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إين رأيت أنه ما كتب أحدهم يف يومه كتااب إال قال يف غده، لو غري هذا 
لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، 
ولو ترك ذاك لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء 

 النقص على مجلة البشر.
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 "وإذ أتذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم"  أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيم

 -( 07اآلية ) -سورة إبراهيم 

والتقدير  أمحد هللا وأشكره على كل نعمه، على أن وفقين إلمتام هذا البحث، مث أتوجه خبالص الشكر
لألستاذ املشرف الدكتور أمحد ضيف على قبوله االشراف على هذا العمل، والذي شرفين إبشرافه على هذه 
األطروحة ومالحظاته املستمرة ونصائحه القيمة، وحرصه الدائم إلمتام هذا العمل وأحيي فيه روح التواضع 

 .واملعاملة الطيبة فجزاه هللا خريا

 .لدكتور ميلود وعيل على املساعدة إلجناز الدراسة القياسيةل االمتنانكما أتوجه جبزيل الشكر و 

وال يفوتين أن أتقدم ابلشكر والعرفان جلميع أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جلامعة 
 .سكيكدة

وتفضلهم بقراءهتا  كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل مجيع أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة األطروحة
 .ومناقشتها وإبداء مالحظاهتم وتوجيهاهتم لتكون ابلشكل العلمي الصحيح

 .كل من ساهم يف هذا البحث ومل يتسع املقام لذكرهم  أشكروأخريا 
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 :ملخص

ية املتغريات حيث أن تقلباته يف األسواق الدولية يؤثر على وضع ،يعترب سعر الصرف متغري اقتصادي له أثر واسع على توازن االقتصاد الكلي
-1980على غرار الواردات، وعليه جاءت دراستنا هبدف قياس أثر تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات خالل الفرتة ) االقتصادية الكلية

، حيث مت االعتماد على املتغريات ARDLالزمين املوزع  لإلبطاءوبتطبيق منوذج االحندار الذايت  Eviews10(، من خالل استخدام برانمج 2019
يؤثر على  الناتج احمللي اإلمجايل وأسعار النفط، وقد توصلت الدراسة إىل أن سعر الصرف احلقيقي الالواردات، سعر الصرف، هذا التأثري:  التالية ملعرفة

جم الواردات، عدم مرونته يف األجل الطويل، وابلتايل فإن ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري لن حيد من حإىل  الواردات اجلزائرية يف املدى القصري، إضافة
هامة ال ميكن وهذا ما يتناقض مع النظرية االقتصادية، وميكن تفسري ذلك أبن معظم الواردات يف اجلزائر هي سلع غذائية أساسية وسلع وسيطية وانتاجية 

العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل والواردات اجلزائرية طردية يف املدى القصري . كما أظهرت النتائج أن وجود بديل حملي هلا ماالستغناء عنها نظرا لعد
كما توصلت الدراسة إىل الواردات،  ما يتوافق مع النظرية االقتصادية فزايدة الدخل يؤدي إىل زايدة الطلب الكلي ومنه زايدة الطلب على والطويل، وهو 

وابلتايل  ،، حيث تعترب اجلباية البرتولية مصدر رئيسي لتمويل الوارداتزائرية يف املدى القصري والطويلت اجلبني أسعار النفط والواردا طردية عالقةوجود 
 فإن أي تقلب يف أسعار النفط سينعكس مباشرة على حجم الواردات اجلزائرية.

 مين املوزع، الناتج احمللي اإلمجايل، أسعار النفط.: سعر الصرف احلقيقي، الواردات اجلزائرية، االحندار الذايت لإلبطاء الز الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

The exchange rate is considered as an economic variable that has a wide impact on the macro-

economic balance, since its fluctuations in the international markets influence the status of the 

macro-economic variables similar to the imports; accordingly, our study has come in order to 

measure the impact of the fluctuations of Algerian dinar exchange rate on the imports during 

the period (1980-2019) through using Eviews10 and applying Autoregressive Distributed Lag 

model (ARDL). Where we relied on the following variables to know this impact: imports, 

exchange rate,  the growth domestic product and oil prices, the study found that the real 

exchange rate doesn't influence the Algerian imports in the short term, in addition to its 

insignificance in the long term; therefore, devaluating the Algerian dinar exchange rate won't 

limit the volume of imports which contradicts the economic theory, that can be interpreted that 

the majority of imports in Algeria are basic food commodities and important intermediate and 

productive goods that are indispensable due to the absence of a local alternative. The results 

have also shown that the relation between the growth domestic product and the Algerian imports 

is direct in both the short and the long terms which corresponds with the economic theory, for 

the income growth leads to the increase of the aggregate demand and then the increase of the 

demand for imports. The study also found a direct relation between the oil prices and the 

Algerian imports in both the short and the long terms, this result conforms to the specifications 

of the Algerian economy where the oil revenues are considered as a major source to finance the 

imports; therefore, any fluctuating in oil prices will directly reflect on the volume of the 

Algerian imports. 

Key words: The real exchange rate, the Algerian imports, Autoregressive Distributed Lag, 

growth domestic product, oil prices. 
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 فهرس اجلداول واألشكال البيانية

 فهرس اجلداول

 الصفحة البيان الرتقيم
 63 تكاليف إنتاجية سلعتني يف دولتني حسب آدم مسيث (01-2اجلدول رقم )
 65 ريكاردو ددافيتكاليف إنتاجية سلعتني يف دولتني حسب  (02-2اجلدول رقم )
تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفرتة  (01-3)اجلدول رقم 

(2000-2019) 
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 127 (2019-2000تطور حجم الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) (02-3)اجلدول رقم 
 130 (2018-2000الفرتة )تطور الرتكيبة السلعي للواردات اجلزائرية خالل  (03-3)اجلدول رقم 
 136 (2018-2000تطور الواردات حسب التوزيع اجلغرايف خالل الفرتة ) (04-3)اجلدول رقم 
 139 2019أهم موردي اجلزائر خالل األشهر األربعة األوىل لسنة  (05-3)اجلدول رقم 
 153 ( ملتغريات الدراسةADFنتائج اختبار ) (06-3)اجلدول رقم 
 154 نتائج اختبار التكامل املشرتك ابستخدام منهج احلدود ملتغريات الدراسة (08-3)اجلدول رقم 
 ARDL 156نتائج تقدير منوذج  (09-3)اجلدول رقم 
 157 نتائج تقدير عالقة املدى الطويل لنموذج احندار التكامل املشرتك (10-3)اجلدول رقم 
 158 يف األجل القصرينتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ  (11-3)اجلدول رقم 
 LM Test 159تائج اختبار ن (12-3)اجلدول رقم 
 ARCH 160نتائج اختبار عدم ثبات التباين  (13-3)اجلدول رقم 
 Ramsey-Reset 161نتائج اختبار استقرار النموذج  (14-3)اجلدول رقم 
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 فهرس األشكال البيانية

 الصفحة البيان م يقالرت 
 11 العرض والطلب على العملة يف سوق الصرف (01-1)الشكل رقم 
 12 انتقال منحىن الطلب والعرض يف آن واحد (02-1)الشكل رقم 
 25 أنظمة سعر الصرف    (03-1)الشكل رقم 
 70 مراحل دورة تطوير منتج جديد (2-01)الشكل رقم 
 98 أثر التعريفة اجلمركية على الواردات (2-02)الشكل رقم 
 100 الطلب على الواردات ابلنسبة لألسعار (2-03)الشكل رقم 
 101 الطلب على الواردات ابلنسبة لألسعار النسبية. (2-04)الشكل رقم 
 104 سعر الصرف على الطلب على الوارداتأثر اخنفاض  (2-05)الشكل رقم 

 118 (2019-2000تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفرتة ) (1-3)الشكل رقم 
 127 (2019-2000تطور حجم الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) (2-3)الشكل رقم 
 131 (2018-2000الصناعية خالل الفرتة )تطور الواردات من التجهيزات  (3-3)الشكل رقم 
 132 2018نصيب التجهيزات الصناعية من إمجايل الواردات سنة  (4-3)الشكل رقم 
 132 (2018-2000تطور الواردات من السلع نصف املصنعة خالل الفرتة ) (5-3)الشكل رقم 
 133 (2018-2000تطور املواد الغذائية خالل الفرتة ) (6-3)الشكل رقم 
 134 (2018-2000خالل الفرتة ) السلع االستهالكية غري الغذائيةتطور  (7-3)الشكل رقم 
 135 (2018-2000تطور الطاقة خالل الفرتة ) (8-3)الشكل رقم 
 137 (2018-2000التوزيع اجلغرايف للواردات خالل الفرتة ) (9-3)الشكل رقم 
 138 الواردات ابلنسبة لباقي املناطق اجلغرافيةحصة االحتاد األورويب من  (10-3)الشكل رقم 
 139 2019أهم موردي اجلزائر خالل األشهر األربعة األوىل لسنة  (11-3)الشكل رقم 
 143 (2019-2000أتثري تقلبات سعر الصرف الدينار اجلزائري على الواردات خالل الفرتة ) (12-3)الشكل رقم 
 145 (2019-2000احمللي اإلمجايل على حصيلة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة )أتثري الناتج  (13-3)الشكل رقم 
 146 (2018-2000أتثري أسعار النفط على حصيلة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) (14-3)الشكل رقم 

 155 الختيار طول االبطاء األمثل AICنتائج معيار  (15-3الشكل رقم )
 160 (Jarque-Beraاختبار توزيع البواقي )نتائج  (16-3الشكل رقم )
 CUSUM 161نتائج اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج وفق احصائية  (17-3الشكل رقم )
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IX 
 

 فهرس املالحق

 الصفحة البيان الرتقيم
 LM 185دراسة استقرارية لوغاريتم الواردات  01امللحق رقم 
02امللحق رقم   LR 186دراسة استقرارية لوغاريتم سعر الصرف احلقيقي  
03امللحق رقم   LGDP 187دراسة استقرارية لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل  
04امللحق رقم   LOP 188دراسة استقرارية أسعار النفط  
05امللحق رقم   189 نتائج اختبار التكامل املشرتك ابستخدام منهج احلدود ملتغريات الدراسة 
06امللحق رقم   ARDL 189نتائج تقدير منوذج  
07امللحق رقم   190 الختيار طول االبطاء األمثل AICنتائج معيار  
08 امللحق رقم  190 نتائج تقدير عالقة املدى الطويل لنموذج احندار التكامل املشرتك 

09امللحق رقم   191 نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف األجل القصري 
10امللحق رقم   LM Test 192تائج اختبار ن 
11امللحق رقم   193 (Jarque-Beraنتائج اختبار توزيع البواقي ) 
12امللحق رقم   ARCH 193نتائج اختبار عدم ثبات التباين  
13امللحق رقم   Ramsey-Reset 194نتائج اختبار استقرار النموذج  
14امللحق رقم   CUSUM 195نتائج اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج وفق احصائية  
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مواكبة لتطور النشاط االقتصادي وارتفاع معدالت التبادل التجاري الذي تشهده اقتصادايت دول العامل ويف 
يتم من خالهلا تقييم كل  كماوالدفع هبا،   د أداة موحدة للتقييمظل تعدد العمالت املتداولة، ظهرت احلاجة إىل إجيا

أداة ربط بني  هذا األخري يعترب صطلح عليه بسعر الصرف، حيثابقي العمالت املتداولة، وهو ما اعملة مقابل 
االقتصاد  ونتيجة لذلك يستفيد ،عمليات التبادل التجاري الدويل االقتصاد احمللي واالقتصاد العاملي ابعتبار أنه يسهل

 داد االلتزامات اجتاه العامل اخلارجي.ستعماهلا يف متويل الواردات وسالالعمالت األجنبية  منالوطين 

 شديد احلساسية، حيث أنه ستمرة ابعتبار أن سعر الصرف متغريز سوق الصرف األجنيب بتقلباته امليتمي
ف حمط يشهد تقلبات كثرية وهو ما يؤثر على وضعية متغريات االقتصاد الكلي، وهذا ما جعل موضوع سعر الصر 

ول عالقته تبلورت يف العديد من النظرايت والنماذج االقتصادية ودراسات ح واالقتصادينياهتمام كبري لدى الباحثني 
 .لتجارة اخلارجيةاب املتعلقةخاصة تلك املتغريات املختلفة،  ابملتغريات االقتصادية

 فهي ترفع االقتصاد الوطين، لتموينالواردات جزء مهم من التجارة اخلارجية، وهي تشكل مصدرا أساسيا  تعد
على السلع األجنبية، إضافة إىل أهنا متكن  االستهالكيمن املستوى املعيشي لدى األفراد من خالل إنفاقهم 

للواردات آاثر  إال أن القطاعات االقتصادية من زايدة كفاءهتا اإلنتاجية والتنافسية بتوفري السلع الرأمسالية الالزمة.
للتحكم فيها  اقتصاديةو ما جعل الدول تسعى إىل تبيني سياسات اب، وهابعتبارها تسر  الدول اقتصادايتسلبية على 

 .ن شأهنا منافسة املنتجات احملليةالوطين من تدفق السلع األجنبية اليت م اقتصادهاومحاية 

وهو  من الواردات، والتقليلق األمر بتشجيع الصادرات األداة األكثر فعالية عندما يتعليعترب سعر الصرف 
من  حلد سياسة ختفيض سعر الصرف للتخفيض من حجم تدفق السلع األجنبية ومنه اما جعل الدول النيامية تتبىن

 استنزاف العملة األجنبية.

مباشرة  االستقاللهي األخرى سياسة ختفيض سعر الصرف، فبعد ائر اجلز على غرار الدول النامية تبنت 
 عة وسلعاملواد األولية ونصف املصن استريادب على سياسة التصنيع اليت تتطل اقتصادهااعتمدت اجلزائر يف بناء 

النهائي  االستهالكا تعتمد بصفة كبرية على الواردات من السلع الغذائية ذات هيز الصناعية، إضافة إىل ذلك فإهنالتج
اجلزائري الذي يعتمد  صادعاىن االقت 1986لتغطية العجز الداخلي من هذه السلع، لكن بعد األزمة النفطية سنة 

 رجية وتفاقم عجز ميزان املدفوعات.ى العوائد النفطية يف متويل وارداته من ارتفاع املديونية اخلاعل

 االنتقالجوء إىل صندوق النقد الدويل الذي اشرتط اجلزائر يف بداية التسعينات اللتوجهت أمام هذا الوضع 
أمهيها  عليها مجلة من الشروط ىار برانمج اإلصالح اهليكلي، وأملطالسوق يف إ اقتصادمن االقتصاد املخطط إىل 

من عجز امليزان التجاري وختفيض فاتورة للتقليل حترير التجارة اخلارجية وختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري 
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األجنبية قصد الواردات. وعليه قامت اجلزائر ابلعديد من التخفيضات يف قيمة الدينار اجلزائري مقابل العمالت 
 التحكم يف حجم وارداهتا.

 وعلى ضوء ما سبق تتبلور إشكالية دراستنا على النحو التايل:

 اإلشكالية الرئيسية

  تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على حجم الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ما مدى أثر
 ؟(2000-2019)

 الفرعيةالتساؤالت 

 الفرعية التالية:ومن هنا ميكن طرح األسئلة 

 ما هو نوع نظام سعر الصرف السائد يف اجلزائر؟ -

 الواردات؟على  صرف الدينار اجلزائريسعر  مدى أتثريما  -

 حجم الواردات اجلزائرية؟ يف مؤثر عاملأهم  وه ما -

 :فرضيات الدراسة

 :الفرضيات التاليةميكن حتديد 

 تتبع اجلزائر نظام الصرف املدار؛ -

 ؛ف الدينار اجلزائري على الوارداتأتثري حمدود لتقلبات سعر الصر وجود  -

-2000)خالل الفرتة  على الواردات يف األجل الطويلالعوامل الداخلية املؤثرة يعترب الناتج احمللي اإلمجايل أهم  -
2019). 

  حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة يف:

 على الواردات يف دولة اجلزائر. صرف الدينار اجلزائريأثر سعر  بقياساحلدود املكانية: ختتص الدراسة  -
مت متديد فرتة  القياسية الدراسة(، وألسباب 2019-2000احلدود الزمانية: تركز الدراسة على الفرتة ) -

             ، حيث واكبت هذه الفرتة األزمة النفطية لسنة2019حىت سنة  1980الدراسة من سنة 
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، كما قامت اجلزائر خالل هذه املرحلة 2014واألزمة النفطية  2008الية العاملية ، واألزمة امل1986
إضافة إىل  1994، كما مت حترير التجارة اخلارجية سنة االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوقابالنتقال من 

 التعومي املدار. نظام االنتقال من نظام الصرف الثابت إىل

 أمهية الدراسة:

أمهية ابلغة، حيث يعترب هذا املوضوع احليوي الذي يربط سعر الصرف ابلواردات من يكتسي موضوعنا 
املواضيع االقتصادية اليت حتضى ابهتمام الدراسات املالية واالقتصادية املعاصرة والتقارير السنوية الصادرة عن اهليئات 

وما  الدينار اجلزائري ابلواردات اجلزائرية الدولية، ومنه تتمثل أمهية دراستنا يف حتديد العالقة اليت تربط سعر صرف
يتخلل ذلك من تطور لألنظمة والنظرايت والسياسات وتتبع مسار تطور سعر صرف الدينار اجلزائري والواردات 

 اجلزائرية خالل فرتة الدراسة مث قياس هذه العالقة.

 أهداف الدراسة:

 من خالل هذه الدراسة سنحاول حتقيق األهداف التالية:

 تسليط الضوء على اإلطار النظري ملتغريات الدراسة سعر الصرف والواردات؛ -
، والنظرايت (2019-2000تتبع مسار تطور كل من سعر الصرف والواردات يف اجلزائر خالل الفرتة ) -

 ؛املفسرة هلم
 ؛حتليل أتثري سعر الصرف وبعض املتغريات االقتصادية على الواردات اجلزائرية خالل فرتة الدراسة -
بناء منوذج قياسي لدراسة أثر تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات ابستخدام الطرق القياسية  -

 (.2019-2000خالل الفرتة ) Eviews10احلديثة وابستخدام 

 منهج الدراسة:

من أجل املعاجلة اجليدة للموضوع وبغية اإلجابة على التساؤالت املطروحة واختبار صحة الفرضيات مت 
، وذلك إبتباع األسلوب الوصفي التحليلي من خالل استعراض اجلانب النظري االستقرائياالعتماد على املنهج 

بعد دراسة تطورمها  اجلزائرية الوارداتو مث حتليل العالقة بني سعر صرف الدينار اجلزائري لسعر الصرف والواردات 
لقياس أثر األساليب القياسية  استخدامكما مت ،  االحصائية( ابستخدام املعطيات 2019-2000خالل الفرتة )

 (.2019-2000خالل الفرتة ) سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات

 الدراسة:صعوابت 

 .تضارب االحصائيات من موقع آلخر 
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 الدراسات السابقة:

إن الدراسات اليت تناولت سعر الصرف عديدة ومتنوعة خاصة ما يتعلق أبثر وأتثر سعر الصرف أبحد 
       املتغريات االقتصادية الكلية، لكن كل هذا حال دون إعطاء اهتمام كاف أبثر تقلب سعر الصرف على

املتوفرة كانت نتائجها  إن الدراساتحاولنا الربط مع األفكار الواردة فيها، وعموما ميكن القول الواردات، لذلك 
متباينة من حيث الداللة اإلحصائية واالقتصادية وكذا املنهجية القياسية املعتمدة، ومن بني أهم الدراسات السابقة 

 :اليت اطلعت عليها

( 2014-1995الطلب على الواردات يف اجلزائر خالل الفرتة )دراسة بعنوان "دراسة قياسية حملددات  .1
ابستخدام منوذج التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأ" من إعداد بوالكور نورالدين وهي مقالة منشورة يف جملة 
االسرتاتيجية والتنمية وهتدف هذه الدراسة إىل تقدير حمددات الطلب على الواردات يف اجلزائر ابستخدام حتليل 

       (، وتوصلت الدراسة إىل أن متغري2014-1995امل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ خالل الفرتة )التك
الدخل، األسعار النسبية وسعر صرف الدينار اجلزائري هي احملددات األنسب للطلب على الواردات يف اجلزائر، كما 

 .لى الواردات يف اجلزائريعترب سعر صرف الدينار اجلزائري يف املدى القصري أهم حمدد للطلب ع

-1986دراسة بعنوان اختبار أثر ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري على حجم الواردات خالل الفرتة ) .2
( من إعداد عالل بن اثبت ومجال سويح وهي مقالة منشورة يف جملة دراسات حيث هدفت الدراسة إىل 2015

الواردات بتطبيق جمموعة من أدوات االقتصاد القياسي كتحليل اختبار أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري على حجم 
االستقرارية واختبار التكامل املشرتك ابإلضافة إىل اختبار السببية، وقد خلصت هذه الدراسة إىل وجود عالقة عكسية 

  .طويلة األجل بني تقلبات سعر الصرف والواردات غري أن التأثري طفيف

( من 2015-1986عر الصرف على امليزان التجاري حالة اجلزائر خالل الفرتة )دراسة بعنوان أثر تقلبات س .3
إعداد متار أمني وهي أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كلي ومالية دولية، جبامعة البليدة، سنة 

زائرية ابستخدام ، حيث هدفت الدراسة إىل دراسة أتثري ختفيض سعر الصرف على الصادرات والواردات اجل2018
املوزع وتوصلت الدراسة إىل أن شرط مارشال لينر غري حمقق  لإلبطاءمنهجية التكامل املشرتك ومنوذج االحندار الذايت 

%، كما أظهرت النتائج من خالل 0.55% يؤدي إىل اخنفاض الصادرات بـ 1حيث أن ارتفاع سعر الصرف بـ 
أن قيمة حجم الواردات غري مرنة ابلنسبة لسعر  (VAR) الذايت االحندارتقدير منوذج الواردات وفق طريقة أشعة 

الصرف احلقيقي، وذلك راجع إىل كون أن اجلزء األعظم من الواردات ال ميكن االستغناء عنها حىت لو ارتفعت 
  .نتاجية ضروريةأسعارها بداللة العملة احمللية والسبب يف ذلك راجع إىل كوهنا سلعا غذائية ضرورية وسلعا وسيطية وإ
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-1970. دراسة بعنوان عالقة سعر صرف الدينار ابملتغريات االقتصادية الكلية يف اجلزائر دراسة قياسية حتليلية )4
   ( من إعداد يسني سي الخضر غريب وهي أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جبامعة زاين عاشور2015

، حيث هدفت الدراسة إىل حتديد العالقة بني سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر 2019اجللفة، سنة 
( يف اجلزائر وتوصلت الدراسة 2015-1970األمريكي وجمموع املتغريات االقتصادية الكلية املختارة للفرتة املمتدة )

تتأثر بسعر صرف الدينار اجلزائري بشكل طردي يف إىل غياب العالقة بني سعر الصرف والتضخم، وأن الصادرات 
األجل الطويل غري أن هذا األثر ضعيف وال يساهم يف تنافسية الصادرات، كما توصلت الدراسة إىل عدم أتثر 

دوالر ابعتبار أن معظم الواردات سلع استهالكية ضرورية  رف الدينار اجلزائري أمام اليوروالواردات بتقلبات سعر ص
لية ونصف مصنعة نتيجة غياب شبه كلي للصناعات الغذائية احمللية وقاعدة صناعية صحيحة تليب حاجات ومواد أو 

 .الطلب احمللي عن تلك املستوردة

دراسة بعنوان حمددات الطلب على الواردات الكلية يف اجلزائر من إعداد بوتيارة عنرت وبدار عاشور وهي مقالة  .5
الدراسة إىل تقدير دالة حمددات حجم الواردات يف االقتصاد اجلزائري ابستخدام منشورة يف جملة معارف حيث هدفت 

    (، وتوصلت الدراسة إىل أن أسعار 2016-1990التكامل املشرتك ومناذج تصحيح اخلطأ خالل الفرتة )
دات الكلية يف الصرف، أسعار النفط، الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التبادل التجاري أهم حمددات الطلب على الوار 

 .اجلزائر يف األجل الطويل، أما يف األجل القصري فإن سعر الصرف احلقيقي والناتج احمللي اإلمجايل تعترب أهم احملددات

( من إعداد 2016-1986دراسة بعنوان أثر سياسة ختفيض العملة على الواردات يف اجلزائر خالل الفرتة ) .6
املنهل االقتصادي حيث هدفت الدراسة إىل قياس أثر سياسة ختفيض العملة متار أمني وهي مقالة منشورة يف جملة 

على الواردات من خالل منوذج االحندار الذايت، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني املتغريين، إال أن 
ة ضرورية إىل من الواردات كون أن جزء كبري من الواردات يشمل سلع غذائيلتقليل سياسة التخفيض مل تساهم يف ا

 .جانب سلع وسيطية وإنتاجية هامة ال ميكن االستغناء عنها حىت لو ارتفعت أسعارها

 مسامهة الدراسة:

حتليل أتثري سعر صرف الدينار اجلزائري على ختتلف دراستنا عن الدراسات السابقة من حيث أننا حاولنا 
(، مث حتليل تطور الواردات تبعا 2019-2000بعد تتبع مسار تطورمها يف اجلزائر خالل الفرتة ) اجلزائرية الواردات

اليت قمنا بدراستها يف اجلانب  الواردات العوامل املؤثرة يفلبعض املتغريات االقتصادية اليت مت اختيارها بناء على 
 بدراسة قياسية ابستعمالف على الواردات اجلزائرية أثر سعر الصر ، مث اختربان الدراسات السابقةانطالقا من و  النظري
لتأكيد نتائج الدراسة. وهو ما نعتربه حسب رأينا خيتلف عن الدراسات السابقة من خالل  Eviews10 برانمج
 بني اجلانب التحليلي واجلانب القياسي. اجلمع
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 هيكل الدراسة:

بغية اإلجابة على إشكالية الدراسة والوصول إىل األهداف املسطرة واختبار صحة فرضياهتا مت تقسيم الدراسة 
تطرقنا يف املبحث مباحث،  أربع، وقد تضمن لسعر الصرففصول: تناول الفصل األول اإلطار النظري  ثالثإىل 

وأنظمة سعر الصرف، ودرسنا يف املبحث  تنظراي أما املبحث الثاين فعرضنا، عموميات حول سعر الصرفاألول 
 لدراسة سياسات سعر الصرف. ملبحث الرابعافيما خصص  الثالث تنظيم سوق الصرف األجنيب،

فيه  عرضنامباحث: األول  أربع، حيث تضمن للوارداتوقد اختص الفصل الثاين بدراسة اإلطار النظري 
املبحث الثالث لدراسة  رقنا إىل ميزان الدفوعات وخصصناتطالثاين أما املبحث ، أساسيات حول التجارة اخلارجية

 .الواردات العوامل املؤثرة يففيبحث يف  املبحث الرابع، أما الواردات، أدوات التحكم فيها ومناهجها

لية قياسية ألثر درجة حتت عنوان دراسة حتليلذي خيتص ابلدراسة التطبيقية املوا واألخري أما الفصل الثالث
لتطور سعر األول وفيه عرض أربع مباحث، املبحث ضمن فيت تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات

أتثري سعر صرف  أما املبحث الثالث فدرسنا عرض لتطور الواردات يف اجلزائر الثاينواملبحث ، الصرف يف اجلزائر
كدراسة حتليلية، أما (  2019-2000الدينار اجلزائري وبعض املتغريات االقتصادية على الواردات خالل الفرتة )

-1980رف الدينار اجلزائري على الواردات خالل الفرتة )قياس أثر تقلبات سعر صلفخصصناه  املبحث الرابع
.كدراسة قياسية  (2019
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 متهيد:

 القوي له على مستوى النشاط االقتصادي، نظرا للتأثرييعترب سعر الصرف من أهم املتغريات االقتصادية، 
حيث تعكس حتركاته يف معظم احلاالت مدى جودة األداء االقتصادي الداخلي واخلارجي معاً، لذلك تسعى معظم 

هبا  هتدف إىل ضمان استقرار سعر صرف عموالهتا لتجنب التقلبات احلادة اليت متر احلكومات إىل انتهاج سياسات
كما يعترب هذا املتغري االقتصادي خمتلفا عن ابقي املتغريات األخرى ألنه يشكل حلقة   ألخرى،العمالت من فرتة 

 ربط بني االقتصادايت الدولية، ومقياسا هاما حلجم معامالهتا.

 ونكرس هذا الفصل للتفصيل أكثر يف مضامني سعر الصرف من خالل املباحث التالية:

 ؛املبحث األول: عموميات حول سعر الصرف

 ؛ملبحث الثاين: أنظمة ونظرايت سعر الصرفا

 ؛األجنيب سوق الصرفتنظيم الثالث:  املبحث

 بحث الرابع: سياسات سعر الصرف.امل

 

  

 الفصل األول
 لسعر الصرفاإلطار النظري 



 سعر الصرفلالنظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 
 

- 3 - 
 

 

 

لقد حضي سعر الصرف ابهتمام كبري من طرف الدول املتخلفة واملتقدمة على حد سواء، حيث يعترب مهزة 
وصل بني مجيع االقتصادايت. ونتطرق يف هذا املبحث إىل أربع مطالب: األول نتناول فيه مفهوم سعر الصرف، مث 

سعر الصرف، مث رابعا  العوامل املؤثرة يفنعرض أنواع سعر الصرف يف املطلب الثاين، أما الثالث فنتطرق فيه إىل 
 وأخريا سياسات سعر الصرف.

 املطلب األول: مفهوم سعر الصرف

حضي موضوع سعر الصرف أمهية ابلغة من طرف الدراسات ابعتباره مرآة عاكسة لوضعية األداء االقتصادي 
 للبلد، فظهرت له عدة مفاهيم وصيغ.

 أوال: تعريف سعر الصرف

 1الصرف هو سعر العملة احمللية مقابل العملة األجنبية": " سعر 1تعريف 

: "إن سعر صرف العملة عبارة عن عدد وحدات العملة الوطنية اليت يستلزم دفعها لشراء وحدة واحدة من 3تعريف 
 2العملة األجنبية أو هو عدد وحدات العملة األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من العملة الوطنية."

قصد بسعر الصرف عدد الوحدات النقدية من عمل دولية ما، اليت تعادل وحدة واحدة من عملة : ي4تعريف 
أخرى، أي هو مثن عملة معينة مقومة يف شكل وحدات من عملة أخرى، وال يوجد اتفاق بني الدول املختلفة يف 

          ة بني العمالت كيفية النظر إىل سوق الصرف األجنيب وحتديد وحدة القياس يف هذه العالقات التقابلي
ختلفة، وتقوم أغلب الدول على حساب قيمة العمالت األجنبية بوحدات قياس من العملة الوطنية، وبذلك يعرف امل

 3سعر الصرف أبنه مثن الوحدة الواحدة من عملة معينة )أجنبية( يف شكل وحدات من العملة.

حدات النقدية الوطنية ابلوحدات النقدية األجنبية يف وقت : "هي النسبة اليت يتم على أساسها مبادلة الو 5تعريف 
 4معلوم وتعترب إحدى العملتني سلعة يف حني تعترب األخرى السعر النقدي هلا."

                                                           
1 - Rosalind Levacic, Alexander Rebmann, macro-economics an introduction to Keynesian-neoclassical 

controversies, second edition, Macmillan education LTD, London, 1982, p: 04. 
 .43، ص 2003 موسى سعيد مطر وآخرون، املالية الدولية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، - 2

3 - Bertrant Nézeys, les politiques de compétitive, édition Economie, Paris, 1994, p 12. 
 .37، ص 2011دريد كامل آل شبيب، املالية الدولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 4

 املبحث األول
 عموميات حول سعر الصرف
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: "إن األعوان االقتصاديون الذين لديهم نشاط دويل )التجارة يف السلع، اخلدمات، األصول املالية 6تعريف 
م تبديل عمالهتم الوطنية مقابل عمالت أجنبية. والواقع أن التجارة الدولية تؤكد واالستثمارات الدولية( يتعني عليه

 1على ضرورة هذه العملية. ويطلق على هذا التحويل بني العمالت اسم الصرف"

، مبعىن أنه عملة أخرىعن شراء وبيع عملة ما بوعليه ميكن تعريف سعر الصرف على أنه النسبة الناجتة 
يربط بني أسعار و بذلك عدد الوحدات املدفوعة من العملة احمللية للحصول على وحدة من العملة األجنبية، وه

 السلع يف االقتصاد احمللي وأسعارها يف السوق العاملية.

 سعر الصرف طرق تسعريةاثنيا: 

 2:يوجد طريقتان لتسعري أسعار الصرف مها

 ةطريقة التسعري املباشر   .1

 دة من العملة األجنبيةتبني هذه الطريقة عدد الوحدات من العملة الوطنية الواجب دفعها لشراء وحدة واح
 .مبلغها اثبت تسمى بعملة األساس

 ةطريقة التسعري غري املباشر  .2

واليت  دة من العملة الوطنيةوتبني هذه الطريقة عدد الوحدات من العملة األجنبية اليت تشرتى مقابل وحدة واح
 .ل املبلغ املتغريتعترب يف هذه احلالة هي املبلغ الثابت )عملة األساس( يف حني العملة األجنبية متث

 : وظائف سعر الصرفاثلثا
 :3سعر الصرف عدة وظائف نوجزها فيما يلي ييؤد

 وظيفة قياسية .1

معينة مع أسعار ة لسلعة حيث يعتمد املنتجون احملليون على سعر الصرف لغرض قياس ومقارنة األسعار احمللي
 .ألسعار العامليةالسوق العاملية، وهكذا ميثل سعر الصرف هلؤالء حلقة الوصل بني األسعار احمللية وا

 
                                                           

1- Oumar zohra, les déterminants du choix de régime de change en Algérie, mémoire de magistère en science 

économique, option monnaie, finance et banque, université mouloud Mammerie, Tizi-Ouzou, 10/03/2016, p11. 
أثر تقلبات سعر الصرف على امليزان التجاري وسبل عالجها دراسة حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص جتارة  ،سلمى دوحة - 2

 .5، ص 2014/2015دولية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
(، جملة 2014-1986حالة اجلزائر خالل الفرتة )دراسة –خالد بورحلي وآخرون، فعالية سياسة التخفيض على امليزان التجاري يف الدول النامية  - 3

 .176، ص 2015، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 01الدراسات االقتصادية الكمية، العدد 
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 وظيفة تطويرية .2
، تلك الصادراتشجيع تمعينة من خالل دوره يف  أي يستخدم سعر الصرف يف تطوير صادرات معينة إىل مناطق

 ا ابالسترياد حيث تكونء أو تعطيل فروع صناعية معينة أو استبداهلوميكن أن يؤدى من جهة أخرى إىل االستغنا
الرتكيب السلعي واجلغرايف  أسعار هذه السلع املستوردة أقل من األسعار احمللية، وابلتايل يؤثر سعر الصرف على

 للدول. للتجارة اخلارجية
 وظيفة توزيعية .3

األخرية إبعادة توزيع الدخل القومي العاملي والثروات وذلك من خالل ارتباطه ابلتجارة اخلارجية حبيث تقوم هذه 
 1الوطنية بني أقطار العامل.

 املطلب الثاين: أنواع سعر الصرف

بط العملة احمللية بعدة ينطوي سعر الصرف على جمموعة من األشكال واألنواع تتحدد وفق العالقة اليت تر 
 اجراءات، وهو ما نعاجله يف هذا املطلب.

 الصرف االمسيأواًل: سعر 

ال وهو  2سعر الصرف اإلمسي هو السعر الذي ميكن الشخص ما من مبادلة عملة بلد ما بعملة بلد آخر.
أيخذ بعني االعتبار القوة الشرائية، فالعملة احمللية ميكن أن تكون يف حتسن إذا ارتفع سعرها مقابل األجنبية أما إذا 

كما يعترب مؤشر يقيس القيمة اخلارجية لعملة بلد معني   3 دهور.اخنفض سعرها مقابل األجنبية فتكون يف حالة ت
مقارنة بعمالت الدول الشريكة هلذا البلد، حيث ميثل املركز التجاري لكل بلد شريك يف التجارة اخلارجية هلذا البلد 

 4وزان ترجيحيا لعملته أثناء حساب سعر الصرف الفعلي االمسي.

 اثنياً: سعر الصرف احلقيقي

      سعر الصرف احلقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلعيعرب 
احمللية، وابلتايل يقيس القدرة على املنافسة فهو يفيد املتعاملني االقتصاديني يف اختاذ قراراهتم، فمثال ارتفاع مداخيل 

                                                           
-1990)  حممد بومشال، أثر سعر الصرف على النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة حتليلية قياسية مقارنة مع بعض الدول العربية خالل الفرتة - 1

 .10، ص 2019/2020(، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص دراسات اقتصادية ومالية، جامعة زاين عاشور، اجللفة، 2016
2 - N. Gregory Mankiw, principles of macroeconomics, sixth edition, south-western Cengage learning, USA, 2012, 

p: 386. 
، )2013-1970(البشري احلسن، قياس أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان املدفوعات دراسة تطبيقية على اقتصاد السودان للفرتة  متاضر جابر - 3

 .63، ص 2015، جامعة اجلوف، اململكة العربية السعودية، 02، العدد 16جملة العلوم االقتصادية، اجمللد 
 .235ن املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون سنة نشر، ص الطاهر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، ديوا - 4
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بنفس املعدل ال يدفع إىل التفكري يف زايدة الصادرات ابلتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج املواد املصدرة  الصادرات
فسعر  .1االرتفاع يف العوائد مل يؤدي إىل تغيري يف أرابح املصدرين وإن ارتفعت إيراداهتم االمسية بنسبة عالية ألن هذا

قيقي الصرف احلقيقي ما هو إال سعر الصرف االمسي معدال مبؤشرات األسعار النسبية، وكلما كان سعر الصرف احل
 3وتكتب عبارة سعر الصرف احلقيقي كما يلي: 2قريب من سعر الصرف االمسي كلما كان التضخم منخفض.

TCRi/j = TCMi/j ×
P∗

P
 

 حيث:

TCRi/j سعر الصرف احلقيقي لعملة البلد :i  ابلنسبة لعملة البلدj. 

i/jTCM سعر الصرف االمسي لعملة البلد :i  ابلنسبة لعملة البلدj. 

P* العام لألسعار يف الدولة األجنبية.: املستوى 

P البلد( املستوى العام لألسعار يف الدولة املعنية :i.) 

 اثلثاً: سعر الصرف الفعلي

يعطي القيمة الفعلية للعملة الوطنية مقارنة بعملة أجنبية، هذا السعر يعكس تطور املنافسة يف األسعار  
االعتبار تطور سعر الصرف االمسي وحركة األسعار يف البلد املعين وابقي لدولة ما مقارنة بدولة أخرى، آخذين بعني 

العامل. بتعبري آخر ميكن القول أبنه مقياس ألسعار السلع احمللية مقارنة أبسعار السلع األجنبية، عندما يتم تقييمها 
 5وحيسب سعر الصرف الفعلي ابلعبارة التالية: 4بعملة موحدة.

𝑇𝐶𝐸𝑖 = ∑ 𝑊𝑗.𝑡

𝑤

𝑗=1

×
𝑇𝐶𝑖/𝑗𝑡

𝑇𝐶𝑖/𝑗0
 

                                                           
(، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد 2015-1990سعر الصرف يف السودان ) العوامل املؤثرة يفعثمان حممد سليمان صاحل،  - 1

 .7، ص 2017تطبيقي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، أفريل 
      ، جامعة علي18 (، جملة األحباث االقتصادية، العدد2016-1970قياس أثر سعر الصرف على معدل التضخم يف اجلزائر ) ،حممد ملويت - 2

 .316، ص 2018لونيسي، البليدة، جوان 
           مذكرة ماجستري يف العلوم حممد يعقويب، أتثري تغريات أسعار صرف العمالت على مؤشرات أسعار األسهم يف األسواق املالية العاملية، - 3

 .7، ص 2011/2012االقتصادية، ختصص مالية واقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
                           ، جامعة احلاج  يف علوم التسيري، ختصص حماسبةشوقي طارق، أثر تغريات أسعار الصرف على القوائم املالية، مذكرة ماجستري - 4

 .21، ص 2009خلضر، ابتنة، 
 .7حممد يعقويب، مرجع سابق، ص  - 5
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 حيث:

 i.tTCE سعر الصرف الفعلي للعملة احمللية يف الزمن :t. 

j.tW : ملبادالت الدولة  املرجحالوزنj .يف جمموع مبادالت الدولة احمللية 

i/j.tTC:  سعر الصرف االمسي للعملة احمللية ابلنسبة لعملة الدولةj  يف الزمنt. 

i/j0TC سعر الصرف االمسي للعملة احمللية ابلنسبة لعملة الدولة :j يف سنة األساس 

 رابعا: سعر الصرف الفعلي احلقيقي

الواقع أن سعر الصرف الفعلي هو سعر امسي ألنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية، ومن أجل  
البلد جتاه اخلارج، ال بد أن خيضع هذا املعدل االمسي إىل  تنافسيةأن يكون هذا املؤشر ذا داللة مالئمة على 
  1التصحيح إبزالة أثر تغريات األسعار النسبية.

 خامسا: سعر الصرف التوازين

، ويعرف ج. وليامسون سعر 1983مت صياغة مفهوم سعر الصرف التوازين األساسي ألول مرة عام 
لذي يضمن يف األجل املتوسط حتقيق توازن داخلي وخارجي يف الصرف التوازين أبنه سعر الصرف الفعلي احلقيقي ا

ويتسم التوازن الداخلي بتقارب االقتصادايت حنو مسار النمو غري التضخمي، وبعبارة أخرى يكون  نفس الوقت.
اتج معدالت البطالة يف مستواها التوازين، وميثل التوازن اخلارجي عالقة طردية بني اإلنتاج وسعر الصرف احلقيقي الن

 2عن القيام ابملباالت مع بقية دول العامل.

 سعر الصرف العوامل املؤثرة يفاملطلب الثالث: 

هناك توليفة واسعة من العوامل اليت تؤثر على تقلب سعر صرف عملة ما مقابل العمالت األخرى. وترتكز 
 3أبرز هذه العوامل ابلتايل:

 أوال: العوامل االقتصادية

 اقتصادية تؤثر على سعر الصرف نذكر منها:هناك عدة عوامل  

                                                           
 .106، ص 2006عبد اجمليد قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 1

2- Oumar zohra, op cit, p p: 16-17. 
وراه يف (، أطروحة دكت2014-1970أثر تغريات أسعار النفط على سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري دراسة قياسية على اجلزائر ) ،فايزة يوب - 3

 .80-79، ص ص: 2017/2018ن، اجامعة أيب بكر بلقايد، تلمس علوم االقتصاد واملالية،
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 التغريات يف قيمة الصادرات والواردات .1

ع نتيجة لتزايد الطلب من عندما ترتفع قيمة الصادرات مقارنة ابلواردات فإن قيمة العملة ستتجه لالرتفا 
التوازن لسعر عادة إطرف األجانب على هذه العملة، مما يشجع عملية االسترياد من اخلارج وهذا يعمل على 

 الصرف.

 تغري معدالت التضخم .2

ة يف سوق الصرف، فيما ابفرتاض ثبات العوامل األخرى، يؤدي التضخم احمللي إىل اخنفاض يف قيمة العمل
لد ما ويكون املستوى العام لألسعار بتؤدي حالة الركود إىل ارتفاع يف قيمة العملة، فمثال عندما ترتفع قيمة العملة يف 

       دة طلبهم على السلعاألخرى مستقر، فالتضخم احمللي يف هذا البلد سيدفع املستهلكني إىل زاييف البلدان 
د بسبب التضخم احمللي سيقل وابلتايل على العمالت األجنبية، وكنتيجة لألسعار املرتفعة يف هذا البل ،األجنبية

رف بسبب تزايد الطلب على نبية يف سوق الصاسترياد األجانب من سلع هذا البلد، وابلتايل يقل عرض العملة األج
  تغري سعر صرف العمالت املختلفة. هذه العملة، وهذا يعين أن حلالة التضخم أثر يف

و احلال يف اجلزائر ونالحظ يف بعض االقتصادايت أن ختفيض سعر صرف العملة يؤدي إىل التضخم، كما ه
 ومنه ميكن القول أن التأثري بينهما متبادل.

 يف معدالت الفائدةالتغري  .3

فاخنفاض أسعار الفائدة مع توفر الفرص االستثمارية يؤدي إىل زايدة الطلب على رؤوس األموال هبدف 
االستثمار مما ينشط االقتصاد الوطين ويؤدي إىل حتسني قيمة العملة الوطنية جتاه العمالت األخرى، ويف حال ارتفاع 

ل املستثمرين وينتج عن ذلك اخنفاض النمو االقتصادي وينعكس أسعار الفائدة يضعف التوجه لالقرتاض من قب
 1ذلك على قيمة العملة الوطنية جتاه العمالت األخرى.

 املضاربة  .4

       بشراء العمالت اليت يتوقع ارتفاع أسعارها وبيع العمالت اليت يتوقع املضارباملضاربة هي قيام 
د من الكمية املعروضة منها يف سوق الصرف سيزيلعمالت يف سوق الصرف األجنيب اخنفاضها، وبيع ا

األجنيب، فينخفض سعر صرف العملة احمللية مقابل األجنبية، يف حني أن زايدة شراء العملة الوطنية يؤدي 
 2.إىل زايدة الطلب عليها، فريتفع سعر الصرف األجنيب للعملة الوطنية

                                                           
قيقي لليوان الصيين مقابل الدوالر األمريكي على صادرات الصني إىل الوالايت املتحدة دراسة قياسية ألثر تقلبات سعر الصرف احل ،عبد الرمحن روابح - 1

 .77، ص 2019، جامعة طاهري حممد، بشار، مارس 01، العدد 05(، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد 2016-2000للفرتة )
 .11، مرجع سابق، ص حممد بومشال - 2
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 التغريات اهليكلية .5

املتعلقة ابهليكل اإلنتاجي يف دولة ما إىل تغري سعر صرف عملتها تؤدي التغريات اهليكلية وخاصة تلك  
النقدية. فإذا استخدمت الدولة وسائل تكنولوجية حديثة يف جمال اإلنتاج، فإهنا تتمكن من زايدة إنتاجيتها إىل احلد 

على منتجاهتا  الذي يؤدي إىل اخنفاض أسعار منتجاهتا تدرجييا بسبب هذه الزايدة، ويؤدي ذلك إىل زايدة الطلب
من قبل الدول األخرى وتزداد صادرات تلك الدولة ومن مث يزداد الطلب على عملتها النقدية، ويؤدي ذلك ابلنتيجة 

 1إىل زايدة سعر صرف عملتها النقدية.

 ظروف السوق .6

العمالت إن الطريقة اليت يتجاوب هبا السوق مع األخبار والتقارير واملعلومات اليت يستلمها تؤثر على أسعار 
فيه، فنجد جتاوب السوق لوضع معني يف بعض األحيان حساسا وقواي يف حني يكون جتاوبه لنفس الوضع يف وقت 
آخر خمتلفا متاما. فالتقارير والتصرحيات واإلشاعات نفسها تؤثر على األسعار بدرجات خمتلفة، معتمدة يف ذلك 

ضعيفا. فنظرة املتعاملني يف السوق وجتاوهبم لتطوراته  على درجة التجاوب الذي يكون أحياان قواي وأحياان أخرى
رأي بعضهم مثال وفقا الجتاه األسعار طويل األجل  وأحداثه خمتلفة، ومتضادة حول نفس املوضوع، فقد يتحدد

واملبين على املؤشرات األساسية يف حني يتحدد رأي البعض اآلخر وفقا الجتاه األسعار قصرية األجل املبين على 
 2فعل السوق السريعة وظروفه الفنية والسيكولوجية.ردود 

 التعريفات اجلمركية واحلصص .7

إن احلواجز على التجارة احلرة مثل التعريفات اجلمركية )الضرائب على السلع املستوردة مثال( واحلصص )القيود 
قد فرضت تعريفة مجركية ونفرتض أن أمريكا  على كمية السلع اليت ميكن استريادها( ميكن أن تؤثر يف سعر الصرف.

أو حددت حصة على الطلب الياابين إن فرض أن هذه القيود على التجارة يزيد من الطلب احمللي على الطلب 
         األمريكي وميثل سعر الدوالر إىل االرتفاع ألن الطلب األمريكي سيستمر يباع جيدا حىت مع ارتفاع قيمة

 3 ر يف الفرتة الطويلة.الدوالر، فالتعريفات قيمة عملة الدوال

 

 

                                                           
 .149 ص ،2012ة الدولية نظرية وتطبيق، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سعود جايد مشكور العامري، املالي - 1
عمان، األردن، ماهر كنج شكري ومروان عوض، املالية الدولية )العمالت األجنبية واملشتقات املالية بني النظرية والتطبيق(، معهد الدراسات املصرفية، - 2

 .219، ص 2004
 .111، ص 2005لتحليل النقدي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممود محيدات، مدخل ل - 3
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 اثنيا: العوامل غري االقتصادية

 1ابإلضافة إىل العوامل االقتصادية، هناك عوامل غري اقتصادية تؤثر على سعر الصرف نذكر منها:

 االضطراابت واحلروب .1

الل أتثريها على خحيث تلعب االضطراابت واحلروب دورا كبريا يف التأثري على سعر الصرف وذلك من 
ما القطاع الصناعي وقطاع االقتصادي للبلد بصورة عامة، حيث تتأثر معظم القطاعات االقتصادية والسي الوضع

قد البلد الثقة يف عملتها التجارة اخلارجية، وابلتايل فإن وضع اقتصاد البلد سيكون يف وضع حرج نسبيا وتف
 نتيجة ارتفاع معدالت التضخم.

 خربة املتعاملني وأوضاعهم .2

        ملون يف سوق العمالت األجنبية على ضوء ما لديهم من مهارات وخربات ابلسوق ينشط املتعا
وأحواله، ومن خالل هذه اخلربات حيددون اجتاه أسعار الصرف واختاذ القرارات بشأهنا وحتديد ما إذا كان من 

هتم، كما أن أسعار الصرف الضروري تعديلها أو إبقائها على ما هي عليه، حيث أن األسعار تتأثر خبربهتم ومبهارا
تتأثر ابلقوة التفاوضية للمتعاملني واألساليب املستخدمة لتنفيذ عملياهتم املختلفة، إضافة إىل حجم التزاماهتم 

 2القائمة، حيث أن التأثري على أسعار الصرف يكون أقوى كلما كان احلجم أكرب.

لسلع احمللية ابلنسبة إىل ازايدة الطلب على  وآخر ما نصل إليه أنه إذ أدى عامل من العوامل السابقة إىل
فاض الطلب النسيب على السلع السلع األجنبية، فإن العملة احمللية ستزداد قيمتها وإذا أدى أي عامل منها إىل اخن

 احمللية، فإن العملة احمللية ستنخفض قيمتها.

 املطلب الرابع: حتديد سعر الصرف

كل عملية تبادل للسلع واخلدمات البد أن ينتج خالهلا تبادل لعمالت الدول املصدرة واملستوردة سواء مت  
التبادل بصورة مباشرة أو من خالل التسوايت الثنائية أو املتعددة األطراف، ومن نتائج تبادل العمالت بني الدول 

رض والطلب على العملة، فعرض العملة هذا السعر سوف يتحدد بتفاعل الع وأنسوف يتحدد سعر الصرف، 
احمللية يف سوق الصرف أييت من خالل حاجة املواطنني إىل السلع املستوردة من اخلارج، وهو ما يستلزم طلب على 

                                                           
(، مذكرة ماجستري يف االقتصاد، غزة، فلسطني، 2010-1994أتثري سعر الصرف على املؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيين ) ،عبد احلليم زاهر - 1

 .53، ص 2012
املتغريات االقتصادية الكلية حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص القياس كمال بوشريط، تغريات سعر الصرف وأثره على  - 2

 .51، ص 2017/2018، اجلزائر، 03االقتصادي، جامعة اجلزائر 
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العمالت األجنبية لذلك فإن عرض العملة احمللية يتالءم مع الطلب على العملة األجنبية. والشكل التايل يوضح 
 1عملة يف سوق الصرف:العرض والطلب على ال

 العرض والطلب على العملة يف سوق الصرف (:01-1الشكل رقم )

 

 

  

 

 

 . 89صمرجع سابق، صبحي حسون الساعدي وأايد محاد عبد،  :املصدر

 2حيث يوضح الشكل أعاله أنه:

زاد الطلب على األورو يف سوق الصرف األجنيب من جانب املستوردين اجلزائريني مع ثبات عرض  إذا
ويتقاطع مع منحىن 'D وضعا جديدا  األورو، ففي هذه احلالة سينتقل منحىن الطلب أبكمله إىل اليمني متخـذا

يعين أن قيمة الدينار مقابل األورو  أعلى من النقطة التوازنية السابقة ما تكونيف نقطة توازنية جديدة هي  Sالعرض 
 وحيدث العكس متاما عندما ينخفض الطلب على األورو من قبل املستوردين اجلزائريني. قد اخنفضـت،

منحىن العرض إىل اليمني  إذا تغريت ظروف العرض ابلزايدة مع ثبات الطلب، فإن ذلك يـؤدي إلـى انتقـال
ظروف العرض ابلنقصان ينتقل منحىن العرض إىل اليسار  إذا تغيـرت ويؤدي ذلك إىل اخنفاض سعر الصـرف، أمـا

 احلالة. ويرتفع سعر الصرف يف هذه

يؤدي إىل تغيري  أما إذا حدث تغيري يف ظروف الطلب والعرض على العملة األجنبية يف آن واحد فإن هذا
 سعر الصرف ابلزايدة أو النقصان، كما يوضحه الشكل التايل:

 

                                                           
ؤوس األموال يف بلدان صبحي حسون الساعدي وأايد محاد عبد، أثر ختفيض سعر الصرف على بعض املتغريات االقتصادية مع الرتكيز على انتقال ر  - 1

 .89، ص 2011، جامعة األنبار، العراق، 07، العدد 04خمتارة، جملة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
مالية دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف التسيري الدويل للمؤسسات، ختصص  –آاثر تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية  ،مسية موري - 2

 .28-27، ص ص: 2009/2010دولية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 
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 انتقال منحىن الطلب والعرض يف آن واحد (:20-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

  .29ص مرجع سابق، موري ،مسية  :املصدر

D 

D’ 

S 

S’ 

 كمية العملة األجنبية

سعر صرف العملة 

األجنبية بالنسبة للعملة 

 المحلية
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لقد أوىل االقتصاديون أمهية ابلغة ملوضوع سعر الصرف نظرا لتعدد النظرايت اليت حاولت تقريب املفاهيم 
ونتطرق يف هذا املبحث إىل النظرايت املفسرة يف الواقع واختالف النظم اليت اتبعها العامل يف جمال أسعار الصرف. 
 املطلب الثاين أما املطلب األخري فنعرض فيه لسعر الصرف يف املطلب األول، وتقييم لنظرايت سعر الصرف يف

 األنظمة املختلفة لسعر الصرف.

