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 الملتقى الوطنً

تطور سٌاسات سعر صرف الدٌنار الجزائري وإنعكاساتها على 
 االقتصاد الجزائري

أثر سعر الصرف على مٌزان 

 المدفوعات الجزائري



 الملخص :

احمللي من  تعترب سياسة سعر الصرف من أىم أدوات السياسات االقتصادية الكلية اليت تشكل آلية فعالة حلماية االقتصاد
 الصدمات اخلارجية، كما أنو يعترب حلقة الوصل يف العالقات االقتصادية الدولية وأحد العناصر األساسية يف توجيو أيّة دولة دلعامالهتا

ت اخلاررنةإجتاه معاجلة اختالل مدفوعاهتا اخلارجية، وعليو فقد استهدفت دراستنا ىذه اىل قياس أثر سعر الصرف على ميزان ادلدفوعا
( وىذا من خالل دراسة آفاق سياسة التخفيض يف العملة ادلنتهجة من قبل السلطات 2013-2000اجلزائري خالل الفرتة )

 النقدية ادلعنية وأبعادىا االقتصادية اليت يزول مبقتضاىا االختالل يف سلنلف أرصدة ميزان ادلدفوعات.

Abstract:The exchange rate policy of the most important macroeconomic policy tools that are 

an effective mechanism to protect the domestic economy from external shocks.It is a link in 

international economic relations an essential element in any country's foreign transactions towards 

the balance of payments.Therefore, this study was designed to measure the impact of the exchange 

rate on the balance of payments of Algeria through period (2000-2013) and by studying the 

reduction in currency policy lesions and pursued by the monetary authorities concerned and the 

economic dimensions of ending whereby the imbalance in different balances of the balance of 

payments. 
 

 ادليزان التجاري.سعر الصرف، ميزان ادلدفوعات، الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة :

على سحسٌن العمليات اجلارية، والعمليات الرأمسالية من خالل دف اجلزائر إىل سحسٌن وععية ادلدفوعات الذي يتوقف بدرجة كبًنة هت
حيث يعّد سعر صرفها مبثابة ادلرآة العاكسة للوعع االقتصادي داخليا ، إنتاجها سياسة الرقابة على الصرف وختفيض قيمة العملة

، وغرعنا من ىذه ادلالية والنقدية ادلتبعةسس االقتصادية والسياسية و السعر تعد انعكاسا دلدى سالمة األوخارجيا وقوة واستقرار ىذا 
الدراسة ىو توعيح العالقة ادلوجودة بٌن تغًنات اسعار صرف الدينار وميزان ادلدفوعات حيث سنتطرق يف بادئ األمر اىل التعريف 

يف معاجلة مدى فعالية سياسة سعر الصرف بسعر الصرف وانظمتو اعافة اىل ماىية ميزان ادلدفوعات وىيكلو وباالخًن سنرى 
 تغًن اسعار الصرف على سلتلف حسابات ميزان ادلدفوعات.اثر بدراسة االختالل اخلارجي وذلك 

 سعار صرف الدينار اجلزائري ؟  أر ميزان ادلدفوعات بتغًّن فما مدى تأثّ   -

 

 سعر الصرف :مفاهيم عامة حول –أوال 

وىو نسبة مبادلة عملة دولة بعملة أخرى أي عدد الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها تعريف سعر الصر ف : 1-1
 (1)للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى 

 وىناك طريقتٌن لتسعًن العمالت :  

 .التسعًن ادلباشر : وىو عدد الوحدات من العملة االجنبية اليت رنب دفعها للحصول على عملة زللية 
 باشر : وىو عدد الوحدات من العملة احمللية اليت رنب دفعها للحصول على عملة اجنبية، ومعظم الدول التسعًن غًن ادل

 (2)تستعمل طريقة التسعًن األخًنة مبا فيها اجلزائر 
 صيغ سعر الصرف : -1-2

: وىو عبارة عن مقياس لقيمة عملة أحد البلدان مقارنة بعملة بلد آخر خالل فرتة زمنية  سعر الصرف االسمي - أ
 .(3)ما بٌن البلدين  معينة دون األخذ بعٌن االعتبار القوة الشرائية من سلع وخدمات

وسعر الصرف ادلوازي  وينقسم سعر الصرف االمسي إىل سعر الصريف الرمسي أي ادلعمول بو فيما سنص ادلبادالت اجلارية الرمسية،
 ادلعمول بو يف األسواق ادلوازية. وىذا يعين وجود أكثر من سعر صرف امسي يف نفس الوقت وبنفس العملة ويف نفس البلد.

