الفكر

 كبير نصيب العممة قيمة في التخفي لسياسة كان الخارجية، ولقد التجارة حركة عمى الصرف
 وتحسين التجاري الميزان عمى التأثير في نظرا ألىميتيا االقتصادية التحميالت ىذه في

وضعيتو 
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الواردات  و الصادرات حركة عمى الصرف سعر تقمبات تأثير :األول المبحث

  الصادرات عمى الصرف سعر تقمبات تأثير :األول المطمب

 والمستوردين، المصدرين تواجو التي المخاطر زيادة إلى تؤدي الصرف سعر تقمبات زيادة إن
 االقتصادية لمسياسات مواتية غير بيئة ىناك بأن توحي الصرف سعر زيادة تقمبات أن إذ

 أن يمكن الخارجية، حيث التجارة حجم من تخف تقمبات سعر الصرف فإن وبيذا لمدولة،
 التجارة حجم في المدثرة المتغيرات باقي بتتبع وىذا إيجابي، أو سمبي التأثير ىذا يكون

 أن إذ اإلنتاج، ىيكل واختالف والمصدرين المستوردين سموك عن فضال واتجاىاتيا الخارجية
 سعر لتقمبات االستجابة  عمى قدرة أكثر تعد متنوعين وتجارة إنتاج بييكل تتمتع التي الدول

 سعر ويتحدد11 تجارة أقل وحجم إنتاج بييكل تتميز التي الدول حالة في العكس و الصرف،
     األجنبي الصرف من والطمب العرض قوى بتالقي األجنبي الصرف سوق في الصرف
 الصرف سوق قوى لنا يعكس )والواردات الصادرات (والمدين الدائن بجانبيو التجاري والميزان
 المحمية السمع أسعار في تغيرات إحداث في الصرف سعر تقمب يسيم حيث األجنبي،
  الصادرات عمى التأثير إلى تؤدي قد التقمبات األجنبية وىذه الدول في لألسعار بالنسبة
 تخفي الصرف سعر بتقمب حيث يقصد عمييا، السعرية الطمب مرونة درجة حسب وذلك
 المحمية العممة قيمة تخفي حالة ففي.رفعيا أو األجنبية لمعمالت بالنسبة الوطنية العممة قيمة
 مقارنة المحمية السمع أسعار انخفاض خالل من التأثير يكون

 2 التالية لألسباب وذلك داخميا وارتفاعيا األجنبية باألسعار :
تكاليف ارتفاع إلى يؤدي مما المحمي لإلنتاج الالزمة المستوردة األولية المواد أسعار ارتفاع 

 .األسعار ارتفاع وبالتالي اإلنتاج
ارتفاع إلى أسعارىا ارتفاع يؤدي حيث االستيالكية، السمع بع عمى الواردات أسعار ارتفاع 

 .المعيشة نفقات

                                                           
 مجمة ،"مختهفت تجارة و إنتاج هٍكم رواث نامٍت دول فً مقارنت رست ا د" انتجارة فً انحقٍقً انصرف سعر تقهباث أثرفرحان، حسين سعدون 1 1
 7 ،ص 8002 ،راق،الع 30 العدد فدين،راال  تنمية

2
 183ص ,2010 المبناني،لبنان، المنيل دار ،انعونمت عصر فً انتجارة دياب، محمد 1 
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الو السمع من بدائميا إلى عمييا الطمب من جزء تحول نتيجة الواردات أسعار ارتفاع بسبب 
  . نية
سوف العممة قيمة تخفي بعد المستقبل في السمع أسعار ارتفاع المستيمكين توقع نتيجة 

  يجعميم
 يؤدي ما األسعار، في المتوقع حدوث االرتفاع قبل االستيالكية شراء السمع عمى يقبمون
 .األسعار في الفعمية الزيادة عنو يترتب والذي السمع ىذه عمى الطمب إلى زيادة بدوره

 عمى تعتمد األجنبية واألسعار المحمية األسعار بين االختالف أىمية أن إلى اإلشارة وتجدر
 :21منيا العوامل من الكثير
 عمى اعتمادىا كان فكمما الواردات، عمى عممتيا قيمة خفضت التي الدولة اعتماد مدى

 . التخفيض فاعمية قمت كمما كبيراالواردات
 فإذا استيالكية، منتجات أو لمصادرات ضرورية أولية مواد ىي ىل المستوردة المنتجات بيعة
 :التالي المثال نستعر ذلك ولتوضيح. التخفي فاعمية قمت استيالكية كانت
 يكون التي األلمانية السيارة  فإن )الجزائري الدينار( المحمية العممة قيمة انخفاض حالة في

 900.000 من بدال دج 1000.000 الجزائري المستيمك تكمف سوف  أورو10000سعرىا
ستنخفض  دج 000500.سعرىا التمور من لكمية األلماني لممستورد السعر أن حين في دج،
 مقابل دج 90 من الدينار قيمة انخفاض عند أورو 5000 إلى أورو 5555.5556 من
 . أورو 1 مقابل دج 100إلى أورو1

 فإن )العممة قيمة رفع( الصرف سعر تخفي حالة في أما الصرف، سعر رفع حالة في ىذا
 عمى األجنبي الطمب حجم انخفاض نتيجة المحمية األسعار انخفاض إلى ذلك يؤدي
 السمع أسعار فتنخفض بالداخل السمع من المحمي المعروض زيادة وبالتالي الدولة، صادرات
 من الواردات حجم زيادة نتيجة المحمية األسعارض انخفا يحدث أن يمكن كما المحمية،
 زيادة عنو يترتب الذي و المحمية العممة قيمة رفع بعد الخارج

                                                           
1
 267 ص سابق، مرجع يونس، محمود 
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 عندما األجنبي الصرف عر يتحدد األسعار و فتنخفض المحمي السمعي المعروض من في
 من ذلك توضيح يمكن و المستوردين األجانب ورغبات نيين الو المصدرين رغبات تتالقى
 :التالي الشكل خالل

 

 

 
 الدراسة محل الدولة صادرات عمى  الطمب  أن ) 2.2 (رقم الشكل خالل من لنا يتضح

 معدل في الحاصمة لمتغيرات نتيجة تتغير  الDXثابتة  لب بدالة يتحدد) مثالAالدولة  ولتكن(
  .الصرف معدل لتغيرات تستجيب SX ا الصاد دالة عر أن حين في األجنبي، الصرف
: QXالمعروضة أو المطموبة( الصادرات  كمية إلى  تشير(  
: FXاألجنبية بالعممة الصادرات سعر إلى  نشير.  

 معدل تمثل  التيE 0و توازن، ة نق تمثل التي  وP 0  النقطة عند أنو الشكل يوضح و
 معدل انخفاض)A  لمدولة نية الو العممة قيمة ارتفاع افترضنا فإذا الصرف التوازني،

 نقطة تتحدد و  SX 1 إلى لتصل اليسار تجاه تتحرك عرض الصادرات دالة فإن (الصرف
. Q 1 إلى Q 0من  الصادرات انخفاض كمية إلى يؤدي  بماP 1عند  جديدة توازن 

 )الصرف معدل ارتفاع) A لمدولة الوطنية العممة قيمة انخفاض افترضنا إذا العكس وعمى
 P عند جديدة توازن نقطة وتتحدد, x 2لتصبح  اليمين تجاه تتحرك الصادرات عر دالة فإن
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 الصرف من المعروضة  فالكميةQ 2إلى Q0 من الصادرات كمية زيادة إلى يؤدي  بما2
, :E0 التالية الصرف معدالت عند تحديدىا يمكن الصرف والتي معدل بتغير تتغير األجنبي

 E2, E1يمي فيما موضح ىو كما: 
 :تساوي معين صرف معدل عند األجنبي الصرف من المعروضة الكمية

 1 )األجنبية بالعممة مقوما الصادرات سعر(*)الصادرات كمية(
 الصرف من المعروضة الكمية (الصادرات قيمة عمى الصرف سعر في التغير تأثير إن

 في النسبي التغير إلى الصادرات في النسبي التغير ( مرونتيا درجة عمى  يعتمد)األجنبي
 الطمب عمى  كان كمما تتزايد األجنبي الصرف من المعروضة فالكمية ،)2 الصرف سعر

 األجنبي الصرف من المعروضة الكمية مرونة وتصل أكثر الدارسة محل الدولة صادرات
 الكمية وتتجو لمواحد، مساوية الصادرات الطمب عمى مرونة تكون عندما األقصى حدىا

 غير الصادرات عمى الطمب يكون عندما التناقص إلى األجنبي الصرف من المعروضة
 .مرن

 
 الواردات عمى الصرف سعر تأثير :الثاني المطمب

 مقوما سعرىا أما داخميا، ارتفاعا أكثر الواردات أسعار يجعل المحمية العممة قيمة تخفي إن
 ومنو يتقمص، سوف بالتأكيد الواردات حجم فإن وبالتالي تغيير دون فيظل بالعممة األجنبية

 التخفي يدثر االستيالكية لمسمع فبالنسبة ،3األجنبي الصرف المطموبة من الكمية ستنخفض
 الحقيقي الدخل يخف العممة قيمة فتخفي السمع، من ىذه حجميا يتزايد و كمية الواردات عمى

 إلى االستيالكية السمع من الحقيقية إتجاه الواردات إلى يؤدي ما االستيالك ثم ومن المتاح
 تشكل ما فعادة المستوردة األولية والمواد الرأسمالية بالسمع األمر تعمق ما إذا أما التراجع،
 استيرادىا يتوقف عمى التخفي تأثير ثم ومن المحمي، الناتج مكونات في ر ا واف نصيبا
 تقنيات تغيير عمى وقدرتيا المستوردة األولية المواد إحالل عمى النامية الدول قدرة مدى عمى

 و حتى باليين ليس األمر وىذا المحمية، الموارد استغالل من يمكن الذي بالشكل فييا اإلنتاج
                                                           

 6 ،ص 2006 باعة،مصر،طعلل ناس شركة ،انصرف معذل و اننقذي انتوازن الوكيل، نبيل نشأت1 
2  Ching‐chong Lai, Wen‐ya Chang, Do Self‐fulfilling Expectations of Currency Devaluation Improve the Balance of Payments?, 

Journal of Economic Studies, Vol. 19 Iss: 4,1992,p320. 
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 أن غير ومكمفة، طويمة تكون قد الزمن من فترة تتطمب فإنيا اإلمكانية لذلك توفرت ان
  1.الرأسمالية لمسمع بالنسبة مقارنة لممواد األولية بالنسبة كبيرة تكون اإلحالل إمكانية

 عمى وارداتيا أعباء تقميل بغية رفعيا إلى الدولة لجوء أو العممة قيمة ارتفاع حالة في أما
 المعروض زيادة إلى يؤدي مما الخارج من الواردات حجم زيادة إلى يؤدي الميزان التجاري

 تكمفة خف نتيجة اإلنتاج تكمفة خف إلى إضافة األسعار، السمع فتنخفض من المحمي
 2الخام المواد من الواردات

 عر( األجانب المصدرين رغبات تتالقى عندما األجنبي الصرف عمى الطمب يتحدد و
 من ذلك توضيح يمكن و ) الواردات عمى الطمب ( المحميين المستوردين  ورغبات)الواردات
 :التالي الشكل خالل

 

 
 

 تتأثر ال بمعنى  تابثةSMالواردات  عرض دالة وبافتراض ) 2,3 (رقم الشكل خالل من
  فإنياDMالواردات  عمى الطمب دالة حين في األجنبي، الصرف معدل في بالتغيرات
 :حيث الصرف، معدل لتغيرات تستجيب

                                                           
 شيادة نيل لبات مت ضمن مقدمة روحة ،أ "انجسائر حانت "اننامٍت االقتصادٌاث تكٍٍف فً انصرف سعر سٍاست دور الحق، عبد بوعتروس 1

 ئر،زاينة،الج قسن جامعة التسيير، عموم و االقتصادية العموم كمية التمويل، و النقود تخصص االقتصادية، العموم في دولة . ره ا دكتو
 - 130 ص2001/2002

2
 148ص سابق، مرجع العييم، عبد حمدي   
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:QMالمعروضة أو المطموبة الواردات كمية تمثل. 
: FMاألجنبية العممة من الواردات سعر تمثل. 