 املطلب األول: النظرايت املفسرة لسعر الصرف

لقد حاول عدة اقتصاديني تفسري اختالف أسعار الصرف بني الدول، فتم صياغة نظرايت ومناذج رايضية  
 مفسرة، سنفصل فيها أكثر من خالل هذا املطلب.

 نظرية تعادل القوة الشرائيةأوال: 

ترجع هذه النظرية إىل االقتصادي السويدي جوستاف كاسيل يف هناية احلرب العاملية األوىل ملعرفة مقدار  
االحنراف عن التوازن يف أسعار صرف العامالت، إذ مع اضطراب األحوال االقتصادية والتجارية نتيجة احلرب، وعدم 

جات التضخم ساءت األحوال النقدية يف معظم الدول، لكن بعد احلرب انشغلت إتباع قاعدة الذهب، وانتشار مو 
الدول املختلفة ابستئناف التجارة فيما بينها ومن مث كانت يف حاجة إىل اختيار سعر صرف توازين يكفل التوازن يف 

لسعر الذي يساوي بني موازين مدفوعاهتا اخلارجية. ومضمون هذه النظرية أن سعر الصرف التوازين بني عملتني هو ا
حيث يتحدد سعر الصرف حسب هذه النظرية بني عمليت بلدين ابملستوى العام ألسعار هذان  1القوة الشرائية هلما.

 .2البلدين

 3وتقوم هذه النظرية على جمموعة من الفرضيات هي: 

 ودة والشكل؛جتانس السلع حبيث ال ميكن التفرقة بينها ال من حيث السعر وال من حيث النوعية واجل .1
 إمهال تكاليف النقل وحواجز التبادل )حقوق اجلمارك، القيود غري التعريفية(؛ .2
 توفر املعلومات بشأن انعدام التكاليف لألسعار املطبقة يف كل دولة؛ .3

                                                           
قتصادية طارق فاروق احلصري، االقتصاد الدويل )نظرايت التجارة الدولية، ميزان املدفوعات، سعر الصرف، سياسات التجارية الدولية، املنظمات اال - 1

 .99-98، ص ص: 2010، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، الدولية، التجارة االلكرتونية، األزمة املالية العاملية(
2 - N. Gregory Mankiw, op.cit, p: 391 

دراسة قياسية )تونس، اجلزائر واملغرب(، مذكرة ماجستري يف العلوم –فعالية أنظمة الصرف يف جذب رؤوس األموال األجنبية للدول النامية  ،حممد ترقو - 3
 .14، ص 2011/2012ختصص مالية واقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  االقتصادية،

 الثايناملبحث 
 نظرايت وأنظمة سعر الصرف
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 يكون سعر الصرف التوازين معلوما؛ .4
 يه؛فعدم حدوث تغريات يف حركة رؤوس األموال خالل الفرتة اليت حتددت أسعار الصرف  .5
ض(، وأذواق عدم حدوث تغريات هيكلية يف االقتصاد الوطين تنعكس على تكاليف اإلنتاج )العر  .6

 املستهلكني والدخول )الطلب(؛
 سيادة مبدأ حرية التجارة اخلارجية؛ .7
ار بيع السلع يف خمتلف عدم وجود تطبيقات االحتكار التام أو احتكار القلة الذي يؤدي إىل اختالف أسع .8

 .الدول

 1صياغة اجلربية لنظرية تعادل القدرة الشرائية كما يلي:وتوضع ال 

IpD

IpE
=

Ct1

Ct0
 

 حيث:

𝐶𝑡1 فرتة( سعر الصرف اجلديد :t1) 

𝐶𝑡0 فرتة( سعر الصرف القدمي :t0) 

𝐼𝑝𝐸مؤشر الرقم القياسي لألسعار يف اخلارج : 

𝐼𝑝𝐷مؤشر الرقم القياسي لألسعار يف الداخل : 

الرقم القياسي لألسعار يف الدولة األصل
الرقم القياسي لألسعار يف الدولة األجنبية

=
سعر الصرف اجلديد
سعر الصرف القدمي

 

 نظرية تعادل سعر الفائدةاثنيا: 

خالل فرتة استخدام قاعدة الذهب اكتشف صانعو السياسة املالية والنقدية أن أسعار صرف العمالت  
زايدة إحدى الدول ألسعار الفائدة يتبعه عادة ارتفاع سعر عملة تتأثر ابلتغريات يف السياسة النقدية للدول، فعند 

 2تلك الدولة والعكس صحيح.

                                                           
         السعيد عناين، آاثر تقلبات سعر الصرف وتدابري املؤسسة االقتصادية ملواجهتها، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري - 1

 .44، ص 2005/2006املؤسسات، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
 .40دريد كامل آل شيب، مرجع سابق، ص  - 2
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إن دخول  ،)الفائدة جل يتبع التغريات يف أسعارسعر الصرف اآل(ام بصياغتها كينز من خـالل قولـه ق
الفائدة يف السوق النقدي ر يتحدد من خالل االختالف يف أسعا وخـروج عملـة دولـة ابلنسـبة لعملـة دولـة أخـرى

  .للبلدين

الصرف نقدا  حسب هذه النظرية، تؤثر معدالت الفائدة السائدة يف دولتني بعـد فتـرة معينـة علـى سـعر
معني مقابل عملة بلد آخر بعد  لعمليت هاتني الدولتني بعد تلك الفرتة. وكقاعدة عامـة، تـنخفض قيمـة عملـة بلـد

أكرب من معدل الفائدة بعد نفس املدة  الفائدة بعـد تلـك املـدة السـائد فـي ذلك البلدمدة معينة إذا كان معدل 
 .1السائد يف البلد اآلخر، والعكس صحيح

يف األسواق الداخلية ملدة سـنة مثال، وحيصـل  Mيوظف املستثمر أمواله  :تسري العملية وفق املنظور التايل
القيمة حسب هذه النظرية جيب أن تكون مساوية للقيمة احملصل عليها هذه ، M 1 iعلى  فهناية التوظييف 

مث إعادة  iيف حالة حتويل هذه األموال إىل عمالت أجنبية بسعر الصرف اآلين وتوظيفها يف السوق األجنيب مبعدل *
 2بيعها ألجل للحصول جمددا على مبلغ ابلعملة احمللية. بشكل آخر ميكن أن نكتب:

M(1+i) = M.ec(1+i*) 1

et
 

𝑒𝑡

𝑒𝑐
=

1+𝑖∗

1+𝑖
  → 𝑒𝑡

𝑒𝑐
− 1 =

1+𝑖∗

1+𝑖
− 1 

→
𝑒𝑡 − 𝑒𝑐

𝑒𝑐
=

𝑖∗ − 𝑖

1 + 𝑖
 

 متناهي يف الصغر، تصبح العالقة كما يلي: iيف حال كون سعر الفائدة احمللي 

𝑒𝑡 − 𝑒𝑐

𝑒𝑐
= 𝑖∗ − 𝑖 

 أي أن سعر العالوة )اخلصم( يكون مساواي لفرق أسعار الفائدة يف البلدين.

 

 

                                                           
جامعة أيب بكر دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري، ختصص مالية دولية، –عبد اجلليل هجرية، أثر تغريات سعر الصرف على امليزان التجاري  - 1

 .56، ص 2011/2012بلقايد، تلمسان، 
 .18دراسة قياسية )تونس، اجلزائر واملغرب(، مرجع سابق، ص –ل األجنبية للدول النامية فعالية أنظمة الصرف يف جذب رؤوس األموا ،حممد ترقو - 2
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 كفاءة السوقاثلثا: نظرية  

يعترب السوق كفء إذا كان سعر السهم يساوي قيمته احلقيقية واليت ميكن حتديدها  1965حسب "فاما" 
 1على أساس كل املعلومات املتاحة.

 2الكفء:–ومن شروط سوق 

م مهما صغر حجمها عدم وجود قيود على التعامل حيث يستطيع املستثمر بيع أو شراء أي كمية من األسه .1
 سر نسبيا مما يعين قابلية األوراق املالية للتجزئة؛بسهولة وي

ف إضافية، ومبا وبدون تكالي توافر معلومات كاملة عن األسواق املالية املوجودة يف السوق جلميع املتعاملني، .2
 يسمح أبن تكون توقعات مجيع املتعاملني متماثلة؛

يف السوق، وابلتايل يقبل   لى حركة األسعاروجود عدد كبري جدا من املتعاملني حبيث ال يؤثر تصرف أي منهم ع .3
 كل منهم السعر كأمر مسلم به؛

 عظيم منفعته اخلاصة.تيتمتع املتعاملون يف السوق ابلرشد االقتصادي، وابلتايل سوف يسعى كل منهم إىل  .4

ويكون سعر الصرف املتوقع يف ظل سوق الصرف ذو كفاءة لسعر الصرف اآلجل لنفس فرتة االستحقاق كما 
 3:يلي

*i-i-)tE-(Ea-)/ EttE-(t+1)(E* 

 ويف ظل كفاءة السوق يصبح:

(t+1)E*-Ea 

دة سعر الفائ i* سعر الفائدة احمللي، iهو سعر الصرف املتوقع،  *E(t+1)هو سعر الصرف اآلجل،  Eaحيث 
 األجنيب.

 

 

                                                           
1- Antoine Bouveret et Gabriele di Filippo, Les marchés financiers sont-ils efficients? revue de l’OFCE, n°110, 

France, Juillet 2009, p: 97. 
 .138-137، ص ص:2014ت واألسواق املالية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، صالح الدين حسن السيسي، البورصا - 2
دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص جتارة  -عبد العزيز برنة، تقلبات أسعار الصرف وانعكاساهتا على امليزان التجاري - 3

 .22، ص 2016رب ومالية دولية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، نوفم
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 رابعا: نظرية األرصدة

يف ميزان مدفوعاهتا، فإذا كان  هذه النظرية ترى أن سعر صرف العملة يتحدد على أساس رصيد الدولة 
صرفها وإذا كان  رصيدها موجبا فمعناه زايدة الطلب على العملة احمللية، وارتفاع قيمتها اخلارجية أي ارتفاع سعر

 1سلبيا فهذا يدل على زايدة عرض العملة احمللية واخنفاض قيمتها اخلارجية، أي اخنفاض سعر صرفها.

صحة هذه النظرية خالل احلرب العاملية األوىل.  Diehlملان أمثال ولقد أثبت بعض االقتصاديني األ 
فاألسعار اخلارجية للمارك األملاين حينذاك مل تتأثر ابلرغم من الزايدة الكبرية يف كمية النقود وسرعة تداوهلا وارتفاع 

ة وارداهتا عن صادراهتا أي األسعار. ويرجع السبب يف ذلك أن امليزان احلسايب كان متعادال فلم يسمح ألملانيا بزايد
مل يكن هناك أي رصيد مدين أو دائن يؤثر على قيمة العملة اخلارجية. وهناك استثناء هلذه النظرية كما يف حالة ما 
إذا كان امليزان احلسايب غري موافق ولكن قبل الدائنون أتجيل احلصول على حقوقهم، فسعر الصرف يف هذه احلالة 

 2لن تتأثر.

 ة أثر فيشر الدويلخامسا: نظري

توصل االقتصادي ايرفنج فيشر إىل أن معدل الفائدة االمسي يف كل بلد يساوي معدل الفائدة احلقيقي  
املطلوب من قبل املستثمر، مضافا إليه معدل التضخم االقتصادي املتوقع. إن معدالت الفائدة احلقيقية يف خمتلف 

  3معدالت الفائدة االمسية جيب أن ختتلف تبعا ملعدالت التضخم املتوقعة.البلدان جيب أن تتجه حنو املساواة يف حني 

 4دلة فيشر ملعدل الفائدة اإلمسي:اوالعالقة التالية متثل مع

1 + 𝐼𝑗 = (1 + 𝑖𝑗)(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝑗)) 

 حيث: 

𝐼𝑗معدل الفائدة اإلمسي؛ : 

𝑖𝑗معدل الفائدة احلقيقي؛ : 

𝑖𝑛𝑓(𝑗) معدل التضخم يف البلد :j 

                                                           
 .88، ص 2004األردن،  ،فليح حسن خلف، التمويل الدويل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان - 1
 .344، ص 1983صبحي اتدرس قريصة ومدحت حممد العقاد، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،  - 2
 .163العامري، مرجع سابق، ص سعود جايد مشكور  - 3
-1993سعيدة شطباين، حمددات سعر صرف الدينار اجلزائري ودوره يف حتقيق االستقرار االقتصادي دراسة قياسية اقتصادية حلالة اجلزائر فرتة ) - 4

 .29-28، ص ص: 2012ريل (، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص تقنيات كمية للتسيري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، أف2010
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 لة بلدين مثال فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية فإن:يف حا

1 + 𝐼𝐹𝑅𝐸 = (1 + 𝑖𝐹𝑅𝐸)(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝐹𝑅𝐸)) (1.....)  

1 + 𝐼𝑈𝑆𝐷 = (1 + 𝑖𝑈𝑆𝐷)(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝑈𝑆𝐷))…(2) 

𝐼𝐹𝑅𝐸معدل الفائدة اإلمسي يف فرنسا؛ : 

𝐼𝑈𝑆𝐷معدل الفائدة اإلمسي يف الوالايت املتحدة األمريكية؛ : 

𝑖𝐹𝑅𝐸 :معدل الفائدة احلقيقي يف فرنسا؛ 

𝑖𝑈𝑆𝐷معدل الفائدة احلقيقي يف الوالايت املتحدة األمريكية؛ : 

𝑖𝑛𝑓(𝐹𝑅𝐸)معدل التضخم يف فرنسا؛ : 

𝑖𝑛𝑓(𝑈𝑆𝐷).معدل التضخم يف الوالايت املتحدة األمريكية : 

 ( حنصل على:2( على )1بقسمة )

1 + 𝐼𝐹𝑅𝐸

1 + 𝐼𝑈𝑆𝐷
=

(1 + 𝑖𝐹𝑅𝐸)(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝐹𝑅𝐸))

(1 + 𝑖𝑈𝑆𝐷)(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝑈𝑆𝐷))
 

 جند: 𝑖𝑗وابفرتاض تساوي معدالت الفائدة احلقيقية 

1 + 𝐼𝐹𝑅𝐸

1 + 𝐼𝑈𝑆𝐷
=

(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝐹𝑅𝐸))

(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝑈𝑆𝐷))
 

 وميكن كتابتها على النحو التايل:

𝐼𝐹𝑅𝐸 − 𝐼𝑈𝑆𝐷

1 + 𝐼𝑈𝑆𝐷
=

𝑖𝑛𝑓(𝐹𝑅𝐸) − 𝑖𝑛𝑓(𝑈𝑆𝐷)

(1 + 𝑖𝑛𝑓(𝑈𝑆𝐷))
 

        لة متثل عالقة فيشر الدولية، واليت تربط بني فوارق معدالت الفائدة وفوارق معدالت هذه املعاد
حمقق يف نظرية تعادل معدالت الفائدة والطرف األمين حمقق يف نظرية تعادل  التضخم، ويالحظ أن الطرف األيسر

 القوة الشرائية.
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 املطلب الثاين: تقييم نظرايت سعر الصرف

ملطلب التعرف على احتمل يف طياهتا عيوب النظرية القدمية، وعليه سنحاول يف هذا كل نظرية جديدة 
 االنتقادات اليت وجهت لكل نظرية.

 أوال: تقييم نظرية تعادل القوى الشرائية.

 1من بني االنتقادات اليت وجهت لنظرية تعادل القوى الشرائية ما يلي:

لسنة وصعوبة اختيار سنة القادمة يف املستقبل تزيد عن اصعوبة تقدير األرقام القياسية لألسعار للمدة  .1
 األساس لتحديد األرقام القياسية لألسعار؛

فائدة بني الدول وأثر هتمل النظرية العوامل األخرى املؤثرة يف حتديد سعر الصرف مثل الدخل وسعر ال .2
يف الطلب على العملة  ثراالستريادات ومن مث يؤ  العوامل املؤثرة يفاملضاربة، إذ أن مستوى الدخل من 

 األجنبية يف أسواق النقد؛
لنقد األجنيب وأثر املديونية اهتمل النظرية أثر اختالف مرونة الطلب السعرية يف الصادرات وأثر الرقابة يف  .3

 اخلارجية وأعباء الضرائب؛
سعار احمللية ومن ستوايت األمالنظرية غري مهتمة بتأثري تغريات أذواق املستهلكني وظهور السلع البديلة يف  .4

 مث أتثريها يف حساب سعر الصرف؛
ا من قيمة السلع املستوردة ومن مث عدم اهتمام النظرية أبثر التعريفة اجلمركية املانعة واليت نسبتها مرتفعة جد .5

صرف الالزم حلدوث التوازن يتفاوت أثر التجارة اخلارجية على القوة الشرائية مما يؤدي إىل ختفيض سعر ال
 ان املدفوعات.يف ميز 

لصرف، إذ حاول فريق من ابلرغم من االنتقادات السابقة فإن هذه النظرية ال تزال مهمة يف حتديد سعر ا
نصر الزمن يف احلسبان حبيث عالباحثني تعديل الصياغة األولية املبسطة لنظرية تعادل القوة الشرائية مع أخذ 

 عاملية خالل مدتني زمنيتني.األسعار احمللية ومستوى األسعار الجتري املقارنة بني كل من سعر الصرف، مستوى 

 اثنيا: االنتقادات املوجهة لنظرية تعادل معدالت الفائدة

تساعد نظرية تكافؤ معدالت الفائدة يف عملية ربط األسواق النقدية احمللية أبسواق الصرف األجنيب ويكفي 
و سعر التسليم املؤجل يف فرتات خمتلفة. ويف حال ارتفاع الفروقات لغرض اختيار هذه النظرية مقارنة سعر االستالم أ

                                                           
، 2011ن، مسري فخري نعمة، العالقة التبادلية بني سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان املدفوعات، دار اليازوري العلمية، عمان، األرد - 1

 .22ص 
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بني السعر اآلجل والتباين بني معدالت الفائدة بني الدولتني فإن مراجحة معدالت الفائدة سيقود األسعار حنو 
إىل  ورغم أن نظرية تعادل معدالت الفائدة قد جنحت يف تفسري تغريات سعر الصرف 1التوازن يف أسواق الصرف.

وابلتايل اعتربت إطارا مرجعيا لتفسري الفارق بني سعر الصرف العاجل واآلجل وكذا حتركات رؤوس األموال  ،حد كبري
 2الواقع، وبذلك كنت عرضة لبعض االنتقادات نذكر منها: الدولية إال أهنا مل تتحقق بصفة اتمة على أرض

 وسلوك احملكمني؛ إن معدل الفائدة ليس العنصر الوحيد واألهم لتوجيه منط .1
التامة والعمل حبرية ودون قيود  إن تبين هذه النظرية يؤدي إىل قبول فرض أن األسواق املالية تتميز ابملنافسة .2

 )وهو فرض أساسي هلذه النظرية(، لكن الواقع خالف ذلك؛
 ميكن أن حتدث عمليات املضاربة آاثر تذبذب أسعار الصرف؛ .3
صرف األجنيب اليت تعترب دون حتركات رؤوس األموال كالرقابة على ال هناك الكثري من العوائق اليت حتول .4

 تثبيطا حلركة رؤوس األموال بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف املدى القريب؛
 ملي.تفرض هذه النظرية أن عملية التحكيم بيد املتعاملني وهو ما ينايف الواقع الع .5

 اثلثا: تقييم نظرية كفاءة السوق

خبصوص ما إذا كانت أسواق الصرف احلالية كفأة نسبيا، وهذا ما أدى إىل القيام بعدة هناك جدل قائم 
كفاءة السوق   1976-1975اعتبارات إلثبات ذلك، حيث أظهرت اختبارات جيدي وديفي على التوايل سنة 

صرف سواق الألءة اعدم كفا 1989ين وماك دوالند سنة ودراسات كري  1986يف حني أثبتت دراسات هانت سنة 
 3نسبيا.

 رابعا: تقييم نظرية األرصدة

إن أهم انتقاد وجه هلذه النظرية كوهنا ال أتخذ بعني االعتبار األرقام القياسية لألسعار النسبية كمحدد 
 4لتفسري حركة التجارة اخلارجية يف األجل الطويل، فضال عن متيزها ابلتعقيد.
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 خامسا: تقييم نظرية أثر فيشر الدويل:

انتقاد موجه إىل نظرية أثر فيشر الدويل وهو إذا دخل تدفق كبري لرؤوس األموال يف البلد مبعدل فائدة هناك 
مرتفع فإن ذلك يؤدي إىل رفع قيمة العملة النقدية ألن هذه األموال جيب أن حتول إىل عملة البلد قبل أن يتم 

ميكن إمهال دور التباين يف معدل الفائدة على  توظيفها يف السوق احمللية. وعلى الرغم من هذا االنتقاد فإنه ال
 1األسعار الفورية )احلاضرة( املستقبلية للعمالت النقدية. وقد أخذ ذلك يف احلسبان يف منوذج التنبؤ أبسعار الصرف.

 املطلب الثالث: األنظمة املختلفة لسعر الصرف

الصرف املعوم ونظام  الثابت، نظام سعرميكن تقسيم نظم الصرف يف العامل أساسا إىل نظام سعر الصرف  
 .الرقابة على الصرف

 أوال: نظام سعر الصرف الثابت

ساد نظام الصرف الثابت يف ظل قاعدة الذهب يف صورة املسكوكات الذهبية يف أواخر القرن التاسع عشر  
عشرينات القرن احلايل عندما وأوائل القرن العشرين وحىت قيام احلرب العاملية األوىل، وكذلك يف النصف الثاين من 

 2عادت الدول األوروبية إىل قاعدة الذهب يف صورة السبائك الذهبية والدول املتخلفة يف صورة الصرف الذهيب.

من املعروف أن هذا النظام يتحقق يف حالة الدول اليت أتخذ بقاعدة الذهب حيث ترتبط قيمة عملتها  
احتفاظ كل دولة بسعر اثبت للذهب، أن يتحقق سعر اثبت للعمالت الوطنية بوزن معني من الذهب ويرتتب على 

املختلفة بعضها ببعض. ولذلك فإنه يف ظل قاعدة الذهب األصل أال يتغري سعر الصرف بل يظل اثبتا. ألنه إذا 
يعود ارتفع مثن إحدى العمالت فيكفي أن يقوم األفراد بشراء الذهب مث بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما 

 3بثمن العملة إىل األصل.

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف ظل نظام ثبات الصرف ووفقا لقواعد لعبة الذهب تكون الدولة ملزمة أبن تغلب  
االستقرار والتوازن اخلارجي على االستقرار والتوازن الداخلي. ما دام يرضى بتقلب األمثان والدخول تبعا خلروج أو 

لنظام خيضع إىل حد بعيد اجتاه النشاط االقتصادي الداخلي توسعا أو انكماشا حلالة دخول الذهب، ذلك أن هذا ا
 ويف ظل هذه األنظمة يتم تثبيت سعر صرف العملة: 4 ميزان املدفوعات.
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 التثبيت بعملة واحدة .1

لك تتميز مبواصفات معينة كالقوة واالستقرار، ويف هذا اإلطار تعمل االقتصادايت على تثبيت عمالهتا إىل ت
وتكون عملية الربط بعملة واحدة نتيجة لكون املبادالت تقوم  1 العملة دون إحداث تغيري، إال يف بعض احلاالت.

هبذه العملة، مثلما هو حاصل عند البلدان املصدرة للبرتول اليت تقوم صادراهتا ابلدوالر أو نتيجة للرتابط االقتصادي 
لقائمة بني الوالايت املتحدة األمريكية وبلدان أمريكا الالتينية، كما وأن الوثيق، وهو ما مييز العالقات االقتصادية ا

ويتم  2ربط عمالهتا ابلفرنك الفرنسي مثل املستعمرات السابقة دون اعتبار للقوة االقتصادية. بعض البلدان اختارت
 3اتباع هذا النظام للميزات التالية:

ىل التخفيض من درجة إكائها التجاريني والذي يؤدي حتقيق استقرار سعر الصرف بني الدول النامية وشر  .أ
ل وتشجيع استقطاب عدم التأكد، اليت تنشأ عن تقلب أسعار الصرف، وهذا ما يسهل تدفق رؤوس األموا

 االستثمار حنو الدول النامية، ابإلضافة إىل تشجيع التجارة بني الدولتني؛
ية، فإذا كانت هذه األخرية تتمتع لدولة العملة االرتكاز  ربط السياسة االقتصادية احمللية ابلسياسة االقتصادية .ب

 الستثمار فيما بني الدول؛االستقرار فهذا يزرع الثقة يف األوىل، ومنه هذا ما يشجع استقطاب التجارة وا
احمللية من قبل السلطة  حيدد لنا معيار واضح للتدخل يف سوق الصرف األجنيب، وهبدف احلفاظ على العملة .ج

 واجهة العملة االرتكازية.النقدية مل
 التثبيت بسلة من العمالت .2

وعادة ما يتم اختيار العمالت انطالقا من عمالت الشركاء التجاريني األساسيني، أو من العمالت املكونة 
إن  4لوحدة حقوق السحب اخلاصة، أو الربط حاال ابليورو ابعتباره امتداد لسلة العمالت املكونة لإليكو سابقا.

م يؤدي إىل االستقرار النسيب لسعر صرف العملة اليت ربط سعر صرفها بسلة من العمالت ألن درجة هذا النظا
يف أسعار الصرف يكون نسبيا قليل وينخفض أتثري التغريات االقتصادية للدول اليت مت اعتماد عملتها  التذبذب

 5للربط على الدولة اليت مت ربط سعر عملتها بسلة من العمالت.

هذا النظام إرساء الثقة يف روح املتعاملني التجاريني وأصحاب رؤوس األموال األجانب بسبب قلة ومن مزااي 
         التقلبات الكبرية يف سعر الصرف، خاصة إذا كانت العملة أو العمالت املكونة للسلة تتميز ابلثبات 
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نظام حرية الصرف من خالل تعديل واالستقرار، كما أنه نظام جيمع ما بني ثبات الصرف من خالل ربط العملة و 
سعر الصرف وفق أوضاع ميزان املدفوعات. فضال عن ذلك فهو نظام ال يشجع على املضاربة ألن األرابح الناجتة 

 1عنها تكون منعدمة أو ضئيلة جدا.

 اثنيا: سعر الصرف املعوم

الثابت الذي وضع يف برينت إن نظام الصرف املعوم يعترب حديث العهد، إذ جاء على أنقاض نظام الصرف 
يتيح لسعر الصرف أن يتحدد ابلطلب والعرض يف السوق، وميثله  حيث 1971.2وودز بعد اهنيار هذا األخري سنة 

نظام العمالت الورقية اليت ال تستند إىل قاعدة الذهب، وابلتايل فإن سعر صرف العملة احمللية بعمالت أجنبية 
 3احمللية مقارنة بعرض وطلب العملة األجنبية يف سوق الصرف.يتحدد على أساس عرض وطلب العملة 

كما ختتفي يف هذا النظام العالقة احملددة بني العمالت املختلفة على النحو املتبع يف ظل نظام أسعار الصرف 
الثابتة، فعلى العكس من نظام قاعدة الذهب الدولية اليت تعتمد على ثبات أسعار صرف عمالت الدول املختلفة 
طبقا لوزن كل منها من الذهب. ويف الوقت احلاضر يطلق على نظام أسعار الصرف احلرة أو املرنة نظام تعومي 
العمالت، ويف ظل هذا النظام ال تتحمل كل من السلطات املالية والنقدية عبئا معينا يف جمال عالج اخللل يف ميزان 

من الواردات، إحداث تغيريات مناظرة يف معدالت تقليل لاملدفوعات عن طريق اختاذ السياسات املناسبة يف جمال ا
أسعار الفائدة، أو وضع قيود على انتقاالت رؤوس األموال. بناء على هذا فإنه من غري املعقول أن ترتك الدولة 
مصري استقرارها االقتصادي رهنا لتقلبات قوى العرض والطلب يف سوق الصرف األجنيب، فسعر الصرف يعترب من 

وابلتايل على مستوايت النشاط  ،اهلامة اليت تنعكس تغرياهتا على مستوايت األسعار يف الداخل واخلارج األسعار
االقتصادي، وهلذا تتخذ السلطات من اإلجراءات املناسبة كأدوات للتأثري على سعر الصرف تفاداي حلدوث مثل 

 تعومي:وبصورة عامة، ميكن متييز نوعني رئيسيني من ال 4هذه اآلاثر الضارة.

 التعومي احلر .1
ويف  ،رة يف هذه التقلبات على فاعليتهايغيب التدخل احلكومي وتستمر تقلبات السوق حيث حتافظ القوى املؤث

وابلتايل ال حيدث أي تغيري يف األرصدة النقدية  ،ظل هذا التعومي ال ينتقل التضخم بتأثرياته عرب اآلليات النقدية
 5 احلكومية.

                                                           
، املدرسة العليا 06العملة كسياسة لتحفيز الصادرات، جملة املدبر، العدد حممد عبيلة ووليد لوشان، حمددات سعر الصرف وشروط جناح ختفيض  - 1

 .65، ص 2018للتسيري والتجارة اخلارجية، القليعة، جوان 
 .209الطاهر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، مرجع سابق، ص  - 2
 .73فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  - 3
 .9مرجع سابق، ص  ،حممد زراقة - 4
 .299، ص 2005هوشيار معروف، حتليل االقتصاد الكلي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 5
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 التعومي املدار .2

هذا النظام، فإن قيمة العملة حتدد من خالل العرض والطلب على العمالت األجنبية، مع احتمال حسب 
 1تدخل السلطات النقدية.

 2ولنظام سعر الصرف املعوم حماسن عديدة أمهها:

وى سعر الصرف قصد يتيح نظام الصرف املعوم آلية سريعة وتلقائية إلجراء التعديل الالزم على مست .1
عات. ويف ظل توافر التغريات اليت حتدث يف االقتصاد خاصة على مستوى ميزان املدفو االستجابة إىل 

زي( حينها مضطرة للتدخل من إمكانية القيام بعملية تعديل تلقائية ال تكون السلطات النقدية )البنك املرك
م يف محاية ملعوم يساهأجل استعادة التوازن يف سعر الصرف. ونتيجة لذلك ميكن القول أن نظام الصرف ا
ياسات ملواجهة هذه النظام النقدي الداخلي ضد الصدمات اخلارجية ويوفر مرونة أكرب على مستوى الس

 الصدمات؛
عديل ما دام هذا ال يكون البنك املركزي مضطرا المتالك حجم كبري من احتياطيات الصرف لغرض الت .2

تجابة لتغري هيكل الطلب  سوق الصرف اسالتعديل يتم آليا من خالل التغري الذي يطرأ على سعر العملة يف
 على العمالت األجنبية وعرضها؛

زيد من قدرهتا على ييسمح نظام الصرف املعوم بتوفري فضاء يضمن استقاللية السياسة النقدية، بشكل  .3
لسلطات النقدية يف احتقيق األهداف الداخلية لالقتصاد. كما يعمل ذلك على زايدة قدرات وإمكانيات 

 ن التوازانت الداخلية؛جمال ضما
        عكس ظروفيمبا أن سعر الصرف يتحدد يف هذا النظام وفقا لتفاعل العرض والطلب، وابلتايل  .4

ل يف ميزان املدفوعات السوق، فإن الكثري يعتربون هذا النظام أكثر كفاءة ليس فقط على مستوى التعدي
 أو على املستوى مستوى االقتصاد الوطينولكن أيضا على مستوى التخصيص األمثل للموارد سواء على 

 العاملي. 

 3غري أن لنظام سعر الصرف املعوم مصاعب كثرية قد تكتنفه، ومن أهم تلك املصاعب:

 ابالجتاه املعاكس؛ أن حجم التجارة اخلارجية يتذبذب تبعا لتذبذب سعر الصرف احلر، ويكون التأثري .1

                                                           
1- Zina Hamiche et Kamel Boussafi, dévaluation, à la recherche de l’équilibre de la balance commerciale, le rayon, 

une revue scientifique, volume 03, n° 01, université de Ahmed Ben Yahya, Tissemsilt, 2019, p: 43. 
 .211-210الطاهر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، مرجع سابق، ص ص: - 2
، ص 2010سعيد سامي احلالق وحممد حممود العجنوين، النقود، البنوك واملصارف املركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 3
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يث أن زايدة سعر صرف حالدولة اليت تتدهور قيمة عملتها، إن معدل التبادل الدويل يتجه يف غري صاحل  .2
 عملة ما يعين ارتفاع قيمتها مقوما ابلدوالر أو بعملة أخرى؛

لي، مما يؤدي النكماش إن سعر الصرف احلر قد يكون له بعض اآلاثر لعدم االستقرار على االقتصاد احمل .3
 بعض الصناعات اليت تقوم إبنتاج سلع التجارة الدولية.

 سعر الصرف من خالل الشكل التايل:كن توضيح أنواع أنظمة ومي

 أنظمة سعر الصرف (:03-01الشكل رقم )

 
دولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، من إعداد الطالبة ابالعتماد على املعلومات املتوفرة يف الكتاب: دريد كامل آل شبيب، املالية ال :املصدر
 .2011األردن، 

 اثلثا: الرقابة على الصرف

ظ على استقرار سعر التبادل يعد نظام الرقابة على الصرف أحد األنظمة اليت تلجأ إليها الدول عموما للحفا 
 لعملتها.

 تعريف نظام الرقابة على الصرف .1

الشرقية  ظهرت الرقابة على الصرف على نطاق واسع بعد احلرب العاملية الثانية عندما أخذت هبا أملانيا وأورواب
للتأثري يف  ودول أمريكا الالتينية، واليوم أتخذ معظم دول العامل هبذا النظام والذي مبقتضاه تتدخل السلطات النقدية

 1القوى اليت على أساسها يتحدد سعر الصرف أي تتدخل يف ظروف العرض والطلب.

دولة ال تتيح لألفراد حرية ويقصد به إشراف الدول وحتكمها يف عرض الصرف والطلب عليه، ولذلك فإن ال
    بيعا  عرض الصرف األجنيب والطلب عليه، ولذلك فإن الدولة ال تتيح لألفراد حرية التعامل ابلصرف األجنيب

                                                           
 .166قريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص ش- 1
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وشراء، وإمنا تقوم الدولة ذاهتا بذلك عن طريق حتديد التعامل ابلصرف األجنيب ابلشكل الذي حيقق األغراض 
 1مثل هذا التحديد. واألهداف اليت تتوخاها الدولة من

أساسا من أجل  ألجنبيةاعلى العمالت  إذن فالرقابة على الصرف هو قيام الدولة ابلتحكم يف العرض والطلب
 .بغية حتقيق أهداف اقتصادية وسياسيةاحتكارها 

 خصائص نظام الرقابة على الصرف .2

األجنيب متارس صفة احملتكر من خصائص نظام الرقابة على الصرف هي كون السلطة املشرفة على القطاع 
الوحيد لبيعه وشرائه للمقيمني. وابعتبار أن عمليات املضاربة تنعدم يف ظل الرقابة على الصرف فإن السلطة املشرفة 
تستطيع أن متيز بني أسعار العمالت األجنبية املختلفة، كما أهنا تلجأ إىل شراء النقد األجنيب بسعر صرف معني 

 2تطبق الدولة أحياان أسعارا عدة للصرف بغية حتقيق أهداف اقتصادية وسياسية. وتبيعه بسعر آخر، وقد

 أسباب فرض نظام الرقابة على الصرف .3

تتعدد األسباب اليت تدعو الدول إىل فرض الرقابة على الصرف لكننا جند ان مجيع تلك األسباب تدور حول 
وميكن توضيح األسباب على النحو  -إن وجد-ن العجزفكرة احملافظة على ميزان الدولة اخلارجي وحماولة التخلص م

 3التايل:

طلب واحلد من ال التغلب على النقص الذي تعانيه الدولة يف األرصدة األجنبية من عمالت وذهب، .أ
 عليها؛

 احملافظة على العملة فوق املستوى السائد وفوق ظروف العرض والطلب؛ .ب
لرقابة وسيلة ملقابلة الصناعات اهلامة، فكانت ا رفع األسعار الداخلية، حىت تساعد على إنعاش بعض .ج

 الكساد أو تشجيع االنتعاش؛
 مثال؛ ضمان احلصول على واردات معينة من اخلارج، يتكون أغلبها من املواد األولية .د
 كا ألجانب أو موظفني.مكافحة خروج رؤوس األموال من الدولة إىل اخلارج، سواء كان رأس املال مملو  .ه

 

 

                                                           
 .79فليح حسن خلف، التمويل الدويل، مرجع سابق، ص - 1
 .167السيد متويل عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 2
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 الرقابة على الصرفأهداف نظام  .4

قد يتساءل البعض عن احلكمة من تدخل الدولة ابلرقابة على الصرف وعدم ترك األمر للسوق. ملاذا تتوىل الدولة 
عملية حتديد صرف عملتها وتغيري هذا السعر بقرارات رمسية؟ لإلجابة على هذا التساؤل نعرض عدد من األهداف 

 1وراء تدخلها ابلرقابة على الصرف وهي كما يلي:اليت قد ترنو الدولة إىل حتقيقها من 

جنبـي لكـي حتـافظ علـى قيمـة رفع القيمة اخلارجية للعملة: تلجأ بعض الـدول إلـى الرقابـة علـى الصـرف األ .أ
        مـن الـذي حتـدده قـوى مرتفعـة لعملتهـا، حيـث تثبـت القيمـة اخلارجيـة للعملـة عنـد مسـتوى أعلـى

ـدفع هـذه الدولـة مبـالغ أقـل توعنـدما تصـبح عملتهـا أعلـى ابلنسـبة للعمـالت األجنبيـة األخـرى، السوق، 
 للدول األخرى من عملتها مقابل استرياد السلع أو تسديد ديوهنا اخلارجية؛

منخفضة  لمحافظـة علـى قيمـةختفيض قيمة العملة اخلارجية: تتبع بعض الدول سياسـة الرقابـة علـى الصـرف ل .ب
عام لألسعار يف هذه ات والتقليل من الواردات ورفع املستوى الوذلك من أجل تشجيع الصادر  ،عملتهال

 الدولة؛
لتحقيــق االســتقرار فــي أســعار الصرف  اســـتقرار أســـعار الصـــرف: تســتخدم الرقابــة علــى الصــرف األجنبــي .ج

كومـة للسـوق كبـائع أو مشرتي وذلـك بـداًل مـن دخـول احل ،التجـارةاليت يؤدي تقلبها إىل ضـرر الصـناعة و 
 للعملة؛

ال ال ميكـن أن يـتم احلد مـن هـروب رؤوس األمـوال للخـارج: حيـث أن تصـدير الـذهب ورؤوس األمـو  .د
ثل هـذا النـوع مـن برتخيص من السلطة اليت تقوم ابلرقابة على الصرف األجنيب، اليت تستطيع منع م

 العمليات، وهبذا الشكل حتافظ على العمالت األجنبية النادرة؛
ايـة الصـناعات احملليـة من املنافسة مـن اسـترياد السـلع غيـر الضـرورية: محلتقليل محايـة الصـناعات احملليـة وا .ه

من خالل لسـلع الكماليـة امـن اسـترياد لتقليل اخلارجية، وكذا التشجيع على استرياد السلع الضرورية وا
ـترياد لسـلع الضرورية فقط، التحكم يف الواردات من السلع املنافسة، والرتفيهية من خالل منح تراخيص االس

 ؛م العمالت األجنبية بطريقة مفيدةوهكذا ميكن استخدا
وأخريا قد يكون اهلدف من هذا النظام هو محاية االقتصاد الوطين من أية تقبات أو مؤثرات خارجية. فلو  .و

الصرف حرا لتعرض االقتصاد الوطين ألزمات ال لشيء إال ألنه ترك حرا فتأثر أبزمات اآلخرين. ترك 
وأحدث مثال على ذلك تباطؤ االقتصاد الصيين أثر على العديد من الدول، ولكن لو كانت هناك رقابة 

 2 على الصرف يكون أتثر الدولة مبثل تلك األحداث حمدودا.

                                                           
 .41زهرة سيداعمر، مرجع سابق، ص - 1

 .129-126، ص ص: 2007الدولية بني النظرية والتطبيق، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، رضا عبد السالم، العالقات االقتصادية - 2



 سعر الصرفلالنظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 
 

- 28 - 
 

 م من التثبيت إىل التعوميرابعا: آلية االنتقال املنظ

رغم ما يكتنف هذه العملية من خماطر وجمازفات إال أن هناك آليات حمكمة حتكم عملية االنتقال اآلمن  
 1اليت نذكر منها:

 سوق الصرف األجنيب .1

لية متطورة جدا المتصاص جيب على الدولة اليت تريد تبين نظام التعومي أن يكون هلا أسواق صرف وأسواق ما
تجنب املخاطر املرتبطة الصدمات بدون تغريات كبرية يف أسعار الصرف، وكذا توفرها على أدوات مالية حديثة ل

 شروط التالية:بتقلبات أسعار الصرف. ولتفعيل أداء هذه األسواق ابلشكل املطلوب ال بد من توفر ال

 احلد من دور البنوك املركزية يف التأثري على نشاط السوق؛ .أ
وفري معلومات ومات يف السوق حول مصادر واستخدامات الصرف األجنيب، من خالل تتطوير املعل .ب

 لتنبؤ؛احول الوضعية االقتصادية وتطور املؤشرات الكلية من أجل املساعدة يف عملية 
 التخلص التدرجيي من القيود املفروضة على معامالت النقد األجنيب؛ .ج
يدها بشكل حمكم لتفادي بتنظيم الصرف، والعمل على حتدتنسيق وتبسيط التشريعات القانونية املتعلقة  .د

 ادخال تعديالت دورية قصد تعزيز الثقة واملصداقية يف السوق؛
ة اليت هلا قدرة كافية تطوير وتسهيل األدوات اخلاصة إبدارة خماطر الصرف، وتوكيل املؤسسات املالي .ه

 على إدارة املخاطر على تسيريها بشكل جيد.
 السياسة النقديةتطور نظام الضبط و  .2

يث تتطلب اسرتاتيجية االنتقال حتعترب هااتن النقطتان أساسيتني يف منهج االنتقال املنظم لنظام الصرف املعوم، 
جيدة تتضمن نتائج تقديرية  من نظام التثبيت إىل التعومي تصميم إطار جيد للضبط االقتصادي وصياغة سياسة نقدية

  مع عملية التحول. يتالءممسبقة مبا 

ين ككل، وقوة وفاعلية حيث أن مدة االنتقال تبقى مرهونة بطبيعة ودرجة هيكلة املؤسسات واالقتصاد الوط
ستقاللية البنك املركزي الذي االسياسة النقدية على ضمان استقرار األسعار الذي يعترب هدفها الرئيسي، وكذا درجة 

درة الكافية على التنبؤ سياسة النقدية وإظهار القيعمل على حتقيق الشفافية واخلضوع للمساءلة عند إدارة ال
 ابملستوايت املتوقعة للتضخم.

 

                                                           
حنو بناء منوذج اقتصادي حملددات سعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد ومالية  ،فاطمة قسول - 1

 .56-53، ص ص: 2014/2015دولية، جامعة حيي فارس، املدية، 
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 إدارة خماطر الصرف .3

رئيسية ابلنسبة للدول اليت  إن إجراء حتليل شامل ملخاطر الصرف املتوقعة يف كافة القطاعات االقتصادية خطوة
دقيقة لقياس املخاطر املستقبلية التقنية والتحليلية التريد ضمان عملية انتقال منظمة، ويقتضي ذلك تطوير األساليب 

التصدي آلاثرها السلبية. والعمل على وضع إجراءات داخلية كفيلة إبدارهتا ومراقبتها قصد التخفيف من حدهتا و 
مة عملة، وابملثل أظهرت عن كيفية ااثرة اإلدارة لسيولة النقد األجنيب از  1994وقد كشفت االزمة املكسيكية 

لشركات أن يتحول اىل كيف ميكن القرتاض النقد األجنيب غري املغطى من جانب قطاع ا  1997زمة االسيوية اال
صرف الثابت أن تراعي أصوهلا خسائر هائلة ابلنسبة للبنوك الدائنة وهلذا ينصح الدولة اليت تريد مغادرة نظام ال

هتمام أكثر بدقة وتوفر حلماية من خالل االوخصومها من العملة الصعبة، عن طريق تكليف املؤسسات املالية اب
 املعلومات، وتبين طرق واالحرتاز منها.

 وترية االنتقال من التثبيت إىل التعومي .4

فإن أي خطوة إىل األمام ينبغي أن هتدف )سريعة أو متباطئة( أو وترية التحول املختارة  اسرتاتيجيةمهما كانت 
جتاهني )االرتفاع أو االخنفاض(، فمثال عندما يتم اختيار نظام نطاق إىل أن تكون خماطر تقلب سعر الصرف يف اال

حمدد لتقلب أسعار الصرف ينبغي أن يكون متسعا بدرجة تكفي لضمان حترك سعر الصرف يف كال االجتاهني حول 
ساع سعر التعادل املركزي، وينبغي تصحيح مستوى سعر الصرف لضمان عدم سرعة استنزاف املرونة اليت يوفرها ات

النطاق بسرعة من جراء عدم التعادل احملتمل، فقد يسبب اختيار نطاق ضيق لتقلب أسعار الصرف يف ظل ضغوط 
سعر الصرف ابحلد األعلى للنطاق مما يرغم السلطات النقدية إما على الدفاع عن النطاق  ارتطامصعودية متواصلة يف 

يضر بدوره مبصداقية السوق ويؤدي إىل ضغوط املضارابت اتساع النطاق قد أو توسيعه بدرجة أكرب، وتكرار تعديل 
 .1رأس املال احلدود القصوى للنطاق وتعدو مثل هذه املوضوعات أكثر إحلاحا مع ازدايد انفتاح حساب الختيار

 : املعايري اليت حتكم اختيار نظام الصرفخامسا

أنظمة الصرف املختلفة ومدى قوة كل هناك العديد من الدراسات واألدبيات االقتصادية حول مزااي وعيوب 
نظام )سواء الثابت أو املعوم( يف عزل االقتصاد عن الصدمات الداخلية أو اخلارجية، وال يوجد جواب كامل حول 

 2أفضلية نظام عن اآلخر، إال أنه ميكن تلخيص املعايري اليت حتكم اختيار نظام الصرف األمثل يف النقاط التالية:

ن ترتبط مع دولة حمورية مل التجارة )رمبا جتد بعض الدول النامية أنه من املناسب أاحلجم النسيب وتكا .1
 وخاصة إذا كانت العالقات معها كبرية(؛

                                                           
وحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد أنظمة الصرف ومدى أتثريها على اقتصادايت الدول دراسة حالة اجلزائر، أطر  ،حسني برايطي - 1

 .119، ص 2016/2017دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 17-16مرجع سابق، ص ص:  ،حممد زراقة - 2
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 مرونة هياكل االقتصاد ومؤشرات االقتصاد الكلي؛ .2
 القدرة على امتصاص الصدمات احلقيقية منها واإلمسية؛ .3
 تنوع هيكل اإلنتاج والتصدير؛ .4
 تجارة؛الرتكز اجلغرايف لل .5
 درجة التطور االقتصادي سيما اجلانب املايل منه؛ .6
 مدى استقرار ومصداقية العملة. .7

  



 سعر الصرفلالنظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 
 

- 31 - 
 

 

 

يف هذا املبحث حناول تسليط الضوء على أسواق الصرف من خالل أربعة مطالب: املطلب األول نتناول 
الثاين العمليات واملتدخلني يف أسواق الصرف، املطلب الثالث نعرض فيه مفهوم سوق الصرف، ونتطرق يف املطلب 

فيه األسواق الدولية ألسعار الصرف وأهم العمالت املتداولة فيها أما املطلب الرابع فخصصناه لدراسة خماطر تقلبات 
 سعر الصرف وطرق تغطيتها.

 املطلب األول: مفهوم سوق الصرف

التعادل ألسعار الصرف وتبادل العمالت يف مكان يطلق عليه اسم سوق يقوم املتعاملون بتحديد سعر 
 الصرف. وسنفصل فيه أكثر من خالل هذا املطلب.

 أوال: تعريف سوق الصرف

: "يف وقتنا احلايل، يعترب سوق الصرف األجنيب أكثر األسواق تقلبا مع سيولة مرتفعة بني كل األسواق 10تعريف 
 1املالية".

لصرف هو اإلطار املؤسسي الذي يتم من خالله بيع إحدى العمالت مقابل شراء عملة أخرى : "سوق ا20تعريف 
 2بسعر الصرف"

: "هو املكان الذي يتم فيه تبادل العمالت املختلفة. ولكن هذا املكان ليس حمدود حبيز جغرايف، وإمنا 30تعريف 
ملنتشرة عرب خمتلف أحناء العامل ابإلضافة طبعا يقصد به شبكة العالقات املوجودة بني وكالء الصرف يف كل البنوك ا

 3إىل اللقاءات الفعلية بني وكالء الصرف يف غرفة خاصة ابلصرف موجودة على مستوى البورصة."

ساعة يف اليوم من خالل سوق يستعمل التلفون يف  24: "يتم بيع العمالت مقابل بعضها البعض عرب 40تعريف 
 4ن يف سعر الصرف األجنيب يف املصارف الدولية."إمتام صفقات تتعامل مع املتاجري

                                                           
1 - Hassan Dincer and others, global approaches in financial economics, banking and finance, springer 

international publishing, Switzerland, 2018, p: 469. 
 .182، ص 2009وليد صايف وأنس البكري، األسواق املالية والدولية، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 2
 .95، ص 2005الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،  - 3
 .19، ص 2008حممد صاحل القريشي، املالية الدولية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 4

 الثالثاملبحث 
 تنظيم سوق الصرف األجنيب
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ت األجنبية للقيام من خالل ما تقدم ميكن تعريف سوق الصرف على أنه مكان التقاء طلب وعرض العمال 
 مبختلف العمليات عليها.

 1ومن عوامل تطور أسواق الصرف: 

ات املباشرة وغري املباشرة االستثمار ارتفاع قيم املعامالت البرتولية يف التجارة الدولية بشكل خاص وقيم  .1
 ؛ادالت السلعية واخلدمية بشكل عاموالتب

طيط املركزي يف شرقي تزايد انفتاح اقتصادايت العامل على بعضها البعض، وخاصة بعد حتول أنظمة التخ .2
 أورواب وآسيا إىل أنظمة اقتصاد السوق احلرة.

 اثنيا: أنواع سوق الصرف ووظائفه

ف نفصل يف كل اق الصرف يتميز كل نوع خبصائص أساسية، ولسوق الصرف عدة وظائهناك نوعان من أسو 
 من أنواعه ووظائفه يف هذا العنصر.

 أنواع سوق الصرف .1

 ومنيز بني:

 سوق الصرف الفوري .أ

يف سوق الصرف الفوري جيري شراء وبيع العمالت اليت يتوجب أن تسلم على أبعد حد بعد يومني قابلني 
  إجناز العملية، ال تستثىن من هذه القاعدة إال العمليات بني الدوالر األمريكي والدوالرللعمل من اتريخ 

وتعترب هذه املهلة )يومني( مهمة من الناحية  2ساعة. 48الكندي، حيث جيب أن حيصل التسليم خالل 
اإلجرائية للسماح إبجراء العمليات احملاسبية الضرورية وكذا بسبب الفارق الزمين بني الدول على أساس أن سوق 

 3الصرف الفوري يعمل بشكل متواصل.

 سوق الصرف ألجل .ب

ويتم التسليم والتسلم بعد فرتة، مبعىن وهو السوق الذي يتم فيه بيع وشراء العملة األجنبية وفقا لسعر آجل، 
أن التسليم يكون مؤجال إىل حني حلول التاريخ املتفق عليه. ومدة التأجيل قد تكون يف حدود شهر أو ثالثة 

                                                           
 .291هوشيار معروف، مرجع سابق، ص  - 1
 .235، ص 2001وسام مالك، الظواهر النقدية على املستوى الدويل، دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  - 2
 .217، االقتصاد النقدي والبنكي، مرجع سابق، ص الطاهر لطرش - 3
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وبطبيعة احلال فإن السعر يف هذه احلالة خيتلف عن السعر  1أشهر أو ستة أشهر أو سنة على أكثر تقدير.
اخنفاض قيمة العملة يف املستقبل. فإذا كان من املتوقع يف املستقبل ارتفاع سعر  احلاضر وفقا لتوقع ارتفاع أو

العملة األجنبية املراد التعاقد على شرائها ابلنسبة للعملة احمللية تضاف عالوة للسعر احلاضر، وعلى العكس 
 2ابلنسبة للعملة احمللية. جيري خصم من السعر احلاضر إذا كان من املتوقع مستقبال اخنفاض قيمة العملة األجنبية

 وظائف سوق الصرف .2

 3إن وظيفة سوق الصرف األجنيب ال تقتصر على جمرد حتديد أسعار الصرف، وإمنا تشمل وظائف أخرى تتمثل يف:

 بلد اخر إىلالقدرة الشرائية لعملة بلد معني حتويل  .أ

يوترات )املصدر( لشركة بريطانية الستيضاح آلية عملية حتويل القدرة الشرائية نفرتض أن شركة امريكية تبيع الكمب
 GBPستورد االجنليزي )عملة املصدر( بينما لدى امل USD)مستورد(، وترغب الشركة االمريكية يف احلصول على 

ولد عملية تدفق السلع لتتم عملية التسوية. وت USDبـ  GBP)عملة املستورد( فقط، لذا جيب أن يتم استبدال 
 GBP تطلب حتويلتأن صادرات أمريكا أي  USD وطلبا على GBPواخلدمات من أمريكا إىل إجنلرتا عرضا من 
لواردات األمريكية اأما USD وطلبا على GBP فتولد عرضا من USDأو أي عملة أخرى تقرتن يبلد املستورد إىل 

وعرضا لـ GBP ىأو عمالت أجنبية أخرى تقرتن ببلد املصدر فتولد طلبا عل GBP إىل USD فتتطلب حتويل
USD. 