 وىو مؤشر مرجح رنمع بٌن كل من تقلبات سعر الصرف االمسي وتباين معدالت  : سعر الصرف الحقيقي - ب
 وشنكن التعبًن عنو بالعالقة :. (4)التضخم

  
    

 
 



q سعر الصرف احلقيقي : 
e سعر الصرف اإلمسي : 

P* مؤشر األسعار احمللية : 
P مؤشر األسعار األجنبية : 

 وىو يسمح بقياس أسعار الصرف على ميزان ادلدفوعات وكذا معرفة مستوى القدرة التنافسية ألسعار سلع الدولة.
: ويعرب عنو بقياس متوسط التغًن يف سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عمالت أخرى يف فرتة زمنية  سعر الصرف الفعلي -ت

ما، أو أنو عدد الوحدات من العملة احمللية فعليا أو مقبولة لقاء معاملة دولية قيمتها وحدة واحدة متضمنة يف ذلك التعريفة 
 عان من سعر الصرف الفعلي :اجلمركية والرسوم واإلعانات ادلالية وعليها يتواجد نو 

 ( سعر الصرف الفعلي للصادراتEERx وىو عدد وحدات العملة احمللية اليت شنكن أن سحصل مقابل قيمة دوالرا : )
واحدا من الصادرات مع مراعاة ما يرتبط هبذه الصادرات من رسوم ودعوم وجبايات إعافية وأسعار صرف خاصة ودعوم 

 .(5)وغًن ذلك من التدابًن ادلالية والضريبية التيي تؤثر يف الصادرات  االنتاج الداخلية يف الصادرات
  سعر الصرف الفعلي للواردات(EERm)  ىو عدد وحدات العملة احمللية اليت تدفع مقابل ما قيمتو دوالرا واحدا من :

ئدة على ودائع االستًناد وغًنىا من الواردات على ان يؤخذ يف االعتبار التعريفات اجلمركية والرسوم واجلبايات االعافية والفا
 .التدابًن اليت تؤثر على سعر الواردات

 : ويشمل سعر الصرف الفعلي متعدد األطراف -ث
  سعر الصرف الفعلي االمسي(neer)وال (6): وىو متوسط مربح ألسعار الصرف االمسية زلتسبا بالقياس إىل فرتة األساس ،

العامة يف البلد ادلعين إزاء نظائرىا يف بالد الشركاء التجاريٌن وشنكن حسابو على أساس يأخذ يف احلسبان اجتاىات االسعار 
 تغًن ادليزان التجاري بالشكل التايل :

    (   )  (           )   

 حيث :
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 سعر الصرف الفعلي ادلرجح للصادرات 
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 سعر الصرف الفعلي ادلرجح للواردات    



  سعر الصرف الفعلي احلقيقي(reer) وىو يقيس كمية تغًن سعر صرف بلد معٌن اجتاه شركاءه التجاريٌن بالقياس اىل فرتة :
من ادلقاييس الشائعة أساس معينة وىو مؤشر معدل لسعر الصرف الفعلي االمسي على عوء حركات االسعار النسبية 

 (7)ة حلسابو ىي متوسط مرجح ألسعار الصرف ادلنخفضة للشريك التجاري وفقا للمعادلة التالي
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 : مؤشر سعر الصرف االمسي   حيث   

 : مؤشر أسعار االستهالك    

 متعامل اقتصادي رئيسي. nيعكس ىيكل ادلبادالت بٌن دولتٌن حبدود :     

 

 

: نظام الصرف ىو اإلطار القانوين الذي يتحدد فيو سعر الصرف واآللية اليت تنظم ادلبادالت بٌن  أنظمة سعر الصرف -1-3
 سلتلف العمالت ويتمثل يف نظامٌن :

: يف ىذا النظام تكون العالقة بٌن العمالت زلددة إداريا وبطريقة نظرية باتفاق بٌن  نظام سعر الصرف الثابت - أ
أساس معطيات اقتصادية وكذلك سياسية وقد ساد ىذا النظام قدشنا يف ظل  السلطات النقدية دلختلف الدول على

قاعدة الذىب حيث يتحدد السعر بٌن العمالت على أساس نسبة ما سحويو كل عملة من الذىب ومع تطور النظام 
 النقدي الدويل تطور األساس واصبح االستناد اىل عملة اجنبية او سلة العمالت وذلك سحت اشراف الدولة.