 الصرف معدل ويكون التوازن يتحقق0P النقطة عند أنو ) 3.8 ( رقم الشكل حيث وضح
 نية الو العممة قيمة ارتفاع افترضنا  فإذا0Qتكون الواردات من المطموبة والكمية 0Eالتوازني
لتصبح  اليمين باتجاه تتجو الواردات عمى الطمب دالة فإن ) انخفاض معدل الصرفAلمدولة 
DM1عند  جديدة توازن ة نق  وتتحددP1من  الواردات كمية ارتفاع إلى يؤدي  بماQ 0 إلى 

1 Q لمدولة نية الو العممة انخفاض قيمة افترضنا إذا العكس وعمى Aمعدل  ارتفاع 
 ة نق  وتتحددDM2لتصبح  اليسار ناحية تتحرك الواردات عمى دالة الطمب فإن )الصرف
 Q 2  إلىQ0من الواردات انخفاض كمية إلى يؤدي  بماP2 عند جديدة توازن
 الصرف، معدل باختالف تختمف األجنبي الصرف من المطموبة الكمية بأن القول يمكن ومنو
  كمايميE2، E1،E0 :المختمفة الصرف معدالت خالل من يمكن تحديدىا والتي
 :تساوي معين صرف معدل عند األجنبي الصرف من المطموبة الكمية

 1 .)األجنبية بالعممة مقوما الواردات سعر(*)الواردات كمية(
 
 زيادة أي( قيمتيا ارتفاع إلى يؤدي ال ربما الصرف سعر تخفي نتيجة الواردات كمية زيادة إن

 مرونة درجة عمى األمر يتوقف و قبل من عميو كانت كما )األجنبي الصرف الطمب عمى
 جيدة محمية بدائل ود وج وىو أال ميم بعامل تتأثر التي ،2 عمى الواردات السعرية الطمب
 بدال إلييا التحول من المستيمكين سيمكن ىذه البدائل مثل فتوفر المستوردة، المنتجات لتمك
 لدولة لمواردات السعرية ومرونة الطمب الواردات، قيمة من يقمل مما المستوردة السمع من

 المتنوعة الدولة الكبيرة ألن وذلك صغيرة دولة في منيا أكبر تكون متنوع اقتصاد ذات كبيرة
 يمكن ما و .3لوارداتيا جيدة بدائل تكون أن يمكن التي السمع من كبيرة تشكيمة تنتج االقتصاد

 التجاري وىذا الميزان تحسين لمعممة الحقيقي التخفي نتيجة تكون أن المفتر من أنو ىو قولو

                                                           

  
1
 9ص سابق، الوكيل،مرجع محمد نبيل نشأت   
2
 163 ص2007  األردن الثقافة، دار ،انكهً االقتصاد األشقر، أحمد 
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 مع الواردات و رات الصاد حجم تجاوب مدى عمى باالعتماد صحيحا االفتراض يبقى
 .الصرف سعر الحقيقية في التغيرات

 
 النامية الدول اقتصاديات عمى العممة قيمة تخفيض تأثير :الثالث المطمب
 ككل، االقتصاد عمى كبير تأثير النامية بالدول المحمية العممة قيمة تخفي عممية عمى يترتب
 الصادرات من كل عل لمدولة التجاري زن ا المي عمى األثر اآلثار ىذه بين أىم ومن

 .والواردات
 النامية الدول صادرات عمى التأثير -

 ميزانيا تحسين أجل من العممة قيمة تخفي سياسة تطبيق إلى النامية الدول من العديد تمجأ
 الدولة حصيمة زيادة عنو ينتج والذي الصادرات حجم زيادة إمكانية خالل من التجاري وذلك

 النقد من الدولة مدفوعات تخفي عنو ينتج والذي الواردات من الصعبة والحد العمالت من
 عمى وكذا لمدولة، اإلنتاجي الجياز مرونة عمى تتوقف سياسة التخفي نجاح أن إال األجنبي،
 النامية الدول رت ا صاد كون إلى رجع ا ىذا صادراتيا و عمى الخارجي لب ال مرونة
  .1أسعارىا عالميا تتحدد التي و اإلستخراجية الصناعات عمى تعتمد

 
 لمدولة اإلنتاجي الجهاز مرونة :أوال

 إلى الدول من العديد تمجا لذا لمبمد، اإلنتاجية القدرة بزيادة ما دولة رت ا صاد زيادة ترتب
 اإلنتاج قوى تكون أن بد ال العممة قيمة تخفي أجل فمن ،2 العممة قيمة سياسة تخفي اعتماد
 الدول أن غير البمد، منتجات عمى العالمي الطمب تمبية قادرة عمى رت ا لمصاد الداخمي
 خاصة، بصفة لمتصدير الموجو والسمع بصفة عامة اإلنتاج زيادة في صعوبات تواجو النامية

 قدراتيا زيادة و الطاقات العادلة  استغالل  في صعوبة من النامية الدول حيث تعاني
 . التصديرية

 
                                                           

 العموم رسات ا د ،مجمة) 2004-1970  زئري ا انج انتجاري زن ا انمً عهى األجنبً انصرف سعر سٍاست أثر آخرون، و رر ا زي سمية1
 364 ،ص 2009 ،األردن، 36 ،المجمد 02 اإلدارية،العدد

 189سابق،ص شياب،مرجع محمود مجدي و حشيش أحمد عادل2
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 المحمية رت ا الصاد عمى الخارجي الطمب مرونة :ثانيا
 رتيا، ا لصاد المستوردة لمدول االقتصادي النشا مستوى عمى النامية الدول رت ا صاد تعتمد
 االقتصادية رتيا ا دو في تشيدىا التي لمتقمبات نتيجة الصناعية، الدول تكون ىي ما وعادة
 من النامية الدول منتجات عمى الطمب عمى بدوره الذي يدثر االقتصادي الركود خالل من

 عنو ينتج ما العالمية، األسواق السمع في ىذه رت ا صاد انخفاض وبالتالي األولية، المواد
 في المحمية قيمة العممة تخفي سياسة أن عمى يدل ىذا و ،1 النامية الدول عائدات تراجع
 قيمة العممة تخفي أن حيخ الصناعية، الدول اقتصاديات بحالة مرتب يبقى النامية الدول
 ففي األسعار انخفاض رغم الطمب انخفض فإذا األولية، المواد أسعار انخفاض إلى يؤدي
 زن ا لممي أكبر تدىور وبالتالي النامية، لمدول رت ا الصاد حصيمة تتحسن الحالة لن ىذه

 و السعري الجانب :ىما جانبين من انخفضت رت ا حصيمة الصاد كون لمدولة، التجاري
 .لمدولة التجاري زن ا المي العجز في زيادة إلى بدوره يؤدي الذي الكمي،و الجانب

: النامية الدول واردات عمى التأثير-
 بالعممة مقومة الواردات أسعار ارتفاع إلى تؤدي المحمية العممة قيمة تخفي سياسة إن

 الطمب وارتفاع الواردات عمى خفض الطمب إلى يؤدي ما األجنبية بالعممة مع ثباتيا المحمية
 توفر يل في ذلك و التجاري الميزان وضعية تحسين إلى يؤدي المحمية والذي المنتجات عمى

 :التالية الشروط
 

 لمواردات الخارجي العرض مرونة :أوال
 ىذا أثر يعكس قد فعل برد عممتيا قيمة بتخفي قامت التي و لمسمع المصدرة الدولة تقوم قد

 زيادة عنو ينتج ما ، التخفي ليذا مضادة سياسة عمى اعتمادىا خالل من ذلك التخفي و
 مواجية أجل ومن المحمية، بالعممة مقومة تتغير لم أسعارىا كون من تخفيضيا بدال الواردات

 تطبيق يمكن حيث اإلغراق، نيام و اإلعانات نيام بينيا أساليب ومن عدة الدولة تنتيج ذلك
 القدرة تدعيم أجل من لممصدرين عينية أو زيا نقدية ا م عدة تقديم خالل من اإلعانات نظام

 . معينة لقطاعات التصديرية
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 أو إنتاجيا نفقة عن يقل بسعر الخارجية األسواق في المحمية السمع بيع يعني اإلغراق فنظام
 في بيعيا سعر عن يقل بسعر أو الخارجية األسواق في المنافسين من أسعار أقل سعر

 1 .المحمي السوق
 
 
 
 

 الواردات عمى الداخمي الطمب مرونة :ثانيا
 يؤدي ما المحمية بالعممة مقومة الواردات أسعار ارتفاع إلى المحمية العممة قيمة تخفي يؤدي
 في لكن محميا، المنتجة البديمة السمع إلى واالتجاه السمع، ىذه عمى الطمب رجع ا إلى ت
 في نسبي نقص عنو ينتج الواردات أسعار ارتفاع أن إذ ذلك ال يتحقق النامية الدول حالة

تجييزات  صورة في تكون النامية الدول مستوردات كون أن ، فق الكمالية السمع عمى الطمب
 بل الواردات نق إلى يؤدي ال العممة المحمية قيمة في فالتخفي الخ،...أودوية غذائية مواد
 التجاري، بالميزان من العجز يزيد ما ،2 األجنبية بالعممة المدفوعات فاتورة زيادة إلى يؤدي
 جزء ويمكن توفير لوارداتيا، البديمة السمع إنتاج عن عاجز الدول ليذه اإلنتاجي الجياز كون
 .تنافسية غير بأسعار لكن الواردات ىذه من

. فعالية سعر الصرف: المبحث الثاني 

إن مراقبة الصرف تعد طريقة مستعممة اليدف منيا حماية االحتياطات الدولية في حالة 
اختالل في حالة ميزان المدفوعات ولكن ىذه الطريقة التي تحد من ممارسة نشاط الصرف 

سوداء  (موزي)تساعد في ىروب رؤوس األموال إلى الخارج مما يؤدي إلى ظيور سوق 
لمتعامل في الصرف االجنبي، إن أسباب ظيور مثل ىذا السوق ىي نفسيا بالنسبة لمعديد 

. من الدول النامية

                                                           
1
Commerce Secrce Secretary Governoment of India , Anti-Dumping-Aquide, Directorate General of Anti-Dumping & Ministry of 