 تسوية املدفوعات الدوليةو توفري االئتمان  .ب

ية، وهذا ما نقوم به سوق تقتضي حتمية التبادل الدويل توفري االنتان لتسوية املعامالت واملدفوعات الدول
عملية التبادل، وما على  واملشرتي أتخذ مدة. البد من جهة متولالصرف. وما أن عملية تدفق السلع بني البائع 

لية ويقوم أما بعملية التسوية املستورد اال ان يطالع النشرات اليومية لسعر صرف عملة املستورد مقابل العملة احمل
عد ابلدفع قابل استالم و املباشرة عن طريق الدفع الفوري للمصدر، وإذا وفر املصدر حسااب مفتوحا للمستورد م

   املستوردات عند خالل مدة حمددة )غالبا ثالثة أشهر( لكي يتمكن املستورد من بيع البضاعة ودفع قيمة
 االستحقاق، فان املصدر هو الذي يقوم بعملية التمويل.
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 توفري التسهيالت تغطية خماطر الصرف .ج

أي توجد محلة للدفع(، وكذا القتصادية )إن ندرة عملية تسوية املعامالت عن طريق الدفع الفوري بني األعوان ا
 حمتملني: إما حبث العون عدم االستقرار النقدي، يرتحم لنا التعرض خلطر الصرف وبوجود هذا اخلطر هناك موقفني

ليت ستقوم بشرحها يف الفقرة االقتصادي عن التغطية من هذا اخلطر، أو التعرض له بقصد حتقيق ربح أي املضاربة وا
 لف العمليات اليت يقوم هبا سوق الصرف. املتعلقة مبخت

 املطلب الثاين: العمليات واملتدخلون يف أسواق الصرف

ا جيعل األطراف تتعرض أسعار الصرف يف األسواق لتقلبات دورية تتسبب يف عدم استقرارها، وهو م 
 لبات.التقاملتدخلة يف هذه األسواق إىل القيام بعمليات للحماية وأخرى لالستفادة من هذه 

 أوال: عمليات سوق الصرف

 لعنصر.يوجد عدة عمليات جتعل متعاملي سوق الصرف يتدخلون فيه، وهو ما سنعرضه يف هذا ا

 التغطية .1

يتدخل متعاملي سوق الصرف لتغطية خطر الصرف اليت حتمله خمتلف العمليات التجارية أو املالية، التحصيل 
قاق معني واليت جترى يف هذا السوق. ابتداء من اتريخ التغطية املتعامل أو التسديد ابلعمالت الصعبة لتاريخ استح

يعلم يقينا املقابل من العملة الصعبة لعملته الوطنية والذي يكون تدفقه مستقبال. هذه التغطية حتتمل أيضا خطر 
ريات غري مرضية أويل مما يدعو إىل اختاذ وضعية صحيحة ملواجهته يف هذا السوق وذلك إللغائه هنائيا، فأي تغ

ألسعار الصرف ابلنسبة للوضعية األولية للمتعامل سوف تعوض أبرابح حتقق عند وضعية تغطية اخلطر. يف الواقع 
ابلرغم من أن املتعامل يسعى إىل تغطية خطر الصرف يف هذه السوق ولكنه ال جيعله يتالشى بل حيوله إىل متعامل 

 1حا عند حتقق عملية الصرف.آخر الذي يقبل حتمله أمال من أن حيقق أراب
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 :1وتشمل عملية التغطية احلالتني التاليتني

 احلالة األوىل .أ

اع سعر هذه العملة مستقبال عندما يتوقع مضارب أو شركة جتارية مدينة )بعملة أجنبية كالدوالر مثال( ارتف
فاع يف قيمة الدوالر عن فهنا ابستطاعة هذا الشخص أو الشركة أتمني نفسه ضد هذا االرت ،عن سعرها احلايل

 .طريق االقرتاض من إحدى البنوك مببلغ من الدوالرات بسعر يتفق عليه يف احلال

 احلالة الثانية .ب

ر العملة )الدوال اخنفاض سعر )ندما يتوقع شخص أو شركة دائنة )عندما تصدر سلع إىل اخلارج مثالع
ملايل ضد اخنفاض الدوالر عن مثال( اليت ستتقاضاها لقاء صادراهتا، فهنا ستستطيع هذه الشركة أتمني موقفها ا

حتصل الشركة قيمة صادراهتا  طريق بيع الدوالرات اليت ميكن أن تقرتضها من أحد البنوك بسعر فائدة حمدد وحني
 تقوم بتسديد اقرتاضها من البنك.

 املضاربة .2

ضاربة يف سوق الصرف هلا أهداف ختتلف جذراي مع أهداف التغطية، فاملضارب يعرض نفسه إن عملية امل
طواعية خلطر الصرف على أمل حتقيق أرابح من تغريات اجيابية ألسعار الصرف، وعليه فعمليات املضاربة ال 

راض أو اقرتاض حتركها العمليات التجارية )استرياد أو تصدير السلع أو اخلدمات( وال عمليات مالية )إق
 2ابلعمالت الصعبة(.

ويتمثل هدف الشخص الذي يقوم ابملضاربة وضعا مفتوحا يف سوق الصرف األجنبية هبدف احلصول على 
أرابح فجائية من التقلبات احلاصلة يف سعر الصرف. فعندما يتوقع املضارب أن سعر صرف عملة حمدد سوف 

وابلعكس عندما يتوقع اخنفاض هذه العملة يف املستقبل القريب يقوم  ،يرتفع يف املستقبل القريب يقوم بشرائها
ببيع العملة يف السوق اآلجلة لغرض التسليم يف املستقبل. وعندما ال يتحقق توقعات املضاربني يتحملون خسائر 

 االجتاه فجائية، أما يف حالة املضاربة يف العملة القوية والوحيدة يف السوق فهي تدفع سعر الصرف للحركة إىل
 3املتوقع.

 

                                                           
 .28عبد العزيز برنة، مرجع سابق، ص - 1
 .17شوقي طارق، مرجع سابق، ص  - 2
 .293، ص 2015عبد الكرمي جابر العيساوي، التمويل الدويل مدخل حديث، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  - 3



 سعر الصرفلالنظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 
 

- 36 - 
 

 1واملضاربة يف سوق الصرف على نوعني مها:

 املضاربة املؤدية إىل االستقرار يف سوق الصرف .أ

ي يرتفع أو ينخفض عن وهي املضاربة اليت تسود يف حالة سراين الظروف الطبيعية حبيث أن سعر الصرف الذ
تفع سعر صرفها لسبب طارئ، ويقومون لبيع العملة اليت ار املستوى التوازين البد وأن يعود إليه ألن املضاربني يتحركون 

 ىل االستقرار من جديد.إبشرائها إذا اخنفض سعر صرفها عن مستواه التوازين. وهم هبذا يقودون السوق والسعر 

 املضاربة املؤدية إىل عدم االستقرار .ب

عر الصرف، حبيث إذا سحركة  يسود هذا النوع من املضاربة عندما تغلب حالة غري مألوفة من التوقعات حول
ا السعر إىل االبتعاد حترك سعر الصرف بعيدا عن نقطة التوازن يؤدي إىل إطالق حركة يف سوق الصرف تدفع هذ

ضاربني التوقع أبن هذا أكثر عن السعر التوازين، ففي مثل هذه األحوال عندما ينخفض سعر الصرف يسود لدى امل
وابلتايل فإن تصرف  ،عملةذلك فإهنم يقومون بزايدة بيع أرصدهتم من هذه الالسعر سيتبعه مزيد من االخنفاض، ل

 املضاربني هذا من شأنه أن يدفع سعر صرف العملة إىل مزيد من االخنفاض.

 التحكيم .3

وذلك عن طريق شراء العمالت يف  2هو عملية االستفادة من فروق أسعار العملة يف أسواق الصرف املختلفة.
ها رخيصة وبيعها يف احلال يف سوق آخر يكون سعرها فيه أعلى هبدف حتقيق الربح، وتتحقق سوق تكون فيه قيمت

هذه العملية عندما تتفاوت أسعار عملة ما يف عدد من األسواق املختلفة يف آن واحد، وتؤدي هذه العملية يف 
احلرية التامة يف حتويل العمالت داخل النهاية إىل حتقيق التوازن بني أسعار الصرف يف األسواق املالية العاملية يف ظل 

 3األسواق.

هتدف إىل االستفادة من التفاوت  -على عكس املضاربة -ن هنا ميكن القول، إن عمليات التحكيم م
   القائم بني أسعار صرف العمالت يف أسواق الصرف املختلفة مما يؤدي يف النهاية إىل القضاء على هذا

وطاملا كانت األوضاع عادية واملعلومات  .التفاوت، وسيادة سعر واحد للعملة األجنبية بني هذه األسواق املختلفة
كاملة واملبالغ املتدفقة متاحة، فإن معدل سعر الصرف اآلجل لسعر الصرف العاجل يعكس الفرق يف أسعار 

عة للمخاطر. ويقوم املتعاملون يف السوق الفائدة، وأي اختالف بينهما سوف يتيح الفرصة ألرابح غري خاض
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 .ابلبيع والشراء حىت استنفاد مجيع فرص الرحبية. ويف هذه احلالة فإن املتعاملني سوف يساوون األسعار عرب الزمن
    ويف الواقع جند أن هذه العالقة ال تتحقق يف بعض األحيان عندما يتم اإليداع يف دولتني خمتلفتني لعدد من

 1كر منها:األسباب، نذ 

 ومات بشكل كايف؛عدم وجود املنافسة الكاملة، حيث توجد تكاليف معامالت، وكذلك عدم توفر املعل .أ
كومات بوضع بعض القيود على ال تعترب األصول األجنبية واحمللية بدائل كاملة، نظراً لقيام العديد من احل .ب

 تدفقات األموال األجنبية؛
ومون بتحويل األصول لكي يقللوا من املخاطر، ويق هبا تفظونرغبة األشخاص يف تنويع األصول اليت حي .ج

عدم وجود فوارق يف  األجنبية من وإىل الدولة، ومن مث يتسببون يف حتوالت رؤوس األموال حىت يف ظل
 أسعار الفائدة.

 اثنيا: املتدخلون يف أسواق الصرف

 هناك عدة هيئات تتواجد أبسواق الصرف أبرزها: 

 البنوك املركزية .1

يتمثل الدور أو التدخل األساسي للبنوك املركزية ابلنسبة لسوق الصرف سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
يف تعديل وتقليص تقلبات أسعار صرف العمالت ابالعتماد على بعض املعلومات كاليت تتعلق مبعطيات 

 2فائدة وعلى سعر الصرف.االقتصاد الكلي والسياسة العامة للدولة وذلك ابالستناد على آلية معدل ال

 البنوك التجارية .2

هي من أهم املتعاملني يف سوق الصرف حبكم طبيعة مواردها، تبحث دائما عن توظيف ما لديها يف سوق النقد 
يف أصول قصرية األجل دائمة احلركة، وهبذا متثل اجلزء األكرب للعمليات املتداولة. وميكن ان منيز ثالث أنواع من هذه 

 3البنوك:

لعدد   والشراءعروض البيع  نوع األول ويتميز بسيطرته على األسواق، فهي بنوك على استعداد دائم لتوفريال .أ
 وض اليت تقدمها؛كبري من العمالت الرئيسية، وهي مستعدة دائما إىل تسديد البيع والشراء ابلعر 

                                                           
(، مذكرة ماجستري 0082-1985سعر صرف الدينار اجلزائري بني نظام التثبيت ونظام التعومي املدار وأتثريه على ميزان املدفوعات ) ،عزي خليفة - 1

 .49، ص 2012يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية وبنوك وأتمينات، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، أكتوبر 
 .7ص  مرجع سابق،السعيد عناين،  - 2
(، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، جامعة حممد بن 2010-1962سياسات سعر الصرف يف اجلزائر ) ،رمحة مخوري - 3

 .15، ص 2010/2011أمحد، وهران، 
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 النوع الثاين يتميز بكثافته يف السوق لكن ليس هلا أتثري كبري؛ .ب
السوق، لكن اشرتاكها غري  يتكون من البنوك املتوسطة والصغرية، وهي متثل اجلزء األكرب يفالنوع الثالث  .ج

 إجيايب.
 املؤسسات غري املالية .3

تقوم بعض مؤسسات األعمال بدخوهلا لسوق العمالت األجنبية وذلك كنتيجة لنشاط هذه املؤسسات التجارية 
رتية أو كبائعة للعمالت، وهي قد تقوم بذلك مباشرة أو من واالستثمارية اليت حتتم عليها دخول هذه األسواق كمش

 1خالل البنوك واملؤسسات املالية اليت تتعامل معها.

 مساسرة الصرف .4

يعترب مساسرة الصرف وسطاء نشطني يقومون بتجميع أوامر الشراء أو البيع للعمالت الصعبة لصاحل عدة بنوك 
بني البنوك وإعطاء معلومات عن التسعرية املعمول هبا يف البيع والشراء أو متعاملني آخرين، ويقومون بضمان االتصال 

 2بدون الكشف عن أمساء املؤسسات البائعة أو املشرتية هلذه العمالت.

 األشخاص املستقلون .5

يتمثل األشخاص املستقلون يف كل من السياح، املستثمرون الذين يتاجرون يف العمالت املراهنة على اجتاه 
 3السعر النسيب، وغريهم من املتعاملون الذين خيلقون كل من العرض والطلب على العملة األجنبية.التغري يف 

 ة فيهااملطلب الثالث: األسواق الدولية ألسعار الصرف وأهم العمالت املتداول

 ت قيادية وارتكازية، وهوتنقسم أسواق العمالت األجنبية يف العامل إىل جمموعة أسواق تتداول فيها عمال
 ما سنوضحه يف هذا املطلب.

 

 

 

                                                           
 .123شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص  - 1
 .109عبد اجمليد قدي، مرجع سابق، ص  - 2
، مذكرة ماجستري يف العلوم 2009إىل  1990دراسة حالة بلدان املغرب العريب من  –وآاثره على التجارة اخلارجية ميزان املدفوعات لخضر عقبي،  - 3

 .115ص  ،2010/2011التجارية، ختصص مالية وإدارة أعمال، جامعة حممد بن أمحد، وهران، 
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 أوال: األسواق الدولية ألسعار الصرف 

 1أساس جغرايف، وذلك كما يلي: وتنقسم إىل أربعة جمموعات رئيسية على

 أسواق الشرق األقصى .1

ها قبل أي جمموعة أخرى، ومن متتاز هذه اجملموعة أبهنا أول من يفتح أبوابه للتعامل نظراً لطلوع الشمس في
 :األسواقأهم هذه 

          مهية هذافقد ازداد أ نظرًا الزدايد دور الياابن يف التجارة اخلارجية بني دول العامل، :سوق طوكيو .أ
 السوق، وأخذ يلعب دورا كبريا يف املنطقة، وعملتها الرئيسية الني الياابين.

املية قريبة من عبرزت أمهية هذا السوق بعد أن أصبحت هونج كونج قاعدة صناعية  :سوق هونج كونج .ب
 الصيين. نالليواالصني، أكرب دول العامل يف تعداد السكان، وعملتها 

الية، ختدم منطقة برزت أمهية هذا السوق بعد أن أصبحت سنغافورة قاعدة صناعية وم :سوق سنغافورة .ج
 جنوب شرق آسيا.

 :أسواق الشرق األوسط .2

دات النفط، وهي تفتح دول املنطقة من عائ لقد ازدادت أمهية هذه األسواق نتيجة لزايدة إيرادات بعض
ل أهم عملة متداولة يف أسواقها للتعامل بعد مخسة ساعات من بدء العمل يف أسواق الشرق األقصى، يعترب الراي

 هذه األسواق، ومن أهم أسواق هذه اجملموعة:

منطقة البحرين واخلليج  دمختحي تعترب البحرين مركزًا ماليًا للعمليات املصرفية اخلارجية،  سوق البحرين: .أ
 .العريب، والسعودية

 .لعريبوهلا أمهية مالية خاصة لإلمارات العربية املتحدة، ومنطقة اخلليج ا :سوق ديب .ب
متلك أكرب خمزون نفطي يف  تربز أمهية الرايض، كوهنا عاصمة اململكة العربية السعودية اليت :سوق الرايض .ج

 منطقة اخلليج العريب. العامل، ويعترب اقتصادها أكرب اقتصاد يف
 :األسواق األوروبية .3

         اق الشرقويبدأ العمل يف هذه األسواق بعد ساعتني أو ثالث ساعات بعد بدء العمل يف أسو 
 اجملموعة فيما يلي: األوسط، ومن أهم العمالت املتداولة يف هذه األسواق عملة اليورو وتتمثل أسواق هذه

                                                           
               االسرتاتيجية الدولية، أطروحة دكتوراه يف العلوم انعكاسات تقلبات أسعار صرف الدوالر على تغريات أسعار السلع ،لقمان معزوز - 1

 .146-145، ص ص: 2015/2016، اجلزائر، 03االقتصادية، ختصص مالية واقتصاد دويل، جامعة اجلزائر 



 سعر الصرفلالنظري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 
 

- 40 - 
 

واق املال يف العامل، وهلذا إلطالق، إذ يشكل مركزا عامليا مهماً جلميع أسويعترب أكربها على ا :سوق لندن .أ
ل وتنتشر مستعمراهتا السوق اتريخ طويل نظراً لكون بريطانيا دولة عظمى، كانت تسيطر على معظم الدو 

ية نظرا للفائدة االقتصاد من أقصى الشرق إىل أقصى الغرب، كما هتتم احلكومة الربيطانية بدعم هذا السوق
 .اليت حتققها من ذلك

تجارة الدولية، ومن أكرب وتربز أمهية هذا السوق كون أملانيا تشكل عاماًل مهمًا يف ال :سوق فرانكفورت .ب
 .ك املركزي األورويبدول أورواب اليت تتعامل ابلعملة األوروبية املوحدة، كما يقع فيها مركز البن

          ستقرار سياسي را ملا تتمتع به سويسرا من اتعترب زيوريخ مركزا ماليا مهما، نظ :سوق زيوريخ .ج
 .واقتصادي، وكذلك متيز قوانينها ابلسرية والكتمان يف التعامالت البنكية

حجم التبادل التجاري و وهو من األسواق األوروبية املهمة، نظرًا حلجم االقتصاد الفرنسي  :سوق ابريس .د
 .الفرنسي مع العامل

 :أسواق أمريكا الشمالية .4

( ساعات من أسواق أورواب، ويعترب الدوالر األمريكي العملة 5تفتح هذه األسواق أبواهبا للتعامل بعد )
 1املتداولة بقوة يف هذا السوق ومن أهم أسواق هذه اجملموعة:

 وتعترب أهم مركز مايل يف أمريكا الشمالية. :سوق نيويورك .أ
 األمريكية. ما يف الوالايت املتحدةحيث تعترب شيكاغو مركزا ماليا صناعيا مه :سوق شيكاغو .ب
 ألمريكية.تعترب لوس أجنلس مركزا ماليا وجتاراي يف الوالايت املتحدة ا :سوق لوس أجنلس .ج
 حيث تعترب تورينتو من أهم املراكز املالية والتجارية يف كندا. :سوق تورينتو .د

 اثنيا: أهم العمالت املتداولة يف أسواق الصرف الدولية

 :2اليوم من العمالت االرتكازية، متثل املصدر األول لزايدة االحتياطات السائلة، وتتمثل أمهها يف إن أرصدة العامل

 الدوالر األمريكي .1

ه أكثر العمالت استعماال يف متويل يعترب الدوالر األمريكي العملة االرتكازية األوىل يف العامل ويعزى ذلك إىل أن
فة إىل أنه عملة التدخل للمحافظة لة الدفع يف جتارة النفط الدولية ابإلضاالتجارة واملدفوعات اخلارجية، كما أنه عم

 على أسعار العمالت األخرى.

                                                           
 .14منال حممد تيسري سرور، مرجع سابق، ص  - 1
الصادرات النفطية يف العشرية األخرية لكل من )اجلزائر، ليبيا، اإلمارات، رقية سهلي، تقلبات أسعار صرف الدوالر وانعكاساهتا على عائدات - 2

، ص 2017السعودية( دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية واقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 
 .37-36ص:
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 اجلنيه اإلسرتليين .2

وعات الدولية، ومع احلرب العاملية لقد احتل اإلسرتليين حىت احلرب العاملية األوىل مكانة الصدارة يف تسوية املدف
أعقاب احلرب العاملية الثانية  ستقرار االقتصادي والنقدي يف إجنلرتا، مث يفاألوىل برزت الظروف اخلالقة لعدم اال

لها إىل دولة مقرتضة، كل ذلك تعرض اإلسرتليين الزمات متعاقبة، مما نتج عنه هبوط الرصيد الذهيب إلجنلرتا وحتوي
وأجربه على التخلي عن مكانة  ع،أثر يف النهاية على املركز الفين لإلسرتليين كعملة ارتكازية وكوسيلة أساسية للدف

 .الصدارة لصاحل الدوالر األمريكي

 األورو األورويب .3

، أصبح يزاحم الدوالر يف إن ظهور األورو والوزن االقتصادي الذي يتمتع به على الصعيد االقتصادي العاملي
األعضاء، وميكن القول أن  دولهلاملعامالت املالية والتجارية العاملية، حيث انه منذ إصدار شكل األورو عرف جناحا 
 األورو حقق هدفه لدفع عملية التكامل وارتفعت مكانة األورو الدولية ابستمرار.

 الني الياابين .4

عرف الني الياابين نفس  مع ازدهار الياابن كقوة اقتصادية ملموسة وذات وزن يف حميط العالقات الدولية
 .ةمن التجارة العاملي 4%العاملي ومن الناتج احمللي 4%الشهرة، حيث متثل الياابن 

 الفرنك السويسري .5

رجات االستقاللية املتعارف دأتيت قوة الفرنك السويسري من طبيعة البنك املركزي السويسري الذي يتمتع أبعلى 
تمدها احلكومة السويسرية عليها دوليا، فضال على كون سويسرا ساحة مالية كبرية، نتيجة سياسة احلياد اليت تع

 .ادها عن املنازعات واملشاكل الدوليةوابتع

 يوان الصيينال .6

رمسيا يف سلة حقوق السحب اخلاصة، مما يؤكد جناحات الصني على  2016اندجمت العملة الصينية يف أكتوبر 
 1صعيد التطور االقتصادي، وهي مثرة اإلصالحات وفتح قطاعها املايل.

 

                                                           
  ضمام النقود الدولية إىل النادي املغلق للعمالت املرجعية املعتمدة، جملة اقتصادايت مشال حممدي طيب احممد وكنوش عاشور، معايري وشروط ان- 1

 .138ص ، 2017جوان ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 17افريقيا، العدد 
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 تغطيتهااملطلب الرابع: خماطر تقلبات سعر الصرف وطرق 

ملخاطر وتغطيتها يلجأ القد أثبت الواقع وجود عدة خماطر انجتة عن تقلبات أسعار الصرف، وإلدارة هذه  
 املتعاملون لعدة تقنيات وإجراءات نتطرق هلا من خالل هذا املطلب.

 أوال: خماطر سعر الصرف

معروف مسبقا مـرتبط ابلتغري خطر الصرف أبنه خطر اخلسارة احملتمل بسبب وجود اختالف وتباين غري يعرف 
 ، وتشمل خماطر الصرف املخاطر التالية:1يف سعر صرف العملة األجنبية مقابل العملة املرجعية

 تقلبات سعر الصرفخطر  .1

هو خطر عدم التمكن من إجراء عمليات يف سوق الصرف، أو إجرائها مع  تقلبات سعر الصرفخطر  
التعرض لنقص يف القيمة عند شراء أو بيع العمالت. هذا اخلطر ليس هاما أبدا يف األوقات العادية، لكن قد حيصل 

بط إدارية تؤثر أن خيتفي سوق عملة ما، آنيا أو هنائيا، على إثر أزمة سياسة أو على إثر الوضع قيد التطبيق لضوا
على سوق الصرف وعلى السوق النقدي الدويل للعملة املذكورة. إن هذا اخلطر ال يطاول إال العمالت القليلة األمهية 
املتداولة يف السوق اإلقليمي، يف حني أن هذا اخلطر يبقى ضعيفا )هامشيا( ابلنسبة لكافة العمالت القابلة للتحويل 

 2أو اليت تقع عليها العمليات يف األسواق املالية الدولية. املستخدمة يف التجارة الدولية

 املخاطر املالية .2

عندما تكون األسواق هادئة ومستقرة ولكن 1%من املتعارف عليه دوليا أن أسعار العمالت تتغري يوميا حبوايل 
البنوك لديها مراكز ينقلب الوضع لتصل نسبة التغري يف األسواق املالية يوميا إىل نسب مرتفعة، وعادة ما تكون 

مفتوحة مكشوفة يف سوق العمالت األجنبية وكلما كانت هذه املراكز كبرية كلما كانت نسبة املخاطرة كبرية، وقد 
يكون البنك قد قام ببيع عملة معينة ومل يقم بتغطية مركزه املفتوح، وحيدث أن تنقلب األسعار سلبا فيجد البنك 

 1976وبنك لوغانو يف سويسرا عام  1996، كما حدث يف بنك بريينج نفسه يف خسارة قد تؤدي إىل إفالسه
 3ويعود السبب الرئيسي لذلك إىل تغريات أسعار صرف العمالت غري متوقعة من طرف املسريين.
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 خماطر التمويل .3

هي اليت يتعرض هلا البنك عندما جيد صعوبة يف احلصول على األرصدة الالزمة لتمويـل نـشاطه املصريف، أو 
ساعة من أجل متويـل أحد احلساابت  24يضطر إىل سداد أسعار فائدة ابهظة على الودائع النقدية املودعة ملدة 

 1ابلعملة األجنبية.

 خماطر الصرف املرتبطة ابلعمليات التجارية .4

ا تتعرض ملخاطر هنكل املؤسسات اليت حتقق عمليات جتارية سواء صادرات أو واردات حمررة ابلعملة األجنبية فإ
 2الصرف:

يمة الصفقة التجارية يف قفمثاًل عند قيام مستورد بعملية استرياد عليه أن يدفع  خطر الصرف والواردات: .أ
 :شرتايتهم ثالث أسعار لتحرير موعد حمدد ومبلغ معني ابلعملة األجنبية. وعليه أن يعترب

 سعر اليوم الذي يعقد املستورد طلبيته مع املورد؛ 
  سعر يوم مجركة السلعة؛ 
  السعر الذي يشرتي به العمالت لدفع قيمة مشرتايته. 

 .ملية االستريادفعدم التغطية للخطر تبقي العائد جمهواًل ابلنسبة للمستورد حىت وقت انتهاء ع
اهتا، فهي إن املؤسسات قد تتعرض خلطر الصرف من جراء تصدير منتج :تخطر الصرف والصادرا  .ب

لدفع أو التسوية، كما ميكن هبا قبل اتريخ ا تتعرض إىل خسارة عند اخنفاض قيمة العملة اليت متت الفاتورة
 أن حيقق رحبا يف حالة ارتفاعها.

 اثنيا: طرق تغطية خماطر الصرف

اليت تستعملها املؤسسة من أجل التقليل التدابري جمموع اإلجراءات و  املقصودة هنا هي عبارة عن التقنيات إن
التأثري على آجال أو  من حجم الديون احملررة ابلعمالت األجنبيةطريق التقليل  خطر الصرف عن جتنب الوقوع يفأو 

 ت نذكر ما يلي:، ومن هذه اإلجراءات والتقنيا3أو غريها من اإلجراءات األخرى الدفع

 

                                                           
 .32علي عباس براهيم، مرجع سابق، ص - 1
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يومي  األردن، س، مداخلة بعنوان "تقنيات إدارة خماطر سعر الصرف"، ملتقى حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، الزيتونة األردنية،عبد احلق بوعرتو  - 3

 .4، ص 2007أفريل  16-18
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 تقنيات التغطية الداخلية .1

تتمثل األساليب الداخلية لتخفيض خماطر سعر الصرف يف السياسات اليت تنتهجها اإلدارة املالية ابملؤسسة دون 
 1 :اللجوء إىل أي طرف خارجي يف ما يلي

 أسلوب املقاصة .أ

ألجل اليت تستخدم فيها عمالت اوااللتزامات القصرية تعترب املقاصة من األساليب األكثر شيوعاً لتسوية احلقوق 
ت متماثلة حبيث ال يظهر إال مشرتكة، وتتم املقاصة عن طريق احلقوق وااللتزامات املشرتكة لطرفني أو أكثر بعمال

 الرصيد الصايف. وتتخذ املقاصة شكالً ثنائياً أو مجاعياً.

لة، كأن تبيع الشركة األم لفرعها بينهما عالقات جتارية متبادتعترب املقاصة ثنائية عندما تتعلق مبؤسستني تتحقق 
رع، وميكن أن تتم األجنيب منتجات نصف مصنعة، مث بعد ذلك تعود وتشرتي منتجات اتمة الصنع من نفس الف

اسطة إيداع عمالت أو تسليف هذه التقنية بطرق طبيعية إذا كان زمن العمليات وتواريخ الدفع متماثلة، أو تتم بو 
اؤه بني جمموعة من املؤسسات اليت ذا كان هناك تفاوت يف املدة وتواريخ الدفع. أما نظام املقاصة اجلماعية فيتم إنشإ

ت اخلاصة بكل منها جتاه تتعامل مع بعضها البعض داخل اجملموعة، أبن جتري املقاصة بني املستحقات واملطلواب
يف بسداده هلذا الطرف أو نقد األجنيب، وجيري تسوية الصااألخرى دون االحتفاظ يف دفاترها مبراكز مكشوفة ابل

       ملختلفة داخلاذاك، وال شك أن إتباع هذا األسلوب خيفض من عدد املدفوعات اليت تتم بني املؤسسات 
ايت املالية الداخلية بني اجملموعة، وختفض أيضًا من املصاريف البنكية، وتساعد على إحكام الرقابة على التسو 

 سسات املختلفة.املؤ 

 التقنيات املتعلقة ابلعملة: .ب

عملة الفوترة هي العملة اليت حيرر هبا عقد البيع أو عقد الشراء. ولتجنب التعرض خلطر الصرف الطريقة األسهل 
هي الفوترة ابلعملة املرجعية، واليت يف الغالب هي العملة الوطنية. هذه الطريقة تلغي كل شك ألن املصدر واملستورد 

عقد الصفقة بعملته الوطنية يعرف بصفة أكيدة املبلغ الذي سوف يستلمه أو يدفعه عندما حيني أجل  الذي
 2االستحقاق.
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 عديل تواريخ املعامالت:ت .ج

وتقوم هذه العملية على مبدأ تعجيل أو أتخري اإلرادات واملدفوعات املقومة بعملة أجنبية وهذا من أجل 
الصرف، ويكون التعجيل أو التأخري حسب التوقعات املستقبلية لسعر  االستفادة من ارتفاع أو اخنفاض سعر

اية األسبوع فإن املؤسسة ستنتظر حىت اخنفاض الدوالر مث هن الصرف، فمثال: إذا كان من املتوقع اخنفاض الدوالر يف
لدوالر فسيتم تعجيل كان من املتوقع ارتفاع ا اية األسبوع، وابلعكس إذاهن تقوم بدفع فواتريها أي أتخري الدفع حىت

 1هبذه العملة. الدفع

 تقنيات التغطية اخلارجية .2
يتخذ املتعاملون بعض اإلجراءات للتغطية والتحوط ضد خماطر الصرف، ومن هذه اإلجراءات والتقنيات 

 2يلي: نذكر ما
 الشراء والبيع اآلجلة للعملة .أ

ريخ الحق إذا كانت هناك العملة يف اتحبيث يقوم املتعاملون بشراء العملة بسعر معني حيدد آنيا وتسلم 
ض، فإن املتعاملني توقعات ابرتفاع سعر عملة الدفع، وإذا كانت هناك توقعات ابخنفاض سعر عملة القب

 يتوجهون إىل بيعها بعقد آجل؛

غ متساوية من عملة معينة وهي عبارة عن اتفاق بني طرفني يقضي بتبادل مبال إبرام عقود مبادلة العمالت: .ب
 عات فائدهتا خالل فرتة زمنية حمددة؛ومدفو 

عينة بسعر حمدد بتاريخ تسليم وهي عبارة عن اتفاق بني متعاملني لشراء أو بيع عملة م :إبرام عقود مستقبلية .ج
الدفع يف اتريخ الدفع، فإنه  الحق حيدد أثناء إبرام العقد. فإذا ما توقع أحد املتعاملني ارتفاع سعر عملة

ب هلا، ويف حالة توقع ي لشراء مبلغ العملة املعنية وتغطية خطر الصرف املصاحيقوم بشراء عقد مستقبل
 ال ابلسعر املتفق عليه؛اخنفاض سعر عملة القبض فإنه يقوم إببرام عقد مستقبلي لبيع هذه العملة مستقب

د يف شراء أو بيع عمالت بسعر حمد -وليس االلتزام–إبرام عقود خيارات: هي عقود تعطي حلامله احلق  .د
ويتحدد أجل إمكانية تنفيذ مشرتي اخليار هلذا احلق حسب نوع  ،جل حمدد عادة من أسابيع إىل أشهروأل

اخليار؛ أمريكي )احلق ميكن أن ينفذ خالل كامل مدة اخليار( أو أورويب )احلق ال ميكن أن ينفذ إال عند 
 3اتريخ االستحقاق(، وعند تسوية عقد اخليار منيز بني ثالث حاالت:

  تنفيذ اخليار إذا كان سعر الصرف يف السوق أفضل من سعر التنفيذ؛عدم 
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 تنفيذ اخليار من طرف مشرتي اخليار يف احلالة املعاكسة؛ 
 .أو إعادة بيع العمالت وذلك قبل التنفيذ 
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أساسا إىل محاية االقتصاد الوطين تعترب سياسة سعر الصرف أحد أهم السياسات االقتصادية اليت هتدف 
 للدولة من الصدمات الداخلية واخلارجية، ولتحقيق ذلك يتطلب جمموعة من األدوات.

 املطلب األول: مفهوم السياسة االقتصادية وأنواعها

تقوم السياسة االقتصادية بدور كبري يف حتقيق أهدافها، ومن خالل هذا املطلب سنعرض بعض املفاهيم 
 ا وسياساهتا.املتعلقة هب

  أوال: تعريف السياسة االقتصادية

اليت  يقصد ابلسياسة االقتصادية عامة كل ما يتعلق ابختاذ القرارات اخلاصة ابالختيار بني الوسائل املختلفة
ذه ميلكها اجملتمع لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية معينة، والبحث عن أفضل الطرق اليت تؤدي إىل حتقيق ه

االقتصادية على األدوات والوسائل املتاحة هلان ويتطلب ذلك دراسة أفضل السبل أو  ةوتعتمد السياساألهداف. 
 1الوسائل اليت ميكن ان تعتمدها السلطات العامة بغية حتقي هدف معني أو غاية معينة.

سلوب معني ولكي يستطيع راسم السياسة االقتصادية إجناز عمله يف إعداد السياسة بكفاءة البد من اتباع أ
يسرتشد به لتحقيق غايته، وهذا األسلوب يتكون من عدة خطوات جيب أن تتضمنها السياسة االقتصادية الكلية 

 2وهي:

 حتديد اهلدف .1
عند وضع سياسة اقتصادية البد أن حيدد اهلدف املرجو حتقيقه، ولتحديد اهلدف ال بد ممن حتديد املشكلة 

حوال والظروف اليت ادية، وحتديد املشكل بدوره يتطلب تفهم االاليت من أجلها جيب وضع السياسة االقتص
 ؛حتيط ابملشكلة

 حتديد السياسة البديلة .2

 ؛ي أن يسلكها من أجل حتقيق أهدافهمن املفيد حتديد مجيع اإلمكانيات أو الطرق اليت يستطيع االقتصاد 

                                                           
ة ابستعمال منهج الربجمة املالية للفرتة دراسة حتليلي -عبد الغفور مزاين وأمحد سالمني فعالية السياسات االقتصادية يف اجلزائر يف ظل العوملة املالية- 1
 .86، ص 2017، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 03(، جملة الدراسات االقتصادية الكمية، العدد 2000-2022)
ن، األردن، االقتصاد الكلي، دار وائل للطباعة والنشر، عما –إمساعيل عبد الرمحن وحريب حممد موسى عريقات، مفاهيم أساسية يف علم االقتصاد  - 2

 .54-53، ص ص: 1999

 الرابعاملبحث 
 سعر الصرف سياسات
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 حتليل دقيق لكل السياسات البديلة .3

ه املعرفة فعن طريق هذ بعناية ودقة وحتدد اآلاثر اليت سوف تنتج عنها،جيب أن تدرس كل سياسة مقرتحة  
 ؛ة احلل الذي يراه هو أفضل احللولخيتار االقتصادي من بني احللول املقرتح

 مقارنة احلل املختار مبدئيا مع املاضي .4

ملاضي لكي يتمكن ا السياسة يفعند تفضيل االقتصادي إلحدى السياسات جيب دراسة فعالية تطبيق هذه  
ياسة املختارة أو التفتيش عن مما يساعده على االستمرار يف تبين الس ،توقعاته على ضوء اخلربة املاضية من تقييم

 سياسة أفضل تكون مالئمة للواقع االقتصادي للدولة.

 اثنيا: أنواع السياسات االقتصادية

 السياسة النقدية .1

النقدي ليتماشى  طمتكن السلطات النقدية من عرض النقود أو التوس اليتوهي عبارة عن اإلجراءات الالزمة 
     البنك املركزي يف ممارسة الرقابة على البنوك، على معدالت هدفوحاجة املتعاملني االقتصاديني، وهي 

الفائدة، وعلى شروط القرض، وميكن هلذه السياسية أن تكون تقييدية مبعىن أهنا تسعى إىل تقليص عرض النقود 
ورفع معدالت الفائدة لتقليص الناتج احمللي اإلمجايل، كما ميكن هلذه السياسة أن تكون توسعية هبدف زايدة 

 1عرض النقود قصد ختفيض معدالت الفائدة تشجيعا على االستثمار ومنه زايدة الناتج احمللي اإلمجايل.

 السياسة املالية .2

لإليرادات العامة والنفقات اليت تستعملها الدولة من ميكن تعريف السياسة املالية على أهنا جمموع الوسائل املالية 
، وصوال ألهداف أجل التأثري على النشاط االقتصادي وحتقيق األهداف االقتصادية، االجتماعية وحىت السياسية

 2اسة املالية كالتايل:السياسة االقتصادية للدولة. وميكن تلخيص أهداف السي

 حل الدورة تصحيح مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية عرب التدخل يف خمتلف مرا
 االقتصادية؛

 ؛جمموعة من األدوات املالية التأثري على االقتصاد الوطين من خالل 

                                                           
، جامعة 01، العدد 16، اجمللد MECASقياس أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي يف اجلزائر، جملة دفاتر  ،غالية عباسو خرية شنتوف  - 1

 .346، ص 2020أبو بكر بلقايد، تلمسان، جوان 
2 - Zouhair Hambli, Lakhdar marghad, the role of fiscal policy in rationalizing public expenditure in developing 

countries case study of Algeria (2000-2016), journal of human sciences, volume 05, n° 01, University Larbi Ben 

M’hidi, Oum el-Bouaghi, June 2018, p 315. 
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 توفر  التحتية، واليت الرفع من معدالت النمو من خالل زايدة اإلنفاق العام على مشاريع البىن
 جو مالئم لالستثمار.

 السياسة التجارية .3

من بني السياسات التجارية اليت تعطي للدولة حق املشاركة يف العالقات االقتصادية الدولية هي السياسية 
التجارية، وتعرف على أهنا جمموعة االجراءات اليت تتخذها الدولة يف نطاق عالقتها التجارية الدولية بقصد حتقيق 

واهلدف األمسى الذي تسعى إليه عادة هو تنمية االقتصاد الوطين إىل أقصى حد مستطاع من خالل  أهداف معينة،
تعظيم العائد من التعامل مع العامل اخلارجي، ولكنها قد ترمي إىل حتقيق أهداف أخرى كتحقيق العمالة الكاملة 

 1وتثبيت سعر الصرف حسب الظروف االقتصادية اليت متر هبا.

 وسنفصل يف هذا العنصر يف املطلب التايل. رف:سياسة سعر الص .4

  املطلب الثاين: مفهوم سياسة سعر الصرف

تعترب سياسة سعر الصرف سياسة اقتصادية تظهر أمهيتها يف كثري من االستخدامات واجملاالت تلجأ هلا  
اليت تلجأ إليها الدول من أجل حتقيق جمموعة من األهداف، وتعد سياسة الصرف من ضمن السياسات املتعددة 
  2السلطات النقدية ببلدان العامل هبدف ضبط وتسيري االقتصاد ودعم منوه واحلد من اخللل يف توازانته.

 تعرب سياسة سعر الصرف عن جمموع التوجيهات والتصرفات اليت تبديها السلطات النقدية واليت هلاو 
 3انعكاسات على نظام وواقع سعر الصرف.

دي االقتصاديني النقديني تستقل ومتيل إىل عدم السعي إىل أهداف أخرى للحصول إن سياسة الصرف بني ي
ال تكون عاقبتها  حىتعلى عملة قوية، وميكن تعريفها على أهنا "سياسة تسعى إىل فهم تغريات سعر الصرف، 

ويتعني  وخيمة على األعوان االقتصاديني". فسياسة سعر الصرف هي أداة هامة دون شك للسياسة االقتصادية.
 4تنسيق استخدامها مع الوسائل األخرى يف إطار سياسة اقتصادية متجانسة.

                                                           
أتثري أنظمة أسعار الصرف على النمو االقتصادي: دراسة قياسية حتليلية جملموعة من الدول النامية، أطروحة دكتوراه يف العلوم      بنني بغداد،  - 1

 .52، ص 2016االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
اسية، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري املؤسسات، جامعة سياسة سعر الصرف والنمو االقتصادي دراسة قي ،دحو بن عبيزة - 2

 .70، ص 2016/2017جياليل ليابس، سيدي بلعباس، 
ل الفرتة عبود عبد اجمليد، أثر تغريات سعر الصرف على أرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري دراسة قياسية ابستخدام مناذج أشعة االحندار الذايت خال - 3
 .177، ص2017، جامعة عبد احلميد بوالصوف، ميلة، ديسمرب 04، العدد 01(، جملة اقتصادايت املال واألعمال، اجمللد 1990-2015)
(، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص 2015-1986للفرتة ) -حالة اجلزائر -أثر تقلبات سعر الصرف على امليزان التجاري  ،أمني متار - 4

 .119اقتصاد كلي ومالية دولية، جامعة لونيسي علي، البليدة، ص 
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 1:وتسعى سياسة سعر الصرف كسياسة اقتصادية إىل حتقيق األهداف التالية

 أوال: مقاومة التضخم

وى تنافسية حيث يؤدي حتسن سعر الصرف إىل اخنفاض يف مستوى التضخم املستورد وحتسن يف مست
             فاض مستوى املؤسسات، ففي املدى القصري يكون الخنفاض تكاليف االسترياد أثرا اجيابيا على اخن

سط، وهذا ما ميكن من حتقيق املتو التضخم، وتتضاعف أرابح املؤسسات مما ميكنها من ترشيد أداة اإلنتاج يف املدى 
 وابلتايل حتسن تنافسيتها. ،عوائد إنتاجية إبنتاج سلع ذات جودة عالية

 اثنيا: ختصيص املوارد

    رد إىل قطاع السلعيؤدي سعر الصرف احلقيقي والذي جيعل االقتصاد أكثر تنافسية، إىل حتويل املوا
تم استريادها، ويزيد إنتاج دولية حبيث يصبح عدد السلع اليت يالدولية، وهذا ما يعمل على توسع قاعدة السلع ال

دها، ويزيد إنتاج السلع اليت كانت السلع عدد كبري من السلع قابال للتصدير، وابلتايل يقل عدد السلع اليت يتم استريا
 تستورد حمليا والسلع اليت ميكن تصديرها.

 اثلثا: توزيع الدخل

ية فعند ارتفاع القدرة زيع الدخل بني الفئات أو بني القطاعات احملليؤدي سعر الصرف دورا هاما يف تو 
الوضع إىل أصحاب رؤوس  التنافسية لقطاع التصدير التقليدي فإن ذلك جيعله أكثر رحبية، ويعود الربح من هذا
عن اخنفاض تنافسية النامجة األموال يف الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية للعمال، وعند اخنفاض القدرة ال
تنخفض فيه رحبية الشركات  سعر الصرف االمسي فإن ذلك يؤدي إىل ارتفاع القدرة الشرائية لألجور يف الوقت اليت

لسلبية النامجة عن سعر الصرف ، واهلدف من ذلك تقليل اآلاثر ااستثماراهتاالعاملة يف قطاع السلع الدولية فتقلص 
التقليدية وسعر الصرف  سعار صرف متعددة مثل سعر الصرف للصادراتالتنافسي يلجأ أصحاب القرار إىل اعتماد أ

 للواردات الغذائية.

 تنمية الصناعات احملليةرابعا: 

وطنية، فقد قام ميكن للبنك املركزي اعتماد سياسة ختفيض سعر الصرف من أجل تشجيع الصناعات ال
حلة الثانية قام ابعتماد سياسة بتخفيض عام للعملة مما شجع الصادرات، ويف املر  1948البنك الفدرايل األملاين عام 

ق احمللي من املنافسة اخلارجية العملة القوية، كما اعتمدت السلطات النقدية الياابنية سياسة التخفيض حلماية السو 
 وتشجيع الصادرات.

                                                           
 .120-119مرجع سابق، ص ص:  ،أمني متار - 1
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 اخلارجيخامسا: حتقيق التوازن 

         حتقيق توازن يف ميزان املدفوعات الذي يعترب من أهداف السياسةاملقصود ابلتوازن اخلارجي هو 
النقدية، فعجز ميزان املدفوعات يعترب مشكلة ابلنسبة القتصاد أي دولة، بزايدة وارداهتا عن صادراهتا وجيعلها مثقلة 

شي أقل من إمكاانهتا ابلديون، وتعيش يف مستوى أكرب من امكاانهتا، أما حالة الفائض جتعلها تعيش مستوى معي
 2.1حسب كالدور جيب أن يكون رصيد امليزان موجبا أو يقارب 

 وأدواهتا ملطلب الثالث: أنواع سياسات سعر الصرفا

ستخدام عدة واب تسعى السلطات النقدية إىل اتباع عدة سياسات أهداف سياسة سعر الصرفلتحقيق 
 أدوات نتطرق إليها يف هذا العنصر.

 سياسات سعر الصرفأنواع أوال: 

 منيز بني نوعني من سياسات سعر الصرف هي:

 سياسة ختفيض قيمة العملة .1

من لتقليل يع صادراهتا واتعترب سياسة التخفيض من السياسات اليت تعتمد عليها معظم الدول النامية لتشج 
 وارداهتا.

 تعريف سياسة ختفيض العملة .أ

يف الدولة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية وذلك هو إجراء تلجأ إليه السلطات النقدية التخفيض 
بتقليص ما متثله العملة الوطنية من عدد الوحدات النقدية للعملة األجنبية أي رفع سعر الصرف األجنيب 
ويفرق بني مفهوم ختفيض قيمة العملة وهو تصرف إداري يتم بقرار تتخذه السلطات النقدية بناء على 

ق أهداف معينة، أما اخنفاض قيمة العملة فهي حالة تلقائية حتدث نتيجة سياسة مقصودة من أجل حتقي
ملة يف سوق الصرف األجنيب، يتعلق عظروف اقتصادية معينة كارتفاع أسعار السلع أو نتيجة زايدة عرض ال

                                                           
والنمو من خالل املربع السحري لكالدور معطيات الربامج التنموية للجزائر خالل  االستثماري، سياسة اإلنفاق فتيحة بروبة وآخرون، دراسة التشغيل - 1

، 2020، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي 02، العدد 12، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، اجمللد 2019-2010الفرتة 
 .108ص 
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التخفيض ابملعامالت يف سوق الصرف األجنيب فقط يف حني ميتد االخنفاض إىل السوقني سوق الصرف 
 1داخلي للسلع واخلدمات.والسوق ال

 أهداف سياسة ختفيض العملة .ب

 2لكي تتحقق أهداف التخفيض البد من توفر جمموعة من الشروط:

 وجود طلب خارجي على السلع واخلدمات الوطنية؛ 
 وجود طاقة إنتاجية عالية بغية مواجهة الطلب اخلارجي؛ 
  من العملية؛ األهداف املرجوةعدم قيام البلدان املنافسة بتخفيض قيمة عمالهتا ملا يعيق 
 التخفيض؛ عدم ارتفاع أسعار السلع واخلدمات احمللية ابلنسبة للبلد الذي يقوم بعملية 
  ية للتصدير.استجابة السلع املصدرة ملواصفات اجلودة واملعايري الصحية واألمنية الضرور 

 
 أسباب ختفيض العملة .ج

 3ص تلك األسباب على النحو اآليت:هناك عدة أسباب رئيسية منها وأخرى اثنوية، وتتلخ

 األسباب الرئيسية -

ع هذه السياسة، وتفسري إن حتسني ميزان احلساب اجلاري وإزالة اخللل فيه هو السبب الرئيسي وراء اتبا 
ل السلع احمللية رخيصة ذلك هو أن ختفيض قيمة العملة جيعلها رخيصة أمام العمالت األخرى ن األمر الذي جيع

الوطنية اليت أصبحت رخيصة  السلع األجنبية األخرى، مما يؤدي إىل تشجيع األجانب على شراء السلعابملقارنة مع 
 ن السلع األجنبية.الثمن بسبب اخنفاض قيمة العملة احمللية فرتتفع صادرات البلد وتنخفض استرياداته م

 األسباب الثانوية: -
 لية لالخنفاض مبجرد رض العملة احملاالرتباط بكتلة نقدية معينة، أي أن هذا االرتباط سوف يع

 حصول أي اخنفاض يف العملة الرئيسية؛
  إجياد العالقة الواقعية للعملة الوطنية مع العمالت األجنبية. وتعتمد هذه العالقة على أساس معرفة

تطور مستوى األسعار احمللية، ألن مستوى األسعار احمللية سوف ينعكس على القوة الشرائية احمللية 

                                                           
، جامعة مصطفى سطمبويل، معسكر، 03، العدد 04يالين، أنظمة أسعار الصرف وعالقتها ابلتعومي، جملة التنظيم والعمل، اجمللد عبد الرمحن علي اجل- 1

 .14، ص 2015سبتمرب 
 .178عبود عبد اجمليد، مرجع سابق ص  - 2
 .91صبحي حسون الساعدي وأايد محاد عبد، مرجع سابق، ص  - 3
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لة الوطنية، لذلك فإن سعر صرف عملة معينة إزاء عملة أخرى يعتمد على مقارنة التغريات للعم
 يف مستوايت األسعار احمللية يف كال البلدين؛

 لك ألن السلع املصدرة تنشيط القطاعات التصديرية وبقية القطاعات اليت تعتمد عليها الدولة. وذ
ديري يؤدي إىل ، فإن تطوير القطاع التصأو أي سلع أخرى تعتمد على قطاعات تكميلية أخرى

و استخدام املزيد من أتطوير بقية القطاعات السابقة سواء من انحية استغالل الطاقة اإلنتاجية 
 اليد العاملة.

    يزان املدفوعات مابختصار فإن السبب الرئيسي الذي يدفع الدولة إىل ختفيض عملتها هو العجز يف 
 ككل، أو إحدى مكوانته.

 ر املتولدة عن ختفيض العملةاآلاث .د

    من الناحية النظرية يقتضي أن حيتوي ختفيض العملة على أثر إجيايب ويعيد التوازن اخلارجي للبلد قبل
السبعينات، ظهرت هذه اآلاثر املواتية تقريبا بسرعة. لكنها اليوم تتوارى بصعوبة ألن اآلاثر الضارة لكل ختفيض 

ملدهتا اليت ال تقل عن سنة أن تولد هبوطا يف الرصيد التجاري الذي يؤدي بدوره إىل عملة متيل حنو التعزز، ميكن 
تدين قيمة العملة الوطنية من جديد. ويضاف إىل ذلك أنه قبل أن تعوض اآلاثر اإلجيابية لتخفيض العملة عن اآلاثر 

جيابية هلذا التخفيض عندها أتيت حلقة السلبية وتعيد التوازن التجاري، ميكن أن يسرع التضخم ويزيل اآلاثر األوىل اإل
  1مفرغة حقيقية فتأخذ مكاان هلا.

 سياسة الرفع من قيمة العملة .2

ليها الدول على عكس إتعترب سياسة الرفع من قيمة العملة من بني سياسات سعر الصرف اليت قلما تلجأ  
 سياسة التخفيض.

 رفع العملةتعريف سياسة  .أ

الرفع من القيمة اخلارجية للعملة معناه أن يعاد تقييم العملة وهو عكس التخفيض، فإذا كان التخفيض 
يؤدي إىل ازدهار قطاع الصادرات فإن رفع قيمة العملة يؤدي إىل نتائج سلبية على قطاع الصادرات تتمثل يف 

نة مع عائداهتم قبل رفع قيمة العملة، كما اخنفاض مداخيل املصدرين ابلعملة الوطنية لقاء السلع املصدرة ابملقار 

                                                           
 .429، ص 1989االقتصاد الكلي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ب. برنية وإ. سيمون، أصول  - 1
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أن رفع قيمة العملة يعترب عامل إجيايب ابلنسبة للمستوردين حيث ترتفع مداخلهم وذلك الخنفاض أسعار السلع 
 1املستوردة مقارنة ابلسلع احمللية.

رف والتوظيف وترتكز سياسة رفع سعر الصرف اليت ينتهجها البنك املركزي على التدخل املستمر يف سوق الص
الضخم للصرف األجنيب القائم على بيع العملة األجنبية وشراء العملة احمللية ونقول عن عملة ما أهنا مقدرة أكرب من 
قيمتها احلقيقية عندما يكون سعرها الرمسي يفوق سعرها يف السوق احلر، ويف هذه احلالة تنشط عملية املضاربة حيث 

السعر الرمسي ال يعكس السعر التوازين الذي حيد  ة لقيمتها احلقيقية إال إذا كانال ميكن أن نتكلم عن جتاوز العمل
 2من العجز يف ميزان املدفوعات يف املدى الطويل.