بعد إلغاء قاعدة الذىب وفتح اجملال حلرية  1973: أنشئ ىذا النظام يف سنة  نظام سعر الصرف العائم )المرن ( - ب
حركات تفاعل العرض والطلب من العمالت االجنبية يف سوق الصرف دون تدخل السلطات النقدية ليكتسي مرونة 

خل يف حالة ما اذا إجتو سعر صرف عملتها يف غًن االجتاه أكرب، وىذا ما يطلق عليو بالتعوًن. وقد تلجأ الدولة اىل التد
 ادلرغوب فيو وىذا ما يسمى بالتعوًن ادلدار وىو معتمد مع الوعع النقدي احلايل.

 ميزانالمدفوعات :مفاهيم عامة حول –ثانيا 

وىو سجل زلاسيب يقيد فيو مجيع التدفقات )ادلعامالت( ادلالية واالقتصادية )سلع، خدمات،  تعريف ميزان المدفوعات : -2-1
 حركة رؤوس االموال والعمالة( بٌن ادلتعاملٌن االقتصاديٌن ادلقيمٌن وغًن ادلقيمٌن يف الدولة خالل فرتة زمنية معينة

: يقسم ميزان ادلدفوعات إىل حسابات أو موازين فرعية حبيث تضم كل منها رلموعة من  هيكل ميزان المدفوعات -2-2
 ادلعامالت االقتصادية وادلالية ادلتماثلة من حيث الطبيعة على النحو التايل :



عمليات او احلساب اجلاري ويعترب من أىم مكونات ميزان ادلدفوعات ويشمل ىذا احلساب كل ال حسبات العمليات الجارية : -أ
 ، ويضم :(8)اليت ذلا تأثًن على حجم الدخل الوطين

  ادليزان التجاري : ويسمى أيضا ميزان التجارة اخلارجية ويشمل مجيع الصادرات االستهالكية واالنتاجية ادلقيدة
)ال تتضمن مصاريف النقل والتأمٌن وادلصاريف ادلتعلقة هبا( وكذا مجيع الواردات ادلقيدة  FOBحسب طريقة 
)تتضمن تكاليف الشحن والنقل والتأمٌن( ويطلق اصطالحا على الفرق بٌن قيميت  CAFحسب طريقة 

 الصادرات والواردات من السلع مبيزان العمليات ادلنظورة.
 رة غًن ادلنظورة من نقل، تأمٌن السياحة وخدمات البنوك إعافة إىل عوائد ميزان اخلدمات : ويضم عمليات التجا

 االستثمارات واليت تقوم هبا الدولة مع الدول األخرى.
  حساب التحويالت األحادية : ويضم كافة ادلبادالت اليت تتم بٌن الدولة واخلارج دون مقابل وتشمل اذلبات

 والتعويضات اخلاصة واحلكومية.

زنوي ىذا احلساب مجيع ادلعامالت الدولية اليت يرتتب عنها انتقال رأس ادلال سواء كانت أصوال  أس المال :حسابات ر  -ب
 ينقسم اىل قسمٌن "حقيقية أو مالية من دولة ألخرى وعادة ما 

  حساب رأس ادلال طويل األجل : وىي اليت تتجاوز السنة كالقروض التجارية عند التصدير وعند االستًناد
 واالستثمارات ادلباشرة واالوراق ادلالية )أسهم وسندات( اي بيعها وشراءىا من واىل اخلارج.

  حساب رأس ادلال قصًن األجل : وىي اليت ال تتجاوز السنة مثل الودائع واالوراق ادلالية والقروض قصًنة األجل
 للقطاع البنكي والالبنكي والقطاع الرمسي.

 يالت( : يضم احلساب صايف التغًنات الدولية الرمسية والتغًنات يف االصول حساب التسويات الرمسية )التعد
واخلصوم الدولية للسلطات النقدية الرمسية للدولة خالل السنة والغرض منو ىو التسوية احلسابية دليزان ادلدفوعات 

ب اخلاصة وحصة وذلك عن طريق سحركات االحتياطات الدولية )الذىب، العمالت القابلة للتحويل، حقوق السح
 البلد يف ادلؤسسات الدولية( يف حاليت العجز أو الفائض.

 : (2213-2222)ميزان المدفوعات وأثر سعر صرف الدينار على تطورات  -ثالثا 

ليصبح ابتداء  نتقال من نظام سعر الصرف الثابتإىل نظام التعوًن ادلوجوعدة تطورات متتالية، مباجلزائر  عرف نظام الصرف
يل ىو إقامة فمن مجلة اإلجراءات ادلتفق عليها بٌن اجلزائر وصندوق النقد الدو  ،نظاما حقيقيا لسعر الصرف 1996في من جان

ادلؤرخ يف  95/08حيث أصبح ذلا احلق يف التعامل فيما بينها بالعمالت األجنبية وفقا للقرار ك سوق صرف بٌن البنو 
 .2013-2000لدينار اجلزائري مقابل الدوالر خالل الفرتة ، واجلدول أسفلو يوعح تطور سعر صرف ا23/12/1995