Commerce, India,1995,p5. 
 لمم  التنافسية رتجيات ا واإلست المنافسة :ربع ا ال الدولي الممتقى ،"زئر ا انج حانت" انتنافسٍت قٍاش مؤشراث و انصرف سعرالحبيب، زواوي 2 2

 2،ص 2006 أفريل زئر، ا الشمف،الج جامعة العربية، الدول في المحروقات اع ق خارج الصناعية دسسات
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إن حجم السوق الموازية لمصرف يعتمد عمى نوع العمميات التي يتضمنيا البرنامج الحكومي 
لممراقبة الصرف فإذا كانت الدول تراقب كل العمميات التجارية سيتطور وينمو سعر الصرف 

الموازي أما إذا لم تمبيو بعض من ىذه العمميات من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية 
فيقل حجم السوق الموازي، يتضح ىذا جميا من خالل المراحل التي مر بيا الدينار الجزائري 

.  تفاقم حجم الصرف الموازي1974بفعل بعد الرقابة الصارمة لمصرف سنة 
. إن سعر الصرف الموازي شأنو شأن الصرف الرسمي يتحدد بعامل العرض والطمب

 .سياسة سعر الصرف في الجزائر: المطمب األول
قبل عقد التسعينات كانت سياسة الصرف تتماشى مع النيج االقتصادي المتبع، وىو مركزية 
القرارات إن لم نقل أن ىذه السياسة كانت ميمشة ألن الدينار كان مجرد وحدة حساب، ومع 

 استرجعت سياسة الصرف مكانتيا من خالل تخصيص عمالت أجنبية 1988حمول سنة 
 كانت القفزة النوعية ليذه السيسة 1990لمبنوك األجنبية في إطار سقوف ائتمانية وبعد عام 

باالتجاه إلى المرونة، وسنحاول إبراز اىم مميزات ىذه السياسة التي كانت باستمرار تحاول 
. تكييف أدواتيا مع األدوات الخاصة بكل مرحمة

 :الرقابة الصارمة عمى الصرف في الجزائر
، وذلك بيدف 19631 أكتوبر 19وضعت الرقابة عمى الصرف في المرسوم المؤرخ في 

 تحقيق جممة من 
: األىداف ىي

حماية االقصاد الوطني والوقاية من ىروب رؤوس األموال، باإلضافة إلى وضع قيود عمى 
التجارة الخارجية وخاصة الواردات من أجل تقميص العجز الذي يعاني منو ميزان المدفوعات 

 .بعد خروج المستعمر
القيام بالسياسات االقتصادية والنقدية بدون األخذ بعين االعتبار الدفاع عن استقرار العممة 

 . الوطنية في السوق الدولية
 .وضع االقتصاد الوطني في منآى عن تغيرات االقتصاد العالمي وانعكاساتو عمى الجزائر

 .تنسيق سياسة النمو االقتصادي في إطار إداري في يد السمطات
                                                           
1  - Ali TOUATI, le régime de change et mondialisation, le cas algérien, voir le site : 
www.senat.fr/international/coloalgérie.2003/algerie2003htm#toc16, le 25/01/2005. 
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 .تدعيم احتياطات الصرف بالعمالت األجنبية والتقميل من فجوة العجز في ميزان المدفوعات
وبمقتضى ىذه الرقابة وضعت العمميات عمى العمالت األجنبية في يد السمطات النقدية، 
وأوكمت لوزارة المالية ، و ذلك لمتحكم وتقميص كميات العمالت األجنبية الممنوحة لتمويل 
المعامالت التجارية، بما يتوافق مع الموارد المتاحة منيا، وذلك من أجل تحسين وضعية 

 .ميزان المدفوعات
 :ولعل ما ميز ىذه الفترة ىو

التسعير اإلداري لمدينار، وىذا ما أدى إلى خسارتو لميمتو التقميدية كمنظم لمعالقات 
االقتصادية في المبادالت التجارية، وجعمو مجرد عامل بسيط لمتحول اإلداري مقابل العمالت 

 .األجنبية
أسعار صرف مستقرة، وكان الدينار فير قابل لمتحويل كميا، ومقيم بأكثر من قيمتو الحقيقية 

 . وليس ه عالقة بالييكل االقتصادي وال بالتطور الحاصل في االقتصاد العالمي
( AGI)احتكار الدولة لمتجارة من خالل دواوينيا الوطنية، وذلك بإقرار التراخيص اإلجمالية 

قصاء  لمواردات، ليصبح االحتكار كمية عمى النشاط التجاري عندما تعدى لمصادرات ، وا 
، 1978 فيفري 11 المؤرخ في 78/02الوسطاء الخواص من التجارة الخارجية بالقانن رقم 

باإلضافة إلى القيام بتفاقيات ثنائية، والسماح لألشخاص الطبيعيين المقيمين في الخارج بفتح 
 .حسابات بالعممة الصعبة في الجزائر

الرقابة المباشرة والكمية لكل التدفقات الرأسمالية مع الخارج، وعدم إمكانية انشاء أصول مالية 
أو عقارية في الخارج من خالل النشاط في الجزائر، مع إجبارية تقديم المتحصالت من 

 .العمالت األجنبية لمبنك المركزي
عدم قبول استثمارات أجنبية إال بمشاركة المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية عمى 

 .1 % 49/51أساس نسبة 
 أصدرت مجموعة من النصوص القانونية، التي خففت من الرقابة 1988مع حمول عام 

حيث تم إلغاء تراخيص االستيراد والتحول إلى الطريقة الجديدة التي تتمثل في الموازنات 

                                                           
 .185حممود محيدات، املرجع السابق، ص -  1
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بالعمالت األجنبية، عمى حسب الطمبات باإلضافة إلدماج القطاع الخاص لدخول النشاط 
. االقتصادي إلى جانب القطاع العام من اجل تحريك القطاع الخارجي

ىذه التغيرات في الرقابة عمى الصرف ترجع باألساس إلى التغيرات المالية والنقدية في ميزان 
المدفوعات، واحتياطات الصرف المتوفرة، باإلضافة إلى ما تحصل عميو من قروض من 
الييئا الدولية، وكانت من أىم المساوئ التي خمفتيا ىذه الرقابة ازدواجية الصرف، بظيور 

.  السوق الموازي لمعمالت األجنبية من أجل تمبية طمبات المتعاممين
ىذا نتيجة لمقيود الشديدة عمى النقد األجنبي، وأخذت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 

والموازي في االتساع لتصل إلى حوالي خمسة أضعاف، كما زادت حدة ىذه القيود نتيجة 
. تحويل رؤوس االموال نحو الخارج عبر قنوات غير رسمية

 : السوق الموازي لمصرف
كما يطمق عمييا السوق غير الرسمي أو الحر، وىو سوق أين يتم التفاوض فيو بشأن 

العمالت األجنبية بكل حرية وفقا لمعرض والطمب، ألنو ال يخضع لرقابة السمطات النقدية، 
وبعكس السوق الرسمي، السوق الموازي مربوط بعممة واحدة ىي الفرنك الفرنسي وحاليا منذ 

.  حمت العممة االوروبية األورو محل الفرنك2002أفريل
يمكن إجمال أىم األسباب التي تؤدي بالمتعاممين االقتصاديين لمجوء إلى ىذه األسواق 

 1وتطورىا 
: فيمايمي

وجود الرقابة عمى الصرف بفرض قيود عمى المبادالت الخارجية وحركات رؤوس األموال ، 
 .وىذا ما يؤدي إلى ردة فعل عكسية

التي تسمح لممتعاممين االقتصاديين من  (Sans paiment)وجود نظام الواردات بدون دفع 
الحصول عمى عمالت صعبة قابمة لمتحويل في السوق الموازي لتمويل الواردات، أي تحويل 

 .(البنكة)رؤوس األموال خارج القنوات الرسمية 
التسريح لممقيمين بفتح حسابات بالعممة الصعبة قابمية التحويل البنوك التجارية، دون 

 .الحصول عمى تبرير مقبول لمصدر رؤوس االموال التي يقدميا
                                                           
1
  - Hocine BENISSAD, Op.cit, P110. 

- Abdelkrim NAAS, Op.cit, P 22. 
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اتساع القطاع الخاص الذي يستثمر في الخارج، أو يعمل في نشاطات خفية أوتحتية، ووجود 
 .ســـــــــــــــــوق موازية لمسمع المادية

وجود فوارق في التكمفة ناتجة عن التصريف اليدوي األقل من تكمفة التصريف البنكي وىذا 
 .ما أدى إلى اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي

يتضح أن التطور الكبير لمسوق لموازي بدأ من سنة  (10)من خالل بيانات الجدول رق 
، وأن تطور سعر الصرف الموازي كان في استمرار بسبب الطمب المتزايد عمى 1974

 مقارنة بالنسبة لـ %33 عرف ىذا السعر تراجعا قدره 1986العممة األجنبية، لكن في سنة 
 ، بسبب نقص العوائد ن العمالت األجنبية، يعكس سعر الصرف الرسمي الذي 1985

 عن السنة السابقة، لكن رغم ذلك بقي الفارق بينيما كبير، وظل % 16.4انخفض فقط بـ 
 إلى 1993 سنة %138 أين تقمص الفارق الكبير من 1994عمى تمك الوضعية حتى عام 

 فقط، وىي السنة التي قامت الجزائر فييا بتخفيض معتبر لمدينار الجزائري، و استمر 19%
. في االنخفاض حتى وقتنا الحاضر

 نخمص أن سعر الصرف الموازي يعتبر كمؤشر لمعرفة درجة االنحراف في قيمة 
الدينار الجزائري، وكذلك سعة التخفيض الواجب إجراؤه من أجل تقميص الفارق بين السعرين 

د وعمى اعتبار بنك الجزائر منظم .ن. حسب اتفاق الجزائر مع ص% 25إلى أقل من 
، واعتبر ذلك من 1لسوق الصرف وسعر صرف الدينار، فيو ال يسمح أن يكون متعدد

: أسباب التخفيضات التي أتت في المرحمة التالية
 
 
 
 

تطور سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي لمدينار مقابل الفرنك  : (03)جدول رقم 
(. 1995-1970)الفرنسي لمفترة 

 فرنك فرنسي/دج: الوحدة
                                                           

. 17، ص 127 املادة 52 املتعلقة بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية رقم 2003 أوت 26 املؤرخة يف 03/11التعليمة -  1
 . من قانون النقد والقرض88انظر كذلك املادة - 
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السنوات 
البيان 

1970 1974 1977 1980 1985 1986 1987 

 0,8 0,71 0,61 0,62 1,3 1,1 1,0سعر الصرف الرسمي 
 4 4 3 2 1,5 1,4 1سعر الصرف الموازي 

 400 463,38 145,79 22,58 15,38 27,27 0 %الفرق

 :المصدر
Mohame KENNICH , Monnaie surévaluée, système de prix et 
d’évaluation en Algérie, les cahiers du CREAD, N°57, 3 eme 

trimestre, 2001, Alger P21. 
Abderezak BENHABIB et autres, Marché de change et de 
mésalignement, le cas de dinars algérien, voir le site : www .univr-

paris 12.fr/labos/gratic/benhabib.com, le 23/12/2004. 
 