وقدرة تنافسية  تتمتع ابحتياطات صرف كبريةو  اإلجراء ال تتخذه إال الدول اليت يكون هلا اقتصاد قوي، وهذا
العملة هو مواجهة التضخم، إىل جانب  الدولية، فمن أهم دوافع الرفع من قيمةكبرية ومتلك مواقع جيدة يف األسواق 

تقومي عمالت شركائها التجاريني هبدف ختفيض واراداهتا وزايدة  بعض الضغوط األجنبية للدول اليت تدعو إىل إعادة
 من األسيويةول يعرف حبرب العمالت، مثل الضغوطات املفروضة على الصني، والد ما صادراهتا، أو حتت غطاء

 ترى أن هذه الدول تتعمد فالوالايت املتحدة األمريكيةطرف الوالايت املتحدة األمريكية إلعادة تقومي عمالهتا، 
احمللية يؤدي إىل اخنفاض  االبقاء على عمالهتا ضعيفة من أجل دعم تنافسية صادراهتا، حبيث أن رفع قيمة العملة

 3ونقص تنافسيتها. وارتفاع أسعار الصادراتوابلتايل زايدهتا،  ،أسعار الواردات

 4وهتدف سياسة الرفع إىل:

  تفاع احلاصل يف األسعار إعادة التوازن مليزان املدفوعات الذي يوجد يف حالة فائض، ملعادلة االر
مة الفرنك الفرنسي العاملية لسلعة اسرتاتيجية، وكما قامت به فرنسا حينما عملت على رفع قي

 يف أسعار النفط خالل فرتة السبعينات؛ملواجهة االرتفاع 
 ا قيمة عملتهما لدعم تدعيم العمالت األجنبية األخرى، كما فعلت أملانيا والياابن حينما رفعت

الر ألسباب معنوية الدو  الدوالر األمريكي عندما امتنعت الوالايت املتحدة األمريكية ختفيض قيمة
 .تتعلق بسمعتها

                                                           
، ختصص عبد هللا ايسني، دور سياسة سعر الصرف يف الرفع من فعالية السياسة النقدية دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية - 1

 .72، ص 2014هران، جوان مالية دولية، جامعة حممد بن أمحد، و 
 .123مرجع سابق، ص  ،أمني متار - 2
 .153مرجع سابق، ص  ،حسني برايطي - 3
دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص جتارة دولية،  –عطا هللا بن طريش، أثر تغري سعر الصرف على حترير التجارة اخلارجية - 4

 .71، ص 2010/2011جامعة غرداية، غرداية، 
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 أدوات سياسة سعر الصرف: اثنيا

 :1األدوات والوسائل أمهها لتطبيق سياسة سعر الصرف وحتقيق أهدافها ينبغي استعمال جمموعة من

 تعديل سعر صرف العملة  .1

العملة أو إعادة تقوميها  عندما ترغب السلطات النقدية يف تعديل توازن ميزان املدفوعات تقوم بتخفيض قيمة
لى حتسني أو تدهور قيمة عنظام الصرف املعوم فتعمل للتأثري ملا تتدخل يف ظل نظام الصرف الثابت، أما يف ظل 

 .العملة

 إقامة سعر صرف متعدد .2

يهدف هذا التدبري إىل ختفيض آاثر حدة التقلبات يف األسواق وتوجيه السياسة التجارية خلدمة بعض األغراض 
احملددة، ومن أهم الوسائل املستخدمة هو اعتماد نظام اثين أو أكثر لسعر الصرف بوجود سعرين أو أكثر، أحدمها 

ما السلع احمللية املوجهة للتصدير أو الواردات الكمالية مغاىل فيه ويتعلق ابملعامالت اخلاصة ابلواردات الضرورية، أ
فتخضع لسعر الصرف العادي. وترجع فكرة تعدد أسعار الصرف إىل أملانيا، حيث اضطرت رغبة يف حتقيق التزاماهتا 

إىل أن تسمح لألجانب بيع حقاقهم وفقا ألسعار صرف خمتلفة حبب الغرض الذي  1932الدولية بعد عام 
فيجب أن تقوم االقتصاد هذه احلقوق. وابعتبار أن لتعدد أسعار الصرف آاثر تنعكس على هيكل تستخدم فيه 

والطويل. سياسة التعدد على أساس أمهية واإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة يف االقتصاد يف املدى القصري، املتوسط 
يلزم لنجاح هذه السياسة توفر نوع من االحتكار يف سوق الصرف، ابإلضافة إىل إمكانية الفصل التام بني  اكم

 2األسواق املختلفة اليت يتم فيها تبادل الصرف أبسعار خمتلفة.

 استخدام احتياطات الصرف  .3

لى سعر صرف عملتها، فعند ة عيف ظل نظام أسعار الصرف الثابتة أو املدارة تلجأ السلطات النقدية إىل احملافظ
يمة العملة تقوم بشراء العمالت قيار العملة تقوم ببيع العمالت الصعبة لديها مقابل العملة احمللية، وعند حتسن هنا

أما  .ركزي بتخفيض قيمة العملةاألجنبية مقابل العملة احمللية، وعندما تكون االحتياطات غري كافية يقوم البنك امل
تياطات قد ال إال أن االح املعوم فتقاوم السلطات النقدية التقلبات احلادة يف سعر عملتها،يف ظل نظام الصرف 

 .تكفي للتصدي لآلاثر النامجة عن حركة رؤوس األموال املضاربة

                                                           
              إمكانية حترير تدفقات رؤوس األموال األجنبية يف ظل اختيار نظام الصرف األمثل يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم  ،حممد ترقو - 1

 .77، ص 2015/2016االقتصادية، ختصص مالية واقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .40-39مرجع سابق، ص ص: زهرة سيداعمر،  - 2
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 استخدام سعر الفائدة .4

    عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك املركزي ابعتماد سياسة سعر الفائدة املرتفع لتعويض خطر اهنيار 
فالبنوك املركزية ميكنها ابستخدام سياسة سعر الفائدة حتقيق أهداف الصرف. فاستخدام معدالت  1 العملة،

    الفائدة يعود بعدد مهم منالفائدة أصبحت مهمة من أجل جلب حركة رؤوس األموال، فارتفاع سعر 
التوظيف، حيث أنه يقوم جبذب رؤوس األموال، فارتفاع سعر الفائدة يعود بعدد مهم من التوظيف، حيث أنه 

وابلتايل ارتفاع سعر صرفها. فعندما اعترب  ،يقوم جبذب رؤوس األموال األجنبية ويقلل من خروج العملة احمللية
ورويب أضعف من املارك األملاين، عمد بنك فرنسا إىل حتديد أسعار فائدة الفرنك الفرنسي يف نظام النقد األ

  2أعلى من معدالت الفائدة األملانية، وابلتايل الرفع من سعر الفائدة يسمح بتكوين عملة قوية.

                                                           
(، أطروحة 2015-1975دوالر على التجارة اخلارجية للجزائر واملغرب وتونس دراسة قياسية للفرتة )-أثر تقلبات سعر صرف األورو ،سفيان نوايل - 1

 .27-26، ص ص:2017/2018جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،  م االقتصادية، ختصص مالية دولية،دكتوراه يف العلو 
 .40زهرة سيداعمر، مرجع سابق، ص  - 2
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 خالصة:

األوىل حاولنا يف هذا الفصل اإلحاطة ابجلانب النظري لسعر الصرف، والذي يتمثل يف نسبة مبادلة العملة 
ابلعملة األخرى، حيث يقوم بثالث وظائف؛ قياسية، تطويرية وتوزيعية. ومن أهم العوامل املؤثرة يف سعر الصرف: 

  ظروف ، املضاربة، التغريات يف قيمة الصادرات والواردات، تغري معدالت التضخم، التغري يف معدالت الفائدة
 السوق، التغريات اهليكلية وحركة رؤوس األموال.

د عرف سعر الصرف نظرايت مفسرة له وعدة أنظمة، حيث ظهرت عدة نظرايت تفسر لنا كيفية حتديد وق
      سعر الصرف للعملة وقد أخذت أشكاال خمتلفة منها: نظرية تعادل القوى الشرائية، نظرية تعادل معدالت 

نواع من األنظمة؛ نظام صرف اثبت الفائدة، نظرية كفاءة السوق، نظرية األرصدة وأثر فيشر. كما منيز بني ثالث أ
 )قاعدة الذهب( ونظام مرن يتيح لسعر الصرف أن يتحدد ابلطلب والعرض يف السوق ونظام الرقابة على الصرف. 

وتوصلنا إىل أن املتعاملون يقومون بتحديد سعر التعادل ألسعار الصرف وتبادل العمالت يف مكان يطلق 
لسوق اليت تنفذ فيه عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية، حيث ينقسم عليه اسم سوق الصرف والذي يعرب عن ا

إىل أربع أسواق رئيسية؛ أسواق الشرق األقصى، أسواق الشرق األوسط، األسواق األوروبية وأسواق مشال أمريكا. 
ة هذه املخاطر وتشهد هذه األسواق خماطر سيولة، خماطر مالية وخماطر متويل انجتة عن تقلبات أسعار الصرف، وإلدار 

 وتغطيتها يلجأ املتعاملون لتقنيات داخلية وأخرى خارجية. 

وأخريا مت استهداف سياسة سعر الصرف اليت تلجأ هلا السلطات النقدية من أجل حتقيق جمموعة من 
ف األهداف أمهها استهداف التضخم، ختصيص املوارد، توزيع الدخل وتنمية الصناعات احمللية، ولتحقيق هذه األهدا

لتشجيع سياسة التخفيض وهي األكثر استعماال من طرف الدول النامية تسعى الدول إىل اتباع أحد السياسات: 
، وسياسة الرفع وذلك االستعانة مبجموعة أدوات من بينها: تعديل سعر صرف العملة، من وارداهتالتقليل صادراهتا وا

 ئدة.إقامة سعر صرف متعدد، استخدام احتياطي الصرف وسعر الفا

وعلى هذا األساس خلصنا إىل أن سعر الصرف تعترب األداة األكثر فاعلية عندما يقتضي األمر تشجيع 
الصادرات عامة وختفيض الواردات خاصة. وهو ما يدفعنا إىل دراسة الواردات ابعتباره أحد املتغريات األساسية اليت 

 تتأثر بتقلبات سعر الصرف.

 



 

 

 

 

 

 

 الثاينالفصل 
اإلطار النظري للواردات
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 متهيد:

اإلنتاجية ابملواد األولية وجتهيزات تشكل الواردات جزء مهم لالقتصاد الوطين كوهنا أداة هامة لتموين العملية 
وابلتايل مصدر مهم للعملة الصعبة من  ،اإلنتاج من جهة، ابإلضافة لكوهنا وسيلة لتصريف اإلنتاج املوجه للتصدير

جهة أخرى، وابعتبارها متثل جانبا مهما من السلع واخلدمات يف التجارة اخلارجية ارأتينا ان نعرج أوال للتعريف 
 ابلتجارة اخلارجية.

حيث ظهرت التجارة اخلارجية كنتيجة حتمية لعدة عوامل أمهها عوملة االقتصاد واألسواق الدولية حيث  
 ضرورة وحقيقة أساسية ال ميكن للعامل االستمرار بدوهنا، إذ ال ميكن تصور أن تستقل أية دولة ابقتصادها عن تعترب

بقية دول العامل، فهي مضطرة إىل تصدير سلعها وخدماهتا إىل بقية دول العامل واالستفادة من السلع واخلدمات 
 املنتجة يف بقية دول العامل.

بينها يف جمال التجارة اخلارجية، يقتضي تسجيل الدولة لكل معامالهتا يف سجل  إن تعامل هذه البلدان فيما
يعرف مبيزان املدفوعات، حيث يعكس هذا األخري قوة االقتصاد أو ضعفه وموقعه من املنافسة الدولية ودرجة 

 استجابته للمتغريات االقتصادية وعليه البد من دراسته يف مبحث مفصل.

 بتقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:وعلى هذا األساس قمنا 

 املبحث األول: أساسيات حول التجارة اخلارجية؛

 املبحث الثاين: مدخل إىل ميزان املدفوعات؛

 ؛أدوات التحكم فيهاو  ات: مفهومهااملبحث الثالث: الوارد

 الواردات. العوامل املؤثرة يفاملبحث الرابع: 

 

  

  

 الثاينالفصل 
 اإلطار النظري للواردات
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حيظى قطاع التجارة اخلارجية مبكانة مميزة ضمن النظام االقتصادي ألي دولة نظرا الرتباطه بعامل 
 وعليه سنخصص هذا املبحث لدراسته من خالل ثالث مطالب. السيادة.

 التجارة اخلارجية تعريفاملطلب األول: 

تدرس العالقة املتبادلة بني دول العامل. وميكن تقدمي تعد التجارة اخلارجية أحد فروع علم االقتصاد حيث 
 عدة تعاريف هلا:

: "أحد فروع علم االقتصاد اليت ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية الدولية، ممثلة يف حركات السلع 01تعريف 
للتأثري يف حركات واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة فضال عن سياسات التجارة اليت تطبقها دول العامل 

 1السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة".

: "املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالثة املتمثلة يف انتقال السلع واألفراد ورؤوس األموال، تنشأ 02تعريف 
 2سياسية خمتلفة". بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة، بني حكومات ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات

 وعليه فإن التجارة اخلارجية هي مبادلة السلع، اخلدمات ورؤوس األموال بني خمتلف دول العامل. 

 3وميكن تصنيف الصفقات التجارية اليت تتضمنها التجارة اخلارجية مبا يلي:

 سلع نصف املصنعة تبادل السلع املادية وتشمل السلع االستهالكية والسلع اإلنتاجية واملواد األولية وال
 والسلع الوسيطة؛

 تبادل اخلدمات واليت تتضمن خدمات النقل والتأمني والشحن واخلدمات املصرفية والسياحة وغريها؛ 
  تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس األموال ألغراض االستثمار سواء على املدى القصري أو الطويل كما

 وتشمل القروض الدولية؛
 انتقال األيدي العاملة من بلد آلخر ابإلضافة إىل اهلجرة. تبادل عنصر العمل، ويشمل 

                                                           
 .8، ص 2009السيد حممد أمحد السرييت، اقتصادايت التجارة اخلارجية، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، - 1
 .11، ص 2010مجال جويدان اجلمل، التجارة الدولية، مركز الكتاب األكادميي، عمان، األردن،  - 2
 .14-13، ص ص: 2001مطر وآخرون، التجارة اخلارجية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، موسى سعيد - 3

 املبحث األول
 التجارة اخلارجيةأساسيات حول 
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 املطلب الثاين: أمهية التجارة اخلارجية

 1تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف أي جمتمع ملا هلا من أمهية يف عدة جماالت تتمثل فيما يلي: 

 اجملال االقتصاديأوال: 

نتاج عن حاجة السوق االقتصادي إىل حتقيق منفذا لتصريف فائض اإلتسعى التجارة اخلارجية يف اجملال  .1
ن ذلك يف تعزيز مواالستفادة  احمللية، حيث يكون اإلنتاج احمللي أكرب مما تستطيع السوق احمللية استيعابه،

 امليزانية من الصرف األجنيب؛

 الدويل؛ لتخصصتساعد يف احلصول على مزيد من السلع واخلدمات أبقل تكلفة، نتيجة ملبدأ ا .2

الستثمار وانشاء تشجيع الصادرات يساهم يف احلصول على مكاسب يف صورة راس مال أجنيب، لزايدة ا .3
 القتصادية؛املصانع ابعتبارها البنية األساسية خاصة ابلدول النامية، للنهوض ابلتنمية ا

كاانت اإلنتاجية املتاحة، ابإلممؤشرا على قدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية يف السوق الدولية الرتباطه  .4
رصيد الدولة من  وقدرهتا على التصدير واالسترياد ومستوايت الدخول فيها، وانعكاس ذلك كله على

 العمالت األجنبية؛

 مية الشاملة؛نقل التكنولوجيا واملعلومات األساسية لبناء اقتصاد مدينة وتعزيز عملية التن .5

 جة التوازن بني كميات العرض والطلب.التوازن يف السوق الداخلية نتي حتقيق .6

 اجملال االجتماعي اثنيا:

 ك؛رفع رفاهية األفراد عن طريق توسيع قاعدة االختيار ات فيما خيص جمال االستهال .1

 ية االقتصادية؛حتقيق التغيريات الضرورية يف البنية االجتماعية الناجتة عن التغيري يف البن .2

 اع احلاجات؛حتقيق كافة املتطلبات والرغبات وإشب .3

 نسبيا؛ احلصول على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتقنيات املعلوماتية وأبسعار رخيصة .4

 التأثري املتزايد للتجارة اخلارجية على حياتنا اليومية. .5

                                                           
جامعة حسيبة بن بوعلي،  ،يف علوم التسيريعاليل خمطار، آليات حترير التجارة اخلارجية يف ظل التحوالت اإلقليمية حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه  - 1

 .8-7، ص ص: 2014/2015الشلف، 
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 اثلثا: اجملال السياسي

لت إليه العلوم تعزيز البين األساسية الدفاعية يف الدول من خالل استرياد أفضل وأحسن ما توص .1
 التكنولوجيا؛و 

 إقامة العالقات الودية وعالقات الصداقة مع الدول األخرى املتعامل معها؛ .2

ىل قرية كونية جديدة، استفادة العوملة السياسية اليت تسعى إلزالة احلدود وتقليص املساقات، لتحول العامل إ .3
 من التكنولوجيا احلديثة ومسالك التجارة اخلارجية العابرة للحدود.

أمهية التجارة اخلارجية لدولة معينة من خالل درجة االنفتاح أو درجة االعتماد والذي يتم قياسه ويتم قياس 
 1ألي دولة من خالل النسب اآلتية:

الواردات
إمجايل الناتج احمللي

 و 
الصادرات

إمجايل الناتج احمللي
 

العاملية الثانية، ويرجع ذلك إىل عدة وقد تزايد االهتمام بدراسة التجارة اخلارجية من قبل دول العامل بعد احلرب 
 2أسباب أمهها:

 دخول العامل يف عصر التعاون االقتصادي؛ .1
 ادية؛ظهور املؤسسات الدولية اليت تعمل يف جمال النقد والتمويل والتنمية االقتص .2
 لدولية واجتاهها يف غريظهور مشاكل الدول النامية على املستوى الدويل مثل تدهور معدالت التبادل ا .3

 صاحل الدول النامية، والعجز املستمر يف موازين مدفوعاهتا؛
 دة وسوق دويل واحد.عوملة االقتصاد واألسواق الدولية، حيث أصبح العامل مبثابة قرية صغرية واح .4

 املطلب الثالث: النظرايت املفسرة التجارة اخلارجية

ليت حاولت تفسري أسباب قيام االقتصادية اإن قيام التجارة اخلارجية جاء بفضل الرتاكم التارخيي للنظرايت 
 التجارة اخلارجية.

 

                                                           
 .7 ، ص2008عطية انصف وهشام حممد عمارة، مبادئ االقتصاد الدويل، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، إميان  - 1
 .7-6السيد حممد أمحد السرييت، التجارة اخلارجية، مرجع سابق، ص ص:  - 2
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 أوال: النظرايت الكالسيكية

 رجية:سنقوم بعرض تسلسلي ألهم النظرايت الكالسيكية اليت قامت بتفسري التجارة اخلا 

 نظرية امليزة املطلقة .1

 1لسلع يف الدول املختلفة.يفسر آدم مسيث قيام التجارة اخلارجية إىل اختالف النفقات املطلقة إلنتاج ا 
حيث تتحقق امليزة املطلقة لدولة ما يف سلعة معينة إذا متكنت من إنتاجها بتكلفة أقل من الدول األخرى، ويتحقق 

 2ذلك عن طريق:

امليزة املطلقة عندما  قيام الدولة إبنتاج سلعة ما بتكلفة أقل من غريها من الدول األخرى، حيث توجد .أ
 إنتاج سلعة معينة بتكلفة أقل من الدول األخرى؛تستطيع دولة ما 

وجد امليزة املطلقة عندما كون اإلنتاجية من سلعة ما يف دولة ما أكرب من غريها من الدول األخرى، حيث ت .ب
 تزيد إنتاجية نفس السلعة يف دولة ما عن غريها من الدول األخرى؛

تاج، حيث توجد امليزة القدر من عناصر اإلنقيام الدولة إبنتاج كمية أكرب من سلعة ما ابستخدام نفس  .ج
 لقدر من عناصر اإلنتاج.ااملطلقة عندما تستطيع دولة ما إنتاج كمية أكرب من سلعة معينة ابستخدام نفس 

 وميكن توضيح ذلك ابملثال التايل:

 حسب آدم مسيث تكاليف إنتاجية سلعتني يف دولتني (:01-2اجلدول رقم )

 النسيج القمح عةالسل     الدولة                  

 2 3 إجنلرتا

 5 1 الربتغال

 .16عاليل خمطار، مرجع سابق، ص املصدر:

ويبدو من هذا املثال أن تكلفة إنتاجية النسيج يف اجنلرتا أقل منه يف الربتغال األمر الذي يؤدي إىل قيام منتجي 
النسيج يف اجنلرتا بتصديره إىل الربتغال الرتفاع مثن القمح يف اجنلرتا عنه يف الربتغال حيمل منتجي القمح يف الربتغال 

جة ذلك اتساع سوق النسيج أمام املنتجني االجنليز وسوق القمح أمام على تصديره إىل إجنلرتا، وسوف تكون نتي

                                                           
 .57فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  - 1
 .28-27رجية، مرجع سابق، ص ص: السيد حممد أمحد السرييت، اقتصادايت التجارة اخلا - 2
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املنتجني الربتغاليني، وذلك إبضافة سوق الربتغال إىل األوىل وسوق اجنلرتا إىل الثانية، وهكذا يزداد مدى تقسيم 
العمل يف الدولتني وابلتايل العمل يف صناعة النسيج يف اجنلرتا، ويف صناعة القمح ابلربتغال مما يؤدي إىل زايدة إنتاجية 

 إىل زايدة الناتج الكلي هبما.

وهبذا ميكن لكل دولة احلصول على حاجتها من السلعة من أكفأ املصادر اإلنتاجية وأرخصها، تبعا ملا أكده 
آدم مسيث يف مقولته "إذا كان يف مقدور بلد أجنيب أن ميدان بسلعة أرخص مما لو أنتجناها حنن، فلنشرتيها منه 

بعض إنتاج صناعتنا"، إن رأي ادم مسيث يف الشرط األساسي لقيام التجارة اخلارجية بني دولتني هو تلك امليزة ب
املطلقة فيما يتصل ابملنتجات اليت تصدرها الدولة، وعلى هذا ينبغي توفري مجيع اإلمكانيات للمنتجني حىت يستطيعوا 

  نتيجة هي زايدة التخصص وزايدة اإلنتاجية والثروة يف الدولأن ينتجوا سلعا أكثر يتمتعون هبا مبيزة مطلقة، وال
 1 املعنية، هلذا وضع آدم مسيث أسس السياسة االقتصادية الكالسيكية يف مبدأ احلرية االقتصادية.

 نظرية امليزة النسبية .2

أي سلعة من رأى دافيد ريكاردو أن بعض الدول ومنها الدول النامية ال يكون لديها أي ميزة مطلقة يف إنتاج 
السلعتني وذلك بسبب ظروفها االقتصادية، وابلتايل تكون للدولة األخرى ميزة مطلقة إبنتاج السلعتني وحسب هذه 
املعطيات ال تصلح نظرية آدم مسيث لتفسري قيام التجارة الدولية بني هاتني الدولتني. مما دعا بدافيد ريكاردو إىل 

بادئ االقتصاد السياسي قال فيه أن شرط توفر امليزة املطلقة ليس ضروراي لكي وضع نظريته امليزة النسبية يف كتابه م
حتقق الدول مكاسب من التجارة الدولية لكن يكفي وجود ميزة نسبية أي اختالف التكاليف النسبية إلنتاج السلع 

 2عرب الدول لكي تقوم التجارة الدولية.

 3ننا حساب التكلفة النسبية وفقا للصيغة التالية:، ميكyو xوسلعتني مها  Bو Aابفرتاض وجود دولتني 

تكلفة إنتاج السلعة 𝑥 يف الدولة A  =𝐵يف الدولة  xالتكلفة النسبية إلنتاج سلعة 
𝐵 يف الدولة 𝑦 تكلفة إنتاج السلعة  = 

 واستعان ريكاردو لتوضيح نظريته ابملثال التايل:

 

 

                                                           
 .16عاليل خمطار، مرجع سابق، ص  - 1
 .21، ص 2006نداء حممد الصوص، التجارة اخلارجية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن،  - 2
 .23السيد حممد أمحد السرييت، اقتصادايت التجارة اخلارجية، مرجع سابق، ص  - 3
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 ريكاردو ددافيحسب  تكاليف إنتاج سلعتني يف دولتني (:02-2اجلدول رقم )

 عصري فاكهة النسيج ملوحدات الع         لد           الب

 120 100 إجنلرتا

 80 90 الربتغال

 .84، ص 2009سكينة بن محود، مدخل لعلم االقتصاد، دار احملمدية العامة، اجلزائر،  :املصدر

املنسوجات وعصري الفاكهة أقل يف الربتغال عنها يف اجنلرتا، ومن خالل نالحظ من اجلدول أن تكاليف إنتاج 
هذا املثال نالحظ أن التبادل التجاري لن يقوم بني اجنلرتا والربتغال وذلك ألن الربتغال تتفوق تفوقا مطلقا على 

كرب يف إنتاج عصري الفاكهة اجنلرتا يف إنتاج السلعتني، غري أن ريكاردو يقول رغم هذا إال أن الربتغال تتفوق بدرجة أ
من املنسوجات، وبعبارة أخرى أن الربتغال تتفوق نسبيا يف إنتاج عصري الفاكهة عن إنتاج املنسوجات ابلنسبة 
إلجنلرتا، وهذا التفوق النسيب نتيجة الخنفاض التكاليف النسبية وهو الشرط الضروري والكايف لقيام التجارة بني 

 1الربتغال واجنلرتا.

   دا إىل البياانت السابقة، فإن التكلفة النسبية لعصري الفاكهة ابملقارنة مع النسيج يف الربتغال هيواستنا
، ومبقارنة التكاليف 120/100، بينما التكلفة النسبية لعصري الفاكهة ابملقارنة مع النسيج يف اجنلرتا هي 80/90

( بينما تتخصص إجنلرتا يف 120/100 < 80/90النسبية جند أن الربتغال يتخصص يف إنتاج عصري الفاكهة )
 2(.90/80 < 100/120سيج )إنتاج املنسوجات انطالقا من متتعها مبيزة نسبية يف إنتاج الن

 نظرية القيم الدولية .3

ترك ريكاردو ثغرة يف حتديد القيمة احلقيقية عند التبادل بني السلعتني املتبادلتني، ودفاعا عن هذه النظرية 
ميل بنظريته املعروفة "القيم الدولية" هبدف حتديد القيمة الفعلية لتبادل سلعتني بني دولتني  ستيوارتجاء جون 

 3جد معدل التبادل الفعلي.لكي تو 

                                                           
 .33، ص 2010ت يف التجارة الدولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، يوسف مسعداوي، دراسا - 1
 .84ص مرجع سابق، سكينة بن محود، - 2
حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري،  -شرفاوي عائشة، تطور التجارة اخلارجية يف ظل التحوالت االقتصادية احلالية  - 3

 .8، ص 2001، اجلزائر، سبتمرب 03اجلزائر جامعة 
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على منتجات الدولة  ولةدتتحدد طبقا لقوة ومرونة طلب كل  فنسب التبادل الفعلية أو شروط التبادل الدويل
لدفع قيمة وارداهتا من  لة، أي عندما تكفي قيمة صادرات كل دو "الطلب املتبادل"األخرى، أو بتعبري متكافئ على

 ".2"ستيوارت ميل بـ "قانون الطلب املتبادلالدولة األخرى، هذا ما أمساه جون 

ميل أن معدل التبادل الدويل يتحدد حبدين، احلد األول هو معدل التبادل احمللي بني السلعتني املنتجتني  ويضيف
األوىل، واحلد الثاين هو معدل التبادل احمللي بني السلعتني املنتجتني يف الدولة الثانية، وبني ميل أن من  يف الدولة

 معدالت التبادل الدويل اليت تقع بني احلدين املذكورين معدال خاصا حيقق التعادل بني قيمة صادرات وواردات نيب
وملا كانت صادرات هذا البلد هي واردات البلد اآلخر والعكس فإن معدل التبادل الدويل التوازين د، البلد الواح

وأن أي معدل آخر يؤدي إىل اختالل يف   البلد اآلخر،حيقق التوازن التجاري بني قيمة الصادرات والواردات يف
جون ستيوارت ميل أن مجيع معدالت التبادل  وقد أوضح.امليزان التجاري وظهور الفائض أو العجز يف أحد البلدين 

 لكل من البلدين. وبصفة عامة فإنه كلما اقرتب الدويل الواقعة بني معديل التبادل احمللي تؤدي إىل مكاسب جتارية
معدل التبادل الدويل كثريا من معدل التبادل احمللي لدولة ما فإن نصيب هذه الدولة يكون ضئيال من املكاسب 

 .1التجارية والعكس صحيح

 اثنيا: النظرايت النيوكالسيكية

ية وال تفسر ملاذا تقوم هذه من خالل عرضنا للنظرية الكالسيكية رأينا أهنا حتدد مىت تقوم التجارة اخلارج 
، فقيمة السلع عند النيوكالسيك فقامت املدرسة النيوكالسيكية بدراسة املنفعة اليت رأت فيها مصدر للقيمةتجارة، ال

هتمامها مبواضيع خمتلفة تكمن يف املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك جراء استهالكه لتلك السلع، إىل جانب ا
مدرسة لوزان على دراسة  املنفعة احلدية، بينما عكفتأخرى، حيث جند أن مدرسة فيينا قد اهتمت مبعاجلة آلية 

النظرايت  وسنتطرق ألهم التوازن العام، أما مدرسة شيكاغو فقد خصصت أحباثها لدراسة امليكانيزمات النقدية.
 النيوكالسيكية:

 نظرية وفرة وندرة عوامل اإلنتاج .1

نسبة إىل االقتصادي السويدي هكشر وتلميذه أولني، حيث توصلوا إىل  H – Oتعرف هذه النظرية بنظرية 
 2نتيجة مفادها أن اختالف التكاليف النسبية بني الدول يرجع إىل اختالف وفرة املوارد االقتصادية بني هذه الدول.

تاج أي تكون متوفرة فالدولة اليت يكون هلا ميزة نسبية يف إنتاج السلع هي اليت تتميز بكثافة استخدام عوامل اإلن

                                                           
                 مفاطمة الزهراء بن زيدان، دراسة حتليلية حلركة التجارة اخلارجية يف اجلزائر من منظور اجلغرافيا االقتصادية، مذكرة ماجستري يف العلو  - 1

 .18ص ، 2011/2012االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .29، ص 2000رشاد العصار وآخرون، التجارة اخلارجية، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 2
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لديها بكثرة نسبيا، وهي تفرتض أن مجيع الدول هلا نفس دوال اإلنتاج )الذي يعين قدر متساوي من خدمات عوامل 
اإلنتاج سينتج نواتج متساوية يف مجيع الدول(، ولكن أن العرض النسيب لعوامل اإلنتاج ومن مث األسعار النسبية 

 2أولني على االفرتاضات التالية: -وتقوم نظرية هكشر 1لعوامل اإلنتاج ختتلف بني الدول.

 ن؛أن هناك بلدين ينتجان سلعتني وعاملني لإلنتاج أو أكثر متماثلني يف البلدي 
 حرية االنتقال من بلد آلخر للمنتجني وتوفر املنافسة الكاملة؛ 
  لعوامل؛ذه اهعوامل اإلنتاج ال تنتقل من بلد آلخر، وابلتايل يكون لكل بلد حجم اثبت من 
 املنتجان مها إما كثيفان من رأس املال أو كثيفان من العمل؛ 
 متماثل لليد العاملة  عمليات اإلنتاج هي نفسها، الشيء الذي يفرتض نفس التطور التكنولوجي وأتهيل

 ابلنسبة للبلدين؛
 ؛املردودية اثبتة، حبيث أن التكاليف وأسعار السلع ليست اتبعة حلجم اإلنتاج 
  وأولني على التحليل ابلنقود، ورفضهما التقييم بقيمة العمل؛اعتمد هكشر 
 ر العوامل بني البلدين.هناك اختالف يف أسعار العوامل بني البلدين، وهذا راجع إىل اختالف مدى توف 

 3عاملي إنتاج، تفرتض النظرية أن: Lو Kسلعتني،  Yو Xدولتني،  Bو Aولتوضيح ذلك نستعني ابملثال التايل، 
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تتميز بوفرة عوامل  Bن الدولة أ، مما يعين Bأي أن نسبة العوامل الرأمسالية املستخدمة مع كل عامل أعلى يف الدولة 
 تتميز بوفرة األيدي العاملة.  Aرأس املال والدولة 
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وأن هذه األخرية  Xحيتاج إىل عوامل رأس املال بكثافة أكثر مقارنة مع السلعة  Yأي أن انتاج السلعة 
يظل اثبتا حىت لو تغريت  Yو  X. ويفرتض أيضا أن وجه املقارنة بنيYتستخدم األيدي العاملة بكثافة مقارنة مع 

تستخدم رأس املال بكثافة بصرف النظر عن مستوى اإلنتاج(. وبتطبيق النظرية )اليت  Yنسب اإلنتاج )أي أن 
    اليت تستخدم العوامل ذات الوفرة النسبية هلا بكثافة وتقوم تنص على أن كل دولة سرتكز على إنتاج السلع

                                                           
        ماجستري يف علومالتجارة اخلارجية اجلزائرية بني اتفاق الشراكة األور ومتوسطية واالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، مذكرة  ،فيصل هبلويل - 1

 .7، ص 2008/2009، اجلزائر، 03نقود ومالية، جامعة اجلزائر التسيري، ختصص 
 .87سكينة بن محود، مرجع سابق، ص - 2
 .22-21، ص ص: 2009حممد إبراهيم عبد الرحيم، العوملة والتجارة الدولية، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، مصر،  - 3
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، بينما تقوم Yواسترياد السلعة  Xبتصدير  Aبتصديرها، وتستورد السلع األخرى( على املثال أعاله ستقوم الدولة 
 .Xواسترياد السلعة  Yبتصدير السلعة  Bالدولة 

 لغز ليونتيف  .2

إن النتائج املتوصل إليها سابقا كانت حباجة إىل تفسري، فحسب ليونتيف فإن نظرية هكشر أولني تبقى 
حمققة، لكن الفرضية األولية اليت مفادها أن الوالايت املتحدة األمريكية تتمتع بوفرة نسبية يف رأس املال فرضية 

           ع بوفرة نسبية يف عنصر العمل وليس رأس خاطئة، فاالختبار دل على أن الوالايت املتحدة األمريكية تتمت
املال، وابلتايل اجتهت الوالايت املتحدة األمريكية إىل التخصص يف انتاج السلع كثيفة العمل وتصديرها دون السلع 

واليــات املتحــدة تقضــي به النظريــة الســويدية مــن أن ال ـف هـو اختبـار مـاإذا فقد كـان هـدف ليونتي 1كثيفة رأس املال.
رأمسالية كبرية يف النشاط اإلنتاجي القتصادها الـوطين تتمتـع ابلتـايل مبيـزة نسـبية يف  األمريكيــة الــيت تتمتــع بكثافــة

طبقـاً للنظريـة أن تتجـه  السلع اليت يتطلب إنتاجها كمية كبرية نسبيا من رأس املال، وعلـى ذلـك فمـن الضـروري إنتـاج
رأس املــال كثيــف وإىل اســترياد الســلع الــيت تتميــز  الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل تصـدير السـلع الـيت تتميـز مبعامـل

بتقــدير كميــة العمــل ورأس املــال املطلــوب إلنتــاج مــا قيمتــه مليــون دوالر مــن  مبعامــل عمــل كثيــف. وقــد قــام فيهــا
  .2الصادرات والسلع املنافسة للواردات يف الواليـات املتحـدة ســـلع

وقد لقي اكتشاف ليونتيف انتشارا واسعا يف السنوات األخرية. فكان هذا املوضوع مادة لنقاش بني العديد 
امليزة النسبية"، من االقتصاديني من خمتلف البلدان، الذين حاولوا تفسري "لغز ليونتيف". وكانت النتيجة تطوير نظرية "
 3حيث أخذت يف احلسبان الظروف واالعتبارات اإلضافية، اليت تؤثر يف التخصص الدويل. من بينها:

 ث مستوى الكفاءة. وفقا عدم جتانس عناصر اإلنتاج: وابلدرجة األوىل اليد العاملة، واليت ختتلف من حي
سلع املعقدة. يف حني أن غلبة اليد واملهارة، إىل تصدير الهلذا األمر تؤدي وفرة اليد العاملة العالية التنظيم 

يل إىل إنتاج وتصدير السلع اليت ال العاملة غري املاهرة يف بنية العاملني يف بلد ما، جتعل اقتصاد هذا البلد مي
 حتتاج إىل مستوى عال من الكفاءة؛

 اإلنتاج، وهذا يفسر إىل حد  دخول عمليةالدور الكبري للموارد الطبيعية اليت حتتاج إىل رؤوس أموال كبرية ل
أس مال عالية، رغم أن رأس املال ر ما ملاذا تكون صادرات البلدان النامية الغنية ابملوارد الطبيعية ذات كثافة 

 يف هذه البلدان ال يعترب عنصرا من عناصر اإلنتاج فائضا نسبيا؛
                                                           

1 - BERNARD GUILLOCHON, ANNIE KAWCKI, Economie internationale, 4eme édition, Dunod, Paris, 2003, 

p44. 
، جامعة 04د عزيزي أمحد عكاشة وسامل عبد العزيز، األجهزة واالجراءات املدعمة لتطوير التجارة اخلارجية اجلزائرية، جملة االبتكار والتسويق، العد - 2

 .248، ص 2017جياليل ليابس، سيدي بلعباس، 
 .123-122، ص ص: 2010، التجارة الدولية يف عصر العوملة، دار املنهل اللبناين، بريوت، لبنان، حممد دايب - 3
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 حتد من االسترياد وأن حتفز  ، فالدولة ميكن أنأتثري السياسة التجارية اخلارجية للدول على التخصص الدويل
  تتواجد فيها بوفرة نسبية.اليف الوقت نفسه إنتاج وتصدير تلك السلع اليت حيتاج تصنيعها إىل عناصر إنتاج 

 اثلثا: النظرايت احلديثة

 حلديثة.بعد عرضنا للنظرايت الكالسيكية مث النيوكالسيكية نتطرق يف هذا العنصر للنظرايت ا

 نظرية اقتصادايت احلجم .1

أولني لنسب عناصر   -هكشرآخر لنظرية  تشكل نظرية اقتصادايت احلجم يف التجارة اخلارجية تطويرا، وتعديال
اإلنتاج، إبدخاهلا وفرات اإلنتاج الكبري كأحد املصادر الرئيسية للمزااي النسبية املكتسبـة. فهذه النظرية تعترب توافر 

ظل شروط اقتصادايت احلجم، واملتمثلة  السلع اليت يتم إنتاجها يف يا لتصدير تلكسوق داخلي ضخم شرطا أساس
نتاج مع تنشأ وفرات اإلنتاج الكبري نتيجة الخنفاض نفقات اإل يف زايدة العائد مع زايدة اإلنتاج، وبتعبري متكافئ

واملنتجات  )السلع االستهالكية (لصنع وابلتايل مت التفريق بني املنتجات الصناعية التامة ا ة،توسع العمليات اإلنتاجي
، والدول الصناعية )، وبني الدول الصناعية الصغرية )ذات سوق داخلي صغري)السلع الوسيطية (النصف مصنعة 

ميكن القول أن نظرية اقتصادايت احلجم تسعى إىل تفسري منط التجارة  ، ومن هنا)داخلي كبري ذات سوق (الكبرية 
ذات السوق الداخلي  ذات السوق الداخلي الكبري، وبني الدول الصناعية الصناعية املتقدمةاخلارجية بني الدول 

 1الصغري.

 دورة حياة املنتج: .2

متر عملية إنتاج السلع منذ اكتشافها بعدة مراحل يعتمد فيها إنتاجها على نوعيات خمتلفة من العوامل مما قد 
فرتات سابقة، وعادة ما حيدث هذا يف سلع املواد األولية  يقتضي استرياد دولة لسلعة كانت هي املصدر هلا يف

 2)اخلام(.

 

 

                                                           
(، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، 2001-1970عالقة سياسة الواردات ابلنمو الداخلي لالقتصاد الوطين يف الفرتة املمتدة بني ) ،مىن مسغوين - 1

 .15، ص 2005ختصص دراسات اقتصادية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، جويلية 
 
، 27، العدد 02(، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، اجمللد 2011-2000ة )عياش درار وآخرون، تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرت  - 2

 .36، ص 2013، اجلزائر، 03جامعة اجلزائر 
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 وميكن تلخيص ما جاء به االقتصادي فرنون من خالل الشكل التايل:

 مراحل دورة تطوير منتج جديد (:01-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .19صمرجع سابق، برايس خليفة،  :املصدر

 حيث: 

 ك: كميات اإلنتاج األمريكي

 ص: صايف الصادرات األمريكية من املنتج اجلديد

 ج: كميات اإلنتاج االجنيب

 1يبني لنا الشكل السابق مراحل تطور املنتج األمريكي حسب الرتتيب الزمين التايل:

 تطور اإلنتاج وتسويقه يف السوق األمريكي؛يبدأ  .أ
بعد جناح املنتج يف السوق األمريكي جيدب الطلب األصلي عليه مما يؤدي إىل بداية تزايد الصادرات  .ب

 األمريكية من املنتج؛

                                                           
(، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص 2010-1970برايس خليفة، دراسة حتليلية وقياسية للميزان التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة ) - 1

 .20-19، ص ص:2012/2013، اجلزائر، 03دي، جامعة اجلزائر حتليل اقتصا

 ك

 ص

 الزمن

 اإلنتاج األجنبي

اإلنتاج وصافي 

الصادرات 

 األمريكية

1 

 ج

2 3 4 
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عندما تتمكن املنشآت األجنبية من اكتساب املعرفة التكنولوجية الالزمة لإلنتاج تبدأ إبنتاج السلعة )تزايد  .ج
ومن مث تسويقها يف األسواق األجنبية مما يؤدي إىل بداية تناقص الصادرات األمريكية املنتجة )تناقص ج( 

 ص(؛
واخلارجية يصبح لديهم  بسبب حتقيق املنتجني األجانب وفورات احلجم مع توسع إنتاجهم لألسواق احمللية .د

 (؛ح ص سالبةميزة نسبية يف املنتج مما حيول أمريكا إىل صايف مستورد للمنتج )تصب
ابلطبع فإن الفرتة الزمنية ختتلف من منتج إىل آخر عالوة على أنه يف بعض األحيان قد ختتفي املرحلة الثانية  .ه

 أو الثالثة، ويعتمد ذلك بشكل كبري على سرعة انتقال التكنولوجيا ومدى فعالية براءة االخرتاع.
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قياس التجارة اخلارجية ابالستعانة جبملة من األدوات احملاسبية واالحصائية أمهها ما يصطلح عليه ابسم يتم 
 ميزان املدفوعات. وسنعاجل هذا املوضوع يف هذا املبحث.

 املطلب األول: مفهوم ميزان املدفوعات

 يزان املدفوعات؟مب املقصوددفوعات، فما تقوم كل الدول حبصر معامالهتا التجارية مع دول العامل يف ميزان امل

 أوال: تعريف ميزان املدفوعات

 هناك عدة تعاريف مليزان املدفوعات ميكن ذكر منها ما يلي: 

: عرف صندوق النقد الدويل ميزان املدفوعات على أنه سجل يعتمد على القيد املزدوج، يتناول 01تعريف 
للتغريات يف مكوانت أو قيمة أصول اقتصاد دولة ما، وذلك بسبب تعاملها مع إحصائيات فرتة زمنية معينة ابلنسبة 

بقية الدول األخرى، أو بسبب هجرة األفراد، والتغريات يف قيمة أو مكوانت ما حتتفظ به من ذهب نقدي وحقوق 
 1سحب خاصة من الصندوق، وحقوقها والتزاماهتا جتاه بقية دول العامل.

ت هو حالة احصائية تعرض يف شكل حماسيب جمموع تدفقات األصول احلقيقية، املالية : ميزان املدفوعا02تعريف 
 2والنقدية بني مقيمي الدولة املعنية وغري مقيمي تلك الدولة خالل فرتة زمنية معينة )عادة سنة(.

ة، ويتكون : "هو سجل كامل للمعامالت االقتصادية بني املقيمني يف بلد معني وغري املقيمني خالل سن02تعريف 
من حقوق دولية وهي املبالغ الواجبة الدفع للدولة من قبل اخلارج، والديون الدولية وهي املبالغ الواجبة الدفع من 

 3الدولة للخارج".

                                                           
-2000دراسة حالة جمموعة من الدول العربية خالل الفرتة ) –قياس العالقة بني سعر الصرف وميزان املدفوعات  ،نوفل بعلولو  عبد الوحيد صرارمة - 1

 .49، ص 2018بن مهيدي، أم البواقي، ديسمرب  ، جامعة العريب02، العدد 02(، جملة املالية وحوكمة الشركات، اجمللد 2016
2 - BERNARD GUILLOCHON, ANNIE KAWCKI, op cit, p174. 

 .161، ص 2003عادل أمحد حشيش وجمدي حممود شهاب، أساسيات االقتصاد الدويل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  - 3

 الثايناملبحث 
 مدخل إىل ميزان املدفوعات
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هو بيان موجز جلميع املعامالت الدولية للمقيمني يف دولة ما مع بقية العامل خالل فرتة زمنية معينة : 03تعريف 
 1.عادة ما تكون سنة

 2هي: الوحدات املقيمةف نظام احلساابت االقتصادية اجلزائريةوحسب  

 األعوان االقتصادية املقيمة )عائالت، إدارات ومؤسسات(؛ 
 ؤسسات اجلزائرية ابخلارج؛املوظفون اإلداريون والعسكريون جزائريو اجلنسية يف السفارات والقنصليات وامل 
  زائر؛السفارات والقنصليات األجنبية يف اجلاألعوان جزائريو اجلنسية واملوظفون يف 
 السياح اجلزائريون ابخلارج؛ 
 وكاالت املؤسسات األجنبية املمارسة لنشاط دائم يف اجلزائر؛ 
 املؤسسات اجلزائرية املمارسة لنشاط مؤقت )أقل من سنة( يف اخلارج؛ 
 .املتعاونون التقنيون 

 أما الوحدات غري املقيمة فهي:

 يني والعسكريون األجانب يف اجلزائر؛املوظفون الدبلوماس 
 املوظفون الدوليون يف اجلزائر؛ 
 السياح األجانب يف اجلزائر؛ 
 مسافرو األعمال والزوار األجانب يف اجلزائر ملدة أقل من سنة؛ 
 األعوان احملليون املوظفون يف اخلارج يف السفارات اجلزائرية ابخلارج؛ 
 .العمال اجلزائريون املهاجرون 

 خصائص ميزان املدفوعاتاثنيا: 

 3إن أهم ما مييز ميزان املدفوعات اخلصائص التالية:

يهتم ميزان املدفوعات ابملعامالت االقتصادية اخلارجية فقط اليت نتج عنها حقوقا للمقيمني لدى غري  .1
واملعنويني املقيمني أو حقوقا لغري املقيمني لدى املقيمني، ونشري هنا أن املقيمني هم كل األشخاص الطبيعيني 

                                                           
1 - Dominick Salvatore, International Economics, 11eme edition, Wiley Education, USA, 2013, p 729. 

(، 2003-1990سياسة التحرير التدرجيي للدينار وانعكاساهتا على تطور وضعية عناصر ميزان املدفوعات اجلزائري خالل الفرتة ) ،حممد أمني بربري - 2
 .1، ص 2004/2005مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

(، جملة العلوم ARDL Panelقته بتقلبات سعر الصرف يف دول املغرب العريب: مقاربة ابستخدام )نوري حاشي وآخرون، ميزان املدفوعات وعال - 3
 810-809ص ص:  ،2020جويلية  جامعة حممد بوضياف، املسيلة، ،01، العدد 13االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، اجمللد 
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)شركات، مؤسسات البنوك الذين يعملون داخل إقليم الدولة مبا يف ذلك البحري واجلوي، أما األفراد 
املتواجدين بصفة مؤقتة كالسياح مثال فال يعتربون مقيمني، وال عالقة ميزان املدفوعات الدولية ابملعامالت 

 االقتصادية الداخلية؛
 متعلقة فقط ابألول من شهر املدفوعات ليست ابلضرورة سنة وبدايتها غريإن الفرتة الزمنية ابلنسبة مليزان  .2

ودوال أخرى  ،اية الشهر مارسهنفهناك دوال كالياابن مثال تبدأ الفرتة يف األول من أفريل وتنتهي يف  ،جانفي
دفوعات الدولية فيها كل ثالثة وهي الدول املتقدمة كالوالايت املتحدة األمريكية تكون فرتة إعداد ميزان امل

 حىت هناية السنة؛ أشهر يف تقيم وضعها االقتصادي وتتخذ اإلجراءات الالزمة واملناسبة وال تنتظر
أي تساوي الدائنية  ،لقيد املزدوجيا ألنه أيخذ مبدأ اإن أهم ما مييز ميزان املدفوعات هو توازنه الدائم حماسب .3

ملقيمني وغري املقيمني اواملديونية يف مجيع احلاالت ابلرغم من بعض الصعوابت مثل مشكلة التفريق بني 
 وأسس حساب القيم الدولية ومشكلة التوقيت؛

لسلع واخلدمات اات يسجل ميزان املدفوعات التدفقات والتغريات اليت متت ابلفعل، كما يسجل تدفق .4
مار الدولة يف اخلارج أو ورؤوس األموال اليت أضيفت ابلفعل أو خرجت ابلفعل ولكنه ال يظهر إمجايل استث

 ديوهنا مع اخلارج؛
ة العاملية، حيث نستطيع من خالل ميزان املدفوعات ميكن تتبع التغريات يف مركز الدولة ابلنسبة للتجار  .5

ا يف حتديد السياسات عرب سنوات متتالية وتلعب املعلومات دورا مهم مقارنة سلسلة موازين مدفوعاهتا
تعلقة ابلتغريات النسبية اخلارجية التجارية ابلنسبة لالقتصاد الوطين، كما ميكن من خالل املعطيات امل

غريات يف املدفوعات للصادرات والواردات وهي من مكوانت االقتصاد الوطين واملعطيات املتعلقة ابلت
مة للدخل والتوظيف صالت من العمالت األجنبية ميكن وضع السياسات املالية والنقدية املالئواملتح

مؤشرا الختاذ أدوات ووسائل  والواجب إتباعها، كما أن عدم توازن ميزان املدفوعات واختالله املستمر يعترب
 تصحيحية إلعادة توازنه.

 اثلثا: أمهية ميزان املدفوعات

 1ان مسألة ذات أمهية وذلك لألسباب التالية:يعترب التسجيل يف ميز  

اج االقتصاد الوطين يف يعكس ميزان املدفوعات من خالل املعامالت االقتصادية اليت يتضمنها درجة اندم .1
 االقتصاد الدويل والعكس؛

                                                           
ساهتا على ميزان املدفوعات اجلزائري، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد مقعاش، العملة األوروبية املوحدة "اليورو" وانعكا سامية - 1

 .77-76، ص ص:2006/2007دويل، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
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سة وموقعه من املناف، و ضعفهلواردة فيه قوة االقتصاد أيعكس ميزان املدفوعات من خالل املعطيات الرقمية ا .2
 الدولية ودرجة استجابته للمتغريات االقتصادية؛

اهتا االقتصادية اخلارجية من يعترب ميزان املدفوعات أداة هامة يف يد صانعي القرار يف الدولة لتخطيط عالق .3
 الناحية السلعية واجلغرافية؛

األوضاع االقتصادية ليل تستعمله بعض املؤسسات املالية العاملية ومنها صندوق النقد الدويل لدراسة وحت .4
ور اهليكل االقتصادي للدولة، حيث متكن دراسة ميزان املدفوعات عرب فرتات متتابعة من معرفة مدى تط

 هلذه الدولة، كما يعترب مؤشرا جيدا للحكم على املركز اخلارجي هلا.

 املطلب الثاين: مكوانت ميزان املدفوعات

شرتك يف املكوانت اليت تضم املراجع، إال أهنا وإن اختلفت فإهنا تختتلف تقسيمات ميزان املدفوعات ابختالف 
 جمموعة من املعامالت االقتصادية واملالية وميكن ذكرها على النحو التايل:

 احلساب اجلاري .1

 يشمل هذا احلساب على مجيع املبادالت من السلع واخلدمات وينقسم إىل:

 امليزان التجاري .أ

علومات التجارية، أي املشرتايت واملبيعات من السلع واخلدمات، وهذا هو يقصد ابمليزان التجاري رصيد امل
وهو يتكون من جانبني؛ جانب دائن يسجل فيه إيرادات  1املعىن الواسع للميزان التجاري املألوف استخدامه حاليا.

وحيقق امليزان التجاري  2الدولة من الصادرات السلعية وجانب مدين يدون فيه مدفوعات الدولة من الواردات السلعية.
فائضا إذا كانت صادرات أكرب من الواردات، عجزا إذا كانت الواردات أكرب من الصادرات، وحيقق امليزان التجاري 

 3توازان يف حالة تساوي الصادرات والواردات.

 

 

                                                           
 ، جامعة محة 02دد ، الع02فتيحة خمتاري، أثر تقلبات سعر الصرف على امليزان التجاري وآليات عالجها، جملة العلوم اإلدارية واملالية، اجمللد  - 1

 .14، ص 2018خلضر، الوادي، جوان 
 .61، ص 2005عبد الباسط وفا، مشكالت التجارة اخلارجية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، بريوت، لبنان،  - 2
 .201السيد حممد أمحد السرييت، اقتصادايت التجارة اخلارجية، مرجع سابق، ص  - 3
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 ميزان اخلدمات .ب

ويعد صندوق النقد الدويل الفقرات اآلتية  1يشمل كافة اخلدمات اليت تتم بني املقيمني وغري املقيمني يف الدولة.
 2معامالت غري منظورة:

 ملرتتبة عليه؛النقل الدويل للسلع: مبا يف ذلك خمازن استيداع السلع لغرض النقل والنفقات ا 
 السفر من أجل األعمال، التعليم، الصحة، املؤمترات الدولية أو السياحية؛ 
 أقساط التأمني ودفع احلقوق؛ 
  ؛عن االستثمار، مبا يف ذلك الفائدة، الربح واإلجيارات واألرابحالدخل الناجم 
 راءات االخرتاع، رسم فقرات خدمات متفرقة مثل اإلعالن، العموالت، إجيار األفالم، التقاعد، أجور ب

 به؛االمتياز، االشرتاكات يف اجملالت الدورية، أجور العضوية يف اجلمعيات وما شا
  املهاجرين إىل ذويهم، اإلرث؛اهلبات، النقود اليت حيوهلا 
 .إعادة دفع االئتمان التجاري 

 حساب التحويالت من طرف واحد .2

خيصص هذا احلساب للمدفوعات اليت يرتتب عليها حتويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإىل بقية دول 
التزام ابلسداد، وتشمل ، أي من جانب واحد ال يرتتب عنها على الدولة املستفيدة أي 3العامل دون أي مقابل

قد تكون هذه التحويالت خاصة مثل حتويالت و  .4اهلبات، املنح، اهلدااي واملساعدات وأية حتويالت أخرى ال ترد
 5األفراد، منظمات دينية، ثقافية وخريية وحتويالت املهاجرين، أو عامة كاملعوانت العسكرية واملنح احلكومية.