 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 سعر انصرف 75,28 77,26 79,7 77,36 72,1 73,4 72,64 69,36 64,58 72,65 74,4 72,85 77,6 79,4

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :

 
نتيجة لرتاجع الدوالر  2008طوال الفرتة مع اخنفاض بسيط سنة  شهد سعر صرف العملة الوطنية للجزائر استقرارا مقابل الدوالر

 (.9)كبسبب األزمة ادلالية العادلية، وذلك يرجع النتهاج الدولة سياسة تثبيت سعر الصرف آنذا

 خالل فرتة زلل الدراسة وععية ميزان ادلدفوعات الدولة يف تعديل ميزان ادلدفوعات سنقوم بعرضالصرف ودلعرفة مدى جناعة سياسة 
 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,85 12,3 17,76 12,15 0,39 34,45 30,54 28,95 21,18 11,12 8,85 4,36 7,06 8,9 
رصيذ انميزان 

 انجاري

-0,72 -0,25 2,38 3,18 3,46 2,54 -0,99 -11,22 -4,23 -1,87 -1,37 -0,71 -0,85 -1,4 
رصيذ انميزان 

 انرأسماني

0,13 12,06 20,14 15,33 3,85 36,99 29,55 17,73 16,95 9,25 7,48 3,65 6,19 7,5 
رصيذ ميزان 

 انكهي

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :

 
 2008اىل سنة  2000حيث عرفا سحسنا ملحوظا بٌن سنة  ىناك توافق بٌن رصيد ادليزان اجلاري ورصيد ادليزان الكلينالحظ ان 
بعكس رصيد ادليزان الرامسايل والذي يتوافق العادلية مث يرجعا اىل التحسن بعد ذلك تداعيات االزمة االقتصاديةاثر بعد ذلك لينخفضا 

 .باعتماد أدوات وصفية وأحصائية وسنقوم بدراسة اثر سعر الصرف على عناصر ميزان ادلدفوعات كل على حدىعكسيا معهما، 
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 العمليات الجارية:حساب أثر سعر صرف الدينار على  -3-1

 الصادرات والواردات نويضم كال م: الميزان التجاري - أ
 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 انصادراث 21,7 19,09 18,71 24,47 32,22 46,3 54,74 60,59 78,59 45,19 57,1 72,89 71,7 65,6

 انىارداث 9,4 9,48 12,01 13,32 17,95 19,9 20,68 26,35 37,99 37,4 38,9 46,93 51,6 55,1

 انميزان انتجاري 12,3 9,61 6,7 11,5 14,27 26,5 34,06 34,24 40,6 7,78 18,2 25,96 20,2 10,5

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :

 

 

لكنها   والرمليار د 78.59لتصل اىل  2000سنة  والرمليار د 21.7عرفت  الصادراتتزايدا مستمرا حيث قدرت ب  -
من  %96.35نتيجة تقلص الطلب العادلي على احملروقات باعتبار ان نسبة  2009سنة  والرمليار د 45.19اخنفضت اىل 

و  2008دوالر هناية سنة  40دوالر اىل  150سعر الربميل للنفط من وذلك باخنفاض  الصادرات ىي صادرات احملروقات
 25.96ذلك اىل االرتفاع التدررني ويتحسن ادليزان التجاري بفائض قدره لتعود الصادرات بعد  ،2009دوالر لسنة  62.26
مبداخيل  2013و 2012دوالر للربميل، لكنها شهدت اخنفاعا طفيفا سنيت  113وسحسن سعر النفط  2011سنة والر مليار د
 109فط الذي وصل حدود على التوايل ويرجع ذلك ايضا اىل اخنفاض سعر الن والرمليار د 65.6و والرمليار د 71.7قدرىا 

 .2013دوالر سنة 
 والرمليار د 0.61ونفس التغيًن طرأ على صادرات خارج احملروقات أين عرف سحسنا من بداية األلفية الثالثة حيث انتقل من  -

اثر االزمة االقتصادية  2009سنة  والرمليار د 1.07لينخفض بعدىا اىل  2008سنة  دوالرمليار  1.94اىل  2000سنة 
، ومع ذلك يبقى ىيكل الصادرات خارج احملروقات ععيف جدا ال حسب اجلدول ادلوايل العادلية مث يبدأ بالتحسن تدررنيا بعد ذلك

 من امجايل الصادرات. %3.5يتعدى نسبة 
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 الواردات الصادرات



 
 
 