 
 :سياسة تخفيض القيمة لمدينار الجزائري

 :نظرية تخفيض العممة
إن تخفيض قيمة العممة يمكن تعريفو عمى انو إجراء تغيير عمى التوازن القانوني بين العممة 

. الوطنية والعممة األجنبية
عمى العكس انخفاض قيمة العممة فإن التخفيض في قيمة العممة يعتبر عمل إداري ىذا من 
جية، ومن جية أخرى انخفاض قيمة يتمثل في تغيير قيمتيا في طرف اقتصادي ما بدون 

تدخل مباشر من السمطات حيث تفقد العممة قدرتيا الشرائية مع تزايد المستوى العام لألسعار 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1,2 1,5 1,8 3,75 4,36 4,2 10,5 11 
5 6 6,8 7 9,5 10 12,5 13 

316,66 300 277,7 866,66 117,88 138 19,04 18,18 



  تأثير تقلباث سعر الصرف على التجارة الخارجيت                       :الفصل الثالث
 

 
55 

 

أما عمى مستوى أسواق الصرف فيكون معدل صرفيا منخفضا بالمقارنة مع العمالت 
. األخرى

كما أن عممية التخفيض يجب أن تحضر بدقة ونجاة حيث أن نجاحيا يتوقف عمى عدة 
:  مقاييس أىميا

 .اختيار الوقت المناسب ليذه العممة
 .اختيار المعدل المناسب
 .التحكم في نتائج العممية

اليدف األساسي لتخفيض العممة ىو تحكم السمطات في أسعار الصرف من أجل تعديل 
األجنبية لكن نتائج ىذه  (الخيارات)إلى مستوى السمع  (الخيارات)أسعار السمع لمحمية 

. العممية تختمف باختالف الوضعية االقتصادية لمدولة
 :أسباب تخفيض العممة

 .يمكن التمييز بين عممية تخفيض العممة في ظروف اقتصادية حسنة من جية أخرى
: في حالة ظروف اقتصادية حرجة

 .عجز الميزانية
 .جز ميزان المدفوعات

 .البطالة كسبب لتخفيض العممة
 :في حالة ظروف اقتصادية حسنة

 .التوسع التضخمي كسبب تدىور الميزان التجاري
 .1القضاء عمى التضخم أو تخفيض من قيمة العممة

 
: نظام تحديد قيمة الدينار الجزائري: المطمب الثاني

 أصبح الدينار الجزائري يتمتع بشيء من الحرة في تحديد قيمتو أمام العديد 74منذ جانفي 
من العمالت وىذا بفضل التقييم اليومي لقوتو الشرائية يحدد عن طريق عالقتو ثابتة بين 

                                                           
. 100، 99، ص 1966حممود محيدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -  1
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الدينار وسمة من العمالت، تتحدد ىذه القيمة بواسطة أىمية المبادالت من السمع والخدمات 
. وكذلك حركات رؤوس األموال من تمك العممة مقارنة بالعمالت أخرى

 قررت الحكومة تخفيض الدينار بشكل إداري إلى غاية أن يصبح لمدينار قيمة 89منذ 
. خارجية حقيقية، أي الوصول إلى التحويل التام

: ىناك عدة أسباب لخمق النظام الجديد
نظام مقيد ومراقب بالنسبة إلمكانيات الحيازة عل العممة الصعبة وتحقيق المبادالت 

 .الخارجية
 .الدينار الجزائري ليس لو قابمية التحويل إلى العمالت الصعبة األخرى في األسواق العالمية

حسب )عدم وجود سوق داخمي لمبادلة العمالت يحدد بصفة تمقائية قيمة الدينار الجزائري 
 .(قوة الطمب والعرض

إن وجود الخصائص السابقة يدل عمى أن السمطات الجزائرية اتبعت منذ االستقالل طريقة 
تسمى طريقة سمة العمالت وىي طريقة إحصائية تأخذ بعين االعتبار كل العمالت األجنبية 
التي تتعمل بيا الدولة سب أىميةكل عممة وحسب التبادل التجاري مع تمك الدول التي تممك 

، الين الياباني، الفرنك الفرنسي، المارك $) عممة 14تمك العممة، تحتوي سمة العمالت 
دور العممة الوسيطة وتتحدد القيمة الخارجية لمدينار حسب القيمة $ ، أين يمعب (...األلماني

في سوق باريس لمعمالت ، تحسب معامالت الترجيح عمى أساس ىيكل جانب $ الخارجية لـ 
. النفقات من ميزان العمات التجارية

: سوق الصرف ألجل في الجزائر- 1
لقد تميزت سنوات لتسعينات بتغيرات ىيكمية كبيرة أدت إلى بروز مخاطر األسواق لمسايرة 

. لميكانيزمات اقتصاد السوق
المشروع الجزائري لم ييمل ىذا الجانب وأقام في البداية تقنية الصرف ألجل، والتي تولى 

 ثم 94البنك الجزائري ضمان سيرىا، وتجمى العمل بيذه األخيرة في الثالثي األول من سنة 
بعد ذلك تم طرح اإلطار التشريعي المنظم لسوق الصرف ألجل في الجزائر في إطار سوق 

: 1الصرف البنكي، إذا يمكن القول أن االقتصاد الجزائري عرف

                                                           
 .100، 99حممود محيدات، املرجع السابق، ص -  1
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. ميكانيزمات الصرف ألجل في الجزائر: أوال
 والمتعمقة 1991 أوت 14 لـ 07-91ميكانيزم الصرف ألجل الذي تم تحديده بالنظام رم 

 مقابل الدينار عمى أساس 1992 مارس 24،25بقواعد وشروط الصرف والمصادرة رقم 
عممة –دينار )سعر يسمى سعر الصرف ألجل تسميم إحدى أو كال العممتين المتبادلتين 

. يكون في ىذه الحالة في تاريخ الحق يسمى اجل االستحقاق (صعبة
: السوق البنكي لمصرف ألجل في الجزائر: ثانيا

 95ديسمبر  23:  الصادر في 08-95السوق البنكي لمصرف ألجل بالرجوع إلى نظام 
والمتعمق بسوق الصرف، نالحظ أنو تم إنشاء سوق صرف بنكي يتم فيو إنجاز عمميات 
صرف فورية أخرى آجمة ما بين العممة الوطنية والعمالت الصعبة القابمة لمتحويل حسب 

نفس ىذا النظام فإن نشاط البنوك التجارية والمؤسسات المالية في السوق البنكي لمتصرف 
يكون في إطار إجراءات غير مركزية يتكفل بتحديد قواعدىا بنك الجزائر، وليذا تم تعريف 

 المتعمق 1995ديسمبر 27 الصادرة  في 95-79:السوق البنكي لمصرف ألجل لمتعميمة رقم
بتنظيم وتشغيل السوق البنكي لمصرف في مادتو الخامسة، عمى انو السوق الذي تنجز فيو 
عممية صرف آجمة تتمثل في كل صفقة يتم من خالليا تبادل عممتين بسعر يسمى سعر 

. أجل والتسميم الفعمي بعد ثالثة أيام 
 :الجزائر تحديات ورىنات- 2

 سوق الصرف، وىذا السوق يتمثل في السوق ما 1996-01-01لقد أصبح لمجزائر منذ 
بين البنوك حيث أصبح تحديد سعر الصرف لمدينار الجزائري يخضع آلليتي العرض والطمب 
بمعنى أن الجزائر بدأت تطبق توصيات صندوق النقد الدولي السابق الذكر واصبحت ىناك 
كذلك نقابة مختصة في متابعة خسائر الصرف التي أنيكت الوضعيات المالية لممؤسسات 

لجنة متابعة خسائر "االقتصادية العمومية والقطاع الخاص يطمق عمى ىذه النقابة تسمية 
والتي ساىمت رغم العراقيل التي واجيتيا بوضع تصورات خسائر  الصرف، وتدل " الصرف

: عمى ذلك مختمف تدخالتيا عمى مستوى الييئات المالية التالية
بنك الفالحة والتنمية الريفية بخصوص المديونية الخارجية والقرض المعاد ىيكمتو عمى مدى 

، أما فيما يخص المديونية الداخمية فإن %9 سنوات حيث أن نسبة التخفيض تبمغ 10
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-1998) سنوات قد أعطي لو أجل إضافي بواقع سنتين 7القرض المعاد ىيكمتو عمى مدى 
1999.) 

عادة الييكمة حيث أن ىذه  البنك الخارجي الجزائري بخصوص تخفيض المديونية وا 
 .1998-01-01 ومعبأة ابتداءا من  %9 سنوات معفاة بنسبة 5الصالحية تكون لمدة 

لكن الييئات البنكية بقيت تضايق المتعاممين االقتصاديين مما جعل ىذه المجنة النقابية ترفع 
وسائل التنديد بممارسة ال تتماشى وفمسفة اقتصاد السوق إلى مختمف الييئات العميا في 

البالد ومن بينيا المجمس الشعبي الوطني، ومحتوى ىذه الرسائل حسب ما نشر في الصحافة 
. 06 ص1998-06-18لجريدة األصيل يوم 
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: خالصة الفصل الثالث
إن أحد القرارات التي تواجو البمدان تتمثل في اختيار أنسب لنظام سعر الصرف المربوطة أو 

الثابتة أو المعومة حسب ما يناسب الظروف التي تمر بيا كل دولة ويتطمب ىذا اإلجراء 
. معرفة خصائص نظام الصرف وسياسات القطاع المالي المصاحبة لو تتالءم مع كل دولة
تمخيصا لما سبق يمكن القول أن عممة الدينار قد اتبعت نظام صرف ثابت بعد االستقالل 

. حيث العممة كانت مرتبطة بعممة الفرنك الفرنسي
ثم عرفت بعد ذلك نوعا من االستقاللية عند ارتباطيا بسمة من العمالت مما أدى إلى التوسع 

. في سوق الصرف الموازية ونمو حجم المبادالت
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 :  تمهيد 
يكتسي التعريؼ تجارة الخارجية األىمية بالغة منذ مطمع ىذا القػرف،إذ يسعى  

والي  حد بعيد  إلى  تصريؼ  المنتجات  و العمميات  و األفكار ، مف خالؿ  
، وكدا توفيػر السمػع و 1.تصريؼ الفائض مف السمع والخدمػات عػف طريػؽ التصديػر

الخدمػات الغيػر متػوفػرة عػف  طريػؽ االستيراد، ونتيجة  لمتطوير التكنولوجي  وكذا  
نظػاـ المعمومات و االتصػاالت  الدوليػة ،  فقػد  تزايػدت أىميػة  ىػذا القػطاع  باعتباره  

لمشعػوب  لبمػوغ المستويػات المتقدمػة مف   محددا لمنمو  االقتصادي ،و تحقيؽ الرفاىيػة 
 .التنمية االقتصادية
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 عموميات حول التجارة الخارجية : المبحث األول
  مف خالؿ ىذا المبحث نحاوؿ إعطاء مفاىيـ عامة حوؿ التجارة الخارجية

 مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها: المطمب األول
 :مفهوم التجارة الخارجية -

 : ىناؾ عدة تعار يؼ لمتجارة الخارجية منيا
 :التجارة الخارجية ىي-

 المعامالت الدولية في صورىا الثالثة أي انتقاؿ السمع و األفراد  ورؤوس أمواؿ 
وىي بيف األفراد يقيموف في وحدات سياسية  مختمفة كما قد تتحوؿ التجارة  الخارجية 