 

 

 

                                                           
-1990دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة ) –اق خليل، أثر التغريات يف سعر الصرف والتضخم احمللي على ميزان املدفوعات صاحل أوايبة وعبد الرز  - 1

 .168، ص 2018، جامعة عمار ثليجي، األغواط، جوان 02، العدد 15(، جملة دراسات العدد االقتصادي، اجمللد 2016
 .523عبد الكرمي جابر العيساوي، مرجع سابق، ص  - 2
 .174، ص 2007حممود يونس، اقتصادايت دولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، - 3
، جامعة عبد احلميد بن 05، العدد 03دراسة قياسية ألسباب اختالل ميزان املدفوعات يف اجلزائر، جملة املالية واألسواق، اجمللد  ،كرمية بسدات  - 4

 .245، ص 2016ابديس، مستغامن، 
 .163دايب، مرجع سابق، ص حممد  - 5
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 حساب رأس املال .3

 1احلساب على التدفقات لرؤوس األموال الدولية من قروض واستثمارات وينقسم إىل قسمني:حيتوى هذا 

 حركات رؤوس األموال طويلة األجل: .أ

 ة، ويضم:يتضمن املعامالت الرأمسالية اليت تتم بني الدولة والعامل اخلارجي ملدة تفوق السن

  ها ى، واملشروعات اليت تقيميف الدول األخر االستثمار املباشر: يتخذ صورة الفروع اليت تؤسسها املشروعات
 ؛يف هذه الدول وتكون اتبعة هلا

 لدولة، أو أن تكون أسهم استثمارات احملفظة: هي أسهم وسندات يصدرها غري املقيمني وميتلكها مقيمني اب
 ؛ ابلدولة وميتلكها غري املقيمنيوسندات مصدرة من قبل املقيمني

  ؛ستريادصدير وقروض جتارية عند االض جتارية عند التالقروض التجارية: وهي نوعان؛ قرو 
 ىل قروض املشرتين وقروض القروض التجارية عند التصدير: متنح من املقيمني إىل غري املقيمني، وتنقسم إ

رين املقيمني، والثانية تقدم من املوردين. األوىل تقدم من طرف البنوك احمللية لغري املقيمني من زابئن املصد
 رين مباشرة؛طرف املصد

 .القروض التجارية عند االسترياد: متنح من غري املقيمني إىل املقيمني 
 

 حركات رؤوس األموال قصرية األجل: .ب

تشمل رؤوس األموال احملولة من وإىل اخلارج بقصد استثمارها ألجل قصري أي ملدة تقل عن سنة، وتتمثل 
 2األجل.هذه التحويالت يف ودائع البنوك، سندات، قروض قصرية 

 إن أمهية حساب رأس املال يف ميزان املدفوعات أنه يبني أثر التجارة اخلارجية واملدفوعات على الثروة 
والدين، فإذا حصل املقيمون على أسهم وسندات أجنبية فهم حيصلون على دخل يف املستقبل وعندما يقومون 

قام املقيمون ابقرتاض نقود من بنك أجنيب، ببيعها يصبح إبمكاهنم شراء السلع واخلدمات األجنبية أما إذا 

                                                           
         (، مذكرة ماجستري يف العلوم 2010-1990عجز املوازنة العامة وأثره على أداء ميزان املدفوعات حالة اجلزائر للفرتة ) ،وردة موساوي - 1

 .59، ص 2012/2013االقتصادية، ختصص االقتصاد واملالية الدولية، جامعة حيي فارس، املدية، 
 .54مرجع سابق، ص  ،زينب يعلى - 2
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فيجب أن يدفعوا الفائدة يف املستقبل وعندما تستحق ديوهنم جيب عليهم أن يبيعوا سلع وخدمات أكثر إىل 
 1األجانب.

 حساب التمويل: .4

 يشمل التدفقات النقدية الدولية املتعلقة ابالستثمار واألعمال، األسهم والسندات، حقوق السحب اخلاصة يف
 2صندوق النقد الدويل واحتياطات الذهب املودعة لدى صندوق النقد الدويل.

 حساب السهو واخلطأ: .5

جانب املدين مع  يستعمل هذا احلساب من أجل موازنة ميزان املدفوعات من الناحية احملاسبية )أي تساوي
اإلحصائي )بند السهو واخلطأ(  جانب الدائن( ألن تسجيل العمليات يكون وفق مبدأ القيد املزدوج. يعامل التباين

بشكل عام متثل املصدر األكثر شيوعا للخطأ  كجزء من احلساب الرأمسايل على املدى القصري ألن املعامالت املالية
 3ويرجع اخللل وعدم التوازن بني القيدين إىل واحد من األسباب التايل:

 الت؛أسعار صرف العم اخلطأ يف تقييم السلع واخلدمات املتبادلة نتيجة االختالف يف .أ
، فمثال عندما ينتاب اخلوف اخللل الناتج من تغيري القيمة اخلارجية لعملة أحد البلدين املتعاملني جتاراي .ب

بدفع قيمة الواردات  يف دولة ما من ارتفاع قيمة عملة الدولة املصدرة، هنا يقوم املستورد مستوردا
 .املال صدرة كاسترياد غري مسجل لرأسالدفع ابلنسبة للدولة امل وعلى يكون هذا مقدما،

 املطلب الثالث: أنواع االختالل يف ميزان املدفوعات وأسبابه

تتحقق يف االقتصادايت احلديثة  يعترب التوازن االقتصادي يف ميزان املدفوعات احلالة الطبيعية، لكن اندرا ما
 د األسباب املؤدية هلا.ف أنواعها لتعدنظرا للحركة الكبرية ملعامالهتا ما يؤدي إىل ظهور اختالالت ابختال

 أوال: أنواع االختالل يف ميزان املدفوعات

االختالل يف ميزان املدفوعات يعين زايدة اجلانب الدائن على اجلانب املدين يف امليزان، وحيصل يف هذه احلالة 
أي جتاوز املطلوابت اليت تستحق فائض يف ميزان املدفوعات وعجز عندما يتجاوز اجلانب املدين اجلانب الدائن فيه، 

                                                           
 .236عبد الكرمي جابر العيساوي، مرجع سابق، ص  - 1
 .462، ص 2014عبد الرزاق بن هاين، مبادئ االقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 2
(، جملة الباحث، 2014-1989دراسة حتليلية وقياسية للفرتة )–حممد الناصر محيداتو، أثر سياسات سعر الصرف على ميزان املدفوعات اجلزائري  - 3

 .289، ص 2016، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 16العدد 
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ويعترب االختالل احلالة األكثر مالزمة مليزان املدفوعات  1على الدولة للدولة األخرى، حقوق الدولة جتاه تلك الدول.
 منيز بني أنواع خمتلفة من االختالالت يف ميزان املدفوعات منها: 2خاصة يف الدول النامية،

 االختالل املؤقت .1

عادة عن ظروف غري عادية أو استثنائية ال تلبث أن تزول ويعقبها عودة للوضع الطبيعي أو هو اختالل ينشأ 
 3العادي، وميكن التمييز بني األنواع التالية لالختالل املؤقت:

 االختالل العارض:  .أ

وهو ذلك النوع من االختالل الذي يصيب التوازن اخلارجي للدولة، وحتدث نتيجة لظروف أو عوامل 
حدوث كوارث طبيعية، تقلبات الطقس، حدوث أزمة سياسية غري متوقعة، حدوث نزاعات مسلحة  مثل 4.طارئة

وإذا كانت العوامل األربعة ملستوردة والتغري يف أسعار الصرف، وحروب، التغريات املفاجئة يف أسعار املواد املصدرة وا
ما أثر يف اجتاه العجز، كما ميكن أن يكون هلما األوىل هلا أثر يف عجز ميزان املدفوعات، فإن العاملني األخريين هل

أثر يف اجتاه الفائض، فاالرتفاع املفاجئ يف أسعار املواد األساسية اليت تصدرها الدولة، له أثر على ميزان املدفوعات 
يف اجتاه الفائض، كما ميكن أن يكون الرتفاع معدالت الصرف نفس األثر على امليزان. ونشري يف األخري أن 

ختالل الناتج عن هذه العوامل، ال يلبث أن يزول مبجرد زوال هذه العوامل، وهو ما جعلنا نسمي هذا النوع من اال
 5االختالل ابالختالل العارض.

 االختالل املومسي: .ب

يتوقف هذا النوع من االختالل على املدة املأخوذة يف االعتبار عند النظر إىل ميزان املدفوعات، فكلما كانت املدة 
رية كلما كرب احتمال وجوده والعكس صحيح، ويظهر هذا االختالل بنوع خاص يف الدول اليت يقوم النشاط قص

االقتصادي فيها على الزراعة، ففي مواسم تصدير احملاصيل يتحقق لديها فائض يف املعامالت مع اخلارج، أما يف 

                                                           
       (، جملة أحباث اقتصادية2012-1990دراسة حتليلية قياسية للجزائر خالل الفرتة ) –أثر التضخم على ميزان املدفوعات  ،نوة بن يوسف - 1

 .29، ص 2014معة حممد خيضر، بسكرة، ديسمرب ، جا16وإدارية، العدد 
دراسة حالة اجلزائر ما بني الفرتة  –اختبار عالقة التكامل املشرتك بني سعر الصرف الدينار ورصيد ميزان املدفوعات  ،نوفل بعلولو عياش زبري  - 2
 .97 ، ص2017ر، جوان ، جامعة طاهري حممد، بشا02، العدد 03(، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد 2000-2015)
 .51مرجع سابق، ص  ،حممد زراقة - 3
 .70مرجع سابق، ص  ،ليندة بلقاسم - 4
 .18مرجع سابق، ص  ،حممد أمني بربري - 5
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النوع من االختالل ال يتطلب سياسة معينة آخر العام فقد يتالشى هذا الفائض ورمبا يتحول إىل عجز، ومثل هذا 
 1ملواجهته، إذ من احملتمل أن تتعادل االختالالت املومسية على مدار السنة.

 االختالل الدوري: .ج

حيدث نتيجة للتقلبات االقتصادية اليت تنتاب االقتصاد الرأمسايل، حبيث يف فرتات الرخاء يزداد التشغيل ويزداد 
األسعار، أما يف حالة االنكماش أو الكساد ينخفض مستوى التشغيل ويقل الدخل القومي الدخل القومي وترتفع 

وتنخفض األسعار، وهذه التغريات حتدث يف العادة بصورة متكررة كل مخس سنوات إىل مخسة عشرة سنة، لذلك 
 2يطلق عليها ابلتقلبات الدورية االقتصادية.

 االختالل اهليكلي .2

كيبة واجتاه العالقات االقتصادية بني الدول املختلفة، حبيث يصيب هيكل وأسس هو االختالل الذي يصيب تر 
االقتصاد مبا يؤدي إىل تزايد التكاليف، مما يؤثر سلبا على مركز الدولة من حيث دائنيتها ومديونيتها، وتتميز به 

ن االختالل يؤثر يف القدرة العديد من الدول النامية نتيجة الفروقات يف معدل النمو، وابلتايل فإن هذا النوع م
اإلنتاجية واالستهالكية لالقتصاد الكلي، وهذه عوامل راسخة وليست بعوامل عارضة، وابلتايل فإن الدول اليت تعاين 
من عجز هيكلي جتد نفسها مضطرة للقيام بسياسات تصحيحية داخلية وخارجية بغية احلد من آاثر هذا االختالل 

 4ويكون راجع لعدة أسباب نذكر منها: 3كافحته.وهو ما يستغرق وقتا طويال مل

 اخنفاض تكاليف اإلنتاج مما يؤدي إىل زايدة الطلب؛ .أ
 قصان؛التغري يف العوائد النامجة عن االستثمار يف اخلارج والداخل ابلزايدة أو الن .ب
ا وهبذا لرغبات ألفرادهحتسن املستوى املعيشي للسكان مما يزيد من عدم قدرة الدولة على حتقيق مجيع ا .ج

 تكون مضطرة إل االعتماد على اخلارج؛

 

                                                           
ماجستري (، مذكرة 2009-1970دراسة قياسية حلالة اجلزائر ) –منهوم بلقاسم، أثر ختفيض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية على ميزان املدفوعات  - 1

 .32، ص 2012/2013يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية دولية، جامعة حممد بن أمحد، وهران، 
 .40مرجع سابق، ص  ،عمر محيدات - 2
    (، مذكرة ماجستري يف العلوم 2010-1990عمر مؤذن، تغري سعر صرف الدينار اجلزائري وأثره على ميزان املدفوعات يف الفرتة ما بني ) - 3

 .81، ص 2011/2012قتصادية، ختصص اقتصاد ومالية دولية، جامعة حيىي فارس، املدية، اال
 .25ص مرجع سابق،  ،خلضر عقيب - 4
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 اثنيا: أسباب االختالل يف ميزان املدفوعات

 مهها فيما يلي:أهناك عدة أسباب تؤدي إىل اختالل ميزان املدفوعات من الوجهة االقتصادية، نورد 

 1تغري مستوايت األسعار احمللية والعاملية .1

ة عند احلديث عن تغريات األسعار  جرت العادة على التفرقة بني تغريات األسعار احمللية، وتغريات األسعار العاملي
لية على ميزان املدفوعات فإنه كأحد العوامل املسببة لالختالل يف ميزان املدفوعات. ففيما يتعلق أبثر األسعار احمل

أن حتدث آاثرا مناظرة على   تعرض هلا االقتصاد الوطين، من شأهناميكن القول أن حاالت التضخم واالنكماش اليت ي
و أن هفي هومضمون ذلك  كل من الطلب العاملي على الصادرات الوطنية والطلب الوطين على الواردات األجنبية.

       جهة نظر املستهلك و حالة ارتفاع األسعار داخليا فإن املنتجات الوطنية تصبح أسعارها مرتفعة نسبيا من 
لوقت نفسه تصبح املنتجات األجنيب، األمر الذي ينعكس يف اخنفاض الطلب اخلارجي على املنتجات الوطنية، ويف ا
   لطلب الوطين على املنتجات األجنبية رخيصة الثمن من وجهة نظر املستهلك الوطين، األمر الذي ينعكس يف زايدة ا

تؤدي إىل اخنفاض مستوايت  ابلنسبة للموجات االنكماشية اليت وابلتايل زايدة الواردات، وعلى العكس ،األجنبية
 األسعار احمللية.

 الركود االقتصادي العاملي .2

   يكون بتنفيذ السياسات االقتصادية الكلية، وكان ذلك بصفة أساسية التخفيض معدالت التضخم 
معدالت البطالة واخنفض معدل املرتفعة، وترتب على ذلك آاثرا ركودية يف النشاط االقتصادي حيث ارتفعت 

           النمو، مما أثر بدوره على حركة التجارة الدولية، فاخنفاض معدل النمو السنوي يف حجم الصادرات
العاملية، وكان معدل هبوط الصادرات يف البلدان النامية أكرب من البلدان املتقدمة. وهذا االخنفاض يف صادرات 

لسياسات احلمائية اليت طبقتها البلدان املتقدمة كرد فعل الرتفاع أسعار النفط يف البلدان النامية يرجع أيضا ل
تلك الفرتة ومما ال شك فيه أن اخلسائر يف صادرات البلدان النامية كان هلا أثر كبري يف تزايد العجز يف موازين 

  2مدفوعات هذه البلدان.

 تقلب سعر الصرف األجنيب: .3

(، مبعىن آخر إذا كان أعلى من املستوى overvaluationنيب أبعلى من قيمته )إذا مت تقييم سعر الصرف األج
الذي يتفق مع األسعار السائدة يف الداخل، ميكن هلذا أن حيدث عجزا يف ميزان املدفوعات، ألنه يف نظر املستهلك 

                                                           
 .13-12مرجع سابق، ص ص:  ،عزي خليفة - 1
كتوراه يف العلوم التجارية، (، أطروحة د 2016-1996مجال مساعدية، أثر تغري سعر الصرف على ميزان املدفوعات يف اجلزائر دراسة قياسية للفرتة ) - 2

 .136، ص 2019، قاملة، ماي 1945ماي  8ختصص جتارة دولية وتنمية مستدامة، جامعة 
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ملصدرة من بلده على أهنا احمللي تعترب السلع املستوردة أرخص من السلع احمللية، واملستهلك األجنيب ينظر للسلع ا
( تصبح السلع undervaluationهي األرخص كذلك. أما إذا قدر سعر الصرف األجنيب أبقل من قيمته )

 1املستوردة يف نظر املستهلك احمللي مرتفعة األسعار.

 أسباب أخرى: .4

النامية نتيجة قلة من األسباب األخرى الثي قد ينشا عنها اختالل يف امليزان اخنفاض اإلنتاجية يف الدول   
أدوات اإلنتاج، لذلك تقدم هذه الدول على برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية يزداد فيها استريادها من 
اآلالت والتجهيزات الفنية ومستلزمات اإلنتاج وغريها من سلع التنمية لفرتة طويلة، ويرتتب عن هذا التفاوت 

اه حنو التضخم وهو اجتاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة ونتيجة هلذا بني مستوى االستثمار ومستوى االدخار اجت
وال ننسى  التضخم ونظرا لزايدة واردات هذه الدول املتطورة فإهنا تعاىن عجزا دائما أو مزمنا يف ميزان مدفوعاهتا.

يل عامليا حيث ذكر دور التقسيم الدويل للعمل وتوزيع األدوار على املستوى الدويل الذي يفرضه التنظيم الرأمسا
تظل معظم الدول النامية حبيسة دورها التقليدي كمصدر للموارد األولية ومتلقي للسلع املصنعة ابلتكنولوجيا 

أيضا التغريات يف اإلطار االقتصادي والسياسي الذي من خالله تتم التجارة واملدفوعات مثل نوع و  احلديث،
 2واحلروب.ومستوى احلماية، تشكيل الكتل التجارية، 

 املطلب الرابع: معاجلة االختالل يف ميزان املدفوعات

 كرها فيما يلي:ملعاجلة االختالل يف ميزان املدفوعات ظهرت عدة مقارابت كل بسياسة معينة، نذ  

 أوال: حسب النظرية الكالسيكية

واخلارج مما يؤثر على  ترى هذه النظرية أن إعادة التوازن مليزان املدفوعات يكون بتغري األسعار من الداخل 
حجم التصدير واالسترياد )حجم املبادالت( فكل اختالل خيلق الظروف الكفيلة بعالجه والقضاء عليه عن طريق 
فعالية السوق )العرض والطلب(، دون احلاجة إىل التدخل املباشر من السلطات العامة، فوجود فائض يتولد عنه 

وابلتايل  ،ى زايدة االستهالك ويزيد يف الطلب مما يؤدي لزايدة الوارداتزايدة يف االحتياطي النقدي مما يشجع عل
 3نتخلص من الفائض، والعكس ابلنسبة للعجز.

                                                           
دراسة قياسية حلالة اجلزائر، جملة الباحث،  –( 2010-1970عالقة الواردات ببعض املتغريات االقتصادية العاملية ) ،رضوان مجعةو صاحل تومي  - 1

 .70، ص 2013مرابح، ورقلة، ، جامعة قاصدي 12العدد 
 .58مرجع سابق، ص  ،زينب يعلى - 2
 .28مرجع سابق، ص  ،خلضر عقيب - 3
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 اثنيا: حسب النظرية الكينزية

من أهم شروط هذه النظرية ثبات أسعار الصرف، مجود األسعار )ثباهتا( واالعتماد على السياسة املالية 
للتأثري على الدخل حتت أتثري مضاعف اإلنفاق، ويعتمد كينز يف تفسريه للتوازن على فكرتني وخاصة اإلنفاق العام 

أساسيتني مها: امليل احلدي لالسترياد ومضاعف التجارة اخلارجية، أما امليل احلادي لالسترياد فيعرب عن العالقة بني 
فهو النسبة بني التغري يف الواردات والتغري يف  مقدار التغري يف الواردات ومقدار التغري يف الدخل زايدة أو نقصاان

الدخل القومي، أما مضاعف التجارة اخلارجية فهو نسبة التغري يف الدخل القومي إىل ذلك التغري األصلي، يف 
 .1اإلنفاق الذي تولد عن حتقيق فائض أو تسبب يف حدوث عجز يف ميزان مدفوعات الدولة مع الدول األخرى

ينزية ميكن أن تقوم السياسة املالية بدور هام يف هذا اجملال وذلك من خالل التغريات يف وطبقا للنظرية الك
اإلنفاق كاستخدام الضرائب مثال، يف حالة وجود عجز يف امليزان ميكن إجراء ختفيض يف اإلنفاق العام بفرض 

وابلتايل يف الطلب  ،ضرائب على الدخول مثال وحتت أتثري املضاعف سيؤدي ذلك إىل اخنفاض أكرب يف الدخل
الكلي مبا يف ذلك الطلب على االستريادات وهذا يعين اخنفاض الطلب على الصرف األجنيب، وعندها سيعود التوازن 
إىل امليزان وينطبق ذلك أيضا يف حالة وجود فائض يف امليزان ولكن بصورة متعاكسة عالوة على ذلك تستطيع 

ن، غري أن الكينزي ين ال يعتدوا عليها مقارنة السياسة النقدية ملعاجلة اخللل السلطات املالية استخدام اخللل يف ميزا
 2يف ميزان املدفوعات غري أن الكينزيني ال يعتمدوا عليها مقارنة ابلسياسة املالية.

 اثلثا: التصحيح عن طريق تدخل السطات العامة 

التوازن مليزان املدفوعات حيث  أهنا يف إعادةتدع الدولة قوى السوق لش أالحيدث كثريا يف احلياة االقتصادية  
ها الدولة أمهية قصوى ابلنسبة أهنا تتدخل غالبا بصورة مباشرة هبدف معاجلة هذا االختالل، وهي السياسة اليت تعطي

احلاصل يف ميزان املدفوعات  للتوازن االقتصادي اخلارجي حيث أهنا تلجأ إىل العديد من السياسات لعالج االختالل
 ك ابختاذ توليفة من اإلجراءات على النحو التايل:وذل

 إجراءات داخلية: .1

 3 وتتمثل فيما يلي:

 لعجز يف امليزان؛ابيع األسهم والسندات احمللية لألجانب للحصول على العمالت األجنبية يف حالة  .أ
                                                           

    دراسة تقلبات أسعار الصرف يف املدى القصري اختبار فرضية التعديل الزائد يف دول املغرب العريب، مذكرة ماجستري يف العلوم  ،ميينة درقال - 1
 .70، ص2010/2011جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، االقتصادية، ختصص مالية دولية، 

 .71، ص املرجع السابق - 2
 .55-54مرجع سابق، ص ص:  ،حممد زراقة - 3
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 الرسومص أو فرض استخدام أدوات السياسة التجارية املختلفة للضغط على الواردات مثل نظام احلص .ب
 اجلمركية، إضافة إىل تشجيع الصادرات من أجل حتقيق التوازن يف امليزان؛

 مليزان.استخدام الذهب واالحتياطيات الرمسية املتاحة لدى الدولة يف تصحيح اخللل ف ا .ج
 إجراءات خارجية .2

 1وتتمثل فيما يلي: 

لبنوك املركزيـة األجنبية أو االدويل أو اللجوء إىل القروض اخلارجية من املصادر املختلفة مثل صندوق النقد  .أ
 من أسواق املال الدولية؛

 بيع جزء من احتياطيات الذهب إىل اخلارج؛ .ب
طين تلك الدول للحصول بيع األسهم والسندات اليت متلكها السلطات العامة يف املؤسسات األجنبية ملوا .ج

 على النقد األجنيب؛

  

                                                           
 .176 ، صمجيل حممد خالد، أساسيات االقتصاد الدويل، كتاب الكرتوين، املنهل - 1
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تكتسي الواردات أمهية ابلغة يف تسيري النشاط االقتصادي ودورا هاما يف التنمية االقتصادية، من حيث 
كوهنا أداة هامة لتموين العملية اإلنتاجية ابملواد األولية وجتهيزات اإلنتاج من جهة، ابإلضافة لكوهنا وسيلة لتصريف 

 للتصدير.اإلنتاج املوجه 

 املطلب األول: مفهوم الواردات

نعرض يف هذا املطلب مفهوم الواردات ابلتطرق إىل خمتلف املفاهيم األساسية املتعلقة هبذا املتغري  
 االقتصادي.

 أوال: تعريف الواردات

سحبا )تسراب( : "السلع واخلدمات واألصول الرأمسالية اليت يتم شراؤها من اخلارج، حيث متثل الواردات 01تعريف 
 1من تدفق الدخل القومي الدائري وتؤدي إىل ختفيض الدخل والناتج احلقيقيني".

 2: "متثل الواردات البضائع واخلدمات املنتجة يف العامل اخلارجي ولكنها مستهلكة داخل البلد".02تعريف 

 3ترب تسراب من الدخل القومي.: ونقصد هبا السلع واخلدمات اليت تشرتى من دول أجنبية منتجة هلا، وتع03تعريف 

: الواردات هي تلك العمليات املتعلقة ابلسلع واخلدمات يؤديها غري املقيمني للمقيمني يف البلد وذلك 04تعريف 
 4بغض النظر عما إذا كان غري املقيمني متواجدين داخل حدود البلد أو خارجه.

 داخل الوطن مقابل خروج األموال. وعليه ميكن تعريف الواردات على أهنا دخول اخلدمات ولسلع 

 

 

                                                           
 .209، ص 2000ع والطباعة، عمان، األردن، مصطفى سلمان وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، دار املسرية للنشر والتوزي - 1
 .131، ص 2005عمر صخري، التحليل االقتصادي الكلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 2
 .783، ص 2006بول إيه سامويلسون وويليام دي نورهاس، علم االقتصاد، مكتبة لبنان انشرون، لبنان،  - 3

4 -Kada Akacem, comptabilité nationale, OPU Alger, 1990, p: 135. 

 الثالثاملبحث 
 أدوات التحكم فيها ومناهجهاالواردات: مفهومها، 
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 : تعريف االسترياداثنيا

وإذا كان الواردات هي االسم فإن العملية )الفعل( يصطلح عليها ابالسترياد، واالسترياد هو جلب للسلع 
النهائي. من اخلارج إىل داخل البلد وإدخاهلا إىل الدائرة اجلمركية وتسجيل البيان اجلمركي لإلفراج عنها برسم الوارد 

كما أنه كل بضاعة ترد إىل الدولة سواء عن طريق البحر أو الرب أو اجلو وينظم هبا بيان مجركي وختضع للضرائب 
اجلمركية مبوجب التعريفة اجلمركية املوحدة والرسوم املقررة إال ما أستثين مبوجب أحكام نظام قانون اجلمارك املوحد 

ة لدول اجمللس أو أي اتفاقية دولية أخرى يف إطار اجمللس اعتبارا من اتريخ أو مبوجب االتفاقية االقتصادية املوحد
 1تسجيل البيان اجلمركي يف الدوائر اجلمركية.

ويسهم االسترياد يف بداايت مراحل التنمية االقتصادية يف منو الدخل القومي بشكل غري مباشر يف متكني  
     االسترياد يوفر املعدات والتجهيزات واخلريات الالزمة هلذه  االقتصاد القومي من مواجهة أعباء التنمية، إذ أن

 2التنمية، وكذلك استرياد السلع االستهالكية الضرورية حىت ميكن زايدة اإلنتاج وتنويعه.

 : أنواع االسترياداثلثا

 3يوجد عدة أنواع من االسترياد منها:

 االسترياد لالجتار: .1

مل الصفة التجارية واالعتباري املقيد بسجل املستوردين من سلع حتوهو كل ما يستورده الشخص الطبيعي 
 ية أو تكميلية عليها.لبيعها حبالتها عند االسترياد أو بعد تعبئتها وتغليفها دون إجراء أي عملية حتويل

 االسترياد لإلنتاج السلعي واخلدمي: .2

عات اخلدمية مبا حيقق أتدية تورده املشرو كل ما تستورده املشروعات اإلنتاجية لبيعه بعد تغيري حالته، وما تس
غيل أو أداء اخلدمة مبا يف اخلدمة فيما تقوم به أو يوكل إليها من أعمال ويشمل ذلك مستلزمات اإلنتاج أو التش

 ذلك اخلامات واملواد األولية والسلع الوسيطة وغريها من األجزاء.

 

                                                           
 .103، ص 2008حممود الشيخ، التسويق الدويل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1
جتارة دولية، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص  –ابحلبيب عبد الكامل، أثر حترير التجارة اخلارجية على امليزان التجاري  - 2

 .33، ص 2010/2011جامعة غرداية، غرداية، 
 .104-103حممود الشيخ، مرجع سابق، ص ص: - 3
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 االسترياد لالستخدام اخلاص .3

عاية واإلعالن وغريها أو اإلنتاج من أول رأمسالية وقطع غيار ومواد الد كل ما يستورد لغري االجتار
تأجري التمويلي يعد الستخدامها على حنو تتحقق به منفعة لنشاط املستورد وليس لشخصه، وما يستورد لل

 استخداما خاصا فيما عدا سيارات الركوب.

 االسترياد لالستعمال الشخصي .4

يث نوعيتها وكمياهتا مع حقيق منفعة له أو لعائلته، من سلع مناسبة من حكل ما يستورده الشخص الطبيعي لت
 االستعمال الشخصي أو العائلي وعلى حنو ال حيمل صفة االجتار.

 االسترياد للحكومة .5

عتبارية العامة لتحقيق شخاص االهو ما تستورده الوزارات واملصاحل واهليئات العامة ووحدات اإلدارة احمللية واأل
 أغراضها.

 املطلب الثاين: أدوات التحكم يف الواردات

انة ببعض األدوات نذكر منها من الواردات، تقوم الدولة ابالستعلتقليل رغبة يف ختفيض فاتورة االسترياد وا
 ما يلي:

 أوال: ضرائب االسترياد

الضرائب املفروضة هي ضريبة تفرضها الدولة على السلع اليت تدخل احلدود الوطنية. ويطلق هذا املصطلح على 
. ومن الضروري معرفة أنواع هذه الضرائب 1 على الواردات، وهي الوسيلة التقليدية لتطبيق سياسة احلماية التجارية.

متهيدا للدخول يف حتليل اآلاثر املختلفة هلذه الضرائب. وبناء على ذلك فإن ضرائب االسترياد ميكن تقسيمها إىل 
 2ما يلي:

 بة القيمة املضافة(الضرائب النسبية )ضري .1

 ريبة مبا يلي:وهي نسبة مئوية اثبتة من السعر تفرض على قيمة السلعة املستوردة وتتصف هذه الض

                                                           
 .320-318حممد دايب، مرجع سابق، ص ص:  - 1
 .74-73، ص ص: 2002حسام علي داود وآخرون، اقتصادايت التجارة اخلارجية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، - 2
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املستوردة بسبب اخنفاض  ال توفر هذه الضريبة محاية لإليرادات احلكومية يف حال اخنفاض أسعار السلع .أ
 قيمة االيراد الضرييب املفروض على قيمة السلع املستوردة؛

عب املستورد بقيمة فاتورة صعوبة إدارهتا بسبب احلاجة إىل تقييم السلعة املستوردة، وكذلك إمكانية تال .ب
 االسترياد، ابالتفاق مع مصدر السلعة؛

السلع املستوردة، وذلك  حيتاج هذا النوع من الضريبة إىل موظفني مؤهلني يتميزون ابلقدرة على تقييم .ج
د يؤدي جهل قتساب الضريبة املفروضة على السلع، وكذلك بسبب إمكانية حدوث األخطاء يف اح

كن أن يكون هناك املوظف إىل إغفال بعض أجزاء السلع اليت تدخل يف نسبة احتساب الضريبة، ومي
 أخطاء بسبب تالعب موظفي اجلمارك أنفسهم.

 ضريبة االسترياد النوعية .2

لضريبة على شكل مقدار يبة، وتفرض هذه اومسيت بذلك ألهنا تعتمد على نوع السلعة املفروض عليها الضر 
 ريبة مبا يلي:اثبت وحمدد من النقود على كل وحدة مستوردة من السلعة. ويتصف هذا النوع من الض

 ت السلعة وليس قيمتها؛سهولة إدارهتا لعدم احلاجة لتقييم السلعة املستوردة، ألهنا تفرض على وحدا .أ
دة ألهنا تتجاهل القيمة حال اخنفاض أسعار السلع املستور  توفر محاية إليرادات الدولة الضريبية. يف .ب

 للسلع املستوردة وتركز علة الكمية منها؛
 . ال حتتاج إىل تقييم السلع املستوردة وهي بذلك ال حتتاج إىل موظفني مؤهلني .ج

 ضريبة االسترياد املركبة .3

السلعة، حيث تفرض كنسبة  ة على نفسوهي الضريبة اليت جتمع بني الضريبة النسبية والضريبة النوعية املفروض
            مستوردة من نفس مئوية على القيمة اإلمجالية للسلعة املستوردة. ابإلضافة إىل مقدار حمدد لكل وحدة

 املضافة. السلعة، ويتصف هذا النوع من الضريبة بشموله لصفات الضريبة النوعية وضريبة القيمة

 1ومن آاثر ضرائب االسترياد نذكر:

 اجلمركية على األسعار والكميات املستوردة واملنتجة الرسومأتثري  .1

احمللية،  لسلعة يف السوقاجلمركية املفروضة على الواردات تؤدي إىل ارتفاع سعر ا الرسوممن الواضح أن 
العام ال . لكن هذا االستنتاج وإىل نقص الكميات املستوردة منها، وابلتايل إىل زايدة إنتاج هذه السلعة حمليا

 ينفي ضرورة التوقف عند املالحظات التالية:

                                                           
 .321حممد دايب، مرجع سابق، ص  - 1
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إذا كان عرض السلعة يف الدولة املستوردة كبري املرونة، فإن سعرها يف هذه الدولة لن يرتفع ارتفاعا  .أ
 . وعلى العكس من ذلك إذا كان عرضها قليل املرونة؛اجلمركي الرسمملحوظا بعد فرض 

ملستوردة كبري املرونة، فإن ارتفاع سعرها يف هذه الدولة سيكون إذا كان الطلب على السلعة يف الدولة ا .ب
. وعلى العكس من ذلك إذا كان الطلب قليل املرونة. وإذا كان اجلمركي الرسمحمدودا نسبيا بعد فرض 

على الواردات لن يؤثر يف  اجلمركي الرسمالطلب على الواردات مساواي يف مرونته للصفر، فإن فرض 
 توردة أتثريا ملحوظا.حجم الكميات املس

إذا كان املنتج األجنيب يعتمد بصفة أساسية على سوق الدولة املستوردة أي أن العرض اخلارجي من  .ج
على الواردات من قبل الدولة املستوردة قد جيعل املنتج  اجلمركي الرسمالسلعة غري مرن فإن فرض 

 السلعة؛األجنيب يتحمل جزءا من عبء هذه الضريبة، من خالل ختفيض سعر 
إذا كانت الدولة املستوردة كبرية )أي ذات سوق كبرية( ويؤثر طلبها يف السوق اخلارجية، فإن فرض  .د

اجلمركية على وارداهتا ومن مث تقليل حجم هذه الواردات قد يؤدي اىل اخنفاض السعر العاملي  الرسوم
 للسلعة.

 اجلمركية على االستهالك الرسومأتثري  .2

إن فرض الرسوم اجلمركية على بعض الواردات يكون له غالبا أثرا مقيدا على االستهالك، فارتفاع مثن السلعة 
بعد فرض الضريبة يرتتب عليه اخنفاض الكمية املستهلكة منها. ويضطر املستهلكون إىل شراء بدائل أقل إشباعا أو 

كية يتوقف على مدى مرونة الطلب، فكلما زادت املرونة االستغناء عن هذه السلع كليا. وابلطبع فإن الضريبة اجلمر 
اجلمركية على سلع  الرسومكان األثر على االستهالك أكثر، والعكس صحيح. وتلجأ البلدان النامية إىل فرض 

 االستهالك الرتفيهية بقصد تقييد هذا االستهالك وتوفري جزء أكرب من الدخل الوطين ألغراض االستثمار أو التنمية.

 اجلمركية على توزيع الدخل الوطين الرسومري أتث .3

من املعروف ان االسترياد حسب التحليل الكينزي هو أحد مصادر التسرب وعامل يرتبط مبستوى الدخل 
اجلمركية اخنفاض حجم الواردات، أو اخنفاض امليل احلدي  الرسومالوطين بعالقة عكسية وعليه إذا ترتب على فرض 

 زايدة الدخل الوطين، وأتيت زايدة الدخل الوطين عن طريق ختفيض حجم االسترياد لالسترياد فذلك سيؤدي إىل
والتقليل من التسرب، وكذلك عن طريق زايدة إنتاج السلعة اليت كانت تستورد ابلكامل من قبل، وأيضا عن طريق 

ر الذي يتعني على الفائض الذي حيصل عليه املنتجون ذوي النفقة املنخفضة، والذي يتمثل يف الفرق بني السع
املستهلكني دفعه بعد فرض الضريبة اجلمركية، وبني نفقة إنتاج السلعة داخليا ومن الواضح أن ذلك يؤدي إىل إعادة 

 توزيع الدخل الوطين بني املنتجني واملستهلكني.
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 اجلمركية على معدل التبادل الرسومأتثري  .4

ى الواردات حتسني معدل اجلمركية عل الرسومن طريق من حيث األثر على معدل التبادل، قد تستطيع الدولة ع
لسلع األجنبية للحصول على ضرورة زايدة حجم ا الرسومتبادهلا مع العامل اخلارجي، ذلك أنه يرتتب على فرض هذه 

 تحملها الدولة األجنبية أو علىتنفس القدر من السلع الوطنية. وهذا الفرض يعين بطبيعة احلال أن الضريبة اجلمركية 
العرض شديد  أما إذا كان األقل تتحمل جزءا منها، وال يتحقق ذلك إال إذا كان عرض السلعة األجنبية غري مرن.

ت التبادل على ما هي، املرونة فإن فرض الضريبة اجلمركية سيكون من شأنه ختفيض حجم التجارة مع بقاء معدال
وانت للسلع اليت يتضمنها ى، ويتوقف هذا على املر اجلمركية قد يكون أكثر ثقال على دولة دون أخر  الرسومفعبء 

 ى.التبادل، وبطبيعة احلال يتوقف الكسب على عدم املقابلة ابملثل من قبل الدول األخر 

 اثنيا: نظام الرقابة على الصرف األجنيب

احلكومة ميكنها نظرا ألن العمالت األجنبية هي الوسيلة اليت ميكن لألفراد واملؤسسات االسترياد بواسطتها، فإن 
تقييد الواردات إذا متكنت من السيطرة على كل متحصالت العملة األجنبية وعلى كل استخداماهتا. والرقابة على 
الصرف األجنيب تتمثل يف تدخل احلكومة بوضع قيود مباشرة على عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية مبا حيقق 

 1ن حتقيق عدة أهداف هي:هلا السيطرة على كمية الواردات، وميكنها م

لبيع والشراء اخلاصة حتقيق توازن ميزان املدفوعات، حيث ميكن للحكومة من خالل التحكم يف عمليات ا .1
ؤدي إىل حتقيق توازن ابلعمالت األجنبية أن تضغط الواردات حبيث تتساوى مع الصادرات، األمر الذي ي

 احلساب اجلاري ومن مث ميزان املدفوعات؛
 من الواردات؛لتقليل ية للصناعات احمللية من خالل احتقيق احلما .2
بتخفيض قيمة عملتها احمللية   محاية القيمة اخلارجية للعملة الوطنية من التدهور، فبدال من أن تقوم الدولة .3

ت التضخم احمللي وزايدة كوسيلة لعالج العجز يف ميزان املدفوعات، وما يرتتب على ذلك من ارتفاع معدال
حمللية، فإهنا تقوم إبتباع أسلوب ون اخلارجية بداللة العملة الوطنية، واخنفاض الثقة يف العملة ايف قيمة الدي

 الرقابة على الصرف لتحقيق نفس الغرض موفرة على نفسها كل املتاعب السابقة.

 

 

                                                           
 .127-126السيد حممد أمحد السرييت، اقتصادايت التجارة اخلارجية، مرجع سابق، ص ص:  - 1
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 اثلثا: تراخيص االسترياد

لى ترخيص أو إذن من اجلهة تعرف تراخيص االسترياد بعدم مساح استرياد بعض السلع إال بعد احلصول ع 
، وتعطى هذه املوافقة يف صورة إذن أو ترخيص ابالسترياد. فحامل االذن أو الرتخيص هو 1اإلدارية املختصة بذلك

وحده الذي حيق له أن يستورد السلعة. وعندئذ حتدد لكل اتجر حصة معينة يقوم ابستريادها ويتحدد استرياده 
اد حيدد حصة كل مستورد من الكمية املستوردة. وإمنا تقوم الصعاب عند حتديد مبقدارها، أي أن نظام رخص االستري 

 2 هذه احلصة، وغالبا ما يتم حتديدها على أساس نصيب التاجر من واردات نفس السلعة يف فرتة سابقة.

 رابعا: نظام احلصص

ويتمثل نظام احلصص يف قيام احلكومة بوضع حد أقصى ملا يصرح ابسترياده من سلعة ما خالل فرتة زمنية 
معينة. وتعد احلصص قيدا كميا على انسياب السلع إىل دولة معينة خالل فرتة زمنية معينة بدال من التأثري السعري 

احلصص ابتسامها ابلشفافية من حيث مقدار احلماية. اجلمركية. وتتميز رسوم اجلمركية على نظام  الرسومالذي حتدثه 
أما يف ظل نظام احلصص تظل الكمية املسموح ابستريادها اثبتة مهما تغريت أسعار السلعة يف اخلارج أو زاد الطلب 

 3عليها داخل الدولة اليت قامت بفرض احلصة.

لتحديد الواردات، ويعترب نظام احلروب وقد ظهر نظام احلصص أول مرة يف احلرب العاملية األوىل كإجراء مؤقت 
 الرسومواألزمات حيث أنه يظهر يف مثل هذه احلاالت اخلاصة. وقد فضلت الدول اتباع نظام احلصص على نظام 

 4اجلمركية لألسباب التالية:

ط مبقدار الكمية يسمح بدخول السلع األجنبية دون أن تتعرض لرسم مجركي مينعها، ولكنها تدخل فق .1
 هبا؛املسموح 

ليت ترتك جماال الختيار ا الرسومحيقق نقص الواردات بطريقة فعالة. فهو من هذه الناحية أكثر فعالية من  .2
 األفراد. ولذلك يعترب نظام احلصص نوعا من احلظر اجلزئي للواردات؛

                                                           
أثر احلواجز غري التعريفية على حترير التجارة اخلارجية: حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل،  ،عثمان مزراق - 1

 .65، ص 2011/2012معة حممد بن أمحد، وهران، جا
 262 ، صعادل أمحد حشيش وجمدي حممود شهاب، مرجع سابق - 2
 .132السيد حممد أمحد السرييت، اقتصادايت التجارة اخلارجية، مرجع سابق، ص  - 3
 .260عادل أمحد حشيش وجمدي حممود شهاب، مرجع سابق، ص  - 4 
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حلصص على ايساعد بشكل عكسي على تشجيع الصادرات، إذ قد حيمل الدولة اليت يضر هبا نظام  .3
دي عندئذ بزايدة الصادرات مع تفاق مع الدولة اليت أتخذ به، بتبادل املزااي فيما بينهما. وقد يؤ السعي لال

 من الواردات إىل توازن امليزان التجاري.لتقليل ا

 1ورغم مزااي نظام احلصص إال أنه يكتنفه العديد من العيوب نذكر منها:

ليت ختضع حلصص يعزل السوق احمللية عن السوق اخلارجية، ذلك يغري األجانب املصدرين للسلعة ا .1
دي السلعة. وال حيدث ذلك االسترياد برفع سعر التصدير يف حماولة القتسام األرابح االحتكارية مع مستور 

 اجلمركية ألهنا ترتك جماال للمنافسة بني السوقني؛ الرسوميف ظل 
عبء على املستهلك، يف حصص االسترياد من مثن السلعة يف السوق احمللية، وبذلك يلقي اليرفع يف حالة  .2

 حني حيصل على الربح من يقومون ابالسترياد؛
ن يتيح هلم احلصول أيقيد من فرص االختيار أمام املستهلكني، حيث يفرض عليهم كمية معينة بدال من  .3

 عليها؛ ن مستوى الرفاهية اليت حيصلونعلى السلعة مقابل دفع مثن اعلى، وهو ما يقلل م
ل على نصيب أكرب يساعد على انتشار الرشوة والفساد، وذلك ينجم عن حماولة الدول املصدرة احلصو  .4

 من احلصة، وعن حماولة املستوردين احلصول على تراخيص االسترياد؛
د احلصة فهل حتدد مثال دييثري الكثري من املشاكل اإلدارية والتنظيمية وخصوصا عندما يتعلق األمر بتح .5

ة زمنية طويلة أم قصرية؟ على أساس كمية معينة من السلعة أو مبلغ معني من النقود؟ وهل حتدد احلصة بفرت 
و حتدد حصة لكل دولة وهل حتدد الدولة حصة كلية ملا ترغب يف استرياده دون متييز بني دولة وأخرى أ

  كل حالة، وهكذا؛على حدى؟ وما هي املعايري اليت تستند إليها يف
ىل رفع مثن السلعة املستوردة يتيح الفرصة لالجتار فيها بدال من استرياد السلع ذاهتا، ويؤدي هذا ابلطبع إ .6

 يف السوق احمللية وحتمل املستهلك بزايدات األسعار.

 : دالة الطلب على الواردات الثالثاملطلب 

ة طلب، فبالرغم من أن هناك العديد من الدراسات إن حتديد دالة الطلب على الواردات هو مماثل ألي دال
التطبيقية لتقدير دالة الطلب على الواردات يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية من أجل حتديد املتغريات االقتصادية 
      اليت تؤثر على سلوك الطلب على الواردات، واختالف مناذج حمددات الطلب على الواردات فيها من دولة

                                                           
 .65 مرجع سابق، ص ،عثمان مزراق - 1
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ألخرى، إال أن هناك اتفاقا عاما على أن متغريا الدخل واألسعار يعتربان حمددان رئيسيان يف دوال الطلب على 
 1الواردات، حيث أتخذ دالة الطلب على الواردات الكلية يف النموذج التقليدي الصيغة التالية:

Mt =f (yt , 𝑃𝑡
𝑚 , 𝑃𝑡

𝑑) 

 حيث أن:

tM :يف السنة  الطلب على الواردات الكليةt؛ 

ty :يف السنة  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيt؛ 

𝑃𝑡
𝑚

 ؛tيف السنة  أسعار الواردات: 

 𝑃𝑡
𝑑 أسعار السلع املنتجة حمليا يف السنة :t. 

وتبني هذه املعادلة أن التغريات يف قيمة الواردات الكلية تفسرها تغريات الناتج احمللي اإلمجايل، أسعار 
السلع املنتجة حمليا ابإلضافة إىل انه يفرتض يف هذه الدالة أن الواردات هي سلع بديلة للسلع  الواردات وأسعار

 2احمللية، كما ميكن كتابة دالة الطلب على الواردات مبتغريين فقط: الدخل واألسعار النسبية على الشكل التايل:

𝑀𝑡 = 𝑓 (𝑌𝑡 ,
𝑃𝑡

𝑚

𝑝𝑡
𝑑⁄ ) 

 حيث أن:

tM : يف السنة  الكليةالطلب على الوارداتt؛ 

ty :يف السنة  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيt؛ 

𝑌𝑡 ,
𝑃𝑡

𝑚

𝑝𝑡
𝑑⁄ : أسعار الواردات يف السنة( األسعار النسبية متثلt  أسعار السلع املنتجة حمليا يف السنة /t). 

الدراسات التطبيقية اليت تناولت حمددات الطلب على الواردات يف تعترب هذه الصياغة أكثر استخداما يف 
خمتلف الدول، فبمتغريين يف الدالة يصبح من السهل معرفة التغري الذي حيدث يف األسعار النسبية، وذلك بعد تثبيت 

                                                           
(، جملة مشال إفريقيا، العدد 2015-2000دراسة قياسية للطلب على الواردات املنقولة حبرا إىل اجلزائر خالل الفرتة ) ،زايري بلقاسمو إميان كروشة  - 1

 .310، ص 2017، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 17
         (، جملة العلوم 2015-2000إميان كروشة وزايري بلقاسم، دراسة قياسية للطلب على الواردات املنقولة حبرا إىل اجلزائر خالل الفرتة ) - 2

 .44، ص 2016ديسمرب  ،، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف13االقتصادية، العدد 
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رتفاع الدخل فحسب نظرية الطلب، نالحظ أن ارتفاع أسعار الواردات تؤدي إىل اخنفاض الطلب عليها، بينما ا
األسعار احمللية تؤدي إىل ارتفاع الطلب على الواردات، وابلتايل فإنه من املتوقع أن تكون العالقة عكسية بني أسعار 

 الواردات، كنسبة إىل األسعار احمللية، والطلب احلقيقي على الواردات.

للطلب على  كما ميكن إضافة متغريات تفسريية أخرى إىل جانب الدخل واألسعار النسبية كمحددات
 1 الواردات، حيث أتخذ دالة الطلب على الواردات الصيغة التالية:

Mt = f (yt, Pt, Zt, Ut) 

 حيث أن:

 tZ: هي احملددات التفسريية اإلضافية؛ 

tU :.يعرب عن حد اخلطأ للقياس والتحديد 

احملددات التفسريية  وختتلف طبيعة هذه املتغريات حسب منهج الدراسة والدوال حمل الدراسة، ومن بني
        جنيب، معدلاإلضافية: حصيلة الصادرات، عدد السكان، حجم التمويل وموجودات الدولة من النقد األ

 احلماية، معدل التضخم ومعدل سعر الصرف.

كما قد يعرب عن دالة الواردات ابلنموذج البسيط بني الواردات والدخل الوطين، وهي عالقة طردية مبعىن 
 2الدخل تزداد الواردات، وذلك حسب املعادلة التالية:إذا زاد 

M = M0 + my 

 حيث:

Mمتثل الواردات؛ : 

0M :بد أن يتم حىت إذا كان الواردات املستقلة عن الدخل، وهي احلد األدىن من اإلنفاق على الواردات الذي ال 
 الدخل معدوما )عن طريق قروض، معوانت خارجية أو احتياطي الصرف األجنيب(

mو : امليل احلدي لالستريادyالدخل الوطين : 

                                                           
(، مذكرة ماجستري يف 2010-1990جتاهات الواردات تطبيق على حالة اجلزائر يف الفرتة )كلثوم صايف، أثر اإلنفاق احلكومي وعرض النقود على ا  - 1

 .66-65، ص ص: 2014/2015العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، جامعة حممد بن أمحد، وهران، 
 .66عمر صخري، مرجع سابق، ص  - 2
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تعترب حمددات الواردات جمموعة العوامل اليت ميكن أن حتدث تغيري يف توزيعها اجلغرايف، تركيبتها السلعية أو 
 حجمها خالل فرتة زمنية، وسنقوم ابلتفصيل فيها من خالل هذا املبحث.

 التوزيع اجلغرايف للواردات العوامل املؤثرة يفاملطلب األول: 

 1يوجد العديد من العوامل اليت تؤثر على التوزيع اجلغرايف للواردات منها:

 أوال: التكتالت االقتصادية

تعمل خمتلف التكتالت االقتصادية على حترير التجارة اخلارجية، حيث حترير انتقال السلع بني الدول 
األعضاء وكذا حترير انتقال األفراد وحركة رؤوس األموال، كما تنسق الدول األعضاء فيما بينهم سياساهتا التجارية 

ية واالتفاقيات التجارية، وقيام دولة ما بتوطيد اجلمرك الرسوممن أجل إجياد سياسة مشرتكة مع اخلارج فيما خيص 
 .عالقاهتا االقتصادية مع اجملموعات االقتصادية املختلفة يرتتب عليه زايدة التبادل التجاري مع دول هذه اجملموعة

 اثنيا: تكاليف النقل

 حتديد التوزيع اجلغرايف من املعلوم أن تكلفة النقل من الدولة املصدرة إىل الدولة املستوردة تعترب عامال هاما يف
للواردات خاصة إذا تعادلت جودة السلع املستوردة من الدول املختلفة، وابلتايل فإن وجود خطوط نقل منتظمة 

 .معينة مع دول معينة يعد سببا رئيسيا يف زايدة التبادل التجاري مع تلك الدول

 اثلثا: امليزات النسبية والتنافسية للدول

        امليزة النسبية هي من أهم العوامل احملددة حلركة التجارة حسب النظرية الكالسيكية يف التجارة 
اخلارجية، حيث تتخصص الدولة يف إنتاج السلعة اليت تتمتع فيها ميزة نسبية وتستورد ابقي السلع من الدول اليت 

امليزة التنافسية عن شروط البيع واالئتمان اليت متنحها  تتمتع مبيزات نسبية يف إنتاج هذه السلع املختلفة، كما تعرب
دول معينة للمستوردين منها، وال شك يف أن الدول تتجه لالسترياد من تلك الدول اليت تتمتع مبيزات نسبية يف 

 إنتاج سلع معينة أو مبيزات تنافسية يف تسويق تلك السلع.