 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,16 2,06 2,06 1,53 1,07 1,94 1,33 1,18 0,91 0,78 0,67 0,73 0,65 0,61 
صادراث خارج 

 انمحروقاث

0,1 0 0,53 0,46 -0,87 0,61 0,15 0,27 0,13 0,11 
-

 ـــ 0,04 0,08 0,06
انتغير في انصادراث 

 خارج انمحروقاث

3,29 2,87 2,83 2,68 2,37 2,47 2,20 2,16 1,96 2,42 2,74 3,90 3,40 2,81 

وسبت انصادراث خارج 

انمحروقاث مه 

 (%)انصادراث انكهيت

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :
االمجالية والصادرات خارج    (EXPT)على الصادرات (TXC)ودلعرفة أثر سعر الصرف للدينار اجلزائري وسنرمز لو  -

 كل على حدى سنقوم بارناد معادلة االحندار لكل منهما واليت ستفسر مدى ارتباطهما بسعر الصرف(XHH)احملروقات 
 بافرتاض أن :Eviews7باستخدام برنامج 

H0  :α = 0بٌن ادلتغًنين( خطية عالقةوجود ل)ال فرعية العدم 
H1 : α≠ 0 بٌن ادلتغًنين(خطية الفرعية البديلة )ىناك عالقة 

 انمقذروهى انعالقت بيه انمتغير انخارجي وانمتغير انذاخهي.αو 
 ( على التوايل :02( و)01فنتحصل على معادليت االحندار التاليتٌن حسب ادللحقٌن رقم )

 
 EXPT = 232.4 -2.49 TXC 

 H1وبالتايل نقبل فرعية  TCTT>أي  1.876> 1.356  : %10مبستوى اخلطأ ولدينا
ا تغًنات قيمة الصادرات وىي النسبة اليت شنكن لسعر صرف الدينار أن يفّسر هب22.68%ويقدر معامل التحديد بـــ 

 .الصادرات ىي صادرات نفطية مرتبطة إرتباطا وثيقا بتغًنات أسعار البرتول جلّ  باعتبار أنوىي نسبة ععيفة 
 XHH = 3.371 – 0.028 TXC 

 H0وبالتايل نقبل فرعية العدم  TCTT<أي  0.701<1.782  :%5مبستوى اخلطأ  وعند
تغًّنات  الصادرات خارج عئيلة جدا واليت يفّسر هبا تغًن سعر الصرف على  نسبة وىي %3.93يقدر معامل التحديد بـــ كما 

 احملروقات ويف معظمها صادرات ادلنتجات نصف ادلصنعة.
 :خالل الفرتة مع التغًن يف سعر الصرف اذا قارنا التغًنات يف حجم الواردات أما  -

 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 تغير سعر انصرف ـــ 1,98 2,44 2,34- 5,3- 1,3 0,72- 3,28- 4,76- 8,1 2 0,3- 3,15 1,83

 تغير انىارداث ـــ 0,08 2,53 1,31 4,63 1,91 0,82 5,67 11,64 0,59- 1,49 8,04 4,64 3,56

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :



اي العالقة  صاديةالتغًن يف سعر الصرف وىذا ما يتوافق مع النظريات االقتالواردات ىو عكس اجتاه التغًن فياجتاه جند أن 
 مبعىن انو كلما ارتفع )اخنفض( سعر الصرف كلما اخنفضت )ارتفعت( قيمة الواردات.عكسية بينهما 

اجهة االزمة االقتصادية اعافة اىل ان الواردات قد اخنفضت يف السنوات االخًنة وىذا سحت أثر االجراءات احلذرة ادلتخذة دلو 
جرّاء اننخفاض أسعار العديد من العادلية ومّت ذلك بالتأثًن على الطلب على الواردات بتخفيض قيمة الدينار اجلزائري 

. اما معدالت التغطية للواردات بالصادرات تبقى دائما احتياطي البلد من العمالت الصعبةوحفاظا كذلك على ادلنتجات، 
 أكرب من الواحد.

حسب حسب معادلة االحندار التالية  (IMPORT)والدراسة االحصائية ستبٌن أثر تغًن سعر الصرف على الواردات 
 :( 03ادللحق رقم )

 IMPORT = 54.84 -0.357 TXC 
 H1فرعية الوبالتايل نقبل  TCTT>أي  1.982>1.356  : %10وعند مبستوى اخلطأ 

النسبة اليت شنكن لسعر صرف الدينار اجلزائري ان يفّسر هبا تغًنات وىي %58.27كما يقدر معامل التحديد بـــ 
ة وعليو ض من العملة احملليسيخفّ يف سعر صرف الدينار اجلزائري ارتفاع حبكم ان ايّ  الواردات وىي نسبة كبًنة ايضا