 .إلى تجارة داخمية في حالة المتكاممة االقتصادية مثؿ ما حدث في الوحدة األوربيػة
 :التجارة الخارجية ىي-

 عممية التبادؿ التجػاري لمسمػع و الخدمػات و غيػرىػا مػف عناصػر اإلنتػاج المختمفة 
 . بيف عدة دوؿ بيدؼ تحقيؽ منافع متبادلة ألطراؼ التبادؿ

تمثؿ التجارة الخارجية احد فروع عمـ االقتصاد الذي يسمح بدراسة الصفقات التجارية -
عبر الحػدود السيػاسيػة لمدولػة فيمثػؿ ىػذا الػتعريؼ استقالليػة التجارة الخارجية عمى 

 :الحكومات االقتصادية و تصنؼ  التجارة الخارجية إلى صفقات مختمفة منيا
 .تبادؿ السمع الممموسة- 1
 .     تبادؿ الخدمات المختمفة- 2
 :أهمية التجارة الخارجية-

تمعب التجارة الخارجية دورا ىاما في معظـ االقتصاديات الدولية فتوفػر لالقتصػاد مػا 
يحتاج إليو مف  سمع و خدمات غير المتوفرة  محميا مف خالؿ نشػاط  االستيػراد و فػي 

نفس الوقت تمكنو مف التخمص مما  لديو مف فوائض السمع و الخدمػات  المختمفػة  مف 
 النشاطات  االستيرادية و التصديريػة  بدورىػا عمػى 1خالؿ نشاط  التصدير فتؤثر ىده 

و عمػى األسواؽ الماليػة  و  (اإلنتاج  الدخؿ و العماؿ )األسواؽ المادية  السمعية  
  .(أسواؽ النقود و الصرؼ األجنبي)النقدية 

                                                           
الطبعة  )دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة ،" اقتصاديات التجارة الخارجية "حساـ عمي داود وآخروف،  1

 22 ،2000،(  األولى
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 و قد ساىمت  اتفاقيات  تحرير التجارة الدولية و اإلقميمية  في  زيادة درجة  الترابػط 
بيف دوؿ العالـ والى تعاظـ كبير في حجـ  التدفقات السمعية و النقدية  بيػف الدوؿ  

 .ممػا ضاعؼ مف تأثير التجارة عمى  االقتصاديات المختمفة  لمعظـ دوؿ العالـ
 و يمكف إيجار أىمية التجارة الخارجية و المتمثمة أساسا فيما يمي

 .ػ تسػاعد التجػارة الخارجية عمى توسيع القدرة التسويقية عف طريؽ فتح أسواؽ جديدة
ػتساعد التجارة الخارجية عمى زيادة رفاىية البالد عف طريؽ توفير اختيارات مختمفة 

 .فيما يخص االستيالؾ واالستثمار
 .ػ تعتبػر التجػارة الخارجيػة مؤشػرا لمقػدرة اإلنتاجيػة والتنافسيػة فػي السوؽ الخارجي

و كذلؾ مف خالؿ القدرة التصديرية و أثرىا عمى رصيد الدولة مف العمػالت األجنبيػة 
 .وكذلؾ الميزاف التجاري

 تعطي التجػارة الخارجيػة فرصة لكػؿ  دولػة  فػي الحصػوؿ عمػى بعػض المنتجػات و  -

الخدمػات التػي ال تتوفر لدييا،إما ألف ظروفيا  المناخية و إمكانياتيا الطبيعية ال تسمح 
ليا بإنتاجيػا، و إذا كػاف  بإمكػاف الدولػة  اإلنتاجية ، فإنيا  تزيد في   تكاليػػؼ نتيجػػة 

 .اإليرادات

 تقسيػـ العمػؿ بمعػنى تخصص كػؿ دولػة فػي إنتاج بعض السمع أو كميا إذا رغبت في -

 ذالؾ، وىذا راجع إلى أف الموارد االقتصاديػة غير موزعػة توزيعػا عػادال بيػف دوؿ 
 .العالـ

تعد التجارة الخارجية عامال ىاما لمدوؿ النامية التي تسعى لتنمية اقتصاديتيا بسبب أف 
التجارة الدولية تعطي ىده الدولة فرصة لمحصوؿ عمى قروض مف الدوؿ الصناعية و 

  .       االقتراض الدولي ما ىو إال صورة النتقاؿ السمع و الخدمات مف دولة غمى أخرى
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 أسباب قيام التجارة الخارجية و النظريات المفسرة لها: المطمب الثاني
 :أسباب قيام التجارة الخارجية -

    ال تخرج النظريات الكالسيكية القديمػة عف  إعطاء التكاليؼ النسبية لإلنتاج  أىمية 
كبرى في قياـ التجارة الدولية، فالدولػة التي تنخفض فييا تكاليؼ إنتاج سمعة مف سمعة 
بالمقػارنة التكاليؼ نفس  السمعة في الدوؿ  األخرى ، تكوف دولة مصدرة  ليده السمعة، 
واف تتجو نحو إنتاج سمعة أو سمع أخرى  تستطيع إنتاجيا بتكاليؼ اقؿ  حيث  تتمكف 

 .مف تصديرىا واستيراد السمع التي تحتاج إلييا مف الدوؿ األخرى 
    أما النظريات الحديثة فأساسيا أف قياـ التجارة الدولية مرتبط باختالؼ أسعار السمع 

 كنتيجة الختالؼ تكاليؼ اإلنتاج بالنسبة لعوامؿ اإلنتاج الرئيسية وىي
األرض  ػ العمؿ ػ رأس الماؿ  ومادامت  عوامؿ النتاج  مختمفة في توفرىا و تكاليفيػا 
ومدى الطمب عمييا بيف  دولة وأخرى فاف دلؾ  عامؿ ىاـ مف  عوامػؿ  نشاط التجارة 

الدولية ،  فاألرض  متسعة في استراليا ولكف العمؿ  مرتفع التكاليؼ  بعكس الحاؿ في 
 .مصر حيث يتوفر العماؿ وتنخفض تكاليفيـ و تصنيؼ األرض 

      و يمكف تمخيص أىـ األسباب قياـ التجارة الخارجية فيما يمي
عدـ استطاعة الدوؿ تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف كؿ السمع ودلؾ بسبب الميزات 

 .الطبيعية والمكتسبة وبسبب اختالؼ ظروؼ اإلنتاج لكؿ سمعة
حيث إف كؿ دولة تتخصص في إنتاج السمع التي تتمتع في :ػ التخصص الدولي

 إنتاجيا

 بميزة نسبية مما يزيد ويكوف ىناؾ فائض لدييا في ىذه السمعة و بالتالي عمييا     
استبداؿ بالسمػع أخػرى مػف إنتػاج دولػة أخػرى والتي تتمتػع بدورىػا بميػزة في 

وىػذا التخصص يؤدي إلػى إنشػاء مشروعػات كبيػرة قد يػؤدي إلى تقميػؿ الكمفػة .إنتاجيػا
 .المتوسطػة الكمية لموحدة الواحدة نتيجة وفرة حجـ كبير

اختالؼ  الميوؿ و  األذواؽ  لدى الشعوب  مف حيث رغبتيـ بالحصوؿ عمى -  
 .السمع المنتجة في الدوؿ األخرى
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الفائض في اإلنتاج المحمي الذي مف الالـز تصريفػو و ذالػؾ بالبحػث عػف األسػواؽ - 
جديدة خارجية لتسويؽ اإلنتاج بشرط توفر كاؼ الظروؼ المالئمة لمطمب عمى اإلنتاج 

 عالميا 
السعي إلى زيادة الدخؿ القومي و االعتماد عمى الدخؿ المحقؽ مف التجارة الخارجية - 

 .وذالؾ بيدؼ رفع المستوى المعيشة محمية وتحقيقا لرفاه االقتصادي

مما ينتػج عنػو  الدوؿ آلخري إنتاج مف في  استخػداـ التكنولوجيػا  اختػالؼ مستػوى - 
 لمموارد االقتصادية حيث تنصؼ الظػروؼ اإلنتاجية بالكفاءة  تفاوت االستخداـ األمثمة

 مػف ذالػؾ فػي الحالػة  عمػى العكػس  و العالميػة فػي ظؿ االرتفاع مستوى التكنولوجيا
لسوء الكفاءة اإلنتػاجية وعدـ  يخضع اإلنتاج حيث انخفػاض مستوى ىػذه التكنولوجيػا 

 2.   لمموارد االقتصادية االستغالؿ األمثمة
 

 : النظريات المفسرة لقيام التجارة الخارجية-
 التحميل الكالسيكي:أوال

 :                                                                 نظرية الميزة المطمقة  
 حاوؿ  تفسير أسباب قياـ التجارة  الخارجية  ىو االقتصادي  يأوؿ اقتصػادي  كالسيؾ

 حيث استخدـ الفػرؽ  المطمػؽ 1776ادـ سميػث في كتابػو  المشيور ثروة األمـ  سنة 
في  الكتمة اإلنتاجية بيف الدوؿ وىػذا ما  يسمػى  بالميزة المطمقة وىدا يعني أف الدولػة 

 التػي  عالتي  ليا  ميزة مطمقة لسمعة ما تباشر تصديرىا مػع دوؿ أخرى وتستوردا لسمػ
وبتالي فاف ىده الدولة  (نقيصػة مطمقػة  )تقؿ فييا  كفاءتيا وقدرتيػا اإلنتاجيػة أي ليػا 

ستكتسب أكثر إذا تخصصت فػي إنتػاج السمػع التي تتمتػع فييػا بالميػزة المطمقػة، وقػد 
 .اسند ادـ سميث أف الكمفة الحقيقية تقاس بمقدار وقت العمؿ الالـز إلنتاج السمعة 

 :  نظرية الميزة النسبية   
 سنػة  مف تحميػؿ ادـ سميث جاء دافيػد ريكاردو ليعطػي فرصة لمدوؿ النامية 40بعػد

 .التػي ليس ليػا ميزة مطمقػة فػي أي سمعػة بسبب استخداميا لطرؽ تقميدية واقؿ كفػاءة
                                                           

الطبعة  )دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة ،" اقتصاديات التجارة الخارجية "حساـ عمي داود وآخروف،  2
 12 ،ص 2000،(  األولى
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 انػو 1821فقػد بيف ريكػاردو فػي كتابػو مبػادئ االقتصػاد  السياسػي الذي صدر عػاـ 
حتػى واف كانػت لدولػة مػا  نقيصػة مطمقػة  فبإمكانيا المشاركة واقتحاـ سوؽ التجارة 

 .الدولية أي إف ىده الدولة لدييا ميزة نسبية في أنتاج سمعة ما

وبصفة عامة يقر دافيد ريكاردو إف سبب القياـ التجارة الخارجية اختالؼ المزايا 
 تالنسبيػة بيػف الػدوؿ فػي اإلنتػاج السمػع المختمفػة، وذالػؾ اعتمػاد عمػى نفػس االفتراضػا

األساسيػة لمنظريػة وىػي المنافسػة الكاممػة والتوظيػؼ الكامػؿ،والحركية التامة لعناصر 
  داخميا  وتمثػؿ األذواؽ كمػا اعتمد في نظريػة المزايا النسبيػة جاإلنتا

 