                                                           
 .19-16، ص ص: 2006ضة العربية، القاهرة، مصر، حممود رضا فتح هللا، اقتصاد الطلب على الواردات، دار النه - 1
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 العوامل املؤثرة يف الواردات
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 1رابعا: العادات واألمناط الشرائية

، فكثريا ما يكون امل خبصائص كل شعب من الشعوب وعاداته وطقوسه الدينية والوطنيةيتعلق هذا الع
سترياد سلعة معينة من مصدر االسبب وراء التوزيع اجلغرايف لواردات دولة معينة هو جمرد اإلبقاء على تقاليد يف 

 تهلك منتجات تسجغرايف معني. فهناك شعوب تكثر من اقتناء منتجات حمددة على غرار شعوب أخرى اليت 
رايف للواردات، فمثال يتعود مغايرة، وبذلك فإن هذه العادات االستهالكية ستؤثر دون شك على تركيبة اهليكل اجلغ

كون األمهية النسبية يف التوزيع املستهلكون على استخدام سيارات ايابنية مقارنة ابلسيارات األوروبية، وابلتايل ست
 .وروبيةرتفعة ابلنسبة للياابن مقارنة مع جمموعة الدول األاجلغرايف لواردات هذه الدولة م

ستهالكية لدى الشعوب، كما وابلتايل فإن القيم والعادات االستهالكية واالجتماعية تؤثر على األمناط اال
ليت اإلسالمية ابقتناء السلع ا تؤثر الطقوس الدينية أيضا على السلوك الشرائي هلم، فعل سبيل املثال تتأثر الشعوب

            وحة على الطريقةتكون متالئمة مع معتقداهتم الدينية، فمثال يقتين املسلم اللحوم إال إذا كانت مذب
 .يف هلذه الدولاإلسالمية، وبذلك فإن استرياد هذا النوع من السلع سيؤثر حتما على التوزيع اجلغرا

 الرتكيب السلعي للواردات العوامل املؤثرة يف: الثايناملطلب 

هناك بعض العوامل اليت هلا دور هام يف التأثري على الرتكيب السلعي للواردات، واليت ستطرق إىل أمهها 
 2 :وهي: التنمية االقتصادية، سياسات توزيع الدخل، التغريات الدميغرافية، هيكل احلماية اجلمركية

 أوال: التنمية االقتصادية

من حيث تنفيذ برامج وخلط التنمية يف الدول النامية إىل تزايد احلاجة إىل السلع ويؤثر هذا اجلانب 
واخلدمات االستثمارية، واليت تكون مستوردة من اخلارج غالبا، وهذا ما يزيد االتفاق على الواردات من السلع 

ىل ذلك أن تنفيذ برامج التنمية االستثمارية مما يزيد أمهيتها النسبية يف امجايل اإلنفاق على الواردات، ابإلضافة إ
االقتصادية واالجتماعية قد يؤدي إىل زايدة عالية يف االنفاق احلكومي على اقامة مشاريع استثمارية وخدمية، وهذا 
            يؤدي أيضا إىل زايدة يف دخول األفراد خالل فرتات زمنية قصرية تنعكس آاثرها يف جمال االنفاق

ذلك فإن ارتفاع مستوى املعيشة لألفراد يرتتب عنه زايدة كبرية يف الطلب االستهالكي  االستهالكي، إضافة إىل
  يقابلها امكانيات انتاجية حمدودة، هذا ما حيتم التوجه اىل العامل اخلارجي ملواجهة النمو املتزايد يف الطلب

                                                           
دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص اقتصاد دويل، جامعة عبد  –حمددات دالة الطلب على الواردات  ،إميان كروشة - 1
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ق االنتاج الزراعي يؤدي إىل االستهالكي، وعلى عكس ذلك فإن استصالح األراضي القابلة للزراعة واستحداث طر 
 .زايدة الناتج من السلع الغذائية اليت كانت تستورد وبذلك تقل أمهيتها النسبية يف اهليكل السلعي للواردات

 اثنيا: سياسة توزيع الدخل
ييزها اجتاه فئة معينة وهلذا اجلانب أتثري ايضا حيث أن سياسة توزيع الدخل على هيكل الواردات من حت

ات من السلع االستهالكية هذا يعين أنه إذا كانت هذه السياسات تدعم فئة حمدودي الدخل فإن الوارد دون أخرى،
للدخل فإن الواردات من  بشكل عام تكون هلا أمهية أكثر من ابقي الواردات، أما إذا مل يكن هناك توزيع عادل

 تهالكية املعمرة وسلع الرفاهية.من السلع االسالسلع االستثمارية والوسيطية يزداد، ابإلضافة إىل ارتفاع الواردات 
 اثلثا: التغريات الدميوغرافية

ي للتجارة اخلارجية، ألن النمو وهذا اجلانب يعترب من العوامل اهلامة اليت هلا أثر على حتديد الرتكيب السلع
لية لعرض كمية من ت احملالسكاين معدالت مرتفعة يزيد يف الطلب على املواد الغذائية، ومع حمدودي اإلمكانيا

 طلبالناتج لتغطية هذه الزايدة، فإن األمر يتطلب االعتماد على اخلارج إلشباع فائض ال
 رابعا: هيكل احلماية اجلمركية

ة يؤدي إىل اخنفاض الواردات يؤثر هذا اجلانب ابن هيكل احلماية اجلمركية املتحيز احتاد صناعة حملية معين 
ة على سلع معينة يؤدي كس صحيح، هذا يعين أن ختفيض الدولة للتعريفة اجلمركيمن منتجات تلك الصناعة، والع

 ابلتخفيض. إىل زايدة االسترياد من تلك السلع وبشكل أكرب من تلك اليت مل تدخل التزام الدولة

 1خامسا: السياسات التجارية

 اجلمركية التعريفات خذ)أن، الدولة تنتهجها اليت التجارية بطبيعة السياسات مباشر بشكل الواردات تتأثر
ىل اخنفاض الطلب إمما أدى  Pw +tإىل  Pwفبعد فرض التعريفة اجلمركية انتقل سعر الواردات من  ،كمثال(

         إىل O1ية من ، مقابل ارتفاع إنتاج وعرض املنتجات البديلة احمللD2إىل D1عليها، حيث انتقلت من 
O2 يؤدي مما لي،حم أسعارها وبني هذه السلع واردات عارضي سعارأ بني فجوة تفصل، معىن ذلك هو حدوث 

وازدايد الطلب على املنتجات  الطلب عليها من جهة اخنفاض وابلتايل ،املنتجات املستوردة حمليا أسعار ارتفاع إىل
 املماثلة املنتجة حمليا من جهة أخرى.
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 أثر التعريفة اجلمركية على الواردات (:02-2الشكل رقم )

 

    

 

 

 

 

 .30سابق، ص  دراسة حالة اجلزائر، مرجع –: كروشة إميان، حمددات دالة الطلب على الواردات املصدر

املستوردة يف عوامل رفع قدرة املنتجات احمللية على منافسة املنتجات  هي أحدوعليه فإن التعريفات اجلمركية 
، أما إذا احمللية السلع على الرتفاع اإلنفاق اخلارجية وهي نتيجة على السلع اإلنفاق من السوق احمللية، فهي حتد

اجلمركية على سلع معينة، فسيؤدي هذا إىل زايدة االسترياد من تلك السلع بشكل التزمت الدولة بتخفيض التعريفة 
 ع اليت مل تدخل حيز هذا التخفيض.أكرب من غريها من السل

 حجم الواردات العوامل املؤثرة يف: الثالثاملطلب 
 تمثل أهم هذه احملددات فيما يلي:ت

 1أوال: الدخل

االقتصادي حول حمددات الطلب على الواردات يؤكد أغلب االقتصاديني وفقا لالجتاهات احلديثة يف الفكر 
أمهية عامل الدخل الوطين كمحدد رئيسي يف االقتصادايت املفتوحة، حيث يعترب الطلب على الواردات دالة يف 

 الدخل، وابفرتاض هذه الدالة خطية فإن:

𝑀 = 𝑎 + 𝑏𝑦 

لالسترياد، وهو يعرب عن مقدار الزايدة يف الواردات يف هذه الدالة امليل احلدي  bحيث يطلق على معامل 
احلقيقية اليت تنتج عن زايدة الدخل مبقدار وحدة واحدة. ويقرر النموذج الكينزي يف التجارة أن القيمة املطلقة ملعامل 

                                                           
، جامعة أمحد 28(، جملة احلقيقة، العدد 2012-1970منذجة دالة الطلب على الواردات يف اجلزائر خالل الفرتة ) ،حممد مدايينو يد علي خل - 1

 .394-392، ص ص: 2014دراية، أدرار، 

D الطلب    

p 

Q  

 األسعار

 الكميات

O العرض    

O1 O2 D2 D1 

Pw 
Pw +t 

 قيمة الواردات بعد فرض التعريفة الجمركية

 قيمة الواردات قبل فرض التعريفة الجمركية



 لوارداتطار النظري لاإلــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاينالفصل 
 

- 99 - 
 

تؤدي الدخل يف دالة الطلب على الواردات ال بد أن تكون أقل من الواحد، وتفسري ذلك أن زايدة الدخل احلقيقي 
إىل زايدة الكمية املطلوبة. وتشري بعض الدراسات التطبيقية أن العالقة بني منو الدخل احلقيقي ليست طردية 
ابلضرورة. ومن املمكن أن تكون مرونة الطلب الدخلية سالبة، على أساس أن الطلب على الواردات هو فائض 

 االستهالك احمللي عن العرض احمللي، حيث:

𝑀 = 𝐷 − 𝑆 

 : الطلب، العرض والواردات على التوايل.M, S, Dحيث: 

 ميكن احلصول على: yوأبخذ التفاضل هلذه املعدلة ابلنسبة للدخل 

𝑒𝑚,𝑦 =  (D/M)(ed,y) − (S/M)(es,y) 

                                            = (𝐷/𝑀)(𝑒𝑑,𝑦 − 𝑒𝑠,𝑦) + (𝑒𝑠,𝑦) 

 حيث:

𝑒𝑚,𝑦املرونة الدخلية للطلب على الواردات؛ : 

 𝑒𝑑,𝑦املرونة الدخلية للطلب احمللي؛ : 

𝑒𝑠,𝑦.املرونة الدخلية للعرض احمللي : 

 املرتاجحة التالية: m,yeوابلتايل فإن املرونة الدخلية للطلب على الواردات تكون سالبة عندما حتقق 

𝐷

𝑆
<

𝑒𝑠,𝑦

𝑒𝑑,𝑦
 

رونة الطلب احمللي حبيث أن النسبة وهذا يعين أنه ال بد أن تكون قيمة مرونة العرض احمللي أكرب من قيمة م
 بينهما تتعدى نسبة الطلب احمللي إىل العرض احمللي واليت تتعدى الواحد الصحيح حيث أن:

𝐷

S
= 1 +

M

S
 

ومن هنا ميكن القول، إذا كان العرض احمللي له مرونة دخلية أكرب من مرونة الطلب احمللي يرتافق ارتفاع 
الواردات، مبعىن عندما يزيد الدخل احلقيقي فإن اإلنتاج احمللي ملا ميكن مستوى الدخل مع اخنفاض الطلب على 

 استرياده ميكن أن يزيد أبسرع من معدل زايدة االستهالك مما يؤدي إىل نقص حجم الواردات.
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 اثنيا: األسعار

بشكل عام تعترب أسعار السلع من أهم حمددات حركة الواردات، وعلى نفس أساس النظرية اجلزئية فإن الطلب 
هو العالقة بني الكمية املطلوبة من السلعة وسعرها، ابإلضافة ألسعار السلع البديلة واملكملة وميكن التعبري عن 

 1 :األسعار بدالة الطلب على الواردات أبحد الشكلني

ضافة إىل البديلة احمللية ابإل تكون الكمية املطلوبة من الواردات دالة لكل من أسعار الواردات، أسعار السلع .1
 الدخل

وضح يف الشكل التايل ففي هذه احلالة ارتفاع سعر الواردات يؤدي إىل اخنفاض يف الطلب عليها كما هو م
  ويكون ذلك راجع إىل ثالث أسباب كما يلي:

 إىل اخنفاض الواردات؛ أثر اإلحالل يف االستهالك، أي انتقال الطلب على البدائل احمللية مما يؤدي .أ
 ايل اخنفاض الواردات؛وابلت ،تفاع أسعار الواردات يقود إىل اخنفاض الدخل احلقيقيأثر الدخل أي ار  .ب
عات األخرى إىل قطاع أثر اإلنتاج حيث أن ارتفاع أسعار الواردات يؤدي إىل جذب املوارد من القطا .ج

 .الواردات التنافسي، األمر الذي يقود إىل اخنفاض إمجايل الواردات
 الطلب على الواردات ابلنسبة لألسعار (:03-2الشكل رقم )
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 األسعار النسبية .2

حيث إذا ارتفعت أسعار السلع املستوردة  1للسلع واخلدمات املستوردة،هناك عالقة عكسية بني األسعار النسبية 
مع ثبات األسعار احمللية لبدائل الواردات، يرتفع السعر النسيب وتصبح أغلى نسبيا من بدائلها  P1 إىل *P من

( والعكس صحيح. أما 03-02)الشكل رقم  Q1 إىل *Q احمللية فيقل الطلب عليها وبذلك ينتقل الطلب من
إذا ارتفعت األسعار احمللية لبدائل الواردات مبعدل أعلى من معدل ارتفاع أسعار السلع املستوردة ينخفض السعر 

 .2النسيب ويزداد الطلب عليها

 الطلب على الواردات ابلنسبة لألسعار النسبية. (:04-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 .21دراسة حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص  –حمددات دالة الطلب على الواردات  كروشة،إميان   :املصدر

 اثلثا: الصادرات

ميكن القول أن الصادرات متارس أتثريها على الواردات من جانبني: أوهلما أن عائدات الصادرات من العملة 
األجنبية تستخدم عادة يف تكوين احتياطات تستخدم لإلنفاق على الواردات، وابلتايل فإن زايدة الصادرات مع 
ثبات العوامل األخرى يؤدي على زايدة القدرة االستريادية، األمر الذي يؤدي اىل زايدة الواردات. أما اجلانب االخر 

لع وسيطة قد ال تكون متوفرة حمليا األمر الذي يستدعي هو أن الصادرات الصناعية عادة ما حتتاج مواد خام وس
  3استريادها، وابلتايل فإن زايدة الصادرات الصناعية يلزم زايدة الواردات من السلع الوسيطية واملواد األولية.

                                                           
(، أطروحة 2014-1970أم اخلري فرد، مدى صالحية مناذج العرض الكلي والطلب الكلي يف حتقيق أهداف املربع السحري لكالدور حالة اجلزائر ) - 1

 .59، ص 2016/2017، اجلزائر، 03دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر 
 .20دراسة حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص  –ى الواردات حمددات دالة الطلب عل ،إميان كروشة - 2
           (، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد 2006-1970دراسة قياسية للواردات يف اجلزائر خالل الفرتة ) ،حممد مدايين - 3

 .23، ص 2009، اجلزائر، جوان 03كمي، جامعة اجلزائر 
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P* 

P1 

Q1 Q* 

 أسعار السلع المحلية البديلة  

P2 

Q2 
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 رابعا: احتياطي الصرف األجنيب

درجة قد تكون اكرب تستجيب الواردات يف الدول النامية بشكل خاص الحتياطي الصرف األجنيب وذلك ب
من درجة استجابتها ملستوى الدخل، حيث تعترب احتياطات الصرف يف هذه الدول هي املصدر الرئيسي لتمويل 

 1الواردات.

 خامسا: حترير التجارة

فيما يتصل مبفهوم حترير التجارة، والذي اكتسب حديثا اهتماما كبريا من قبل االقتصاديني واملنظمات 
أن  Dornbuschإلقاء الضوء بشكل خمتصر حول أثرها على الواردات، ففي هذا اإلطار يرى الدولية، ميكن لنا 

 2 األسعار احمللية للواردات ترتبط مبعدل سعر الصرف والسياسة التجارية من خالل الصيغة التالية:

Pd= E.Pw (1+t) 

 حيث:

 tمعدل احلماية اإلمسي؛ : 

 Pمستوى األسعار احمللية؛ : 

Pw األسعار يف العامل اخلارجي؛: مستوى 

 لية،: سعر الصرف معرف بسعر الوحدة من العملة األجنبية مقابل الوحدات من العملة احملEو

ويف ظل ثبات األسعار احمللية فإن من املتوقع أن سياسة حترير التجارة اخلارجية تؤدي تدرجييا إىل زايدة 
املدفوعات، األمر الذي قد ال يؤدي ابلضرورة إىل ارتفاع مستوى الدخل احلقيقي دون إحداث اختالل يف ميزان 

الواردات، وابلرغم من ذلك فإن الدول النامية اليت غالبا ما تقاوم اخنفاض قيمة عمالهتا مما يؤدي ظاهراي إىل خفض 
ر التجارة يف تكاليف وارداهتا أي اخنفاض أسعار الواردات نسبة إىل األسعار احمللية، وعلى ذلك فإن سياسة حتري

 3الغالب تؤدي إىل ارتفاع حجم الواردات.

                                                           
 .24رجع سابق، ص امل - 1
، جامعة خبت 07جار التب يبابو جار النيب، حمددات الطلب على الواردات يف إطار مناذج املعامالت اآلنية، جملة جامعة خبت الرضا العلمية، العدد  - 2

 .109، ص 2013الرضا، السودان، جوان 
(، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص علوم 2014-1984مسري بوعافية، دراسة اقتصادية وقياسية السترياد القمح يف اجلزائر خالل الفرتة ) - 3

 .34 ، ص2015/2016جتارية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 
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 سادسا: الذوق احمللي

يعترب الذوق احمللي من العوامل األساسية املؤثرة على الطلب احمللي للواردات، ومتارس وسائل اإلعالم اخلارجية 
كي لدى الدول النامية مما دورا كبريا يف التأثري عليه، حيث يعترب هذا العامل من بني أسباب تغري النمط االستهال 

 1يؤدي إىل التأثري على حجم الواردات.

 سابعا: سعر الصرف

       إن املتفق عليه اقتصاداي أن احتياجات القطر الواحد من العامل اخلارجي تتمثل يف جمموعة السلع
ا يستدعي األمر من األفراد االستهالكية، الوسيطية والرأمسالية، وال ميكن احلصول على هذه السلع ابلعملة احمللية مم

احملليني دفع قيمة املستحقات ابلعملة األجنبية، هذه األخرية يتحصلون عليها مببادلة العملة احمللية اليت حبوزهتم 
وميكن  2ابلعمالت األجنبية وذلك يف سوق الصرف، وهو ما يولد عرضا للعملة احمللية وطلبا على العملة األجنبية.

 3الصيغة التالية:من خالل  تلخيص ذلك

𝑃𝑑 = 𝐸. 𝑝𝑤(1 + 𝑡) 
 حيث:

tمتثل معدل احلماية االمسي : 

Pdمتثل مستوى األسعار احمللية : 

Pwمتثل مستوى األسعار يف العامل اخلارجي : 

Eملة احمللية.: متثل سعر الصرف معرف بسعر الوحدة من العملة األجنبية مقابل الوحدات من الع 

𝑀عر الصرف احلقيقي يؤثر عكسيا على الطلب على الواردات نالحظ من املعادلة التالية أن س = 𝑄(𝑒)، 
على الواردات مقومة  ، ينخفض الطلبالوارداتحيث كلما ارتفعت أسعار الواردات مقارنة ابألسعار احمللية لبدائل 

وعليه فإن القيمة اخلارجية للعملة احمللية تؤثر أتثريا عكسيا  تنخفض القيمة الكلية للواردات. وابلتايل ،ابلعملة األجنبية
الواردات مقومة على السعر النسيب للواردات، حبيث إذا اخنفضت القيمة اخلارجية للعملة احمللية ينخفض سعر بدائل 

𝑝m  للواردات مما يقلل الطلب عليها )ابلعملة األجنبية ويرتفع بذلك السعر النسيب 

p′m×𝑒
سعر  Pmميثل  (، حيث  

                                                           
 .71كلثوم صايف، مرجع سابق، ص - 1
            (، مذكرة ماجستري يف العلوم2009-1970سامي بن جدو، دراسة حتليلية قياسية حملددات الطلب على الواردات اجلزائرية للفرتة ) - 2

 .53 ، ص2011 /2010، اجلزائر، 03االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر 
 .34 ، صمسري بوعافية، مرجع سابق - 3
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هو سعر الصرف، ومنه  eهو السعر احمللي لبدائل الواردات ابلعملة احمللية،  P’mمقومة ابلعملة األجنبية،  الواردات
فإن ختفيض قيمة العملة احمللية جيعل الواردات أغلى نسبيا ابلنسبة للمستهلك احمللي مما يؤدي إىل ختفيض كمية 

ابنتقال منحىن الطلب على الواردات إىل اليسار، واخنفاض قيمة الواردات من  الواردات كما موضح يف الشكل التايل
Q1  إىلQ2  .1بعد عملية التخفيض 

لينر املتمثل يف أن تكون  -و تتحقق عملية التخفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية بعد توفر شرط مارشال
∑جمموع مروانت الطلب على الصادرات والطلب على الواردات أكرب من الواحد  𝑥 + ∑ 𝑚 > ،مما يؤدي 1

مرونة عرض احمللية، وأن تكون عملة أسعار الصادرات اثبتة مقدرة ابلذلك مع بقاء حتسن يف امليـزان التجـاري، و إىل 
 ،2011الصادرات والواردات ال هنائية.

 أثر اخنفاض سعر الصرف على الطلب على الواردات (:5-02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 .24دراسة حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص –حمددات دالة الطلب على الواردات  كروشة،إميان  : املصدر

 

  

                                                           
 .23دراسة حالة اجلزائر، مرجع سابق، ص  –حمددات دالة الطلب على الواردات  ،إميان كروشة - 1

Q  
 الكميات

 الطلب على ا لواردات

MD  (e Pm) 

 سعر الواردات

 بالعملة مقومة

  Pm  األجنبية

Q2 Q1 

Pm 

MD  (e’ Pm) 
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 خالصة:

لقد استعرضنا يف هذا الفصل كيف أن الدول حباجة إىل القيام ابملعامالت التجارية كضرورة حتمية ال ميكن  
                 حيث حتضى أبمهية كربى على الصعيداالستمرار بدوهنا يف إطار ما يعرف ابلتجارة اخلارجية، 

االقتصادي، االجتماعي والسياسي، وقد تبني أن قيام التجارة اخلارجية مل يكم حمظ الصدفة إمنا وليد الرتاكم التارخيي 
 للنظرايت الكالسيكية منها، النيوكالسيكية واحلديثة.

التدفقات النقدية بني املقيمني وغري املقيمني يف سجل ولقياس التجارة اخلارجية تقوم الدول بتسجيل خمتلف 
يصطلح عليه مبيزان املدفوعات، حيث تسعى الدول للحفاظ على توازن هذا األخري وابألخص يف امليزان التجاري 
)أحد أهم مكوانت ميزان املدفوعات( ويتمثل يف الفرق بني قيمة الصادرات والواردات، إال أن ذلك ال مينع ظهور 

الت مؤقتة او هيكلية ابختالف أسباهبا كتغري مستوايت األسعار احمللية، الركود االقتصادي، تقلب سعر اختال
 الصرف وغريها، وعليه ظهرت عدة نظرايت تنادي ابتباع سياسة معينة إلعادة التوازن مليزان املدفوعات.

قمنا بدراسة الواردات واليت تعترب  بعد معاجلة موضوع التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات كأداة قياس هلا، 
جزء من التجارة اخلارجية، فإعطاء هذه األخرية بصفة عامة والواردات بصفة خاصة مكانتهما ضرورية لنجاح عملية 
التنمية وبعث النمو االقتصادي، وتعرف الواردات على أهنا جمموع السلع واخلدمات املنتجة يف العامل اخلارجي 

من فاتورة االسترياد، للتقليل طن. وابعتبار أهنا تسرب فإن الدول تعمل جاهدة على كبحها واملستهلكة داخل الو 
 من خالل جمموعة أدوات أمهها: الضرائب، نظام الرقابة على الصرف، تراخيص االسترياد ونظام احلصص.

لتكتالت االقتصادية، التوزيع اجلغرايف للواردات املتمثلة يف )ا العوامل املؤثرة يفيف األخري قمنا بدراسة  
تكاليف النقل، امليزات النسبية والتنافسية للدول، العادات واألمناط الشرائية(، تركيبتها السلعية وهي )التنمية 

التجارية(، وحجم  هيكل احلماية اجلمركية والسياساتاالقتصادية، سياسة توزيع الدخل، التغريات الدميوغرافية، 
دخل، األسعار، الصادرات، احتياطي الصرف األجنيب، حترير التجارة، الذوق وسعر الطلب عليها واملتمثلة يف )ال

الصرف(، ويعد هذا األخري )سعر الصرف( متغري أساسي يؤثر طرداي على كمية الواردات. وللتأكد من ذلك نقوم 
 ابختبار هذه النظرية على واقع االقتصاد اجلزائري يف الفصل الثالث.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
 صرف سعر تقلبات ألثر قياسية حتليلية دراسة

 الواردات على اجلزائري الدينار
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 متهيد:

عرف االقتصاد اجلزائري تطبيق من خالل هذا الفصل سنقوم إبعطاء حملة عن تطور سعر الصرف يف اجلزائر، حيث 
ل كل العملة الصعبة ورؤوس األموال وخالنظم لسعر الصرف يف مراحل حمددة هبدف محاية االقتصاد الوطين وكبح آت

دراسة سياسة االسترياد  وننتقل بعد ذلك إىل أمام العمالت األجنبية. ذلك شهدت العملة )الدينار اجلزائري( تقلبات
، بتتبع حجمها، تركيبتها السلعية (2018-2000خالل الفرتة ) يةحتليل تطور الواردات اجلزائر  يف اجلزائر، مث

ولتعزيز الدراسة ، على الواردات اجلزائريةوبعض املتغريات االقتصادية  سعر الصرفأتثري واجلغرافية هلا. مث نقوم بتحليل 
 .Eviewsبرانمج و  ARDLمنوذج  التحليلية نستعني بنتائج الدراسات القياسية ابستخدام

 وملزيد من التوضيح قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية:

 املبحث األول: تطور سعر الصرف يف اجلزائر؛

 الثاين: تطور الواردات يف اجلزائر؛املبحث 

 املبحث الثالث: أتثري سعر صرف الدينار اجلزائري وبعض املتغريات االقتصادية على الواردات؛

 (2018-2000املبحث الرابع: قياس أثر تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات خالل الفرتة )

  

  

 الثالثالفصل 
 ألثر تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات قياسية دراسة حتليلية
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ابلتطرق إىل املراحل اليت مرت  من خالل هذا املبحث سنحاول التعرف على واقع سعر الصرف يف اجلزائر،
 هبا أنظمة الصرف مث دراسة تطور سعر الصرف الدينار اجلزائري خالل فرتة الدراسة.

 املطلب األول: تطور أنظمة الصرف يف اجلزائر 

 تسعريية مقابل العمالت األجنبية؛ نتطرق إليها من خالل هذا املطلب.عرف الدينار اجلزائري عدة أنظمة 

 (1987-1962)أوال: مرحلة النظام الثابت 

 شهدت اجلزائر تطورا يف أنظمة الصرف منذ االستقالل؛ وميكن اجياز ذلك من خالل ما يلي:

 مرحلة التثبيت ابلنسبة للفرنك الفرنسي  .1

الوطنية الدينار وحددت نسبة صرفها وفقا لنظام التسعري املسري بـ أنشأت العملة  1964مارس  10بتاريخ 
املتعلق بنظام  111-64من القانون رقم  02ملغ( من الذهب اخلالص حسب املادة  180دج =  1غ ) 0.18

الصرف، وهذا االلتزام من اجلزائر بصفتها عضو من هيئة برينت وودز اليت تلزم كل عضو ابلتصريح عن تكافؤ عملته 
تكافؤ الدينار مقابل الفرنك الفرنسي  من القانون السابق على 03لنسبة لوزن معني من الذهب، ونصت املادة اب

 1969.1فرنك فرنسي واستمر هذا التكافؤ إىل غاية  1دينار جزائري =  1حبيث 

ى ، أين ظهر عدم قدرة الدينار عل1973فرنك فرنسي حىت سنة  1.25دج=  1لتبقى العالقة اثبتة عند 
عكس واقع اقتصادي مزدهر، وعلى الرغم من ذلك فقد بقي الدينار ظاهراي حمافظا على قيمته، هذا جعل سعر 
صرف الدينار يتميز يف هذه املرحلة ابالستقرار، ألن قيمته كانت اثبتة ومغاىل فيها وحتدد بطريقة إدارية دون الرجوع 

مقابل  1974دج لكل دوالر أمريكي سنة  4.91حيث بلغ إىل العوامل االقتصادية الكلية الداخلية واخلارجية، 
حصر األسباب الرئيسية اليت ساعدت على استقرار سعر  وميكن 1973و 1972دج سنيت  3.96دج و 4.48

 2فيما يلي: الصرف عند هذا املستوى

                                                           
(، مذكرة املاجستري يف العلوم التجارية، 2008-2000أتثري سعر الصرف على امليزان املدفوعات دراسة قياسية حلالة اجلزائر ) ،عبد اجلليل هداجي - 1

 .104، ص2011/2012، وهران، حممد بن أمحدختصص إدارة أعمال، جامعة 
، 27ي على االقتصاد اجلزائري، جملة العلوم اإلنسانية، العدد ، آاثر تغري سعر صرف األورو مقابل الدوالر األمريكقارةمالك عبد احلق بوعرتوس و  - 2

 .212، ص2007جامعة حممد خيضر، بسكرة، جوان 

 املبحث األول
 اجلزائرتطور سعر الصرف يف 
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ليات لرتاخيص العم نظام احلصص الذي خيص كل العمليات املسددة ابلعملة األجنبية وإخضاع هذه  .أ
 ؛مسبقة

 ؛التجارة اخلارجية من طرف الدولة احتكار .ب
 .لرمسيةاوسيع املبادالت التجارية إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية مع اخلارج لت .ج
 التثبيت ابلنسبة لسلة من العمالت .2

        14 لعمالت األجنبية مكونة منخالل هذه الفرتة مت حتديد قيمة الدينار اجلزائري مقارنة مع سلة من ا
عملة، وذلك حسب التغريات النسبية للعمالت املكونة لسلة الدينار اجلزائري ابلنسبة للدوالر األمريكي، مث يتم 

للدوالر، وبعد  حساب املتوسط املرجح ابلتغريات النسبية للعمالت اليت تتكون منها سلة الدينار اجلزائري ابلنسبة
ب وزن كل عملة يف السلة، مث يتم حساب سعر صرف الدينار ذلك يتم حساب سعر الصرف لكلتا العملتني وحس

 1ابلنسبة للعمالت األخرى املسعرة من طرف البنك املركزي.

 جمالس العملة .3

مت اختاذ قرار التخلي عن نظام الربط إىل سلة من العمالت ليعوض بنظام جلسات التثبيت بداية من أكتوبر 
ت إشراف بنك اجلزائر ويتم حتديد سعر صرف الدينار عن طريق ، واليت تضم ممثلي املصارف التجارية حت1994

 2املناقصة عند أقل عرض.

 (1994-1988)اثنيا: مرحلة التسيري الديناميكي 

)املصدر الرئيسي للجزائر من العمالت الصعبة( إىل دخول  1986أدى التدهور املفاجئ لسعر البرتول سنة  
بعجز مزدوج يف ميزانية الدولة وخاصة يف ميزان املدفوعات نتج عن هذا االقتصاد اجلزائري يف أزمة حادة متيزت 

العجز تباطؤ خطري يف النشاط االقتصادي إثر تدين الواردات يف خمتلف املداخيل اليت حيتاج إليها اجلهاز اإلنتاجي 
رغبتها يف  ، عن1990الذي ظل اتبعا يف هذا اجملال للسوق العاملية. وأعلنت السلطات النقدية منذ منتصف 

    وبداية 1993التوصل إىل قابلية حتويل الدينار ابلنسبة للمعامالت اجلارية بعد ثالث سنوات أي مع هناية 
، على أن تتم بشكل تدرجيي واحرتازي. ويف هذه األثناء وقبل البدء يف عملية جعل الدينار اجلزائري قابال 1994

تعديل سعر الصرف الرمسي بغية ايصاله إىل مستوى توازن الطلب الوطين للتحويل يف املعامالت اجلارية مع اخلارج، مت 

                                                           
(، مذكرة ماجستري يف العلوم 0112-1990حمددات الطلب على احتياطي الصرف األجنيب يف اجلزائر دراسة قياسية للفرتة ) ،سهيلة مواكين - 1

 .119، ص2013/2014جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، االقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي، 
دراسة التجربة الرتكية، جملة  –إشكالية قابلية حتويل الدينار اجلزائري ودورها يف احلد من اللجوء إىل السوق املوازية  ،حكيم ملياينو حياة مراكشي  - 2

 .181ص، 2019ابديس، مستغامن، مارس عبد احلميد بن  ، جامعة02العدد االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد التاسع، 



 صرف الدينار اجلزائري على الواردات دراسة حتليلية قياسية ألثر تقلبات سعرـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 
 

- 110 - 
 

على السلع واخلدمات األجنبية مع املتاح من العمالت الصعبة. متثلت هذه الطريقة اليت مت اتباعها إلجراء عملية 
 1التعديل يف تنظيم انزالق تدرجيي مراقب.

 التخفيض التدرجيي .1

 1987 هناية سنة منذخالل فرتة طويلة نوعا ما،  طبقو  ،تدرجيي ومراقبقامت هذه املرحلة بتطبيق انزالق 
ويعود سبب هذا االخنفاض إىل حتقيق التوازن ما بني الطلب على السلع واخلدمات  ،1992إىل غاية سبتمرب 

دينار للدوالر  4.9األجنبية، وما يتوفر من عملة أجنبية، حيث انتقل معدل صرف الدينار اجلزائري من 
، وابتداء من 1991دينار للدوالر األمريكي يف هناية مارس  17.7إىل  1987ريكي الواحد يف هناية األم

دج وهو تسريع يف عملية االنزالق متاشيا مع وترية تطبيق  12.11دوالر يساوي  1كان   1990نوفمرب 
ير التجارة اإلصالحات وذلك طبقا لالتفاق مع صندوق النقد الدويل، هبدف استقرار سعر الصرف وحتر 

 2اخلارجية، من أجل حتقيق استقرار لسعر صرف الدينار اجلزائري وتقريبه من قيمته احلقيقية.

 لتخفيض الصريحا .2

        ابلنسبة %22قرارا بتخفيض الدينار بنسبة  1991اختذ جملس النقد والقرض يف هناية سبتمرب 
دينار للدوالر الواحد، ولقد متيز سعر صرف الدينار ابالستقرار حول هذه  22.5للدوالر، وهذا ليصل إىل 

، ولكن قبل إبرام االتفاق اجلديد مع صندوق النقد الدويل أجري 1994النسبة لغاية شهر مارس من سنة 
ي اختذه جملس النقد والقرض ، وكان هذا القرار هتيئة لقرار التخفيض الذ%10تعديل طفيف مل يتعد نسبة 

 36، وعلى ضوء هذا القرار أصبح سعر صرف الدينار %40.17بتخفيض بنسبة  1994أفريل  10بتاريخ 
 3دج/$.

يف حتديد قيمة الدينار  وتعترب هذه التخفيضات مبثابة مراحل متهيدية للدخول يف مرحلة أن السوق يتحكم
 اجلزائري.

 

 

                                                           
 .73عبد اجلليل هجرية، مرجع سابق، ص - 1
(، أطروحة دكتوراه 2015-1970يسني سي الخضر غريب، عالقة سعر صرف الدينار ابملتغريات االقتصادية الكلية يف اجلزائر دراسة قياسية حتليلية ) - 2

 .172، ص 2018/2019يف العلوم االقتصادية، ختصص دراسات اقتصادية ومالية، جامعة زاين عاشور، اجللفة، 
         آفاق ما بعد–اتفاقية الشراكة األورو متوسطية على تنافسية االقتصاد اجلزائري يف ظل حترير التجارة اخلارجية أمساء سي علي، انعكاسات  - 3

 .259، ص2017، أطروحة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، أفريل 2017
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 (2019) إىل يومنا هذا 1994 سنة مرحلة التعومي املدار من اثلثا:

( واليت تعترب 1998-1995متيزت هذه املرحلة مبجموعة من اإلجراءات املتعلقة بسعر الصرف )خاصة ما بني 
لة التحول إىل اقتصاد من أهداف برانمج التعديل اهليكلي الذي عمل على إعادة االستقرار النقدي لتخطي مرح

 هذه اإلجراءات يف التايل:السوق أبقل التكاليف، وميكن مجع 

إن عملية االنتقال إىل التعومي كانت مسبوقة أبول إجراء وهو االنتقال التدرجيي للتعومي املدار، من خالل  .1
إىل غاية 1994أكتوبر  01تعويض نظام سلة العمالت بنظام جلسات التثبيت، الذي مشل الفرتة من 

حتت إشراف بنك اجلزائر، واليت كانت تنظم  ، وهو يضم ممثلي املصارف التجارية1995ديسمرب  31
ويتم من خالهلا عرض املبلغ املتاح من العمالت الصعبة معربا 74أسبوعيا، لكن سرعان ما أصبحت يومية، 

عنها بداللة العملة األجنبية، )الدوالر األمريكي( على أساس سعر صرف أدىن مث تقوم املصارف بطلب 
 1تعديل سعر صرف الدينار تدرجييا من خالل عرض بنك اجلزائر؛ املبلغ املراد احلصول عليه، ويتم

 2 إضافة إىل:

رض العملة الصعبة حبرية إنشاء سوق ما بني البنوك للعملة الصعبة من شأنه أن يسمح للبنوك التجارية بع .2
ه أوىل يف اجتاكخطوة   ، وذلك1996لصاحل زابئنها، كما أن نظام احلصص احملددة ألغي ابتداء من جانفي 

 ؛نظام تعومي العملة
دينار على كل املعامالت ، ومتابعة حترير الصرف للوصول إىل حتويل ال1992رفع قيود الصرف املدخلة سنة  .3

 اجلارية؛
       شرع فيها منذ سنة بقابلية حتويل الدينار يف املعامالت التجارية اليت 1994مت العمل فعليا سنة  .4

 نة؛، ألنه مت فعليا حترير عمالت الدفع على االستريادات انطالقا من هذه الس1991
، حيث مت ترخيص 1995مت البدء يف التحويالت اجلارية للدينار فيما خيص اخلدمات انطالقا من جوان  .5

  الدفع لصاحل نفقات الصحة والتعليم ابخلارج، وهذا يف حدود مبلغ أو سقف سنوي؛
 ؛1996مكاتب الصرف تتعامل ابلعملة الصعبة ابتداء من ديسمرب السماح إبنشاء  .6
سبتمرب  15حلق منذ ، ومت التطبيق الفعلي هلذا ا1997ترخيص دفع نفقات السياحة يف اخلارج يف أوت  .7

 حدود سقف سنوي؛ على مستوى شبابيك البنوك واملؤسسات املالية الوسيطة املعتمدة، وهذا يف 1997

                                                           
دراسة حالة اجلزائر، أطروحة  –ظل التحوالت االقتصادية واملالية الدولية  يفدارة سياسة سعر الصرف يف البلدان النامية اسرتاتيجية إ ،راضية رانن - 1

 .151-150، ص ص: 2016/2017، اجلزائر، 03دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر 
حممد ر وأثرها على املبادالت التجارية اخلارجية اجلزائرية، مذكرة ماجستري، ختصص مالية دولية، جامعة تغريات سعر صرف اليورو والدوال ،زاين بغداد - 2

 .110، ص2012/2013، وهران، بن أمحد
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يعين هذا قابلية حتويل  لقانون صندوق النقد الدويل، إذ 8نصوص املادة  1997رب تبين اجلزائر منذ سبتم .8
 الدينار ابلنسبة للصفقات اخلارجية اجلارية؛

يف تقليص اللجوء  ختفيض سعر الصرف لتضييق الفجوة بني السعر الرمسي والسعر املوازي ويساعد ذلك .9
يث أن سعر الفرنك الثة فرنكات فرنسية، حإىل السوق السوداء لكون أن هذا الفارق أصبح يف حدود ث

 .1999دج مع أواسط سنة  11دج يف السوق السوداء، وهو يف حدود  14يصل إىل 

وذلك نظرا للفوائض املالية اليت أصبح  2000كما عرف سعر الصرف يف اجلزائر استقرارا كبريا خاصة بعد سنة 
يث أن هذه الفوائض أعطت للبنك املركزي أرحيية يف تسيري حيوزها البنك املركزي جراء ارتفاع أسعار احملروقات، ح

  1سعر الصرف.

  الذي كان ميكن أن يضر ابجتاه التقـارب بني 2002رغم دخول االورو إىل حيز املعامالت منذ جانفي 
نة اجلهاز السعرين، إال أن مجهور املتعاملني كان سريع التعامل به ومل حيدث االحنراف إال يف حدود متوقعة بفعـل مرو 

املصريف واستعداده الحتواء طلبات التحويل الضخمة، إذ أن عملية التحويل مسحـت بتشـغيل ماليني احلساابت 
اجلارية ابلعملة الصعبة، فمعظم األشخاص الطبيعيني مبا فيهم جتار العملة الصعبة يف السـوق املوازية ضخوا أمواهلم 

العملية مسحت بدخول كمية هائلـة مـن األموال ابلعمالت األجنبية إىل  يف حساابهتم اجلارية ابلعملة الصعبة، وهذه
الدائرة املصرفية يف ظرف قياسي لغرض حتويلها إىل االورو وهـذا مـا عـزز االحتياطي الرمسي، لكن ذلك قد ال يدوم 

وهذا ما جعل السوق طويال بسبب احتمال قيام نسبة كبرية من هؤالء بطلـب أمـواهلم الستخدامها ألغراض خمتلفة، 
املوازية مل يتأثر بشكل كبري بعملية االنتقال مـن نظام العمالت األوروبية املتعددة إىل نظام االورو، إضافة إىل االستمرار 

الذي ساهم يف اإلبقاء على التقارب النسيب  2003وجانفي  2002يف ختفيض قيمة الدينار خالل شهري ديسمرب 
 2 .بني السعرين

    بدأت اجلزائر يف تنويع العمالت ما أدى إىل التصدي لتقلبات سعر الصرف بني األورو ، 2005منذ 
والدوالر، حيث أن بنك اجلزائر اختذ سياسة التعومي املوجه للدينار مقابل العمالت األجنبية كما قام البنك بتثبيت 

ت الدول تقلبات جد هامة يف ظرف شهدت فيه أكرب اقتصاداي 2008سعر الصرف يف السداسي الثاين من سنة 
  3يف عمالهتا احمللية.

                                                           
 ية، العدد(، جملة أداء املؤسسات اجلزائر 2014-1990دراسة قياسية ألثر قناة سعر الصرف على التوازن اخلارجي يف اجلزائر للفرتة ) ،وليد بشيشي - 1

 .28، ص2016 ورقلة، ،قاصدي مرابح ، جامعة10
 .36-35سعيدة شطباين، مرجع سابق، ص ص:  - 2
(، مذكرة ماجستري يف 2012-1974) دراسة قياسية حلالة اجلزائر -فعالية سعر الصرف املوازي–اختالل سعر الصرف احلقيقي  ،فايزة سي حممد - 3

 .99، ص2014/2015جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،  بنكي ومايل، ، ختصص اقتصاد قياسيالعلوم االقتصادية
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، فإن تدخل بنك اجلزائر 2011وعلى الرغم من التقلبات احلادة يف األورو والدوالر األمريكي اليت شهدهتا سنة 
يف سوق الصرف ما بني البنوك مسحت ابحملافظة على استقرار سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدينار اجلزائري يف 

 1بني البنوك مسحت ابحملافظة على استقرار سعر الصرف وبقائه يف حدود املستوى التوازين.سوق الصرف 

حدث اخنفاض كبري يف سعر البرتول مما أدى إىل ختفيض صرف الدينار مقابل  2014ومنذ منتصف سنة 
املدفوعات وزايدة الدوالر، ويرجع هذا التخفيض إىل اعتماد الدولة سياسة ختفيض الدينار لتغطية العجز يف ميزان 

اإليرادات حىت تتمكن الدولة من ختفيض قيمة العجز والوفاء ابألجور، رغم أن سعر صرف الدوالر اخنفض مقابل 
العمالت األجنبية األخرى إال أن اعتماد اجلزائر على مورد البرتول كمورد وحيد أثر بدرجة كبري على استقرار سعر 

 2الصرف يف اجلزائر.

 وق الصرف املوازية يف اجلزائراملطلب الثاين: س

نك اجلزائر والثاين غري تشهد اجلزائر وجود سوقني للنقد األجنيب، األول سوق رمسي منظم خاضع لرقابة ب 
 شه يف هذا املطلب.اسم السوق املوازية. وهو ما سنناقرمسي يطلق عليه 

 املوازيةأوال: مفهوم سوق الصرف 

العمالت األجنبية دون اخلضوع لرقابة السلطات، يتميز بسعر غري وهو السوق الذي يتم فيه تفاوض 
 3مفروض ويتحدد حبرية.

والسوق املوازي هو سوق غري رمسي أين ميكن لعارضوا العملة األجنبية أن يلبوا احتياجات من ال ميكنهم 
الصرف يف السوق احلصول على ما يريدون لدى املصادر الرمسية، كما يعرب عن النسبة اليت يفوق فيها سعر 

 4املوازية عن السوق الرمسية.

                                                           
(، مذكرة ماجستري يف العلوم 2011-1980دراسة حالة سعر صرف الدينار اجلزائري ) –حتليل العوامل املفسرة لسعر الصرف  ،خدجية توايت - 1

 .74 ، ص2013/2014مستغامن، االقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي وتقنيات كمية، جامعة عبد اجلميد بن ابديس، 
 .28مرجع سابق، ص ،وليد بشيشي - 2
 .169 ، صمرجع سابق ،حكيم ملياينو حياة مراكشي  - 3

4 - Matallah Sihem, Bounoua Chaib, black market exchange rate, trade and the links with economic growth: 

empirical evidence from the north African countries, revue Maghrébine d’économie et management, n° 01, 

université Aboubekr Belkaid, Tlemcen, mai 2015, p p: 36-37. 
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يطلق على السوق املوازية السوق غري الرمسي أو احلر، وهو سوق أين يتم التفاوض فيه بشأن العمالت 
الرمسي، السوق املوازي  السلطات النقدية، وبعكس السوق األجنبية وفقا للعرض والطلب، ألنيه ال خيضع حتت رقابة

 1حلت العملة األوروبية األورو حمل الفرنك. 2002ة هي الفرنك الفرنسي ومنذ أفريل مربوط إىل عملة واحد

لقد أصبحت السوق املوازية للعمالت الصعبة واقعا معيشيا للكثري من دول العامل، حيث متثل سوق الصرف 
جنبية، وال يقتصر األ املوازي اإلطار غري الرمسي الذي يفلت من الرقابة احلكومية يف جمال شراء وبيع العمالت

 2املتعاملني داخل هذه األسواق على األفراد فقط، بل حىت املؤسسات والبنوك تشكل أطرافا فاعلة فيه.

 اثنيا: أسباب ظهور وتوسع سوق الصرف املوازية يف اجلزائر

وانتشر بعدها سباب عديدة، ظهرت سوق الصرف املوازية يف اجلزائر مع بداية تدهور سعر صرف الدينار اجلزائري أل
 التعامل فيها لعدة أسباب، وهو ما سنعاجله خالل هذا العنصر.

 سوق الصرف املوازية يف اجلزائر أسباب ظهور .1

إن من بني األسباب اليت أدت إىل ظهور سعر الصرف املوازي هي قلة وندرة العملة الصعبة، فيصبح بذلك البنك 
بة، األمر الذي يدفع الراغبني يف احلصول عليها إىل شرائها أبعلى املركزي عاجزا عن تلبية رغبات طاليب العملة الصع

سعر ممكن، الشيء الذي يشجع مالكي هذه العملة من بيعها يف سوق موازية بدال من السوق الرمسية. ويرجع سبب 
 3هذه الندرة إىل:

اح كان  السيضعف وحمدودية حق الصرف املتكفل به قانوان رغم أن حق الصرف ابلنسبة للمواطنني .أ
 مضموان، إال أن قيمته كانت منخفضة؛

 ية؛إىل اجملتمعات األوروب االنبهارتفتح الفرد اجلزائري خاصة الشباب منه ونظرة  .ب
 أنواعها، وكثرة فختلبات مبتضاعف الطلب على الصرف األجنيب بفعل تزايد الطلب على استرياد املرك .ج

 صرف؛وغري املرفقة برتاخيص التراخيص االسترياد املمنوعة لذوي احلقوق واجملاهدين 
 سياسة دعم األسعار اليت طبقتها احلكومة اجلزائرية لعدة عقود. .د

 
                                                           

دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص بنوك وأتمينات، جامعة –حنان لعروق، سياسة سعر الصرف والتوازن اخلارجي  - 1
 .154، ص2004/2005وري، قسنطينة، منت

دويل، جامعة لعلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دراسة سوق الصرف املوازي، مذكرة ماجستري يف ا –االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر  ،حورية بورعدة - 2
 .106 ، ص2013/2014، وهران، حممد بن أمحد

، جامعة حسيبة بن بوعلي، 14ملوازي يف اجلزائر، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد حنو مقاربة حتليلية لظاهرة االقتصاد ا ،علي عزوز - 3
 .15-14، ص ص: 2015الشلف، جوان 
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 السوق املوازية يف اجلزائر أسباب توسع .2

 :1من بني أهم أسباب توسع سوق الصرف املوازية يف اجلزائر

         حمدودية و  ضعفهو  ضعف اجلهاز املصريف اجلزائري، إذ تعاين اجلزائر من ختلف يف جهازها املصريف .أ
ري الرمسي، ما نتج ظهر غنطاقه، فهذا الضعف قد سجل تطورا مذهال يف االنتقال من املظهر الرمسي إىل امل

وق موازية للصرف اآلاثر مست بشكل كبري األسعار بصفة عامة، مما أدى إىل ظهور س عنه جمموعة من
 لتجارة العمالت بدال من السوق الرمسي؛

املقيمني بفتح  مواطننيليت كانت خاضعة ملا يسمى ابلرتخيص اإلمجايل وكذا السماح للمجلة اإلجراءات ا .ب
امل أدت إىل ظهور سوق حساابت ابلعملة الصعبة قابلة للتحويل على مستوى البنوك التجارية، فهذه العو 

 ؛آاثر السوق املوازيةموازية للصرف 
    السياح كانلصرف ابلنسبة للمواطننيضعف وحمدودية حق الصرف املتنقل به قانوان رغم أن حق ا .ج

 مضموان، إال أن قيمته كانت منخفضة؛
 ية؛تفتح الفرد اجلزائري خاصة الشباب منه ونظرة االنبهار إىل اجملتمعات األوروب .د
 فقدان الكثري من السلع الكمالية والضرورية أحياان يف السوق اجلزائرية؛ .ه
أنواعها، وكثرة  لفطلب على استرياد املركبات مبختلتضاعف الطلب على الصرف األجنيب بفعل تزايد ا .و

 ؛صرفوغري املرفقة برتاخيص التراخيص االسترياد املمنوحة لذوي احلقوق واجملاهدين 

 2إضافة إىل:

كل كبري على الثروة وما اجنر عنها من ختفيض الصادرات اليت تعتمد بش 1986األزمة البرتولية لسنة  .ز
 قيمة الواردات؛ البرتولية، وزايدة يف املقابل

 السنة، احلج كأعياد هناية  زايدة الطلب على العملة الصعبة خاصة يف املناسبات الوطنية واألعياد الدينية .ح
 الصعبة يرتفع. العمرة ... اخل. فهذه الزايدة توافقها قلة العرض ابلتايل الطلب على العملةو 

 لظاهرة وتوسعها.إال أن غياب اإلرادة السياسية يبقى أهم سبب يف تفشي هذه ا

 

                                                           
، (2007-1970عبد الرزاق بن الزاوي، سلوك سعر الصرف احلقيقي وأثر احنرافه عن مستواه التوازين على النمو االقتصادي يف اجلزائر يف الفرتة )- 1

 .163-162، ص ص: 2010/2011، اجلزائر، 03أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص قياس اقتصادي، جامعة اجلزائر 
(، جملة 2013-1970دراسة قياسية للعالقة بني سعر الصرف األجنيب وامليزان التجاري اجلزائري خالل الفرتة ) ،حساين رقيةو  دوحة سلمى - 2

 .176-175ص ص: ، 2015أوث ، جامعة الوادي، الوادي، 02، العدد 08الدراسات االقتصادية واملالية، اجمللد 
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 اثلثا: آاثر السوق املوازية

إن وجود سعرين لصرف العملة، أحدمها رمسي واآلخر موازي هلا تداعيات سلبية على االقتصاد الوطين نذكر 
 1منها:

السوق  يني تنشط يفكتلة نقدية كبرية من العمالت الصعبة حبوزة األشخاص وخاصة املهاجرين اجلزائر  .1
أو بتحويلها إىل  ملة الصعبةتتمكن البنوك اجلزائرية من استيعاهبا يف حساابت جارية ابلعالسوداء، دون أن 

 الدينار، لكون أسعار الصرف يف البنوك منخفضة مقارنة ابلسوق املوازية؛
بسبب فارق  لسوق الرمسيةاتفضيل األجانب القادمني إىل اجلزائر من صرف عمالهتم يف السوق املوازية بدل  .2

 السعر؛
التسهيالت  سببب حجم غري معروف من األموال ابلعملة الصعبة من اجلهاز املصريف احلكومي بهرو  .3

اص، وإعادة بيعها اخل ي تستفيد منه بعض مؤسسات القطاعالتفضيلية يف التمويل ابلعملة الصعبة الذ
 ابلدينار يف السوق املوازية وحتصيل الفارق بني سعر االستالم وسعر البيع؛

من مصدر دعم  لعموميةاات الصرف يف السوق املوازية للضريبة، وابلتايل حرمان اخلزينة عدم خضوع عملي .4
 وابلنسبة خلزينة الدولة. ملصريفمعترب مليزانية الدولة، ويعين هذا أن اخلسارة تكون مزدوجة ابلنسبة للنظام ا

 رابعا: احللول املتخذة للقضاء على سوق الصرف املوازية

 2ابختاذ جمموعة من التدابري ملعاجلة مشكلة أسواق الصرف املوازية أمهها: اجلزائريةلقد قامت السلطات 

هامش الربح الذي و مت إقرار التشريعات اخلاصة إبنشاء مكاتب الصرف وشروط الرتخيص هلا  1995عام  .1
 ؛%1حتصل عليه من معامالهتا والذي حدد ب 

 صرف املوازية وهي:هلادفة حملاربة أسواق التضمن قانون املالية جمموعة من اإلجراءات ا 2005عام  .2
الجراء ابختفاء العديد امليار دينار جزائري، وقد مسح هذا  20رفع رأمسال أتسيس شركات االسترياد إىل  .أ

العمالت األجنبية  من هذه الشركات اليت كانت موجودة سابقا، وهو ما يفرتض أن خيفض من الطلب على
 يف أسواق الصرف املوازية؛

 قنوات البنكية الرمسية؛ية توطني املعامالت والصفقات التجارية لدى البنوك ومنع قيامها خارج الإلزام .ب

                                                           
لية التخفيضات املتتالية وفق نظرية أسلوب املروانت، ملتقى وطين حول املنظومة املصرفية حتوالت الدينار اجلزائري وإشكامداخلة بعنوان حممد راتول،  - 1

 .348 ، ص2004ديسمرب  15-14اجلزائرية والتحوالت االقتصادية: واقع وآفاق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
 ، متوفر على الرابط:16/12/2019شوهد بتاريخ  ا وسبل مكافحتها،عبد احلميد مرغيت، أسواق الصرف املوازية يف اجلزائر: أسباهبا، آاثره - 2

https://Iefpedia.com  

https://iefpedia.com/
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ى العمالت األجنبية منع استرياد السيارات املستعملة واألقل من ثالث سنوات، من أجل خفض الطلب عل .ج
 يف أسواق الصرف املوازية.