 .سيتم خفض حجم الواردات
 الصادراتالنسبة اليت شنكن لسعر صرف الدينار أن يفّسر هبا تغًنات قيمة 

 
حسب ادللحق رقم فتحصلنا على معادلة االحندار التالية (BC)وفيما سنص أثر سعر الصرف على رصيد ادليزان التجاري  -

(04 ): 
 BC = 177.19 – 2.126 TXC 

 H1وبالتايل نقبل الفرعية  TCTT>أي  1.982 > 1.782  :%05وعند مبستوى اخلطأ 
 ان التجاري باثر سعر صرف الدينار.نسبة تفسًن تغًن رصيد ادليز وىي  %61.57كما يقدر معامل التحديد بـــ 

 
 جزءا ىاما من ميزان ادلدفوعات وكانت تطوراتو كاآليت :ويعّد  ميزان الخدمات : - ب

 
 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-7,9 -7,13 -8,81 -8,34 -8,7 -7,59 -4,09 -2,2 -2,27 -2,01 -1,35 -1,18 -1,53 -1,5 
صافي خذماث 

 غير انعىامم

-4,16 -3,91 -2,04 -0,37 -1,32 -1,34 -1,83 -4,52 -5,08 -3,6 -2,7 -2,23 -1,69 -2,7 
صافي دخم 

 انعىامم
-

12,06 -11,04 -10,85 -8,71 -10,02 -8,93 -5,92 -6,72 -7,35 -5,61 -4,05 -3,41 -3,22 -4,2 
ميزان رصيذ 

 انخذماث

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :

 



 
 

 ومتثيلهم البياين كاآليت :

 
 

إذ يالحظ أن رصيد ميزان اخلدمات سّجل عجزا على طول ىذه الفرتة الن التدفقات اخلارجة كانت اكرب من التدفقات الداخلة، 
، وادىن نسبة كانت يف 12.06حيث بلغت  2013مليار والر وأعلى نسبة عجز سجلت يف  7.29قدر متوسط العجز بـــ 

مليار دوالر، ويرجع السبب اىل اعتماد اجلزائر على خدمات الدول األخرى كنقل صادرات البرتول وكراء  3.22بــــ  2001
 الطائرات وبعثات التكوين اىل اخلارج والعالج اىل اخلارج ... اخل

 (:05حسب ادللحق رقم )أسعار الصرف  تبٌن عالقتو مع تغًن  (SBSRVC)ة االحندار التالية لرصيد ميزان اخلدماتومعادل
 SBSRVC = -15.331 +0.108 TXC 

كما يقدر     H0وبالتايل نقبل فرعية العدم  TCTT<أي  0.513< 1.782  : %5وعند مبستوى اخلطأ 
وىي النسبة اليت يفسر هبا سعر صرف الدينار تغًنات رصيد رصيد ميزان اخلدمات، إذن  %2.14معامل التحديد بـــ 

فسعر الصرف مل يكن لو دور يف سحديد رصيد ميزان اخلدمات، وبالرغم من التصحيحات اذليكلية لتحرير التجارة 
على اخلدمات اخلارجية أكثر ة مل تسجل سحسن يف ىذه ادلرحلة وىذا يعود العتماد اجلزائر واخلدمات فإن ىذه االخًن 

 للخارج.من تقدشنها خلدمات 
 وشهدت تذبذبا على طول الفرتة حسب اجلدول ادلوايل: حساب التحويالت االحادية -ج 

 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 صافي انتحىيالث 0,8 0,67 1,07 1,75 2,46 2,06 1,61 2,22 2,78 2,63 2,65 2,65 3,17 2,44

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :

 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 2000-2013تطور رصيد ميزان الخدمات للفترة مابين 

 رصيد ميزان الخدمات صافي دخل العوامل صافي خدمات غير العوامل



 
 

وكانت مستقرة نوعا ما بالسنوات االخًنة وقد مثّلت ترحيل ادلعاشات والتقاعد اكرب حصة يف التحويالت اجلارية، وعن 
( 06حسب ادللحق رقم )وعالقتو بسعر الصرف استنتجنا ادلعادلة التالية (TRANS)معادلة االحندار لصايف التحويالت 

: 
 TRANS = 7.459 – 0.072 TXC 

كما يقدر     H0نقبل فرعية العدم  وعليو TCTT<أي  1.425< 1.782  : %5وعند مبستوى اخلطأ 
 يفّسر هبا تغًن صايف التحويالت .ععيفة اليت شنكن لسعر الصرف ان ايضا نسبة وىي %14.48ـ معامل التحديد بــ

جتدر االشارة اىل ان بعد تقليص ادلديونية اخلارجية الذي اكتمل قبل رليئ االزمة ادلالية الدولية، اصبح رصيد ميزان و  -
 11ادلدفوعات اجلاري العنصر احملوري لوععية ميزان ادلدفوعات اخلارجية للجزائر.