 : التحميميةتعمة مجموعة أخرى مػف االفتراضات تسمى باالفتراضا
 .أي أف التجارة الدولية تتـ بيف دولتيف فقط: وجود دولتيف فقط -1

 .أي أف كؿ دولة تقـو بإنتاج سمعتيف فقط: وجود سمعتيف فقط -2

 .ثبات مستوى تقدـ التكنولوجي  -3

 . لقيمة السمع المختمفة المحددالعمؿ عنصر وحيد  -4

  ¹إف التبادؿ الدولي يتـ بيف دولتيف عمى أساس مبادلة وحدة بالوحدة  -5

 نظرية القيم الدولية ل جون ستيوارت ميل (3 
 يتفػؽ جػوف ستيػوارت ميػؿ مػع دافيػد ريكاردو فػي أف السبػب األساسي فػي القياـ التجػارة 
الدوليػة ىػو اختالؼ المػزايا النسبية إلنتػاج السمع مع دولة أخرى ، وذالؾ اعتماد عمى 

نفس  االفتراضػات ألساسيػة النظريػة وىتي المنافسػة الكاممػة ، التوظيؼ الكامػؿ ، 
الحيرة التامػة لعناصػر اإلنتػاج داخميػا ، تمثػؿ األذواؽ ولكنػو يختمػؼ عف ريكػاردو وفػي  

 التحميمية حيػث يقـو بتعديؿ االفتراضيف الرابع و الخامػس تتعديمػو لبعػض االفتراضػا
 : نظرا لعدـ واقعيتيـ ولذا فاف مساىمة جوف تعتمد عمى االفتراضات التحميمية التالية 

 . وجود دولتيف فقط  -1

 .وجود سمعتيف فقط   -2

 . ثبات مستوى التقدـ التكنولوجي -3
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رأس الماؿ .العمؿ ) إف قيمة السمع تحدد بتكمفة إنتاجية مف كؿ عوامؿ اإلنتاج  -4
 . وليس عنصرا العمؿ فقط (التنظيـ 3األرض .

   ت بوحدة واالفتراضاةإف تبادؿ الدولي يتـ عمى أساس مبادلة كمية بكمية وليسو حد-  
التحميمية التي اعتمد عمييػا تحميػؿ جػوف ال تتأثػر عمػى مبدأ التخصص وتقسيػـ العمػؿ 

 .عمى مستوى الدولي

 
   التحميل  النيو كالسيكي:ثانيا

  ( الين–نظرية هيكشر  )النظرية السويدية 
حيػث تستند في تفسػيرىػا األسباب قياـ التبػادؿ التجػاري، إلى اختػالؼ تكاليؼ  

أنتاج السػمع بيف الػدوؿ المختمفػة، وليس إلى اختالؼ الميزة النسبية، كما تعكسيا تكمفة 
. الخ... العمؿ مثال

 و تجدر اإلشػارة عمى األسبػاب المبررات االقتصػادية لقياـ التجارة الخارجية ىي 
نفس المبررات التي تدعػو إلى التجػارة المحمية داخؿ البمد أو المنطقة في ىذا البمد، أال 

. وىي رفع مستوى المعيشة
 كبير مف األىميػة   توضحاف السبػب في مساىمة   وىنػاؾ حقيقتػاف عمى جانػب 

 . فػع مستػوى المعيشػةرالتجارية الخػارجية في 

  إلنتاج سمع و  المتاحة اإلمكانيات وليس لكؿ دولة نفس اإلنتاج: أوال  
يػة بالمػوارد ففبعػض الػدوؿ غ ،  أف عالمنػا اليػـو غايػة فػي التنوع حيث الحقيقيةاتخػداـ

التي تعمؿ بيا و البعض آلخر فقير في موارده،وىده الحقيقة بعينيا أي وجود اختالفات 
  .¹ في تكاليؼ اإلنتاج بيف الدوؿ ىي السبب األساسي في قياـ التجارة الخارجية

 آثار التجارة الخارجية عمى التنمية االقتصادية : المبحث الثاني
 عالقة التجارية الخارجية في التنمية االقتصادية: المطمب االول

سوؼ نستعرض في المبحث تجارة الدولية و أىميتيا في تحقيؽ التنمية  
 .االقتصادية

                                                           

 63، ص1995، مطبعة اإلشعاع، األردف، "(نظريات وسياسيات  )تجارة الدولية "طالب محمد عوض، : ¹
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 . نظرية تجارة الدولية و تنمية االقتصادية-
، تخصص الدوؿ في إنتاج السمع  بناء عمى النظرية التقميدية في التجارة الدولية 

التي تتمتع بميزة نسبية ويزيد اإلنتاج العالمي وتحصؿ كؿ دولة عمى حصتيا مف 
مكاسب التجارة وحسب التوزيع الحالي لمموارد الطبيعية و التكنولوجيا بيف الدوؿ 

المتقدمة و الدوؿ النامية تقتضي نظرية الميزة النسبية باف عمى الدوؿ النامية 
التخصص في اإلنتاج المواد األولية وتصدير المواد الخاـ و النفط المعادف و الغداء 

 .إلى الدوؿ المتقدمة ومبادلتيا بالمنتجات المصنعة
 قد يعطييـ ىدا التقسيـ الرفاىية في األجؿ القصير، و تعتقد الدولة النامية باف نمط 

التخصص و نظميا التجارة سيجعميا بوضع اقؿ أىمية بالنسبة لمدوؿ المتقدمة، 
 .ويبعدىا عف جني المنافع الحركية لمصناعة و تعظيـ رفاىية في األجؿ الطويؿ

 الساكنة و ابتعادىا عف عمميات التنمية ة ليدا ىاجمت الدوؿ النامية النظرية التقميدي
و المطموب منيا تصحيح الحاالت الحالية و تتطمب ضرورة التنمية تغيير الشروط 

 .   الحالية
 ليس مف الضروري عمى الدوؿ النامية إف تخفض مف مرتبتيا بناءا عمى النظرية 
التقميدية و تصدر المواد األولية و إستراد المواد المصنعة، فعمى سبيؿ المثاؿ عمى 

الدوؿ النامية إف تراكـ رأس ماؿ و تطور التكنولوجيا وتنقميا الميزة النسبية مف اإلنتاج 
المنتجات األولية إلى إنتاج السمع المصنعة البسيطة أوال ،كما  حدث لمبريزيؿ وكوريا و 

 .تايواف و المكسيؾ و بعض الدوؿ النامية األخرى
 كذالؾ فأف المنافع الحركية لمصناعة ممكنة مف خالؿ الحسابات األساسية لمميزة 

النسبية مع مرور الزمف، وما يشير إليو التوسع في اإلنتاج الصناعي الذي ال يحقؽ 
دائما استخداـ لمموارد النادرة في الدوؿ النامية مع إف بعض الدوؿ تعمؿ عمى تحقيقو، 

لذا فإننا نحتاج إلى نظرية حركية صحيحة مقبولة، ويمكف الميزة النسبية الساكنة إف 
تحممنا إلى المشاركة الحركية في االقتصاد إلى نظرية التجارة التقميدية، و النتيجة أف 

.                               التجارة التقميدية ليا عالقة بالدوؿ النامية وعمميات التنمية
 ¹:التجارة الخارجية كمحرك لمنمو االقتصادي -  

1 
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تعتبر التجارة الخارجية احد أىـ مجاالت التفاعؿ بيف االقتصاد المحمي و  
اقتصاديات العالـ الخارجي، لما تتضمنو مف تدفؽ لمسمع و الخدمات مف الدوؿ وما 

 .تخمقو مف روابط عمى مستوى االقتصاد الكمي
 أظيرت الدراسات بأف نمو الصادرات كاف ذا ارتباط كبير مع الناتج المحمي 

االحتمالي ،وكاف مف الواضح درجة االرتباط بيف الصادرات و التنمية بيف األدبيات باف 
التي تنمو بسرعة تميؿ إلى تصدير المزيد مف السمع، واف زيادة الصادرات تقود لنمو 

السريع في االقتصاد، كما أف األقطار التي تنمو صادرتيا بسرعة تميؿ إلى نمو 
 .ورداتيا بسرعة أيضا

 كما أف ىذا القطاع يتمتع بأىمية مميزة لما لو قدرة عمى المساىمة في عممية 
التنمية، و إف التجارة الخارجية تبرز في دورىا اآلني لخمؽ التوازف بيف العرض اإلنتاجي 
غير المرف وبيف الطمب الشديد البرودة، مقابؿ دورىا الطويؿ المدى في المساىمة بتغيير 

ىذا الواقع مف خالؿ التأكيد عمى توفير متطمبات التنمية مف السمع االستثمارية أالزمة 
إلعادة بناء الييكؿ االقتصادي عمى نحو مناسب في إطار تحقيؽ المقارنة في 

 .   4اإلنتاج،لصالح بقية القطاعات خصوصا السمعة منيا وتنوع ىياكميا اإلنتاجية
      

و إذا كانت التنمية االقتصادية تعتبر أمرا ضروريا لمدوؿ النامية فإف أسرع بمعدؿ النمو 
االقتصادي يعتبر األمر كثير الحاجة في ىذه الدولة حتى تستطيع المحاؽ بالركب 

و يمكف أف تمعب الصادرات دورا ىاما في ىذا الصدد عف . االقتصادي لمدوؿ المتقدمة
طريؽ بناء الطاقات اإلنتاجية في ىذه الدولة لتحقيؽ ىدؼ يجعؿ معدؿ النمو سريع 

وذالؾ بعد أف أتسع الفرؽ بيف نصيب الفرد مف الدخؿ القومي في الدوؿ المتقدمة و في 
 .الدوؿ النامية

 وتشكؿ الصادرات في واقع األمر قيدا عمى عممية التنمية االقتصادية في الدوؿ 
النامية نظرا ألنيا المصدر األساسي و الياـ النفوذ األجنبي و الذي يتسنى عف طريقو 

دوؿ النامية لمحصوؿ عمى المعدات الرأس مالية الالزمة لعممية التنمية عف طريؽ 
 .و يؤدي ارتفاع نمو الصادرات إلى ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي. داالستيرا

                                                           
 .38 ،ص 37نفس المرجع السابق ، : 1
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 أهمية التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية:المطمب الثاني
سوؼ نستعرض في ىذا المبحث أىمية التجارة الخارجية و مساىمتيا في تحقيؽ  

 .التنمية االقتصادية
 أهمية التجارة الخارجية و تأثيرها عمى التنمية في فكر االقتصادي-

 أهمية التجارة الخارجية لدى التجاريين: أوال
لقد أطمؽ اصطالحا سياسة التجارييف عمى اإلجراءات  االقتصادية التي اتخذتيا  

، وحتى بداية القرف الثامف عشر، وقد 15الحكومات األوروبية ابتداء مف أواخر القرف 
تبمور المذىب وبرزت أىميتو في أواخر القرف السابع عشر و استمر في االزدىار حتى 

أوائؿ القرف الثامف عشر ،و الفكرة األساسية لمتجارييف أف الدولة يجب عمييا أف 
 .تستخدـ كؿ قوتيا و نفوذىا مف اجؿ تحقيؽ النفع العاـ