 قانون ال يسمح بوجودها؛ألسواق املوازية ألن الاختذت احلكومة قرار ابلقمع املباشر جلميع ا 2011عام  .د
ة مثل ما حصل أبكرب جلأت احلكومة إىل استخدام القوة العمومية لفض أسواق الصرف املوازي 2015عام  .ه

 ؛2015أفريل  11سوق صرف موازي ابجلزائر وهو ما يعرف بسوق السكوار يوم 
 2016 مارس يفالنقد والقرض قد أهنى أكد حمافظ بنك اجلزائر حممد لكصاصي أن جملس  2016عام  .و

رب جاذبية، كما تنظيما جديدا حول شروط فتح مكاتب الصرف تضمن رفع هامش الربح جلعل نشاطها أك
ة أو الدراسة أو أكد احملافظ على أن البنك يعمل على حتديد كيفيات رفع سقف منحة السفر للسياح

كاسات سلبية يف بشكل ال يؤدي إىل حدوث انعالعالج ابخلارج لألسر نظرا ألن السقف متواضع جدا 
 ميزان املدفوعات.

إال أن هذه اإلجراءات مل تفلح يف مكافحة أسواق الصرف املوازية، إذ ال يزال التعامل فيها جاراي، ذلك أنه 
وحسب بعض الباحثني فإن هذه التدابري املتخذة من طرف السلطات اجلزائرية حاولت معاجلة أعراض الظاهرة ومل 

 1هتتم مبعاجلة األصل، وعليه للقضاء على سوق الصرف املوازية وجب اختاذ اإلجراءات التالية:

 قابلية حتويل العملة: وتندرج حتت الشروط التالية: .أ
 جيب على البلد أن ميتلك حجما هاما من االحتياطات؛ .ب
قيود، حبرية وبدون  مالتبغريها من العضمان قابلية حتويل العملة ويقصد هبا حرية تبادل هذه العملة  .ج

 ؛رية عملته يف سوق الصرف بكل حريةوهنا جيب على البنك املركزي ضمان ح
ن اجل التخلص هنائيا فتح مكاتب الصريفة: مثلما هو معمول بع يف العديد من الدول العربية وذلك م .د

 من االحتكار واملضاربة؛
دولة من عائدات مالية رة ومتكني الترسيم تبديل العمالت األجنبية يسمح ابلقضاء على العملة املزو  .ه

ب السعر بني البنوك هامة ومساعدة املواطن على اقتناء العملة الصعبة أبسعار معقولة، ومنه تقري
 ومكاتب الصريفة.
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 (2019-2000املطلب الثالث: تطور سعر صرف الدينار اجلزائري خالل الفرتة )

(، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول 2019-2000شهد الدينار اجلزائري تقلبات خالل الفرتة )
 التايل:

-2000تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفرتة ) (:01-3دول رقم )اجل
2019) 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
سعر صرف الدينار اجلزائري 

 مقابل الدوالر األمريكي
75.26 77.22 79.68 77.39 72.07 73.36 72.65 69.37 64.57 72.65 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
سعر صرف الدينار اجلزائري 

 مقابل الدوالر األمريكي
74.4 72.85 77.55 79.38 80.56 100.46 109.47 110.96 116.62 123 

 (.2019-2005(، بنك اجلزائر )2000-2004): صندوق النقد الدويل املصدر

 ولتوضيح ذلك نستعني ابلشكل التايل:

-2000: تطور سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفرتة )(01-3شكل رقم )ال
2019) 

 
 .(01-3: من إعداد الطالبة ابالعتماد على اجلدول رقم )املصدر  

سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفرتة  يتضح من الشكل أعاله أن تطور
( عرف اجتاه تصاعدي وهو ما يدل على تدهور قيمة الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي 2000-2019)

 خالل فرتة الدراسة. 
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لتقليل  %5( بنسبة 2000-2002حيث قام بنك اجلزائر بتخفيض قيمة الدينار اجلزائري خالل الفرتة )
الفارق بني سعر الصرف الرمسي وسعر الصرف املوازي ومنه تقليل منو الكتلة املالية املتداولة يف السوق املوازية، مث 

( نتيجة حتسن سعر صرف الدوالر األمريكي أمام العمالت القيادية بسبب 2008-2003ارتفع خالل الفرتة )
، ليشهد بعدها ختفيضا سنيت %1.8فيها اخنفاضا بنسبة  الذي سجل 2005انتعاش أسعار النفط، ابستثناء سنة 

 كإجراء حلماية االقتصاد اجلزائري من آاثر أزمة الرهن العقاري.  %2.4و %12.5بنسبة  2010و 2009

دينار للدوالر  72.85بسعر متوسط  2011وسجل سعر صرف الدينار اجلزائري ارتفاعا مؤقتا سنة 
 %20(، حيث عرف تدهورا حبوايل 2018-2012معاكس طيلة الفرتة ) األمريكي الواحد، ليأخذ بعدها منحى

، ويرجع ذلك لرغبة السلطات النقدية يف رفع حصيلة الصادرات املتأتية من 2014مقارنة بسنة  2015سنة 
ما يساهم احملروقات واملقومة ابلدوالر األمريكي ومنه ربح الفارق ابلدينار اجلزائري عند حتويلها للدينار اجلزائري، وهو 

حسب خرباء اقتصاديني يف تقليل نسبة العجز املسجل يف امليزان التجاري، وهذا على خلفية اهنيار أسعار النفط 
الستمرار اخنفاض أسعار النفط وحماولة من بنك  %9.5بنسبة  2016، ليواصل تراجعه سنة 2014منذ منتصف 

وذلك المتصاص السيولة الضخمة يف  2017نة س %1.4اجلزائر يف احلد من عجز امليزان التجاري، وبنسبة 
مليار  5000نتيجة اللجوء للتمويل غري التقليدي، أين مت طباعة  2018سنة  %5.1السوق املوازية، مث بنسبة 

احمللية ليرتاجع  م يف تدهور قيمة العملةدينار جزائري حسب حمافظ بنك اجلزائر دون مقابل إنتاجي، وهو ما ساه
ويرجع ذلك إىل ارتفاع الطلب على العملة األجنبية مقابل العملة الوطنية بسبب عدم  %5.5بنسبة  2019سنة 

االستقرار السياسي، ما أعطى مؤشرا من الناحية االقتصادية على وجود خماوف على من يكتنزون أمواهلم نقدا وهو 
 ما جعلهم يستبدلوهنا ابلعملة الصعبة والذهب.

يف تفسري هذا التدهور؛ فمنهم من يسميه "اخنفاضا" ويرجعه الهنيار أسعار  وقد اختلف اخلرباء االقتصاديون
وعدم  2014واألزمة النفطية سنة  2008ة النفط يف األسواق الدولية ويعززون حججهم ابألزمة املالية العاملية سن

 .2019وجود االستقرار السياسي سنة 

 2008مقارنة بسنة  2009سنة  %12.5بة حيث تراجع سعر صرف الدينار اجلزائري أمام الدوالر بنس 
 72.85بسعر متوسط  2011، ليشهد بعدها حتسن سنة %35.3نتيجة اهنيار أسعار النفط بنسبة 

 دينار للدوالر األمريكي الواحد كرد فعل لتعايف االقتصاد من األزمة املالية وعودة ارتفاع أسعار النفط؛
 على إثر اهنيار  %24.7بنسبة  2015ر األمريكي سنة تدهور سعر صرف الدينار اجلزائري أمام الدوال

 ار اخنفاض أسعار النفط؛وواصل تراجعه الستمر  %48.6بنسبة  2014أسعار النفط منذ منتصف 
  بسبب عدم االستقرار السياسي وهو ما أدى تراجع سعر صرف الدينار اجلزائري أمام العمالت األجنبية

 مقابل العملة الوطنية.إىل ارتفاع الطلب على العملة األجنبية 
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 ومنهم من يسميه "ختفيضا" ويرجعه إىل تدخل السلطات النقدية هبدف:

  تقليل الفارق بني سعر الصرف الرمسي وسعر الصرف املوازي ومنه امتصاص الكتلة النقدية املتداولة يف
 وازي؛من االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد م %40السوق املوازية حيث وحسب آخر اإلحصائيات فإن 

  محاية االقتصاد اجلزائري بكبح الطلب على الواردات من املنتجات األولية والغذائية اليت اخنفضت
 أسعارها يف السوق الدولية؛

  رفع حصيلة الصادرات املتأتية من النفط واملقومة ابلدوالر عند حتويلها للدينار ومنه ربح الفارق ابلدينار
 خاصة يف فرتات اهنيار أسعار النفط؛

 .احلد من عجز امليزان التجاري 

              بينما يفسرون االرتفاع الذي شهده الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي خالل السنوات
على أنه حالة ارتفاع مؤقتة تعزى إىل االستقرار النسيب الذي عرفه الطلب  2011و 2007، 2005، 2003

 على العملة األجنبية.

ميكننا اخلروج بنتيجة أن هناك فرتات يكون فيها اخنفاض يف سعر صرف الدينار اجلزائري وانطالقا مما سبق 
أمام الدوالر األمريكي كرد فعل الهنيار أو حىت اخنفاض يف أسعار النفط، فاجلزائر متصلة ابلعامل اخلارجي وطبيعي 

مريكي وبقية العمالت األجنبية هو التأثر ابلصدمات اخلارجية ومنه اخنفاض سعر صرف عملتها أمام الدوالر األ
)خاصة يف ظل االعتماد الشبه كلي القتصاد اجلزائر على احملروقات(، وهناك فرتات أخرى يتدخل فيها بنك اجلزائر 
لتخفيض الدينار اجلزائر مقابل العمالت األجنبية حسب الظروف االقتصادية، وهو ما يثبت أن نظام سعر الصرف 

 ام التعومي املدار.الذي تتبعه اجلزائر هو نظ
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تشكل الواردات اجلزائرية مصدرا مهما للمعلومة للخرباء االقتصاديني، كوهنا من املتغريات املعربة عن ارتباط 
اجلغرايف وقبل ذلك ، وعليه سنخصص هذا املبحث ملعرفة تشكيلة هذه الواردات وتوزيعها االقتصاد ابلعامل اخلارجي

 نتطرق إىل تطور سياسة االسترياد يف اجلزائر.

  املطلب األول: تطور سياسة االسترياد يف اجلزائر

من فرتة الرقابة، مث احتكار  اعرف قطاع التجارة اخلارجية عدة تعديالت يف سياسة االسترياد، وذلك بدء 
 الدولة هلا وانتهاء بتحريرها.

 (1969-1962مرحلة الرقابة )أوال: املرحلة األوىل: 

عقب االستقالل ورثت اجلزائر نظاما اقتصاداي يسيطر عليه اقتصاد فرنسا يف جمال املبادالت التجارية، مما أدى 
معتمدة على مبدأ  اخلارجيةمبتخذي القرار إىل اعتماد مجلة من القوانني واملراسيم حتاول من خالهلا تنظيم التجارة 

خاصة من جانب الواردات وهي قوانني  اخلارجيةالرقابة، وتعترب مرحلة الرقابة كمرحلة أوىل لتدخل الدولة يف التجارة 
التجارة  أتميمالذي اقرتح  1962طرابلس سنة  كميثاقاألوىل غداة االستقالل   التشريعيةمستمدة من القوانني 

 التنظيم، ويسمح هذا احلكوميةوجتارة اجلملة واملؤسسات  اخلارجيةللتجارة  ئيسيةالر الفروع  أتميم، مبعىن اخلارجية
الطلب على املنتجات احمللية، وزايدة األرابح  زايدةعلى الواردات، والذي يؤدي بدوره إىل  الفعليةللدولة بفرض الرقابة 

والذي أكد على مبدأ حتكم 1964اجلزائر سنة  ميثاقكما جاء   .على االستثمارات خاصة يف القطاعات املنتجة
السلع اليت تكون اجلزائر يف  طبيعة كتحديد  أتميمهاعلى  ابلرتكيز، اخلارجيةالدولة ذات النظام االشرتاكي يف التجارة 

 1.استريادهاحاجة إىل 
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 الثايناملبحث 
 تطور الواردات يف اجلزائر
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 1ثلت يف:ومت اخلارجية تواإلجراءا اآللياتهذه الرقابة اختذت اجلزائر جمموعة من  حتقيقومن أجل 

 الرسوم اجلمركية .1

ركية حسب ، حيث ميزت بني رسوم مج1963صدر أول أمر يتعلق بتأسيس أول تعريفة مجركية سنة 
إىل  %5فة يف حدود % لسلع التجهيز واملواد الولية، وتعري10تصنيف املنتجات، حيث مت حتديد تعريفة 

م مجركية حسب اتمة الصنع، ورسو  للمنتجات %20إىل  %15% للمنتجات نصف املصنعة، وتعريفة من 20
   رنسي املمنوحمصدرها اجلغرايف حيث فرضت تعريفة منخفضة خاصة بفرنسا حىت تستفيد من القرض الف

ارية، وتعريفة مجركية عادية جتآنذاك، تعريفة مجركية مشرتكة خاصة ابلدول اليت ترتبط معها اجلزائر ابتفاقيات 
 .لبقية دول العامل

جلغرافية خضعت هلا امتيزت بتعريفة مجركية تفضليه حسب املناطق  1968مركية لسنة أما التعريفة اجل
   ة حسب أصناف السلعاألورويب مبا يف ذلك فرنسا، وتعريفة مجركي االحتاداملنتجات اليت يكون منشؤها 

خفضة ابلنسبة اخلام نسب من املستوردة، إعفاء شبه اتم على وسائل التجهيز، املواد اخلام معفاة، املواد شبه
لشركات الوطنية، كما اللمواد األساسية، ونسب مرتفعة ابلنسبة للمواد اليت ميكن احلصول عليها من طرف 
ختضع السلع الكمالية  فرض معدل منخفض على السلع الضرورية، والسلع ضرورية من الدرجة الثانية، يف حني

 .%150إىل  %100 ملعدل احلظر من

 ديد حجم الوارداتنظام حصص االسترياد وحت  .2

، وفحوى هذه األداة هو 25/05/1963املؤرخ يف  188-63وقد طبق هذا اإلجراء مبوجب املرسوم رقم 
حتديد طبيعة وكمية السلع املستوردة مسبقا، مع إمكانية حتديد الناحية واملنطقة اجلغرافية مصدر االسترياد، ويعترب 

احلكومية على االسترياد ولكن بصفة حمدودة من منطلق أن نظام حتديد حجم الواردات شكل من أشكال الرقابة 
احلصص ال خيص إال بعض السلع، فيما تبقى ابقي السلع غري الواردة يف إطار نظام احلصص خاضعة حلرية 

 2االسترياد.

 

                                                           
         النمذجة القياسية النعكاسات السياسة التجارية على حجم واجتاه التجارة اخلارجية اجلزائرية، جملة اقتصادايت مشال ،منري نوريو مسية بونوة  - 1

 .125-124، ص ص: 2018، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 19، العدد 14افريقيا، اجمللد 
(، مذكرة ماجستري يف 2012-1970صادية املستدامة يف اجلزائر خالل الفرتة )فيصل لوصيف، أثر سياسات التجارة اخلارجية على التنمية االقت - 2

 .91 ، ص2013/2014علوم التسيري، ختصص االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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اإلجراءات على السلع اليت تكون خاضعة لنظام احلصص تفرض مجلة من األهداف ميكن ذكرها  تطبيقإن 
 1:كاآليت

 إعادة توجيه الواردات حسب قدرات كل منطقة؛ .أ
 واقتصاد العمالت الصعبة؛ الكماليةمن السلع لتقليل ا .ب
 محاية اإلنتاج الوطين؛ .ج
 .قليلةصرف  احتياجاتالتجاري يف ظل  امليزانحتسني وضع  .د

 لتجمعات املهنية للشراءا .3

للتجمعات ابإلضافة إىل املستوردين وتضم ممثلني عن الدولة يتواجدون على مستوى اجملالس اإلدارية 
اخلواص، وأنشئت مبقتضى املرسوم احملدد للنظام األساسي للتجمعات املهنية للشراء وهي عبارة عن شركات 

موزع بني اخلواص والدولة أبغلبية عمومية. وهتدف بصفة أساسية إىل حتقيق األغراض  لاسترياد خاصة برأمسا
 2التالية:

 نوية للمنتجات؛تنفيذ برامج استرياد س .أ
 جارة؛تسويق هذه املنتجات بني املتعاملني وذلك حسب حصته اليت تقدمها له وزارة الت .ب
 تنظيم وتكوين خمزون للمنتجات بعد موافقة وزارة التجارة. .ج

 (1989-1970اثنيا: املرحلة الثانية: مرحلة احتكار الدولة )

للدولة أين  اخلارجية بصفة شبه اتمة ملؤسسات اتبعةبدأ هذا النظام يف السبعينات حيث كان احتكار التجارة 
والرخص  ،للمؤسسات العمومية استخدمت هذه األخرية جمموعة من الوسائل اليت متثلت يف منح حق االحتكار

اهلدف من ذلك هو التحكم أكثر يف و  الصعبة (، االمجالية لالسترياد )اليت مت استبداهلا فيما بعد مبيزانية العملة
حيث كأغلب االقتصادايت النامية  ،االقتصادية واالجتماعية املتبعة التجارية وجعلها تساير سياسة التنمية التدفقات

 سياسة تنموية جلأت من خالهلا إىل فرض جمموعة من التدابري واإلجراءات الرقابية على حركة املستقلة اتبعت اجلزائر
اجلمركية ووضع نظام احلصص وغريها من اإلجراءات أرادت  السلع واخلدمات من وإىل اجلزائر كالرفع من التعريفات

  .3توجيهها للتنمية الوطنيةو  من خالهلا اجلزائر التحكم يف ثرواهتا

                                                           
 .105 ، ص، مرجع سابقبلقاسمليندة  - 1
 .41 مرجع سابق، صعياش درار وآخرون،  - 2
 .162-161، ص ص: مرجع سابق ،أمني متار - 3
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، والذي ينص 1978فيفري  11املؤرخ يف  02/78حيث اجتهت الدولة حنو تطبيق االحتكار بصدور القانون 
 1التجارة اخلارجية إىل الواجبات التالية:على خضوع املؤسسات العمومية املكلفة بتطبيق احتكار 

 تلبية احتياجات األعوان االقتصاديون واالقتصاد الوطين بصفة عامة؛ .1
 للجوء إىل االسترياد؛ااألخذ يف عني االعتبار القدرات الوطنية لإلنتاج يف تلبية هدف احلاجيات قبل  .2
 يات جتارية مع اجلزائر؛تربطها اتفاق أولوية التعامل يف االسترياد والشروط املتساوية مع الدول اليت .3
 احرتام اهلوامش التجارية واألسعار احملددة من احلكومة؛ .4
 تكار على أرض الواقع؛التطبيق الفعلي لإلجراءات وطرق املراقبة من مصاحل الدولة لتجسيد سياسة االح .5
الربانمج السنوي  تتم يف إطار أنوجيب  ،البحث عن قروض بشروط مالئمة لتمويل االسترياد والتصدير .6

خيص العامة لالسترياد احملدد العام لالسترياد احملدد من احلكومة فيما خيص الواردات كانت حتت إجراء الرتا
لعمومية ما ميكن إعطاءها امن طرف احلكومة مع مراعاة التوازانت املالية، ومتنح هذه الرتاخيص املؤسسات 

ومتنح كذلك  ،كوميةع احلكومة اجلزائرية أو هيئة حللمؤسسات األجنبية اليت تربطها صفقة جتارية م
 لألشخاص املعنويني إذا تعلق األمر ابسترياد مواد موجهة لإلنتاج الوطين.

 2ولقد نتج عن هذه الرخصة االحادية لالسترياد عدة مشاكل نذكر منها:

املوارد األولية من طرف  بذيراسترياد املواد بصفة غري منطقية تفاداي للنقص لكن يف احلقيقة أدى هذا إىل ت .1
 بعض املؤسسات العمومية كإعادة بيعها يف السوق؛

عدة مشاريع وارتفاع األسعار  الفرق الشاسع املوجود بني الفاتورة واالحتياجات احلقيقية مما أدى إىل تعطيل .2
 دون أن ننسى سوء التخطيط والربجمة.

 1990اثلثا: املرحلة الثالثة: مرحلة التحرير منذ 

ار البرتول؛ وتدهور قيمة بسبب اخنفاض أسع 1986بعد األزمة البرتولية اليت عرفتها األسواق العاملية سنة 
ية، عمدت اجلزائر إىل إصالح كذا ضغط املنظمات الدولزايدة عبء املديونية اخلارجية؛ و الدوالر األمريكي؛ وأيضا 

ذلك مرت سياسة التجارة لرانمج التعديل اهليكلي، قطاع التجارة اخلارجية، حبيث تزامن ذلك مع التوقيع على ب
 :بفرتتني 1986اخلارجية اجلزائرية ما بعد سنة 

 

                                                           
املنظمة العاملية للتجارة، مذكرة ماجستري يف  –اإلجيايب للجزائر يف االقتصاد العاملي  االندماجترشيد السياسات التجارية من أجل  ،حفيظة شيخي - 1

 .90 ، ص2011/2012، وهران، حممد بن أمحداالقتصاد، ختصص مالية دولية، جامعة 
 .90 ، صسابقمرجع  ،حفيظة شيخي - 2
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 1994فرتة التحرير املقيد قبل  .1

واملرتبط أساسا برفع القيود  1991املؤرخ يف فرباير  91-37إن عملية التحرير بدأت مع صدور املرسوم رقم 
هتدف إىل الربح، األمر الذي أدى  استرياد العديد من السلع دون ضوابط املتعلقة بشهادات االسترياد، مما أدى إىل

إىل اخنفاض املداخيل من العملة الصعبة. فنظرا للفوضى اليت عرفتها التجارة اخلارجية اجلزائرية بسبب اإلجراءات غري 
جارة اخلارجية، من مدروسة يف تقدمي تراخيص االسترياد، عمدت هذه األخرية إىل ضبط وتنظيم عملية حترير الت

، حيث كان اهلدف منها 1992أوت  18الصادرة يف  625 خالل إصدارها للتعليمة احلكومية اليت حتمل رقم
  1محاية املنتوج الوطين.

ونظرا لندرة املوارد من العمالت األجنبية يف هذه املرحلة، قامت السلطات بتشديد القيود على النقد األجنيب 
أين ميزت بني  ))متابعة عمليات التجارة اخلارجية AD – HOCوتوسيع نطاق حظر الواردات، ومت انشاء جلنة 

ية األساسية واألدوية ومواد البناء واللوازم املدرسية، أما السلع االسرتاتيجية "سلع ذات أولوية"، من بينها املواد الغذائ
السلع املتعلقة ابإلنتاج واالستثمار فاعتربهتا "سلع ذات أولوية اثنية"، يف حني اعتربت السلع املمنوعة من االسترياد 

 2سلعا حمظورة وتشمل أساسا السلع االستهالكية الكمالية.

 (1994-1992مرحلة التحرير اجلزئي ) .2

اجلملة(، واستخدام  الء املعتمدون وجتارمتيزت املرحلة السابقة ابقتصاد التجارة اخلارجية على فئة معينة )الوك
قائمة من احملظورات من قبل الوزارة، وضرورة توفري رصيد من العملة الصعبة، وجاءت هذه املرحلة لتخطي هذه 

مقيم أو غري مقيم يف اجلزائر دون شرط أو قيد  النقاط املذكورة، وذلك بسماح لكل متعامل طبيعي أو معنوي
 3)ابستثناء شرط التوطني البنكي(.

 1994مرحلة التحرير التام ما بعد  .3

املواد  وذلك على مراحل ويتعلق األمر بتمويل 1994مت إلغاء كل القيود املتعلقة ابالسترياد يف أفريل 
وكذا إزالة احلدود املفروضة  املتعلقة ابسترياد املعدات الصناعيةاالستهالكية املستوردة ابلعملة الصعبة وكذلك القيود 

السلع عدا احملظورة منها، ويف إطار االنفتاح  على آجال سداد ائتماانت املستوردين ومنه السماح ابسترياد كل
 60%من  اجلمركية حيث مت ختفيض احلد األقصى للرسوم اجلمركية االقتصادي واالندماج اجلهوي مت ختفيف احلماية

                                                           
، 03أثر الصادرات والواردات على النمو االقتصادي يف اجلزائر يف ظل التطورات العاملية الراهنة، جملة مناء لالقتصاد والتجارة، العدد  ،دليلة طالب - 1

 .237، ص 2018، جوان عبد احلق بن محودة، جيجل جامعة
، جامعة اجلزائر 04، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، العدد 1994ية يف اجلزائر منذ تقييم حترير التجارة اخلارج ،مسية كبريو قادة أقاسم  - 2

 .12 ، ص2013، اجلزائر، 03
سياسات التجارة اخلارجية يف اجلزائر كسبيل لرتقية الصادرات خارج احملروقات وحتقيق النمو االقتصادي دراسة قياسية  ،مرمي سحنونو حيي حولية  - 3
 .41، ص2018، جامعة أمحد دراية، أدرار، 07، العدد 02(، جملة االقتصاد وإدارة األعمال، اجمللد 2016-1990لفرتة )ل
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 وقد مت حصر املواد املمنوعة من االسترياد يف 45%مت ختفيضه إىل  1997، ويف جانفي 1996سنة  50إىل %
اليت كانت و  التصدير ، أما يف جانب الصادرات فإن قائمة املواد املمنوعة من1995ثالثة فقط ومت إلغائها منتصف 

 اخلارجية للجزائر خاليا من القيود الكمية التجارةأصبح نظام  1996مت إلغائها، فبحلول جوان  مادة 20تضم 
 2002وبعد ذلك مت ختفيض احلماية اجلمركية واحلدود القصوى للتعريفة اجلمركية على الواردات )أصبحت منذ سنة 

ابلنسبة للمواد االستهالكية  30 %ابلنسبة للمواد الوسيطية و 15 %مواد التجهيز،و  ابلنسبة للمواد األولية 5 %
 .1ائية(النه

تعريفة مجركية تشمل التعريفة  إبنشاءاملتعلق  2001أوث 20املؤرخ يف  01/02ومت إصدار األمر رقم 
العامة املطبقة على البضائع اليت يكون منشؤها البلدان اليت متنع اجلزائر معاملة الدولة األكثر تفضيال، حتدد نسبها 

 2كما يلي:

 الصيدالنية؛االعفاء اخلاص ابحلبوب وبعض املنتوجات  .أ
 خيص املواد األولية وبعض السلع االستهالكية أو سلع التجهيز؛ %5معدل منخفض  .ب
 خيص كل املنتجات نصف املصنعة وخمتلف السلع الوسيطية؛ %30معدل أقصى  .ج
 خيص كل املنتجات االستهالكية النهائية. %30معدل أقصى  .د

لوطين عوض محايته مت تعديل األمر فة معاقبة لإلنتاج اونظرا لالنتقادات اليت وجهت إىل هذه التعريفة، كوهنا تعري
          264، حيث مت ختفيض احلقوق اجلمركية ومست 2002فيفري  25 بتاريخ 02/02مبوجب املرسوم 

 .%5الصناعية إىل  وضعية، كما مت ختفيض املعدل املفروض على املنتجات النصف املصنعة كوسيط يف الفروع

 حجم الواردات اجلزائريةين: تطور املطلب الثا

 (2019-2000ميثل اجلدول التايل تطور الواردات اجلزائرية خالل الفرتة )

 

 

 

                                                           
 .165-164متار أمني، مرجع سابق، ص ص:  - 1
التجارة اخلارجية من  –اجلزائري مدحية بن زكري بن علو وشيبان نصرية، دور إعادة أتطري وإصالح قطاع التجارة اخلارجية يف تنمية االقتصاد الوطين  - 2

 .390، 2019، جامعة زاين عاشور، اجللفة، سبتمرب 03، العدد 04التقييد إىل التحرير، جملة العلوم القانونية واالجتماعية، اجمللد 
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 (2019-2000تطور حجم الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) (:02-3اجلدول رقم )

 الوحدة: مليار دوالر أمريكي

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 37.40 38.07 26.35 20.68 19.86 17.95 13.32 12.01 9.9 9.17 الواردات

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 42.94 46.19 48.98 49.44 52.65 59.67 54.99 51.57 46.93 38.89 الواردات

 .(2018-2003اجلزائر )(، تقارير بنك 2002-2000: الديوان الوطين لإلحصائيات )املصدر

 وميكن توضيح تطور الواردات من خالل الشكل التايل:

 (2019-2000تطور حجم الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) (:02-3الشكل رقم )

 
 .(02-03على اجلدول رقم ) ابالعتماد: من إعداد الطالبة املصدر

         ( ابستثناء سنة2014-2000فرتة )يوضح الشكل أعاله املسار املتزايد حلجم الواردات خالل ال
( وعليه ميكن حتليل تطور الواردات اجلزائرية خالل فرتة 2019-2014، وتراجع مستمر خالل الفرتة )2009

 الدراسة بناء على هاتني املرحلتني:

الفرتة (: نالحظ ارتفاع مستمر خالل هذه الفرتة حلصيلة الواردات، حيث متيزت 2014-2000املرحلة األوىل )
( واليت تزامنت مع برانمج اإلنعاش االقتصادي بنمو متزايد للواردات حيث تضاعفت احلصيلة 2000-2004)

مليار دوالر أمريكي(  9.17) 2000مليار دوالر أمريكي( مقارنة بسنة  17.95) 2004مرتني تقريبا هناية سنة 
أدى إىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايل وهو ما ( ويرجع ذلك إىل نتائج تنفيذ الربانمج الرابعي ما 2001-2004)

صاحبه ارتفاع يف قيمة الواردات، إضافة إىل زايدة الطلب احمللي على املنتجات األجنبية ذات اجلودة والسعر التنافسي 
 مقارنة ابألسعار احمللية املرتفعة.
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ة مع الربانمج التكميلي ( بنمو متسارع للواردات وتزامنت هذه الفرت 2008-2005يف حني متيزت الفرتة )
وعليه  ،( والذي كان من مضامينه زايدة النفقات يف ميدان التجهيز2009-2005لدعم اإلنعاش االقتصادي )

مليار دوالر أمريكي مقارنة  4.559بقيمة  2008اعا حمسوسا سنة فاردات من التجهيزات الصناعية ارتسجلت الو 
يضاف إىل ذلك االرتفاع  الدوالر األمريكي أمام اليورو وهو ما، ابإلضافة إىل تراجع سعر صرف 2007بسنة 

، وأسعار %130)أين ارتفعت أسعار القمح بنسبة  2008الكبري يف أسعار املواد الرئيسية يف األسواق الدولية سنة 
كاليف وابعتبار اجلزائر من أكرب املستوردين للقمح فقد حتملت ت، (%87وأسعار الصواي بنسبة  %31الذرة بنسبة 

حبصيلة  2008إضافية جراء هذه األزمة الغذائية، وعلى إثر ذلك سجلت قيمة الواردات أعلى مستوى هلا سنة 
وبنمو  2000مليار دوالر أمريكي واليت تضاعف فيها حجم الواردات أبربع مرات مقارنة بسنة  38.07قدرها 
على إثر ختفيض  %2بنسبة  2009سنة ، وذلك قبل أن تسجل تراجعا طفيفا 2007مقارنة بسنة  %44.5قدره 

حلماية االقتصاد الوطين من آاثر  %13بنك اجلزائر لسعر صرف الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي بنسبة 
وما اجنر عنه من ارتفاع يف أسعار املنتجات األساسية والتهاب أسعار املواد الغذائية  2008األزمة املالية العاملية لسنة 

، وهو ما أدى إىل تراجع حجم الصادرات %35ق الدولية، ابإلضافة إىل تدهور أسعار النفط بنسبة يف األسوا
 الالزمة لتغطية حصيلة الواردات.

( والذي جاء ابلتزامن مع برانمج التنمية اخلماسي 2014-2010وقد شهدت الواردات خالل الفرتة )
اع أسعار املواد الغذائية اليت تقوم اجلزائر ابستريادها أمهها تطورا كبريا ويعزى ذلك للعديد من األسباب أمهها؛ ارتف

القمح، السكر واحلليب، وتوسع تشكيلة الواردات لتشمل سلعا جديدة كمالية كاألجهزة االلكرتونية والسيارات 
ر العمال ما الفخمة وغريها يف ظل االرتفاع الكبري لألسعار احمللية، وارتفاع الطلب نتيجة زايدة السكان وارتفاع أجو 
 أدى إىل ارتفاع الطلب على السلع املعمرة كالسيارات، والتحسن املستمر يف منو الناتج احمللي اإلمجايل.

( فنالحظ تراجع مستمر للواردات طيلة الفرتة، ويرجع ذلك لألزمة النفطة 2019-2015أما الفرتة )  
ر بتخفيض سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل ، أين هوت أسعار النفط إىل النصف، فقام بنك اجلزائ2014لسنة 

، لتواصل %12 ىل تراجع حصيلة الواردات بنسبةوهو ما أدى إ %25بنسبة  2015الدوالر األمريكي سنة 
ويعزى هذا الرتاجع يف احلصيلة إىل سياسة التقشف املنتهجة من طرف احلكومة اجلزائرية  2018االخنفاض إىل غاية 

فيما خيص كبح الواردات، أين قامت ابملنع اإلداري لبعض السلع الكمالية لكبح فاتورة الواردات الضخمة من 
. وقد سامهت يف احتواء 2017لع كاإلمسنت واحلديد أواخر االسترياد وفرض رخص االسترياد املتعلقة ببعض الس

تزايد الواردات، تدابري تضم أساسا، تضييق املتطلبات فيما يتعليق ابملعايري، وكذا حتضري وتطبيق التدبري املتعليق بتأطري 
 : ذت من طرف بنك اجلزائر، تتمثيل يفالواردات، وتدابري اختي 

 د، من طرف البنوك، للوضعية املالية لُلمستورد، عند توطني عملية شديد املتطلبات املتعلقة ابلتحديت
 االسترياد؛
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  ختفيض املعيار االحرتازي اخلاص مبستوى التزامات املصارف املتعلقة ابلتجارة اخلارجية، نسبة إىل أصوهلا
 ؛صولاصة إىل ميرة واحدة هلذه األاخلاصة، والذي انتقل من اثنان إىل واحد أي من مرتني األصول اخل

 إلزامية التوطني املسبق االلكرتوين، لغرض الرقابة املسبقة لتطابق العملية للقوانني واألنظمة املعمول هبا؛ 
 تكثيف الرقابة على عمليات التجارة اخلارجية مباشرة على مستوى الوكاالت املصرفية. 

 هذا اجملال، يف ترشيد االسترياد.ساهم هذه التدابري، املرافقة لتلك املأخوذة من طرف السلطات العمومية يف ت

وذلك على خلفية  2018مقارنة بسنة  %7بنسبة  2019ونالحظ استمرار تراجع حصيلة الواردات سنة 
هبدف تقليص  2018اآلليات اجلديدة اليت مت وضعها قصد أتطري استرياد السلع منها املواد الغذائية منذ مطلع سنة 

الوطين على غرار قرار إلغاء الرسم اإلضايف املؤقت الوقائي على استرياد حلوم البقر العجز التجاري وترقية اإلنتاج 
 والفواكه اجلافة واجملففة وأغذية احلمية املوجهة ألغراض طبية.

 املطلب الثالث: تطور الرتكيب السلعي للواردات اجلزائرية

حالل، وهو ما يثقل كاهل االقتصاد قابلته لإل متتميز الواردات اجلزائرية هبيكل متنوع، والذي يتسم بعد
اجلزائري الذي يستنزف ثروة ضخمة لدفع فاتورة االسترياد، ويوضح اجلدول التايل تشكيلة الواردات خالل الفرتة 
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 (2018-2000السلعي للواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) ةتطور الرتكيب (:03-3اجلدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك املصدر:

سلع 
استهالكية 
 غري غذائية

جتهيزات 
 صناعية

جتهيزات 
 فالحية

منتجات 
نصف 
 مصنعة

 الطاقة مواد خام
املواد 

 السنوات الغذائية

1392 3068 85 1654 428 129 2415 2000 
1465 3435 155 1872 445 139 2395 2001 
1654 4424 148 2336 522 145 2741 2002 
1921 4649 115 2529 607 57 2503 2003 
2773 7105 201 3513 764 207 3603 2004 
3107 8452 160 4088 751 212 3587 2005 
3011 8528 96 4934 843 244 3800 2006 
5243 8534 146 7105 1325 324 4954 2007 
6397 13093 174 10014 1394 594 7813 2008 
6145 15139 233 10165 1200 549 5863 2009 
5836 15776 341 10098 1409 955 6058 2010 
7328 16050 387 10685 1783 1164 9850 2011 
9997 13604 330 10629 1839 4955 9022 2012 

11210 16194 508 11310 1841 4385 9580 2013 
10334 18961 658 12852 1891 2879 11005 2014 

8676 17076 664 12034 1560 2376 9316 2015 

8338 15412 503 11437 1563 1613 8223 2016 

8511 13995 611 10985 1527 1992 
8438 

 
2017 

9756 13433 563 10995 1898 1015 8573 2018 
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الواردات، من خالل اجلدول أعاله يتضح أن التجهيزات الصناعية تستحوذ على رأس الرتتيب من إمجايل 
بينما حتتل املواد نصف املصنعة املرتبة الثانية، أما املواد الغذائية فتأيت يف املرتبة الثالثة، يف حني حتتل السلع االستهالكية 
غري الغذائية املرتبة الرابعة، أما ابلنسبة لبقية السلع املستوردة فتحتل املراتب األخرية، وميكن التفصيل يف ذلك كما 

 يلي:

 التجهيزات الصناعيةأوال: 

 (2018-2000يوضح الشكل التايل تطور الواردات من سلع التجهيز الصناعية خالل الفرتة ) 

 (2018-2000تطور الواردات من التجهيزات الصناعية خالل الفرتة ) (:03-3الشكل رقم )

 
 .(03-3من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم ) املصدر:

( حيث 2014-2000الواردات من التجهيزات الصناعية يف تزايد مستمر خالل طول الفرتة )نالحظ أن 
 2014مليون دوالر أمريكي سنة  18961مليون دوالر أمريكي إىل  3068تضاعفت ستة مرات فانتقلت من 

ت الوطنية يف بناء وهو ما يعكس حماوالت الدولة إلعادة االعتبار إىل قطاع الصناعة ابإلضافة إىل كثافة االستثمارا
       مقارنة بسنة %43.7بنسبة  2004اهلياكل القاعدية للبالد، حيث ارتفعت التجهيزات الصناعية سنة 

مليار دوالر أمريكي  1.91، وذلك راجع لنتائج برانمج اإلنعاش االقتصادي والذي خصص له مبلغ 2000
مقارنة بسنة  %53شهدت زايدة كبرية يف هذه الرتكيبة بنسبة  2008للتجهيز اهليكلي. كما نالحظ أن سنة 

إلجيابيات املرتتبة عن دخول اجلزائر كما ميكن تفسريه أيضا اب، نتيجة زايدة االستثمار يف املشاريع التنموية  2007
( 2014-2009. كما شهدت الفرتة )يف الشراكة األورو متوسطية وكذا حيوية القطاع الصناعي واملنشآت القاعدية

تزايد يف السلع التجهيزية بنسب مرتفعة ويعزى ذلك إىل كون سلع التجهيز الصناعية املتمثلة أساسا يف )جتهيزات 
قل األشخاص والسلع واآلالت األوتوماتيكية، آالت فرز أو غربلة أو فصل أو الغسيل وسحق اهلواتف، مركبات لن

وخلط أو عجن األرض وأجزاؤها( سلع غري متوفرة داخليا وعليه تعترب السوق اخلارجية كقناة إلشباع الطلب الداخلي 
قرار بنك اجلزائر بتخفيض ، ويرجع سبب ذلك إىل 2012على هذه السلع. ختلل هذه الفرتة اخنفاض واحد سنة 

 لكبح الواردات. %6سعر صرف الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي بنسبة 
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( فقد عكس املسار اجتاهه حنو االخنفاض، أين تراجعت واردات منتجات 2018-2015أما الفرتة )
مليون دوالر أمريكي  18961التجهيز الصناعية طيلة الفرتة حيث انتقلت واردات منتجات التجهيز الصناعية من 

مرتاجعا بنسبة  2016، واستمر االخنفاض سنة 2015مليون دوالر أمريكي سنة  17046إىل  2014سنة 
، ويعزى هذا الرتاجع إىل سياسة التقشف املنتهجة 2018سنة  %4، مث بنسبة 2017سنة  %9، وبنسبة 10%

تراجع املداخيل، فكان نتيجة ذلك تقلص كل من  من طرف السلطات اجلزائرية على إثر اهنيار أسعار النفط ومنه
 الواردات من احملركات النفاثة العنفية، احملركات املروحية التوربينية والواردات من مركبات نقل األشخاص والبضائع.

( فهي 04-3وابعتبار التجهيزات الصناعية حتتل حصة األسد من جمموع الواردات كما يبينه الشكل رقم )
من التغريات اليت تطرأ على إمجايل  %74ب السلع نصف املصنعة والسلع االستهالكية ما نسبته تفسر إىل جان

 (.2018من قيمة الواردات سنة  %29الواردات )حيث مثلت لوحدها 
 2018نصيب التجهيزات الصناعية من إمجايل الواردات سنة  (:04-3الشكل رقم )

 
 .(03-3من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم ) املصدر:

 اثنيا: املواد نصف املصنعة

 (:2018-2000ملصنعة خالل الفرتة )يوضح الشكل التايل تطور الواردات من السلع نصف ا

 (2018-2000تطور الواردات من السلع نصف املصنعة خالل الفرتة ) (:05-3الشكل رقم )

 
 .(03-3إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم ): من املصدر
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( 2014-2000من الشكل أعاله يتضح أن املواد نصف املصنعة أخذت منحى تصاعدي خالل الفرتة )
 2008(، مث بنمو متسارع تضاعف فيه قيمة املواد نصف املصنعة سنة 2006-2000بنمو متباطئ خالل الفرتة )

مليون دوالر أمريكي، وميكن  10014مليون دوالر أمريكي إىل  4934قلت من حيث انت 2006مقارنة بسنة 
وسعي اجلزائر لتوفري املستلزمات واألدوات  %26.7تفسري ذلك ابالرتفاع القياسي للناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

 2008الفرتة أزمة واليت تتطلبها قطاعات النشاط االقتصادي املختلفة، وقد ختلل هذه  الالزمة للتشغيل واإلنتاج
على  %0.6و %1.5بنسبة  2010، 2009نتج عنها اخنفاض طفيف يف حصيلة املواد نصف املصنعة سنيت 

العاملي، وذلك بنمو مستقر نوعا ما خالل  على التعايف السريع لالقتصادالرتتيب، لتعاود االرتفاع سريعا ما يدل 
مليون دوالر  12852الل فرتة الدراسة بقيمة خ 2014( لتسجل أعلى قيمة هلا سنة 2013-2010الفرتة )

األسواق أمريكي، بسب ارتفاع قيمة اخلشب وقضبان احلديد والصلب وهي أهم السلع نصف املصنعة املستوردة يف 
 الدولية يف مقابل اخنفاض أسعار املواد األولية اليت استغنت عنها الدول املصنعة ابستثناء البرتول.

 اثلثا: السلع الغذائية

 ار تطورها نستعني ابلشكل التايل:حتتل السلع الغذائية املرتبة الثالثة من تركيبة الواردات، ولتوضيح مس

 (2018-2000املواد الغذائية خالل الفرتة )استرياد تطور  (:06-3الشكل رقم )

 
 .(03-3: من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم )املصدر

( حيث يرتفع مث ينخفض 2018-2000السلع الغذائية متذبذب خالل الفرتة ) نالحظ أن الواردات من
من سنة ألخرى إال أنه ذو مسار تصاعدي، وميكن تفسري ذلك ابلتذبذب احلاصل يف أسعار هذه املواد يف األسواق 

مث  2002سنة  2741لتبلغ قيمة  2000مليون دوالر أمريكي سنة  2415العاملية، حيث سجلت ما قيمته 
ويعزى ذلك إىل اإلصالحات املتخذة واليت هتدف إىل  2002مقارنة بسنة  2003سنة  %9خنفضت بنسبة ا

ختفيض فاتورة االسترياد من الغذاء كتخفيض التعريفات اجلمركية ووضع تسهيالت مجركية، مث شهدت الفرتة 
سبة تطور قدرت بـ مليون دوالر أمريكي بن 7813قيمة  2008( ارتفاعا مستمرا لتبلغ سنة 2004-2008)
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وميكن تفسري ذلك إىل البحبوحة املالية اليت شهدهتا اجلزائر نتيجة تسجيل أسعار  2004مقارنة بسنة  %116
 22%بنسبة  2009، اخنفضت بعدها سنة %37بنسبة  2008النفط مستوايت قياسية حيث ارتفعت سنة 

 أسعار النفط ومنه اخنفاض العائدات املتأتية واليت ترتب عنها اخنفاض يف 2008على خلفية أزمة الرهن العقاري 
من  للتقليلمن هذا القطاع والالزمة لتغطية حصيلة الواردات، ابإلضافة إىل إلغاء احلكومة القروض االستهالكية 

 2012مليون دوالر أمريكي. مث اخنفضت سنة  9850مسجلة قيمة  2011فاتورة الواردات، لرتتفع جمددا سنة 
    مليون دوالر أمريكي قبل أن تعكس 11005قيمة  2014منحى تصاعدي بلغ ذروته سنة  ، لتأخذ%8بنسبة 

اجتاهها، وميكن تفسري ذلك بتفاقم األسعار العاملية للسكر بسبب نتيجة الظاهرة املناخية "النينو" اليت مست قارة 
 2016سنة  %25الغذائية بنسبة ، تراجعت املواد %4.2واليت جنم عنها اخنفاض اإلنتاج العاملي بنسبة  آسيا

ونتيجة ذلك ابشرت السلطات اجلزائرية ابملنع  2014أسعار النفط سنة  الهنياروالسبب يرجع  2014مقارنة بسنة 
اإلداري لبعض السلع الكمالية من االسترياد، إضافة إىل اخنفاض الواردات من احلبوب ومسحوق احلليب، لتتحسن 

          ؛ بسبب ارتفاع منتجات احلليب ومشتقاته بنسبة%2و %3مبعدل  2018، 2017بعدها سنيت 
التوايل، ابستثناء أسعار السكر  على %3.1و %3.2، وارتفاع أسعار احلبوب والزيوت الغذائية بنسبة 31.5%

حسب احصائيات منظمة األغذية والزراعة لألمم  %11.2بنسبة  2017اليت عرفت اخنفاضا حادا خالل سنة 
 املتحدة.

التطور املستمر للمواد الغذائية ينذر مبستقبل يهدد استقرار البالد من الناحية االجتماعية واالقتصادية  إن
كوهنا تكرس فكرة التبعية الغذائية للعامل اخلارجي، وعليه على السلطات اجلزائرية وضع التدابري الالزمة لتحقيق اكتفاء 

ية املخصصة للواردات مبالغ استرياد املواد الغذائية اليت تكبد امليزانذايت يف بعض السلع اليت من شأهنا ختفيض فاتورة 
 ضخمة.

 رابعا: السلع االستهالكية غري الغذائية

 (2018-2000خالل الفرتة ) السلع االستهالكية غري الغذائيةتطور  (:07-3الشكل رقم )

 
 (.03-3: من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم )املصدر
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من خالل الشكل أعاله نالحظ أن السلع االستهالكية )واليت تتكون أساسا من األدوية والسيارات السياحية( قد 
 2009( سنة %4(، مث تراجعت بنسبة طفيفة )2008-2000منت بوترية متباطئة نوعا ما خالل الفرتة )

إىل غاية سنة  2011تفاع سنة على إثر أزمة الرهن العقاري، لتعاود االر  2009واستمرت يف االخنفاض سنة 
بوترية متسارعة نظرا لكون هذه السلع مهمة يف تغطية احتياجات اجملتمع املتزايدة نتيجة ارتفاع الدخول  2014

           والزايدات السكانية، فهي تعزز املستوى املعيشي لألفراد إضافة إىل تفشي األمراض، مث تراجعت سنيت
على التوايل على إثر اهنيار أسعار النفط يف األسواق الدولية بداية من  %14و %16بنسبة  2016، 2015

، فقامت السلطات اجلزائرية ابتباع سياسة تقشفية وعليه اخنفضت الواردات من السيارات السياحية 2014منتصف 
، بنسبة 2018، 2017 أهنا عاودت االرتفاع سريعا سنةنتيجة إلزام كافة وكالء السيارات ابالستثمار حمليا، إال 

 تباعا. %15و 2%

 خامسا: املواد اخلام

مليون دوالر أمريكي خالل  1900أما املرتبة اخلامسة فهي للواردات من املواد اخلام، حيث مل تتعدى قيمتها 
 فرتة الدراسة، ابعتبار أن اجلزائر بلد يزخر ابملواد اخلام والثروات الطبيعية الالزمة القتصادها.

 سادسا: الطاقة

حتتل الطاقة الرتبة السادسة ضمن الرتكيبة السلعية للواردات، والشكل التايل يوضح تطورها خالل الفرتة 
(2000-2018:) 

 (2018-2000: تطور الطاقة خالل الفرتة )(08-3الشكل رقم )

 
 .(03-3: من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم )املصدر

مرات خالل الفرتة املدوسة وهو أمر مقلق يف ظل ما تتوفر  8الطاقة حوايل تضاعفت حصيلة الواردات من 
حسب احصائيات  2018سنة  %95عليه اجلزائر من ثروات طبيعية، فبالرغم من أهنا منتجة ومصدرة للنفط بنسبة 
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اقة يف ظل بنك اجلزائر، إال أهنا تستورد الواردات من الطاقة بكميات كبرية ويعزى ذلك لزايدة الطلب على الط
 األسعار املدعمة هلا.

 سابعا: سلع التجهيز الفالحي
تتذيل الواردات من التجهيز الفالحي هيكل الواردات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة ابلقطاع الفالحي 
وعملها على توفري الوسائل الالزمة للفالح سواء كانت عبارة عن آالت، أموال أو إصالحات لألراضي أو تقدمي 

 أبسعار فائدة منخفضة.للقروض 

 املطلب الرابع: تطور الرتكيب اجلغرايف للواردات اجلزائرية

 يوضح اجلدول التايل املناطق اجلغرافية املسيطرة على الواردات اجلزائرية: 

 (2018-2000تطور الواردات حسب التوزيع اجلغرايف خالل الفرتة ) (:04-3اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي 

 السنوات
دول االحتاد 

 األورويب
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 دون دول االحتاد األورويب
دول أوروبية 

 أخرى
أمريكا 
 اجلنوبية

آسيا دون 
 الدول العربية

الدول العربية دون 
 دول املغرب العريب

دول املغرب 
 العريب

دول 
 افريقيا

دول 
 احمليط

2000 5256 2194 603 142 599 144 52 119 64 
2001 5903 2125 636 269 579 179 72 85 92 
2002 6732 2485 757 385 943 366 127 87 127 
2003 7954 2242 855 567 1206 418 120 125 47 
2004 10097 3071 1097 1166 1952 525 169 175 56 
2005 11255 3506 1058 1249 2506 387 217 148 31 
2006 11729 3738 777 1281 3055 493 235 148 - 
2007 14427 5363 715 1672 4318 621 284 231 - 
2008 20985 7245 659 2179 6916 705 395 395 - 
2009 20772 6435 728 1866 7574 1089 478 350 02 
2010 20704 6519 388 2380 8280 1262 544 396 - 
2011 24616 6219 579 3931 8873 1760 691 578 - 
2012 26333 6160 1652 3590 9538 1555 807 741 - 
2013 28724 6965 1213 3466 10623 2414 1029 594 - 
2014 29684 8436 886 3815 12619 1962 738 440 - 
2015 25485 7363 1225 2822 11850 1918 680 359 - 
2016 22472 6249 936 2857 11709 1927 701 238 - 
2017 20298 5953 1910 3209 12369 1542 592 186 - 
2018 21009 5837 1542 3546 12369 1904 546 166 - 

 .: وزارة املالية، تقارير خمتلفة للمديرية العامة للجماركاملصدر
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ولتوضيح اجتاه الواردات حنو أهم املناطق اجلغرافية واألقاليم اجلغرافية، وحصته من إمجايل الواردات اجلزائرية 
 التايل:نستعني ابلشكل 

 (2018-2000التوزيع اجلغرايف للواردات خالل الفرتة ) (:09-3الشكل رقم )

 
 .(04-3: من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم )املصدر

ابالعتماد على الشكل أعاله نالحظ استحواذ االحتاد األورويب يف أغلب السنوات على نصف الواردات 
كما يوضحه   2018حىت سنة  2000املرتبة األوىل ابلنسبة للمناطق اجلغرافية األخرى من سنة اجلزائرية، وقد حازت 

(، ويرجع ذلك إىل التقارب اجلغرايف بني املنطقتني مما يسهل عملية التبادل التجارية وخيفض 09-3الشكل رقم )
فضال عن املزااي اجلمركية اليت تستفيد  التكاليف، وكذلك إىل التزايد يف أعداد الدول املنضمة إىل االحتاد األورويب.

املتوسط، وتعترب فرنسا أول ممول للجزائر يف  حتاد األورويب لدول البحر األبيضمنها اجلزائر واملقدمة من طرف اال
 حسب تقرير املديرية العامة للجمارك. هذه املنطقة تليها اسبانيا، أملانيا مث ايطاليا على الرتتيب
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 حصة االحتاد األورويب من الواردات ابلنسبة لباقي املناطق اجلغرافية (:10-3الشكل رقم )

 
 .(04-3: من إعداد الباحثة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم )املصدر

 %45وقد تناقصت حصة االحتاد األورويب من امجايل الواردات يف السنوات األخرية، حيث مثلت ما نسبته 
، نظرا لتوسيع اجلزائر لعالقاهتا 2001سنة  %59من إمجايل الواردات، بينما استحوذت على نسبة  2018سنة 

 مع الدول األخرى.