 المال :رأس أثر سعر صرف الدينار على حساب  -3-2
 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,87 1,52 2,05 3,48 2,55 2,49 1,39 1,76 1,06 0,62 0,62 0,97 1,18 0,4 
االستثماراث 

 انمباشرة

-0,16 -0,62 -1,08 0,14 1,52 -0,43 -0,77 -11,89 
-

3,05 -2,23 -1,38 -1,32 -1,99 -2 
 انراسمال

 انرسمي 

-2,43 -1,14 1,41 -0,44 -0,6 0,48 -1,61 -1,08 
-

2,24 -0,26 -0,61 -0,36 -0,06 0,2 
قروض قصيرة 

 وخطأ انسهى األجم

-0,72 -0,25 2,38 3,18 3,46 2,54 -0,99 -11,22 
-

4,23 -1,87 -1,37 -0,71 -0,87 -1,4 
 رصيذ ميزان

 رأس انمال  

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des information: المصدر

كانت والزالت ادليزة الغالبة ذلذا احلساب العجز الدائم، ويعود السبب اىل نقص تدفقات رؤوس االموال االجنبية اىل 
وكان التحسن رلسدا يف تقليص حجم الداخل يف مقابل تدفقات كبًنة خارجة تتمثل يف خدمة الديون اليت ىي يف تزايد مستمر، 

 1.39والذي عرف ارتفاعا زلسوسا لالستثمارات ادلباشرة آنذاك حيث انتقلت من  2011اىل  2008العجز فقط خاصة سنوات 
 . وىذا ما يوعحو التمثيل البياين التايل :2009مليار دوالر سنة  2.49اىل  2007مليار دوالر سنة 
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 ( :07التاليةحسب ادللحق رقم )(SCAP)لبسيطة لرصيد رأس ادلال معادلة االحندار اومن خالل 

 SCAP = 5.913 – 0.091 TXC 

يقدر معامل و H0نقبل فرعية العدم  وعليو TCTT<أي  0.351< 1.782  : %5وعند مبستوى اخلطأ 
النظريات عئيلة جدا اليت تفّسر هبا رصيد ميزان رأس ادلال، وىو ما ينايف نسبة كذلك وىي  %1.016ـ التحديد بــ

كبًن لتغًن سعر الصرف على االستثمار ادلباشر اقتصاديا، ولكن ىنا واحصائيا ال   االقتصادية اليت تؤكد على وجود أثر
 يظهر ذلك العتبار ان مساذنة ىذا االخًن زىيد يف تكوين رصيد العمليات الرامسالية يف ميزان ادلدفوعات اجلزائري.

 

 اثر سعر الصرف على الميزان الكلي )ميزان المدفوعات( 3-3

بعد ان قمنا بفحص سلتلف ارصدة ميزان ادلدفوعات سنطّلع اآلن على الرصيد الكلي الذي يضم كل االرصدة اليت سبق 
 دراستها 

 انسىىاث 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 رصيذ انميزان انكهي 7,5 6,19 3,65 7,48 9,25 17 17,73 29,55 36,99 3,85 15,3 20,14 12,1 0,13

 ـــ 1,31- 2,54- 3,83 1,77 7,7 0,78 11,82 7,44 33,14- 11,5 4,81 8,08- 11,9-
انتغير في رصيذ 

 انميزان انكهي

 تغير سعر انصرف ـــ 1,98 2,44 2,34- 5,3- 1,3 0,72- 3,28- 4,76- 8,1 2 0,3- 3,15 1,83

 Ministère des finances/DGPP/Direction du recueil des informationالمصدر :
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 الراسمال الرسمي االستثمارات المباشرة

 رصيد ميزان رأس المال  قروض قصيرة األجل



 
دوالر  28.39سجل ميزان ادلدفوعات فوائض ىامة خالل الفرتة تناغما مع زيادة أسعار البرتول اليت انتقلت اسعاره من 

بفائض للميزان  2008دوالر للربميل بداية سنة  147مليار دوالر اىل  7.5بفائض يف ميزان ادلدفوعات قدره  2000للربميل سنة 
أععاف، ورغم ىذا التزايد غًن ادلسبوق يف رصيد ميزان ادلدفوعات  5رتفاع يقدر بـالتقريب أي بامليار دوالر،  36.99الكلي  بــ 