اإلجراءات الكفيمة (Ortiz Olivares)أمثاؿ اورتز اوليفار: التجاريين األسبان -1
بالحفاظ عمى قوة دولتيـ االقتصادية وخاصة أنيا كانت تعتمد التجارة االستعمارية، 

ومف ضمنيا مطالبة إسبانيا خالؿ تمؾ الفترة مف أقوى دوؿ العالـ ، وعمى ىذا األساس 
اقترح كتابيا االقتصادييف تصدير السبائؾ الذىبية لمخارج بغرض عدـ المساس برصيد 
الدولة مف ثروتيا ، إال أف ىذا االقتراح كاف غاية في السذاجة ، فكاف مف األفضؿ ليـ 
يصنعوا نظاـ أفضؿ يضمف ليـ زيادة تدفؽ المعادف النفيسة عف طريؽ زيادة صادراتيـ 

 .    السمعية وليس عف طريؽ وقؼ خروج الذىب
   (أنصار التصنيع)ـ التجاريين الفرنسيين 2

 لـ تكف فرنسا قد دخمت بعد مرحمة االستعمار السياسي واالقتصادي آو التجارة 
 ولكف كاف يكفي إف تقـو, االستعمارية النشغاليا بشؤونيا الداخمية في ىده اآلونة 5
بزيادة إنتاجيا مف اجؿ تحقيؽ فائض لمتصدير يضمف ليا اف تحصؿ عمى المعادف 6

 .النفيسة في مقابؿ الصادرات الفرنسية 
الفكر التجاري الفرنسي اىتـ أصال بالطريقة التي تمكف مف تنمية االقتصاد القومي 

ولقد وجدىا في التصنيع مف , وزيادة ثروتو أو زيادة مصادر الحصوؿ عمى تمؾ الثروة 

                                                           
 .23، ص1984، الدار الجامعة للطباعة و النشر ، بيروت ، " مقدمة في نظرية التجارة الدولية"محمود يسين ، : 1
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اجؿ التصدير إال انو عمؿ في نفس الوقت عمى الحد مف الواردات الف معنى زيادة 
الواردات إف تزيد التدفقات المعدنية خارج االقتصاد الفرنسي والعكس بالنسبة لمصادرات 

  . 
                                                      (أنصار التبادل التجاري )ـ التجاريين االنجميز 3

فنجد إف إدارة الدولة لمتجارة والتبادؿ التجاري الذي ساىـ في , إما بالنسبة النجمترا 
وكاف ليـ دورا كبيرا تطرأ , لدا نجد إف الكتاب االنجميز , تحقيؽ االنتعاش االقتصادي 

 thomas Mun لتحميسيـ الشديد لتشجيع األنشطة التجارية ومف أمثمتيـ توماس ماف 
 .w. Petty  ولياـ بيتي w. Temple  ولياـ تمبؿ j . Childجوف تشايمد  

فقد رأى المفكريف االقتصادييف ضرورة تطبيؽ نظاـ يقتضي بانو في حالة بيع السمع 
ينبغي عمى تمؾ الدوؿ تسديد أثماف تمؾ الواردات , والمنتجات االنجميزية لمدوؿ األخرى 

في صورة معدنية ، و العكس في حالة استيراد انجمترا سمع أجنبية فإنيا ال تدفع قيمة 
الواردات بالكامؿ في شكؿ نقدي بؿ تمـز الدوؿ المصدرة بشراء منتجات انجمترا بجزء 
مف  قيمة الصفقة ، وبذالؾ تستفيد انجمترا مف نظاـ التجارة الخارجية دوف تقديـ في 
العالقات الخارجية بيف انجمترا ودوؿ العالـ الخارجي ، لذا فقد حممة الدولة مسؤولية 

 .تنظيـ الشؤوف التجارية بحيث تكوف معدالت التبادؿ دائما في صالحيا
 أهمية التجارة الخارجية لدى المدرسة الحرة: ثانيا

 تقـو سياسة ىذا المذىب عمى أساس الفكر الحر و القائـ عمى أساس ترؾ األفراد 
األحرار لتحقيؽ مصالحيـ الخاصة،ومف راوده الكتاب الكالسيؾ أمثاؿ آدـ سميث، 

مالستر و ريكاردو وستيوارت ميؿ كؿ ىؤالء في فرنسا ويمكف تقسيـ آراء أصحاب ىده 
 :المدرسة إلى ثالثة تقسيمات

 (أنصار الحرية االقتصادية من الفرنسيين): الفيزيوقراطية  -1

  تعتبر المدرسة  الفيزيوقراطية إحدى فروع المدرسة  الحرة ، و الذي ظير في 
 ف مؤسس تمؾ المدرسة أف ىذا المذىب الحر لمطبيعيي(f.Queny)فرنسا ويعتبر كيف 

كاف ييدؼ أساسًا إلى إرساؿ قواعد حرية النشاط االقتصادي لالقتصاد الفرنسي، وذالؾ 
ييدؼ عزؿ العوائؽ الجمركية التي كانت تحد مف التبادؿ التجاري و أيضا التشريعات 

المينية و الطائفة التي كانت تقيد انطالؽ النشاط الصناعي بما تفرضو مف القيود 

22 
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 السمع و ؿلمزاولة ميف معينة وساد مبدأ دعو يعمؿ دعو يمر سواء تعمؽ األمر بانتقا
البضائع أو بيجرة العماؿ الداخمية و الخارجية مما كاف لو أكثر في التشجيع و توسيع 

 ¹7.النطاؽ الداخمي و الخارجي
 (التقميدية)ةالمدرسة الكالسيكي -2

االنجميزية لمدرسة الحرية و يعتبر آدـ سميث     ىده المدرسة أحد الفروع  تعتبر
Adam مف أشير الكتاب ىده المدرسة، وكذا لو الفضؿ في تأسيس عمـ االقتصاد 

 .السياسي
 إذا كاف الفيزيوقراط قد اعتبروا أف األرض ىي مصدر القيمة، فإف آدـ سميث أشار 

إلى أف األرض بمفردىا ال يمكف اعتبارىا مصدر لمقيمة بؿ يجب أف ينظـ إلى تضافر 
 .(األرض)مع تضافر القوى الطبيعية  (العمؿ )القوى اإلنساف 

 كما أف آدـ سميث نقد التجارييف و سياستيـ االقتصادية نظرا ألنو كاف مف أشد 
 .المؤيديف لفكر الحرية التجارة الخارجية

 لكف كؿ مف ريكاردو و جوف ستيوارت ميؿ رغـ أنيـ مف المدرسة الكالسيكية إال 
أف أفكارىـ كانت نقد لألفكار التي جاء بيا آدـ سميث نظرة تشاؤمية تقـو عمى أساس 

تنافر المصالح الفردية مع المصالح العامة، و أيدوىا في ضرورة تحرير التجارة 
 .الخارجية حتى تتحقؽ فكرة التوازف االقتصادي

 الفكر االقتصادي الحر المتفائل -3

 ودنيوييو في  Fréderic Pestait وقد تمثؿ ىذا التيار الفكري الجديد في فيرديؾ 
 Princeفي الوالية المتحدة األمريكية و برنس سميث Corey وكارايDunvigreفرنسا 

Smith في ألمانيا و رأى ىؤالء المفكريف المتفائميف أنو ليس ىناؾ ثمة تعارض بيف 
المصالح الفردية و المصمحة العامة، بؿ عمى العكس فإف القوانيف الطبيعية نتيجة دائما 

إلى تحقيؽ التجانس بيف الوحدات االقتصادية المختمفة وذالؾ في ظؿ سيادة الحرية 
 .االقتصادية

 حيث نادوا بضرورة ترؾ الوحدات االقتصادية حرة في تنظيـ الحياة االقتصادية و 
 أيضا في تنظيـ التجارة الداخمية و الخارجة، وذالؾ بغرض تحقيؽ أقصى نفع ممكف 

                                                           
  .2000 شباب الجامعة ، ةمؤسس،" تطوير الفكر الوقائع االقتصادية"سهير محمد السيد حسن ، : 1
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 .لممنتج و أقصى إشباع ممكف لممستيمكيف
 مساهمة التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية- 

 وبما أف التجارة الدولية ال نتوقع منيا أف تكوف محركا قويا لمنمو، فيي ال زالت ػػػ 
بجانب المكاسب الساكنة مف الميزة النسبيةػػ تساىـ في نمو االقتصادي لمدوؿ النامية 

ىده األياـ ، و تحقؽ المنافع الميمة التي تكوف التجارة الدولية مف التأثير عمى التنمية 
 ²: االقتصادية و تتمثؿ ىده المساىمة في ما يمي

ىي تقود إلى المنافع كاممة لممصادر المحمية الموظفة ، حيث تستطيع الدوؿ النامية  -1
بالتجارة التحرؾ مف نقطة إنتاج غير كؼء داخؿ منحنى إمكانيات اإلنتاج بسبب عدـ 

استغالؿ الموارد بالكفاءة الف الطمب الداخمي غير فعاؿ ، إلى نقطة عمى منحنى 
إمكانيات اإلنتاج ، و تبيف أف التجارة ىي متنفس التوسع أو الفائض المتوقع لمسمع 
الزراعية و الموارد الخاـ، و ىذا محدث في عدة الدوؿ نامية خصوصا في الدوؿ 

 .جنوب الشرؽ أسيا و غرب إفريقيا

إضافة إلى توسع حجـ األسواؽ ، حيث تعمؿ التجارة عمى تقسيـ العمؿ وال اقتصاديات  -2
الحجـ ميمة فيي تعطي مكانا إلنتاج المواد المصنعة لالقتصاديات الصغيرة ، مثؿ 

 .تايواف وىونج كونج و سنغافورة

تنبو التجارة و تسييؿ تدفؽ رأس الماؿ الدولي مف الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ النامية  -3
عمى  ففي االستثمار األجنبي المباشر تحتفظ ألنشات األجنبية برقابة ىندسية

 .استثماراتيا

و في العديد مف الدوؿ النامية الكبيرة مثؿ البرازيؿ و اليند لغية رفع كفاءة اإلنتاج  -4
 .المحمي، تعمؿ المنتجات المصنعة الجديدة عمى تنبيو الطمب المحمي

تعتبر التجارة الدولية أفضؿ سالح لممكافحة االحتكار كونيا تشكؿ حافزا لتحقيؽ كفاءة  -5
 و ىدا ضروريا إلبقاء التكاليؼ و أسعار ,اإلنتاج المحمي لمواجية المنافسة األجنبية

السمع الوسيطة و شبو الجاىزة و المستخدمة كمدخالت في اإلنتاج )الموارد منخفضة 
 .   (المحمي

 
 

24 



 مدخل إلى التجارة الخارجية                                           :الفصل الثاني
 

39 
 

 
 

                         
 :خالصة الفصل الثاني

اف التجارة الخارجية ليا دور ميـ و كبير في التطور االقتصاد كما ليا أىمية في  
تطور العالقات االقتصادية الدولية عبر مرور الزمف وذالؾ بسبب ارتفاع نسبة مػا 

يشكمو قطاع التجارة الخارجية إف الناتج القومي وبالتالي ازدىار التجارة الخارجية في 
أي دوؿ ما إ و تطورت ىده الدولة وتحسف عالقتيا االقتصادية مع الدوؿ األخرى وىذه 