اىل  2000سنة دج/دوالر  75.28اال ان قيمة الدينار اجلزائري شهدت ارتفاع طفيف امام الدوالر لتلك الفرتة متنقال من 
يف أسواق الصرف العادلية متأثرا باألزمة ادلالية العادلية وىذا راجع لالخنفاض الشديد لقيمة الدوالر  2008سنة  دج/دوالر 64.58

عن السنة اليت (33.14-)بتسجيل ميزان ادلدفوعات أدىن مستوى لو باخنفاض قّدر بـ  2009رت نتائجا جلّية سنة هاليت ظ
 ،سبقتها

مليار دوالر على  20.14مليار دوالر و 15.3بفائض  2011و 2010ليعود رصيد ميزان ادلدفوعات بعد ىذا اىل االرتفاع سنة  
مليار دوالر على التوايل 11.9مليار دوالر و  8.08اجعبرت  2013و 2012التوايل لكن يعود اىل االخنفاض من جديد سنيت 

مليار دوالر سنة  55.1و 2012مليار دوالر سنة  51.6ري نتيجة ارتفاع الواردات )اخنفاض رصيد ادليزان التجاويرجع ذلك اىل 
 12.%7.3( مع تراجع ادلداخيل النفطية بنسبة 2013

من اجلدول والتمثيل البياين يظهر جليا لنا ان ىناك عالقة عكسية بٌن التغًن يف رصيد ميزان ادلدفوعات والتغًن يف سعر الصرف على 
 طول الفرتة.

حسب ادللحق  من خالل معادلة االحندار التالية (SBP)واحصائيا شنكن سحديد عالقة تطور سعر الصرف برصيد ميزان ادلدفوعات 
 : (08رقم )

 SBP = 175.58 – 2.187 TXC 

 H1فرعية النقبل  وعليو TCTT>أي  5.837>1.782: % 05وعند مبستوى اخلطأ 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

   2013-2000تطور تغيرات رصيد ميزان المدفوعات وسعر الصرف للفترة 

 التغير في سعر الصرف التغير في رصيد ميزان المدفوعات



تغًن سعر الصرف على تفّسر هبا كبًنة مقارنة بالنتائج السابقة واليتنسبة  وىي % 73.95ـ يقدر معامل التحديد بــو              
الرصيد الكلي دليزان  ادلدفوعات، ويرجع األثر االكرب لتغًن رصيد ادليزان التجاري وىذا االخًن يعترب العنصر احملوري لوععية تغًّن 

 13الذي اكتمل قبل رليء االزمة ادلالية الدولية.ميزان ادلدفوعات خاصة بعد تقليص ادلديونية اخلارجية 
 لخاتمة :ا

برتاجع  2009عرف ميزان ادلدفوعات تذبذبا على طول الفرتة خاصة يف السنوات االخًنة أين سّجل اخنفاعا كبًنا سنة 
دخول العامل حالة الركود االقتصادي بوقع و أسعار النفط ة الصادرات النفطية اليت تأثرتبقيم على اثر اخنفاضرصيد ادليزان التجاري 
يقوم بنك ت أسعار الصرف اليت ما يعين أن األثر األكرب لتغًن ميزان ادلدفوعات حقيقة ىي أسعار النفط وليساالزمة ادلالية العادلية، 

ذلك مبدأ التعوًن ادلدار ادلتفق اجلزائر بالتدخل يف سوقها لتثبيت سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدينار على ادلدى ادلتوسط ما ينايف ب
 عليو مع صندوق النقد الدويل.

بشكل كبًن  الذي ساىمو و   2013مليار دوالر هناية  194حيث قدر بـ  الصرف حتياطيالتسيًن العقالين الاعافة اىل 
سنوت  3لن يصمد اكثر من  ،من الناتج الداخلي اخلام%8وختفيض مستوى الديون العمومية اىل اخلارجية مقاومة الصدمات يف 

عجزا يف رصيد ميزان مدفوعات  دوالر للربميل والذي سيجل بذلك 50اذا ما ظل سعر النفط حاليا مادون  2015ابتداءا من سنة 
 1.32اين سّجل ميزان ادلدفوعات عجزا قّدر بـ  2014بلد احادي االنتاج، وقد ظهرت بوادره خالل السداسي االول من سنة 

 مليار دوالر. 193.2واخنفاض احتياطي الصرف اىل  مليار دوالر
واخًنا شنكن القول ان لسعر الصرف دور مهم يف تغًنات بعض حسابات ميزان ادلدفوعات ولكنو غًن كايف، اذ رنب ان 

 يدرج عمن اسرتاتيجية اقتصادية كلية لتحكم اآلثار االرنايب.
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