 .   ما نالحظو في وقتنا الحاضر
    ونجد أيضا أف التجارة الخارجية عرفت تطورا ممحوظا نظرا لمتغيرات االقتصادية 

في العالـ وزيادة التبادؿ الدولي كؿ ىده التغيرات مف اجؿ تحقيؽ نظاـ اقتصادي مفتوح 
لخدمة التنمية االقتصادية الذي يعتبر ىدؼ كؿ الدوؿ سواء كانت دوؿ متطورة أو دوؿ 

فممتجارة  خارجية دورا فعاال وىاما جدا في تحقيؽ التنمية االقتصادية  المرجوة .نامية
وتسييؿ عممية دفعيا ، كما تسيؿ عممية النمو االقتصادي الذي يحقؽ انتعاش في 

  .االقتصاد الوطني 
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 :مقدمة

تعتبر النقود أداة لمتداول و تحظى بالقبول العام إذا كانـت عممـة وطنيـة داخـل البمـد، أمـا في 
 ظل االنفتاح االقتصادي الذي تعيشو االقتصـاديات العالميـة، و تشـابك العالقـات االقتصـادية
وارتفاع معدالت التبادل التجاري، وتعدد العمالت المتداولـة، توجـب وجـود آليـة واضـحة يـتم 
من خالليا تقييم كل عممة من العمالت المتداولة مقابـل العمـالت األخـرى، و يطمـق عمـى 

إن ألسعار الصرف دورا أساسيا في الحياة االقتصادية  .ىـذه اآللية تسمية سعر الصرف
اليوميـة ممـا يفضـي بجزمنـا بأنـو ليس ىناك مجتمع يعيش بمنأى عن التـأثر بـالتغيرات 

الطارئـة فـي سـوق صـرف العمـالت، والذي يزيد من فعالية سعر الصرف ىو طابع العالمية 
الذي تتسـم بـو أسـواق الصـرف، و عمـى ىذا األساس أصبح المجتمع االقتصادي يعيش 

تحوالت فـي األنظمـة النقديـة، حيـث انتقـل مـن سعر الصرف الذىبي إلى نظام استقرار أسعار 
مـن خالل ىذا فإن سعر الصرف يعد مؤشرا ىاما .الصرف ثـم نظـام تعـويم أسـعار الصـرف 

و متغيرا أساسيا لـو بـالغ األثـر فـي رخـاء بمـد معين و نظرا لما لو من أىمية كبرى جعل 
فقـد اعتبـر أداة ربط بين االقتصاد المفتوح و باقي . العديد من اآلراء تختمـف حـول ماىيتـو 

اقتصاديات العـالم، كمـا يمعـب فـي الوقـت نفسـو دورا بارزا في قدرة االقتصـاد التنافسـي ، و 
و ييـدف أيضـا . بالتـالي فـي وضـعية ميـزان المـدفوعات ومعـدالت التضخم و النمو الحقيقـي 

. لممسـاىمة فـي تحقيـق مجموعـة مـن األىـداف سعر الصرف عمى استقرار حركية االقتصاد
وال ننسى أن معظم النظريـات الحديثـة كشـفت النقـاب عمـى مـدى تـأثير . االقتصادية والمالية

شيد عقد الثمانينات تغيرات عديدة في البنية االقتصـادية الدوليـة مـن تـدىور فـي معـ دل 
النمو االقتصادي في الدول الصناعية، و منيا ضـعف التجـارة الدوليـة وانييـار أسـعار المـواد 
األولية و انعكس ذلك عمى الدول النامية و منيا الجزائـر، فقـد عـان االقتصـاد الجزائـري مـن 
تدني معدل النمو االقتصادي و ارتفاع عجـز الميزانيـة العامـة ، وارتفـاع معـدالت التضـخم و 

البطالة وتدىور الخدمات العامة لمدولـة، و تفـاقم عجـز ميـزان المـدفوعات و ارتفـاع حجـم 
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 بعـد 1988بدأت الجزائر في انتيـاج سياسـة إصـالحية بدايـة مـن سـنة . المديونية الخارجية
 8 -دراسة حالة الجزائر– المقدمة العامة أثر تغيرات سعر الصرف عمى الميزان التجاري 

 التـي أثـرت بشـكل مباشـر حيـث تـدىورت الوضـعية 1986استفحال األزمة االقتصادية لعام 
االقتصادية متمثمة في انخفـاض إجمـالي النـاتج المحمـي الحقيقـي خـارج المحروقـات بنسـبة 

 ،و تـأثرت الوضـعية الماليـة لممؤسسـات 1991-1986فـي المتوسـط خـالل الفتـرة % 5.1
العمومية نتيجة القوانين المفروضـة عمـى األسـعار و تسـريح العمـال ممـا أدى إلـى انسـياب 
الميارات و الكفاءات إلى القطاعات األخرى و خاصة القطـاع الخـاص، و بالتـالي جـاءت 
فتـرة التحوالت التي زادت من األزمة و أصبحت الطاقة الماليـة لمجزائـر مرىقـة مـن جـراء 
تـدفق األموال لتظير المؤسسات و بقية المتطمبـات خاصـة مـع التغييـر الـذي طـرأ عمـى 

 الذي فتح الباب واسـعا أمـام المبـادرات ا 1989السياسـة االقتصادية الجزائرية عقب دستور 
لخاصـة مـا جعل الدخول إلى مرحمة اقتصاد السوق تم في ظروف مغايرة لمـا قبـل 

اإلصـالحات حيـث أنـو صدرت مجموعة من القوانين و المراسيم التي تصب في اتجاه تعميـق 
 تغيـرات مؤسسـاتية 2002 إلى 1990و قـد عرفـت المرحمة التي امتدت من . اإلصـالح 

وىيكميـة عمـى مسـتويات عـدة نتيجة اإلصالحات الموسعة التي أبرمتيا الحكومة الجزائرية مـع 
 1986مؤسسـات النقـد الدوليـة بغيـة تعميق اإلصالحات التي انطمقت فييا ابتـداء مـن سـنة 

لالنتقـال مـن اقتصـاد مركـزي موجو إلى اقتصاد السوق، ييدف لمتخفيف من أثر المديونيـة 
الخارجيـة، وتـوفير التمويـل الـالزم لمقطاعات االقتصادية من أجل العودة إلى توازنات 
االقتصـاد الكمـي، مـن خـالل الـتحكم أكثـر الصرف األجنبي لمواجية متطمبات التنمية 

في حجم الكتمة النقدية و االستقرار في األسعار وأسعار . االقتصادية و االجتماعية 
الصـرف، و رفـع احتيـاطي الدولـة مـن تتميز العالقات التجارية الجزائرية بخاصية ىامة حيث 

فيـتم تحصـيل % ،98تعتمـد فـي صـادراتيا عمـى قطـاع المحروقات بنسبة كبيـرة أي حـوالي 
قيمتيـا بالـدوالر األمريكـي، أمـا الواردات فإن معظميا من منطقة األورو، و بالتالي التصدير 
يكـون بعممـة مرتفعـة و االسـتيراد بعممة منخفضة، و ىذا ناتج عما يشيده الدوالر األمريكي 
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مـن انخفـاض أمـام العممـة األوروبيـة الموحدة و التي حققت نجاحا كبيرا و أصحبت بـديال لـو 
فـي مجمـل المعـامالت الدوليـة، ممـا جعل الجزائر في مواجية المشاكل المترتبة عن الفرق 
في قيمـة العمـالت، و مـن بينيـا ضـعف القدرة الشرائية لعائداتيا النفطية أمام ارتفاع فاتورة 

الميـزان الت جـاري ىـو المؤشـر الذي يقيس مجمل الفرق بين قيمة الصادرات . الـواردات 
وقيمة الـواردات الخاصـة بالسـمع والخـدمات فـي الدولة، وىو واحد من مكونات ميزان 

المدفوعات وبيذا يعطي نظـرة ثاقبـة عـن الضـغوط التـي المقدمة العامة أثر تغيرات سعر 
تتعرض ليا العممة ومنو فإن حركة  9 -دراسة حالة الجزائر– الصرف عمى الميزان التجاري 

الصرف عالميـا تـؤثر عمـى حصـيمة صـادرات الجزائـر و عمى قيمة المدفوعات عن الواردات 
الجزائرية مـن الـدول األجنبيـة، و عمـى ضـوء مـا سـبق ندرك أىمية دراسة أثر تقمبات سعر 

ولتدعيم ىذه الدراسة و إبراز مكانتيا العممية قمنا  :اإلشكالية .الصرف عمى الميزان التجاري
 ىـو خارجية التجارةإن دراسة تغيرات سعر الصرف و أثـر ذلـك عمـى ال: بطرح اإلشكال التالي

موضـوع بحثنـا ما ىو أثر تغيـرات سـعر الصـرف الـدينار الجزائـري بالنسـبة لموحـدة النقديـة 
جزائـر  ال فـيخارجية التجارةوبالنسـبة لمـدوالر األمريكـي عمـى ال (األورو)الجزائر؟ األوروبيـة 

إلى جانب ىذه اإلشكالية العامة و من أجل اإللمام بموضـوع الدراسـة، فقـد حصـرنا الموضـوع 
في األسئمة التالية 

ما مدى تأثير سعر الصرف - ما ىي المراحل التي مر بيا سعر الصرف في الجزائر؟ -:
ىل - في الجزائر بصفة خاصة؟ خارجية التجارة بصـفة عامـة و عمـى الخارجية التجارةعمى ال

 الجزائري في خارجية التجارةيؤثر تغير سعر صـرف الـدينار الجزائـري بالنسـبة لـألورو عمـى ال
ىل يؤثر تغير سعر صرف الدينار الجزائـري بالنسـبة لمـدوالر األمريكـي - المدى الطويل؟ 

 الجزائري في المدى الطويل ؟ يؤثر تغير سعر صرف الدينار خارجية التجارةعمـى ال
  الجزائري في المدى الطويل ؟خارجية التجارةالجزائـري بالنسـبة لمـدوالر األمريكـي عمـى ال
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  :الفرضيات-

  خارجية التجارةالمقدمة العامة أثر تغيرات سعر الصرف عمى ال :قمنا بوضع أربع فرضيات

توجد عالقة * .خارجية التجارةتوجد عالقة في المـدى الطويـل بـين سـعر صـرف األورو و ال 
توجد * . الجزائريخارجية التجارةفي المدى الطويـل بـين سـعر صـرف الـدوالر األمريكـي ال

 * . الجزائريخارجية التجارةعالقـة سـببية بـين سـعري صـرف األورو و الـدوالر و رصـيد ال

يعتبر من   :أسباب اختيار الموضوع .تنويع االقتصاد حل أنسب لمشكمة الفوارق بين العمالت
الموضوع يندرج   .المواضيع الحيوية و الميمة في مظيرىا، المعقدة في تحميميا و دراستيا

غيرنا، كل ىذا حفزنا إلى  في إطار التخصـص فـنحن مسـتيدفون بيـذه التسـاؤالت أكثـر مـن
 و خارجية التجارةالحرص عمى دراسة سعر الصـرف و ال  . اقتحام أصوار ىذا الموضوع

رغبة شخصية لمبحث في مختمف التطورات و   .عمى الثاني معرفـة مـدى تـأثير األول
 .صرف الدينار الجزائري المنعرجات الحاسمة التـي مـر بيـا سـعر