 2009كما نالحظ أن دول آسيا )واملتمثلة أساسا يف الصني، اهلند ومجهورية كوراي( حتتل املرتبة الثانية منذ سنة 
دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، حيث حازت على نسبة  (، متجاوزة04-3حسب معطيات اجلدول رقم )

وميكن تفسري ذلك ابرتفاع التعامالت معها يف ظل تزايد دور الصني يف متوين االقتصاد ، 2018سنة  26%
 وإقامة فروع لشركات كورية ابجلزائر.اجلزائري 

حمتلة املرتبة الثالثة، بعدما كانت  2018 سنة %13بينما مثلت دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية نسبة 
(، إذ تويل هذه املنطقة ويف مقدمتها الوالايت املتحدة 2008-2000حتوز على املرتبة الثانية خالل الفرتة )

( 09-3رقم ) الشكلاألمريكية اهتماما ابلسوق اجلزائرية كوهنا سوقا واعدا لتصريف فائض إنتاجها. واملالحظ من 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دون دول االحتاد األورويب من إمجايل الواردات حيث لنسب دول  الرتاجع املستمر

من إمجايل الواردات، ويعزى ذلك  %13فمثلت ما نسبته  2018أما سنة  2000سنة  %24كانت متثل نسبة 
 كما أسلفنا سابقا إىل توسيع اجلزائر لعالقاهتا مع الدول األخرى.

 .2018سنة  %8األوروبية األخرى يف املرتبة الرابعة بنسبة وأتيت الدول 

يتضح مما سبق تركز واردات اجلزائر يف الدول الصناعية املتقدمة وميكن تفسري ذلك من خالل حتليلنا السابق 
للرتكيبة السلعية للواردات اجلزائرية، حيث توصلنا إىل أن سلع التجهيز الصناعي، املوارد الغذائية واملواد نصف املصنعة 
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من إمجايل الواردات وهي سلع تتوفر عليها الدول الصناعية املتقدمة، وهو ما يتطلب التعامل  %74متثل ما نسبته 
 معها لتلبية هذا االحتياجات. وهو ما له آاثر سلبية على االقتصاد اجلزائري.

ا أما املناطق االقتصادية األخرى واملتمثلة يف بلدان املغرب العريب والبلدان العربية األخرى ودول إفريقي
لضعف اإلرادة السياسية لرؤساء هذه الدول يف ويعزى ذلك  %8فاحتلت املراتب األخرية حيث متثل يف جمموعها 

تفعيل النشاط التجاري إضافة إىل ضعف اهليكل اإلنتاجي هلذه الدول حيث ختتص يف إنتاج وتصدير املنتجات 
 والسلع األولية.

 :2019األربعة األوىل لسنة ويبني الشكل التايل أهم موردي اجلزائر لألشهر 

 2019أهم موردي اجلزائر خالل األشهر األربعة األوىل لسنة  (:05-3اجلدول رقم )
 إيطاليا أملانيا اسبانيا فرنسا الصني أهم املوردون

القيمة )مليون 
 دوالر أمريكي(

2963.90 1493.58 1130.58 1118.08 1113.72 

Source: Direction générale des douanes, statistiques de commerce extérieur de l’Algérie période quatre premiers 

mois 20019. 

 وميكن توضيح نسبة مسامهة كل دولة من إمجايل الواردات من خالل الشكل التايل:

 2019أهم موردي اجلزائر خالل األشهر األربعة األوىل لسنة  (:11-3الشكل رقم )

 
 .(05-3إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم ): من املصدر

مقارنة ابلدول األخرى  %28من خالل الشكل أعاله يتنني أن الصني تعترب املورد رقم واحد للجزائر بنسبة 
، حيث غزت املنتجات الصينية السوق 2015حيث انتزعت هذه املكانة من فرنسا املصدر التارخيي للجزائر سنة 

الصين

فرنسا

اسبانيا

ألمانيا

إيطاليا
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من أي منتج نريد اقتناءه وذلك ملا تتميز به سلعها من جودة  made in Chinaاجلزائرية فال تكاد ختلو عبارة 
وأسعار تنافسية. وعلى الرغم من سياسة الكبح اليت اختذهتا اجلزائر مبنع قائمة من السلع الكمالية من االسترياد إال 

 .تنافسيتها يف السوقفض والسبب هو أن صادرات الصني حنو اجلزائر مل تنخ

املورد رقم واحد يف اجلزائر واملستحوذ إىل حد  2014واليت اعتربت حىت سنة  %14تليها فرنسا بنسبة 
كبري على وارداهتا قبل أن ترتبع الصني على عرش املوردين، هو ما يقلق فرنسا واالحتاد األورويب بصفة عامة وفرنسا 

قرارا متعمدا لتقييد الواردات  2016رياد الذي فرضته اجلزائر سنة بصفة أخص، لدرجة اعتبار نظام رخص االست
األوروبية لفائدة الواردات الصينية، وهو عبارة عن رخص إدارية لكبح فاتورة الواردات الضخمة واليت قاربت سقف 

( حسب معطيات بنك اجلزائر( يف إطار سياسة التقشف %59.67) 2014مليار دوالر أمريكي سنة  60
 . وهي اليت متثل يف جمموعها دول االحتاد األورويب.%11ة. بعدها اسبانيا، أملانيا وإيطاليا بنسبة املتبع
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والواردات يف اجلزائر، وأتثري سعر  إىل حتليل اجتاهات سعر صرف الدينار اجلزائريسنتطرق يف هذا املطلب  
 الصرف وبعض املتغريات على الواردات اجلزائرية.

 املطلب األول: عالقة سعر الصرف ابلواردات

 .نتعرف يف هذا املطلب إىل العالقة اليت تربط سعر الصرف ابلواردات 
 أوال: الربط بين سعر الصرف والواردات

حيدث ارتفاع يف قيمة الواردات بداللة العملة احمللية مع ثباهتا  عند قيام الدولة بتخفيض قيمة الواردات 
ابلعملة األجنبية، هذا ما ينجر عنه احلد من الطلب على الواردات، فارتفاع األسعار احمللية للسلع املستوردة يؤدي 

وارداهتا الذي يوفره العامل من استريادها، فاجلزء األكرب من لتقليل إىل تناقص طلب املستهلكني عليها مما يدفعهم إىل ا
الغذائية، من هنا ال يتوقع  اخلارجي متثل سلعا ضرورية ال تنتج حمليا وال ميكن االستغناء عنها مثل: األدوية والسلع

 1من سياسة التخفيض أن تؤدي إىل اخنفاض الطلب احمللي على الواردات وإن ارتفعت أسعارها نتيجة التخفيض.

 صرف على الوارداتثر ختفيض سعر الاثنيا: أ

إن ختفيض الدولة لقيمة عملتها يؤدي إىل ارتفاع أسعار وارداهتا، فبعد ختفيض الدولة لقيمة عملتها فإن أي 
اخنفاض أو زايدة يف اإلنفاق على الواردات يتوقف على مرونة عرض وطلب السلع االستريادية هلذه الدولة، مبعىن أن 

ري املقابل له يف الصرف األجنيب يعتمد على املرونة السعرية للطلب على مدى االخنفاض يف حجم الواردات والتوف
 2الواردات، وتتمثل يف حالتني:

من لتقليل املرونة السعرية للواردات تساوي الصفر: يف هذه احلالة ال يكون لسياسة التخفيض فعالية يف ا .1
بلد لن تتأثر بتخفيض قيمة ابلعملة احمللية( للالواردات، وعليه فإن قيمة الفاتورة اإلمجالية للواردات )مقومة 

 ؛العملة
املرونة السعرية للواردات أقل من الواحد: يف هذه احلالة تنخفض الواردات، وكنتيجة تنخفض الفاتورة  .2

 االمجالية للواردات.

                                                           
        ة ماجستري يف علوم (، مذكر 2014-1990دراسة قياسية ) –خدجية بلبيوض، أثر ختفيض قيمة العملة على التوازن االقتصادي اجلزائري  - 1

 .132 ، ص2016/2017التسيري، ختصص جتارة وإدارة األعمال الدولية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، 
 .181 ، ص1991فرنسيس جريونيالم، ترمجة حممد غرير وحممد سعيد القافري، االقتصاد الدويل، منشورات جامعية قاربونيس بنغازي، ليبيا،  - 2

 الثالثاملبحث 
 دية على الوارداتأتثري تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري وبعض املتغريات االقتصا
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 اثلثا: شروط فعالية ختفيض سعر الصرف ابلنسبة للواردات

 1من للواردات ما يلي: للتقليلمن شروط فعالية التخفيض 

 مرونة كافية للطلب احمللي على الواردات .1

سعرية كبرية، أي أن  رونةجيب أن يتمتع طلب الوحدات االقتصادية احمللية على السلع األجنبية املستوردة مب
   املرونةليها، وكلما كانت عالطلب  الزايدة يف أسعار السلع يؤدي إىل اخنفاض اإلنفاق االستريادي هلا، وابلتايل

ة تضعف أو تنعدم إذا توافرت الواردات، لكن هذه املرون عالية، كلما كانت النتائج إجيابية ابخنفاض أكرب يف حجم
 :إحدى أو كل العوامل التالية

عا استهالكية كانت سل  فإذا : اليت تتوقف على مدى أمهية هذه السلع لدى املقيمني،طبيعة السلعة املستوردة .أ
    تمر رغم ارتفاعالطلب يس ستغناء عنها كالسلع الغذائية واألدوية وغريها، فإنضرورية ويصعب اال

واد اخلام وكذا السلع الوسيطية كالوقود، وامل  :نفس النتيجة إذا كانت السلع املستوردة هي مواد أولية، أسعارها
. وتزداد هذه املرونة  تخفيضاخنفاض الطلب عليها عقب الوالرأمسالية الضرورية لإلنتاج الوطين، وال يتوقع 

 ؛اليت يسهل ختفيف استهالكها كلما كانت السلع املستوردة من السلع
الطلب على الواردات  نةإذا كان الطلب على السلع املستوردة ال خيضع فقط لتغريات السعر، حيث تقل مرو  .ب

 واقتناؤهايها، مستهلك إذا كانت سلعا تفاخرية، ويكون الطلب على هذه السلع نتيجة خلل يف سلوك
لطلب عليها جلودهتا خيضع ا يكون نتيجة الرتفاع أسعارها وندرهتا. نفس الشيء ينطبق عند السلع اليت

ملرونة قد يتم التقليل من اكما أن هذه   .والكفاءة يف إنتاجها، فيزداد هذا الطلب حىت وإن ارتفعت أسعارها
خول األفراد، فيزداد معها امليل دعوائد فيه وزايدة زايدة ال فعاليتها عندما يؤدي انتعاش القطاع التصديري إىل

 ؛احلدي لالسترياد
 متتع اجلهاز اإلنتاجي احمللي بدرجة إحالل كبرية .2

ا أرخص مثنا، وكلما كانت  عند قبول األفراد إحالل وارداهتم الرتفاع أسعارها بسلع حملية بديلة ومثيلة هلا ألهني
  تبطة ابملرونة السعريةهذا اإلحالل مر  الطلب على الواردات، وسعةهذه الدرجة كبرية كلما أدى إىل اخنفاض 

اجلهاز اإلنتاجي بقصور يف تلبية احتياجات السوق  لكن عملية اإلحالل تواجهها صعوبة إذا ما متيز، للواردات
لتمويل وصعوبة املوارد، ابإلضافة إىل تنافس املنتجني عليها، وقلة ا احمللية من السلع البديلة، وهذا انتج عن ندرة

وانتقاهلا، كل هذا يؤدي إىل استمرار الطلب على الواردات لتالشي الفارق بني أسعار  اإلحالل بني عوامل اإلنتاج
 هذه الشروط غالبا ما ال تتحقق يف الدول النامية، فتقل فعالية التخفيض ألن أغلب الواردات .والبدائل هلا الواردات

حمليا، وحاجة  عنها، ابإلضافة النعدام أو قلة بدائلها استثمارية ال ميكن االستغناءهي سلع استهالكية أو وسيطية أو 
                                                           

 .121نان لعروق، مرجع سابق، صح - 1
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احمللي، وصعوبة انتقال عوامل اإلنتاج  اإلنتاج الوطين إىل مواد نوعية ذات صفات صعبة التوفري يف البدائل من اإلنتاج
 املوجودة يف السلع البديلة.

 مرونة العرض اخلارجي للواردات .3
       الدول املصدرة للسلع واليت قامت بتخفيض قيمة عملتها برد فعل قد يعكس أثر هذاقد تقوم 

التخفيض، وذلك من خالل اعتمادها على سياسة مضادة هلذت التخفيض، ما ينتج عنه زايدة الواردات 
ة ابتباع بدال من ختفيضها كون قيمة أسعارها مل تتغري ابلعملة احمللية، ومن أجل مواجهة ذلك تقوم الدول

تطبيق نظام اإلعاانت من خالل تقدمي عدة أساليب من بينها نظام اإلعاانت ونظام اإلغراق، حيث ميكن 
عدة مزااي نقدية أو عينية للمصدرين من أجل تدعيم القدرة التصديرية لقطاعات معينة. فنظام اإلغراق يعين 

تاجها أو سعر أقل من أسعار املنافسني يف بيع السلع احمللية يف األسواق اخلارجية بسعر يقل عن نفقة إن
 1األسواق اخلارجية أو بسعر يقل عن سعر بيعها يف السوق احمللي. 

 اتاملطلب الثاين: أتثري تقلبات سعر الصرف الدينار اجلزائري على الوارد
 والواردات. سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل حتليل العالقة بني سعر صرف الدينار اجلزائري

على الواردات اجلزائرية  أجل تتبع أتثري تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكيمن 
 نستعني ابجلدول التايل:

-2000الل الفرتة )أتثري تقلبات سعر الصرف الدينار اجلزائري على الواردات خ (:12-3الشكل رقم )
2019) 

 
 .(02-3( واجلدول رقم )01-3)من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم  املصدر:

                                                           
 –1980رتة مجال بوزكري وتراري جماوي احلسني، دراسة العالقة السببية بني تغري سعر الصرف وحجم الواردات يف اجلزائر )دراسة حتليلية وقياسية للف - 1

 .369ص  ،2019، جامعة طاهري حممد، بشار، ديسمرب 03، العدد 05(، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

الواردات $/سعر صرف دج



 صرف الدينار اجلزائري على الواردات دراسة حتليلية قياسية ألثر تقلبات سعرـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثالفصل 
 

- 144 - 
 

نالحظ من الشكل أعاله أن التخفيضات املستمرة لسعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر أمريكي 
 2009سنة  %12كان هلا أثر حمدود على الواردات اجلزائرية، حيث أن ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري بنسبة 

، وهي نسبة قليلة مقارنة ابلتخفيض يف قيمة العملة وذلك ابعتبار %2صاحبه اخنفاض يف إمجايل الواردات بنسبة 
، كما أن ختفيض 2008أن هذا التخفيض كان هبدف محاية االقتصاد الوطين من آاثر األزمة املالية العاملية لسنة 

       (، صاحبه اخنفاض يف قيمة الواردات بنسب2018-2015سعر صرف الدينار اجلزائري خالل الفرتة )
متفاوتة، ويعزى االخنفاض يف الواردات إىل سياسة التقشف املتبعة من طرف السلطات النقدية على إثر األزمة 

، يف حني أن اهلدف الرئيسي للتخفيض املستمر لقيمة العملة هو الرفع من حصيلة اجلباية 2014النفطية لسنة 
ن أجل التخفيف من حدة األزمة النفطية، وعلى الرغم من أن العالقة بني سعر صرف الدينار اجلزائري البرتولية م

والواردات خالل هذه الفرتة طردية مثلما تنص عليه النظرية االقتصادية، إال أن هذا التأثري حمدود كون أن سياسة 
 من الواردات.لتقليل التخفيض مل يكن اهلدف األساسي من ورائها ا

وما ميكن مالحظته من الشكل أيضا أن األثر اإلجيايب مل يكن حمققا يف أغلب السنوات، حيث أن ختفيض  
صاحبة ارتفاع يف الواردات بنسبة  2000مقارنة بسنة  %6و %3بنسبة  2002-2001سعر الصرف سنيت 

وبنسبة  2005سنة  %2وختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي بنسبة ، %21و 7%
على التوايل، وعند ختفيض قيمة العملة خالل  %4و %11صاحبه ارتفاع يف الواردات بنسبة  2010سنة  2.4%

 .%9، و%7، %10ارتفعت الواردات بنسبة  %1، %2، %6( بنسبة 2014-2012الفرتة )

-2000رتة )املطلب الثالث: تطور الواردات اجلزائرية تبعا لبعض املتغريات االقتصادية خالل الف
2019.) 

 نقوم يف هذا املطلب بتحديد أتثري الناتج احمللي اإلمجايل وأسعار النفط على الواردات 

 (2019-2000أوال: أتثري الناتج احمللي اإلمجايل على الواردات اجلزائرية خالل الفرتة )

ابالستعانة ابلدراسات السابقة وانطالقا من دراستنا حملددات الطلب على الواردات، فإن الدخل يعترب من 
الواردات، وحسب النظرية االقتصادية فإن العالقة بينهما طردية، وملعرفة أتثري الدخل )ممثال  العوامل املؤثرة يفأهم 

 ستعني ابلشكل التايل:ابلناتج احمللي اإلمجايل( على الواردات يف اجلزائر ن
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-2000أتثري الناتج احمللي اإلمجايل على حصيلة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) (:13-3الشكل رقم )
2019) 

 
 .: من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات البنك الدويلاملصدر

اإلمجايل والواردات طيلة الفرتة يتضح من الشكل أعاله أن هناك تطابق يف اجتاه كل من الناتج احمللي 
-2000(، حيث نالحظ أن هناك منو متسارع يف معدالت الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة )2000-2016)

(، وهو ما انعكس إجيااب على حصيلة الواردات نتيجة اليسر املايل احملقق على إثر ارتفاع أسعار النفط وتطبيق 2008
بنسبة  2009إىل زايدة االستثمارات األجنبية، وقد اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل سنة املخططات االقتصادية إضافة 

واليت اجنر عنها اهنيار أسعار النفط بنسبة  2008، وتراجع معه حصيلة الواردات بسبب أزمة الرهن العقاري 20%
عاملية، واستمرا يف االرتفاع بسبب تعايف االقتصاد من آاثر األزمة ال 2010، ليعاودوا االرتفاع جمددا سنة 35%

مليار دوالر أمريكي  213.81حيث سجل الناتج احمللي اإلمجايل قيمة  2015مسجالن أعلى قيمة هلما سنة 
مليار دوالر أمريكي، ويعزى ذلك إىل تطبيق برانمج اإلنعاش االقتصادي اخلماسي  58.58وسجلت الواردات 

ري والذي كان له أثر يف بعث النشاط االقتصادي، ليعكس مليار دينار جزائ 511والذي خصص له أكثر من 
 %12واخنفضت معه الواردات بنسبة  %22بنسبة  2015الناتج احمللي اإلمجايل اجتاهه حنو االخنفاض سنة 

نتيجة ركود قطاع احملروقات بسبب زايدة انتاجه مقابل االخنفاض يف الطلب  2016واستمر االخنفاض حىت سنة 
 فر عن أزمة نفطية.عليه، وهو ما أس

( فنالحظ عالقة عكسية بني الناتج احمللي اإلمجايل وحصيلة الواردات، فعلى 2019-2017أما الفرتة )
الرغم من ارتفاع معدالت الناتج احمللي اإلمجايل نتيجة عودة ارتفاع أسعار النفط، فإن الواردات واصلت االخنفاض 

هبدف كبح فاتورة الواردات الضخمة  2017السلع الكمالية يف سنة  يف قيمتها وذلك بسب قرار املنع اإلداري لبعض
شهدت اخنفاض  2019لقة ببعض السلع كاإلمسنت واحلديد، إال أن سنة من االسترياد وفرض رخص االسترياد املتع
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جة اخنفاض تراجع العوائد النفطية نتيوذلك بسبب يف قيمة الناتج احمللي اإلمجايل مصحواب ابخنفاض يف قيمة الواردات 
 أسعارها يف األسواق الدولية.

 (2019-2000: أتثري أسعار النقط على الواردات اجلزائرية خالل الفرتة )اثنيا

 :(2019-2000أتثري أسعار النفط على حصيلة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة )يوضح الشكل التايل  

 (2019-2000أتثري أسعار النفط على حصيلة الواردات اجلزائرية خالل الفرتة ) (:14-3الشكل رقم )

 
 .منظمة األوبك: من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املصدر

سبتمرب  11بسبب أحداث  2001سنة  %16نالحظ من الشكل أعاله أن تراجع أسعار النفط بنسبة 
اليت استهدفت برجي التجارة العاملية يف نيويورك أين تدهورت معدالت النمو االقتصادي العاملي فاجنري عنه  2001

 .%8اخنفاض يف الطلب على النفط وصاحبه ارتفاع يف الواردات اجلزائرية بنسبة 

ويعزى ذلك ( 2008-2002الل الفرتة )شهدت ارتفاعا مستمرا خ حصيلة الواردات كما نالحظ أن
ة الطلب انتعاش أسواق النفط وزايدللوفرة املالية اليت حتققت خالل هذه الفرتة نتيجة ارتفاع أسعار النفط على إثر 

 عليه يف األسواق الدولية.

 يةعلى إثر األزمة املالية العامل %35اهنارت فيها أسعار النفط حيث سجلت تراجع بنسبة  2009أما سنة 
إىل  2009و 2008أين أدى االخنفاض الكبري يف معدالت النمو االقتصادي العاملي خالل سنيت  2008لسنة 

ويعزى ذلك  %1.8اخنفاض يف معدالت الطلب على النفط، وقابل ذلك اخنفاض طفيف فقط يف الواردات بنسبة 
أن ليس لديها بديل حملي مث سرعان ما  كون أن السلع املستوردة هي سلع أساسية ال ميكن االستغناء عنها ابعتبار

 .2012إىل غاية  2010أسواق النفط انتعاشها سنة  استعادت
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، وابلرغم من هذا الرتاجع نتيجة زايدة 2014إىل غاية  2013مث عكست أسعار النفط مسارها سنة 
والناتج أساسا عن ارتفاع  اإلنتاج النفطي بعد رفع العقوابت على إيران، فإن حصيلة الواردات سجلت ارتفاعا معتربا

 أسعار املواد الغذائية األساسية وارتفاع الطلب على السلع األجنبية املعمرة.

    بسبب األزمة النفطية، وصاحبه اخنفاض يف 2016و 2015واستمر تراجع أسعار النفط سنيت 
نتيجة نقص الطلب العاملي على النفط خاصة من  2015سنة  %48.6الواردات، حيت هتاوت األسعار بنسبة 

طرف الصني والوالايت املتحدة األمريكية )أكرب مستوردي النفط(، أين شهدت هذه األخرية طفرة يف انتاج النفط 
الصخري وهو ما مكنها من االعتماد على انتاجهم احمللي واالستغناء عن النفط املستورد يف ظل زايدة العرض من 

مليون برميل  2.06إىل  2015ف السعودية ودول من خارج منظمة األوبك حيث وصل فائض العرض عام طر 
وهو ما عمق من األزمة، وهذا ما أجرب اجلزائر على تطبيق سياسة  2014مليون يف اليوم سنة  1يف اليوم مقابل 

 تقشفية.

ت اليت عقدهتا منظمة األوبك نتيجة االجتماعا 2018، 2017ونالحظ عودة انتعاش أسعار النفط سنيت 
وإىل غاية سنة  2017وأقرت من خالهلا ختفيض إنتاج النفط، إال أن الواردات اجلزائرية استمرت يف الرتاجع سنة 

كون أن السلطات العامة أبقت على سياسة التقشف وتبنت إىل جانب ذلك قرار املنع اإلداري لبعض   2019
مقارنة  %9نتيجة اخنفاض أسعار النفط بنسبة  2019يلة اجلباية النفطية سنة إضافة إىل تراجع حصاملواد الكمالية، 

 واليت تعترب مصدر رئيسي لتمويل الواردات. 2018بسنة 
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ورغم تنوع املناهج سنقوم يف هذا املبحث بقياس أثر سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات اجلزائرية، 
نهجية حديثة تتمثل يف منوذج االحندار الذايت لإلبطاء قياسية، قمنا بتطبيق مية املستخدمة يف تقدير النماذج الالقياس

 واليت تالئم دراستنا. ARDLالزمين املوزع 

 ARDLمدخل إىل منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع : األولاملطلب 

أحد أساليب النمذجة الديناميكية املشرتك اليت شاع االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع يعد منوذج  
 استعماهلا يف األعوام األخرية.

 ARDL االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزعالتعريف بنموذج أوال: 

 Pesaranمث طورها  1999سنة  Shinو Pesaranألول مرة من طرف  ARDLمت تقدمي منوذج 
ع مناذج التكامل املشرتك ، يتميز منوذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع بعدة مزااي مقارنة م2001وآخرون سنة 

بغض النظر عما إذا كانت املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل،  ARDLميكن تطبيق منوذج  حيث األخرى،
 ARDLالدرجة صفر أو متكاملة جزئيا. وبينما تكون مناذج التكامل املشرتك حساسة حلجم العينة، فإن اختبار 

عامة تقديرات غري متحيزة للنموذج طويل  ARDLمناسب حىت إن كان حجم العينة صغري. كما توفر تقنيات 
 1حىت عندما تكون بعض املؤشرات الرجعية داخلية. tإحصائية و  األمد

  ARDL االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع اثنيا: منهجية

 تتلخص املنهجية املستخدمة يف هذه الدراسة يف اتباع اخلطوات التالية:

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية .1

كمرحلة أوىل نقوم ابختبار استقرار السالسل الزمنية وهو شرط من شروط التكامل املشرتك. وتعد اختبارات 
وكذا معرفة  السالسل الزمنية، ومعرفة اخلصائص اإلحصائية استقراريةجذور الوحدة أهم طريقة يف حتديد مدى 

لر املطور فو  ياختبار ديكاستخدام خصائص السالسل الزمنية حمل الدراسة من حيث درجة تكاملها. لقد مت 
                                                           

1 - khallout Manet, Khallout Allaoua, the impact of the parallel exchange market premium on economic growth in 

Algeria, an application of Auto-Regressive Distributed LAG: (ARDL) Bound Testing Approach, Journal of 

Financial, Accounting and Managerial Studies, volume 07, n° 01, university Larbi Ben M’hidi, Oum el Bouaghi, 

june 2020, p649. 

 الرابعاملبحث 
-2000فرتة )قياس أثر تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات خالل ال

2019) 
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Augmented Dickey Fuller  واختبار فيليب بريونPhillips-Perron  الختبار وجود جذر الوحدة أو
االستقرارية يف مجيع املتغريات حمل الدراسة، هذا االختبار يفحص فرضية العدم أبن املتغري املعين حيتوي على جذر 

 1املتغري املعين ال حيتوي على جذر الوحدة اي انه مستقر. الفرضية البديلة أبنمقابل الوحدة أي أنه غري مستقر، 

 اختبار احلدود  .2

والختبار مدى حتقق عالقة التكامل  هي اختبار وجود تكامل مشرتك، ARDLاخلطوة األوىل يف منهجية 
منوذجا حديثا الختبار مدى حتقق العالقة التوازنية  Pesaranيقدم  (UCEM)إطار  املشرتك بني املتغريات يف

غري املقيد، وتعرف هذه الطريقة ابختبار احلدود، ونظرا ألن املتغريات   ظل منوذج تصحيح اخلطأ بني املتغريات يف
( (UCEMاملتغريات طبقا ملنهج  هذهحمل الدراسة عبارة عن أربع متغريات، فإن إجراء اختبار التكامل املشرتك بني 

تصحيح اخلطأ غري املقيد لكل متغري من املتغريات على اعتباره متغري اتبع من خالل  منوذجيتم من خالل تقدير 
 2النماذج التالية:

 R = f (M, GDP, OP)النموذج الثاين:   M = f (R, GDP, OP)النموذج األول: 

  OP = f (R, GDP, M)النموذج الرابع:  GDP = f (R, M, OP)النموذج  الثالث: 

 3على الفرضيات التالية: ARDLوآخرون يف منوذج  Pesaranالتكامل املشرتك حسب  يعتمد

[
𝑯𝟎: 𝝅𝟏 = 𝝅𝟐 = 𝝅𝟑 = 𝝅𝟒 = 𝝅𝟓 = 𝝅𝟔 = 𝝅𝟕 = 𝟎
𝑯𝟏: 𝝅𝟏 ≠ 𝝅𝟐 ≠ 𝝅𝟑 ≠ 𝝅𝟒 ≠ 𝝅𝟓 ≠ 𝝅𝟔 ≠ 𝝅𝟕 ≠ 𝟎

] 

 4حيث:

 لصفر؛امجيعها : معلمات مستوايت املتغريات املشرتكة املتباطئة تساوي 0Hفرضية العدم 

 : مبعىن عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل.1Hالفرضية البديلة 

                                                           
الذايت للفجوات  بدر الدين طاليب وإبراهيم برقوقي، منذجة قياسية لتأثري سعر الصرف على املتغريات الكلية لالقتصاد اجلزائري ابستخدام منوذج االحندار - 1

ديسمرب  ، مدرسة الدراسات العليا التجارية، تيبازة،02، العدد 15(، جملة العلوم التجارية، اجمللد 2014-1980خالل الفرتة ) ARDLالزمنية 
 .251ص  ،2016

، العدد 1، جملة حوليات جامعة اجلزائر ARDLيف إطار منوذج  (2016-1970اجلزائر خالل الفرتة )حمددات البطالة يف نور الدين بولكور،  - 2
 .454ص ، 2018، اجلزائر، جوان 01 ، جامعة اجلزائر32

3 - Louafi Hakima, Hadidi Adem, economic development and social spending a standard study using the ARDL 

model during the period (1970-2016), journal of business administration and economic studies, volume 06, n° 01, 

university Zian Achour, Djelfa, 2020, p 100. 
، جامعة آكلي 19، مجلة معارف، العدد ARDLطهراوي، دراسة قياسية ألثر النشاط النقدي على التضخم في الجزائر باستخدام منهجية  فريد - 4

 .377، ص 2015محند أولحاج، البويرة، ديسمبر 
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لذلك فإن رفض أو قبول فرضية العدم يعتمد على مقارنة ، غري املعياري  Fويتبع هذا االختبار توزيع فيشر 
حيث يتكون اجلدول من معني،        ن احلدود احلرجة عند مستوى معنوية احملسوبة ابلقيم اجلدولية ضم Fالقيمة 

، I(0)اليت تفرتض أن املتغريات متكاملة من الدرجة  )Critical Bounds Lower(قيمة احلد األدىن حدين: 

فإذا كانت  .I(1)اليت تفرتض أن املتغريات متكاملة من الدرجة  )Upper Critical Bounds(وقيمة احلد األعلى 
upper critical>FcalF  وقبول الفرض البديل أي وجود تكامل مشرتك، وإذا كانتيتم رفض فرضية العدم  lower<FcalF

critical يتم قبول فرضية العدم )عدم وجود تكامل مشرتك(، أما إذا وجد أن: upper critical<Fcal<Fcriticallower F 
1 يف هذه احلالة يعترب االختبار غري حمسوم )منطقة الشك(.

 

 ARDLتقدير منوذج التوازن يف املدى الطويل ابستخدام منوذج  .3

بعد التأكد من وجود عالقة وحدة التكامل املشرتك بني املتغريات يتم قياس العالقة طويلة األمد يف إطار 
واملعادلة أدانه متثل  2قدرات املعلمات يف األجل الطويل.تتضمن هذه املرحلة احلصول على م ،ARDLمنوذج 
 3يف املدى الطويل: ARDLمنوذج 

𝑙𝑛𝒀𝒕 = 𝜶𝟎 + ∑ 𝜶𝟏𝑙𝑛𝒀𝒕−𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

+ ∑ ∑ 𝜷𝒊𝒋𝑙𝑛𝑿𝒋,𝒕−𝒊

𝒎

𝒊=𝟎

𝒌

𝒋=𝟏

+ 𝝁𝒕 

 ARDL االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع منوذج تصحيح اخلطأ وفق منهجية .4

       بعد كشف اختبار احلدود على وجود عالقة تكامل مشرتك، فمن الضروري تقدير منوذج تصحيح  
اخلطأ، لتحليل وتشخيص معامل سرعة تعديل العالقة، حيث تشري الدراسات إىل أن هذا املعامل يؤكد وجود عالقة 

 4 ومنوذج تصحيح اخلطأ يكتب ابلشكل التايل: ،سليب ومعنوي كانالتكامل املشرتك ما بني املتغريين إذا  

∆𝒀𝒕 = 𝜶 + ∑ 𝜸𝒊∆𝒀𝒕−𝒊

𝒑−𝟏

𝒊=𝟏

+ ∑ ∑ 𝜷𝒊𝒋∆𝑿𝒋,𝒕−𝒊

𝒂−𝟏

𝒊=𝟎

𝒌

𝒋=𝟏

− 𝝋𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 

                                                           
 –ائر حممد بن مرمي، دور االستقرار السياسي كعامل أساسي إىل جانب املتغريات االقتصادية الكلية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلز  - 1

ميية للدراسات (، جملة األكاد2016-1987خالل الفرتة ) ARDLدراسة قياسية ابستخدام منوذج االحندار الذايت ذي الفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة 
 .63، ص 2018، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 20االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 .455ص مرجع سابق، ، ARDLيف إطار منوذج  (2016-1970اجلزائر خالل الفرتة )حمددات البطالة يف  ،نورالدين بوالكور - 2
3 - Melih Ozcalik, money demand function in Turkey: an ARDL Approach, journal of socialand Economic Research, 
n° 27, Selcuk University, Turkey, april 2014, p 367. 

كأحد تطبيقات القياس االقتصادي، امللتقى  ARDLمداخلة بعنوان منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة  ،مقرانحممد نسيمة جلويل و  - 4
      واالتصال، املركز اجلامعي بلحاج الثاين حول تطبيقات القياس لالقتصادي والنمذجة املالية يف ظل البياانت الضخمة وتكنولوجيا االعالمالوطين 

 .11-10 :، ص ص2019نوفمرب  14-13بوشعيب، عني متوشنت، 
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إىل متغري األخطاء العشوائية )البواقي( الناجتة عن تقدير العالقة يف املدى الطويل  𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏حيث يشري 
 متخلفة زمنيا بفرتة إبطاء واحد، ويشري إىل معامل سرعة التعديل.

 تشخيص النموذج. 5

تقدير ينبغي التأكد من جودة أداء هذا النموذج، الاملختار الستخدامه يف  ARDLقبل اعتماد منوذج  
 1وذلك إبجراء االختبارات التشخيصية التالية:

  اختبار مضروب الجرانج لالرتباط التسلسلي بني البواقيLM Test؛ 
  اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائيةJaque – Bera؛ 
  الذايت  ابالحنداراختبار عدم ثبات التباين املشروطARCH؛ 
  اختبار مدى مالئمة حتديد النموذج املقدر من حيث الشكل الدايلRamsey – Reset؛ 
  لكي نتأكد من خلو البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة من وجود أي تغريات هيكلية فيها ال بد من و

وكذا اجملموع  CUSUMك مثل اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة استخدام أحد االختبارات املناسبة لذل
ويعد هذان االختباران من أهم االختبارات  CUSUM of squaresالرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة 

يف هذا اجملال ألنه يوضح أمرين مهمني ومها: تبيان وجود أي تغري هيكلي يف البياانت، ومدى استقرار 
ات طويلة األمد مع املعلمات قصرية األمد. ويتحقق االستقرار اهليكلي للمعامالت املقدرة وانسجام املعلم

لصيغة تصحيح اخلطأ لنموذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة، إذا وقع الشكل البياين الختبارات 
 2.%95داخل احلدود احلرجة عند مستوى  CUSUM of squaresو CUSUMكل من 

 ARDL االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع خصائص منوذجاثلثا: 

 3يتميز هذا النموذج ابخلصائص التالية: 

ملستوى، قد تكون مستقرة اأنه ال يشرتط ان تكون السالسل الزمنية مستقرة من نفس  االختبارما مييز هذا  .1
 االختبارلوحيد لتطبيق هذا اعند املستوى األول أو متكاملة من الدرجة األوىل أو خليط من اإلثنني. الشرط 

توى الثاين ال عند املس هو أن ال تكون مستقرة عند املستوى الثاين، ألنه يف ظل وجود متغريات متكاملة
 وآخرون؛ Pesaranاملقدمة من قبل  Fميكن تفسري قيم إحصائيات 

                                                           
 .455مرجع سابق، ص  ،ARDLيف إطار منوذج  (2016-1970اجلزائر خالل الفرتة )حمددات البطالة يف  ،نورالدين بوالكور - 1

، جملة العلوم االحصائية، العدد ARDL(، يف إطار منوذج 2016-1970حمددات االدخار العائلي يف اجلزائر خالل الفرتة ) ،نورالدين بوالكور - 2
 .54، ص 2019، املعهد العريب للتدريب والبحوث االحصائية، األردن، ديسمرب 09

 
(، أطروحة دكتوراه يف العلوم 2015-1990حمددات االستثمار اخلاص يف اجلزائر وآاثره على التنمية االقتصادية دراسة قياسية ) ،ةأحالم خليف - 3

 .225-224، ص ص: 2018/2019التجارية، ختصص العلوم املالية، جامعة حيي فارس، املدية، 
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 تتمتع خبصائص أفضل يف حالة السالسل الزمنية القصرية مقارنة ابلطرق األخرى؛ .2
     ن منوذج اإلطارجمموعة من البياانت م أفضلالعدد الكايف من فرتات التخلف الزمين للحصول على  .3

التشخيص  ختباراتاالنتائج للمعلمات يف األمد الطويل وأن  أفضليقدم  ARDLالعام، كما أن منوذج 
 عليها بشكل كبري؛ االعتمادميكن 

ميكن هذا النموذج من فصل أتثريات األجل القصري عن األجل الطويل، حيث نستطيع من خالل هذه  .4
املديني الطويل والقصري يف نفس املنهجية حتديد العالقة التكاملية للمتغري التابع واملتغريات املستقلة يف 

املعادلة، ابإلضافة إىل حتديد حجم أتثري كل من املتغريات املستقلة على املتغري التابع، وتعدي معلماته املقدرة 
. ولتحديد طول فرتات اإلبطاء املوزعة نستخدم عادة معياريني مها اتساقايف املدى القصري والطويل أكثر 

 ؛AICو SCطول الفرتة اليت تبين قيمة كل من  اختيارحيث يتم  Schwarzومعيار  Akaikeمعيار 
عالوة على ذلك، تعاين النماذج التقليدية الختبارات التكامل املشرتك من مشكلة النمو الداخلي، يف حني  .5

التمييز بني املتغري التابع واملتغريات التفسريية والقضاء على املشاكل اليت قد  ARDLتستطيع طريقة منوذج 
 واالستعمالالذايت والنمو الداخلي. كما يقدم تقديرا غري متحيز وذي كفاءة،  االرتباطتطرأ بسبب وجود 

 هو ان يستند على إطار املعادلة الواحدة. ARDLاألكثر مالئمة لنموذج 

 النتائج وحتليل القياسية الدراسة: الثايناملطلب 

نقوم بدراسة قياسية لتشخيص بعد التعرض يف اجلانب النظري للمسار التارخيي لسعر الصرف والواردات 
طبيعة العالقة بينهما بتطبيق منوذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع ويستخدم هذا النموذج الختبار التكامل املشرتك 

 وحتديد العالقة التوازنية طويلة األجل.

ر صرف الدينار اجلزائري على الواردات اجلزائرية وانطالقا من النظرايت االقتصادية من أجل قياس أثر سع
الصرف،    الواردات هي سعر العوامل املؤثرة يفالكلية، ابإلضافة إىل الدراسات السابقة واليت تشري يف أغلبها أن أهم 

حماوالت تضمنت استخدام صيغ خمتلفة  الناتج احمللي اإلمجايل، أسعار النفط، الصادرات واألسعار النسبية. وبعد
النموذج، حيث  وكذلك مت ادراج العديد من املتغريات التفسريية فقد تبني لنا اختيار ثالث متغريات تفسريية لتقدير 

( وهو املتغري التابع وسعر Mنستخدم يف دراستنا القياسية املتغريين األساسني املتمثلني يف الواردات ونرمز هلا ابلرمز )
( ومت اختيار كل من متغري الدخل معرب عنه ابلناتج احمللي اإلمجايل ونرمز له ابلرمز Rصرف ونرمز له ابلرمز )ال
(GDP( ومتغري أسعار النفط العاملية ونرمز له ابلرمز )OP حيث يفرتض أهنا حتسسن من كفاءة األساليب )

(، ومين كتابة معادلة الواردات وفق 2019-1980القياسية، وهي عبارة عن بياانت سنوية للفرتة املمتدة من )
 الصيغة التالية:

𝑀 = 𝑓(𝑅, 𝐺𝐷𝑃, 𝑂𝑃)...... (1) 
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 وبتحويل هذه الدالة إىل معادلة رايضية، فإن الصيغة تصبح كما يلي:

𝑀 = 𝑐 + 𝑎1𝑅 + 𝑎2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎3𝑂𝑃 + 𝜀...... (2) 

أن دالة الطلب  Thursby and Tursbyو Rafinot, Fontaineويقرتح بعض اخلرباء أمثال 
 . وعليه فهي أتخذ الشكل التايل:اخلطية أفضل من الشكل اخلطي-تميةعلى الواردات أتخذ الصيغة اللوغاري

𝑙𝑀 = 𝑐 + 𝑎1𝑙𝑅 + 𝑎2𝑙𝐺𝐷𝑃 + 𝑎3𝑙𝑂𝑃 + 𝜀...... (3) 

 : اللوغاريتم الطبيعي لسعر الصرف احلقيقي؛lR للواردات؛اللوغاريتم الطبيعي : LM حيث:

lGDP :اللوغاريتم الطبيعي للناتج احمللي اإلمجايل؛ lOPاللوغاريتم الطبيعي ألسعار النفط؛ : 

1a ،2a: معلمات النموذج املراد تقديرها؛ ε.حد اخلطأ العشوائي : 

 اختبار استقرارية السالسل الزمنيةأوال: 

 خمتلف على من خالل االعتماديهدف اختبار جذر الوحدة إىل فحص خصائص السالسل الزمنية 
( وهذا لتفادي Augmented Dickey-Fuller) وأمهها اختبار وشيوعا، استخداما األكثر االختبارات

 للمتغريات الزمنية السالسل عن خواص هبدف الكشف (، وهذاSpurious regressionاالحندار الزائف )
 :اآلتية تائجالن إىل حدة وتوصلنا على لكل متغرية هذا االختبار بتطبيق قمنا حبيث املدروسة،

 ( ملتغريات الدراسةADFنتائج اختبار ) (:06-3دول رقم )اجل

 النتيجة (deference st1عند الفرق األول ) (levelعند املستوى ) السلسلة

t-Statistic  القيمة احلرجة
(5℅) 

t-Statistic  القيمة احلرجة
(5℅) 

lM 1.721269 -1.949609 -4.420586 -1.949856 I(1) 

lR -1.779403 -1.949609 -4.371301 -1.949856 I(1) 

lGDP 2.756581 -1.949856 -3.628233 -2.941145 I(1) 

lOP 0.144509 -1.949609 -6.063652 -1.949856 I(1) 

 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:

 إىل وجود بوضوح ( تشريADFاختبار ) تطبيق بعد عليها احملصل النتائج أن هو اجلدول من مالحظته ميكن ما
املدروسة )عند املستوى( سواء الواردات أو الناتج احمللي االمجايل أو سعر  املتغريات مستوى على الوحدة جذور
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 لوجود جذور العدم فرضية على قبول يدل املتغريات، وهذا ما هذه الصرف أو أسعار النفط أي عدم استقرار
، أي رفض 1I)) السالسل الزمنية مستقرة ( أصبحتdeference st1الوحدة. ولكن بعد إجراء الفرق األول )

 هذا فإن املتغريات متكاملة من نفس الدرجة كل أن من الفرضية الصفرية القائلة بوجود جذر الوحدة. وبعد التأكد
ازنية يف األجلني تو  عالقة وجود أي متغريات الدراسة، وجود عالقة بني من يف اخلطوة التالية وهي التحقق يقودان

 ابستخدام منهج احلدود. القصري والطويل

 منهج اختبار احلدوداثنيا: 

إن اهلدف من استخدام اختبار التكامل املشرتك وفق منهج احلدود هو التأكد من وجود عالقة طويلة األجل 
، حيث يكون F إحصائيةها بني املتغري التابع واملتغريات التفسريية الداخلة يف منوذج الدراسة بواسطة اختبار معد من

احملسوبة أكرب من احلد األعلى للقيم  Fهناك تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة وفقا ملنهج احلدود، إذا كانت قيمة 
وجود عالقة توازنية طويلة األجل ونقبل الفرض البديل بوجود  احلرجة، وعليه نرفض فرضية العدم اليت تنص على عدم

تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، أما إذا كانت القيمة احملسوبة أقل من احلد األدىن للقيم احلرجة، فإننا نرفض 
ك بني وجد تكامل مشرت ال الفرض البديل، ونقبل فرضية العدم أي غياب العالقة التوازنية يف األجل الطويل، وي

 ( يوضح نتائج هذا االختبار:08-3متغريات الدراسة وفقا ملنهج احلدود. واجلدول رقم )

 نتائج اختبار التكامل املشرتك ابستخدام منهج احلدود ملتغريات الدراسة (:08-3اجلدول رقم )
 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  6.193177 10%   2.37 3.2 

k 3 5%   2.79 3.67 

  2.5%   3.15 4.08 

  1%   3.65 4.66 

     

Actual Sample Size 36  
Finite Sample: 

n=40  

  10%   2.592 3.454 

  5%   3.1 4.088 

  1%   4.31 5.544 

     

 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:

، ومبقارنة هذه القيمة مع القيم اجلدولية أو 6.193177بلغت  Fأن قيمة االحصائية أعاله يتبني من اجلدول 
، 2001وآخرون سنة  Pesaranمع احلدود الدنيا والعليا يف جدول القيم احلرجة الختبار احلدود املطور من قبل 

)الواردات، سعر  (k+1)متغريات  4والذي يعتمد على عدد املتغريات التفسريية، ومبا أن النموذج يتكون من 
قيمة احصائية  متثل عدد املتغريات التفسريية، ويالحظ أن kرف، الناتج احمللي اإلمجايل، وأسعار النفط( حيث أن الص
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F  احملسوبة جاءت أكرب من قيمة احلد األقصى للحدود اليت حددهاPesaran  ،يف ظل وجود حد اثبت للدالة
ويلة األجل بني متغريات الدراسة ونقبل الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة طما يعين أنه ميكننا رفض فرض العدم 

البديلة أي وجود عالقة توازنية بني الواردات، سعر الصرف، الناتج احمللي اإلمجايل وأسعار النفط يف األجل الطويل 
 .%10و %5، %1عند مستوى معنوية 

 ( تقدير منوذج)4,L3,L2,L1L(ARDL :) 

( اكتشفنا وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات الدراسة Bounds Testانطالقا من اختبار احلدود )
أسعار النفط( فهي ال تبتعد كثريا عن بعضها البعض يف األجل الناتج احمللي اإلمجايل، )الواردات، سعر الصرف، 

ألجل الطويل. الطويل وتظهر سلوكا متشاهبا، كما ينبغي أن نقدر منوذج تصحيح اخلطأ لتحديد العالقة التوازنية يف ا
شديد احلساسية ابلنسبة لفرتات االبطاء، ويتم املفاضلة بني عدد من النماذج مبتباطئات  ARDLويعترب اختبار 

خمتلفة حيث يقوم الربانمج إبعطاء لكل متغري اتبع أو مفسر عددا من اإلبطاءات وحنصل على منوذج أمثل تكون 
 للنموذج املقدر أقل ما ميكن.  AICفيه إحصائية 

منوذج مقيم مت اختيار النموذج  500فرتات االبطاء الزمين تلقائيا ومن أصل  مت حتديدو 
(ARDL(2,0,3,4))،  والذي حيقق أدىن قيمة ملعيارAIC ، أي حتديد فرتات اإلبطاء الزمين بـ فرتتني زمنيتني

مل تكن هناك أية فرتة ختلف زمين للمتغري التابع الواردات، وفرتات زمنية خمتلفة ابلنسبة للمتغريات املستقلة، حيث 
 .(OP)فرتات زمنية ألسعار النفط  4، و (GDP)فرتات زمنية للناتج احمللي اإلمجايل 3،  (R)ملعدل سعر الصرف

 وهذه النتيجة ميكن توضيحها بيانيا من خالل الشكل التايل:

 لالختيار طول االبطاء األمث AICنتائج معيار  (:15-3الشكل رقم )
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 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:
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 كما يوضحها اجلدول التايل: ARDLتقدير منوذج الـ  وكانت نتائج

 ARDLنتائج تقدير منوذج  (:09-3اجلدول رقم )
Dependent Variable: LM   

Method: ARDL    

Date: 10/04/20   Time: 20:29   

Sample (adjusted): 1984 2019   

Included observations: 36 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): LR LGDP LOP   

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 500  

Selected Model: ARDL(2, 0, 3, 4)  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     LM(-1) 0.276395 0.182299 1.516163 0.1431 

LM(-2) -0.241861 0.154460 -1.565849 0.1310 

LR -0.053360 0.072187 -0.739200 0.4673 

LGDP 1.361033 0.886228 1.535759 0.1382 

LGDP(-1) -1.286363 1.505840 -0.854250 0.4018 

LGDP(-2) -1.353055 1.499278 -0.902471 0.3762 

LGDP(-3) 2.225543 0.872913 2.549559 0.0179 

LOP 0.172911 0.063624 2.717711 0.0123 

LOP(-1) 0.169727 0.083366 2.035940 0.0534 

LOP(-2) 0.116038 0.091339 1.270416 0.2166 

LOP(-3) 0.085579 0.084757 1.009690 0.3231 

LOP(-4) 0.171185 0.088892 1.925760 0.0666 

C -6.825012 5.711373 -1.194986 0.2443 
     
     R-squared 0.991422     Mean dependent var 23.58391 

Adjusted R-squared 0.986947     S.D. dependent var 0.763316 

S.E. of regression 0.087209     Akaike info criterion -1.766822 

Sum squared resid 0.174924     Schwarz criterion -1.194996 

Log likelihood 44.80280     Hannan-Quinn criter. -1.567240 

F-statistic 221.5298     Durbin-Watson stat 2.355802 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

 selection.   

 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:

 من اجلدول أعاله ميكن استنتاج املعادلة التالية:
𝐿M =  0.276395303734 ∗ LM(−1) −  0.241861369035 ∗ LM(−2) −  0.0533603866697 ∗ LR +  1.36103258201 ∗
LGDP −  1.28636323922 ∗ LGDP(−1) −  1.35305487334 ∗ LGDP(−2) +  2.22554280182 ∗ LGDP(−3) +
 0.172910874292 ∗ LOP +  0.169727200979 ∗ LOP(−1) +  0.116038375104 ∗ LOP(−2) +  0.085578698451 ∗

LOP(−3) +  0.171184782562 ∗ LOP(−4) −  6.8250118037 ...... (4) 

، مبعىن أن %98يساوي املعدل نالحظ أن معامل التحديد  ARDLمن خالل نتائج تقدير منوذج  
يدخل ضمن هامش اخلطأ،  %2، والباقي %98املتغريات املستقلة تفسر التغريات اليت حتدث يف الواردات بنسبة 

مما يدل على أن النموذج له قدرة تفسريية قوية جدا، ابإلضافة إىل ذلك نالحظ أن قيمة اختبار فيشر احملسوبة 
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أكرب من القيم اجلدولية، أي النموذج ككل له داللة معنوية وهذا يعين أن املتغريات املستقلة  221.5298تساوي 
معلمة سعر الصرف التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع، ونالحظ أيضا أن وهي جممعة هلا القدرة على تفسري 

، بينما جاءت معلمة الناتج احمللي اإلمجايل %5أكرب من  0.4673جاءت غري معنوية حيث أن قيمة االحتمال 
 .%5عند مستوى  املبطئة بثالث سنوات وأسعار النفط معنوية

 ج احندار التكامل املشرتكتقدير عالقة املدى الطويل: منوذ اثلثا: 

 يلي: كما  بتقدير العالقة يف املدى الطويل ما دام هناك تكامل مشرتك بني متغريات النموذج سوف نقوم

 كيل لنموذج احندار التكامل املشرت نتائج تقدير عالقة املدى الطو  (:10-3اجلدول رقم )
     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LR -0.055269 0.072992 -0.757194 0.4566 

LGDP 0.981036 0.199860 4.908607 0.0001 

LOP 0.741031 0.070625 10.49254 0.0000 

C -7.069137 5.855893 -1.207183 0.2396 
     
     EC = LM - (-0.0553*LR + 0.9810*LGDP + 0.7410*LOP  -7.0691 ) 
     
 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:     

ليس له داللة إحصائية ألن قيمة االحتمال هلذه املعلمة  نالحظ أن سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري
، وهو ما يفسر عدم معنويتها أي أن سعر الصرف ال يؤثر على الواردات اجلزائرية يف 0.05تفوق وهي  0.4566

كون أن أغلب الواردات اجلزائرية سلع   األجل الطويل وهذا ما يتناقض مع النظرية االقتصادية، وميكن تفسري ذلك
ائري حيبذ السلع األجنبية حبثا عن اجلودة أساسية ال يوجد بديل حملي هلا إلحالهلا، إضافة إىل كون أن املواطن اجلز 

 والنوعية.

 %1ونالحظ أن الناتج احمللي اإلمجايل عالقة طردية ابلواردات، حيث أن ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل بـ 
 ، وهي توافق النظرية االقتصادية.%0.98يؤدي إىل ارتفاع الواردات اجلزائرية بـ 

األجل طردية بني أسعار النفط والواردات، حيث أن ارتفاع أسعار النفط كما نالحظ أن هناك استجابة طويلة 
، وميكن تفسري ذلك ابعتماد الواردات على املداخيل املتحصل 0.74%يؤدي إىل ارتفاع الواردات بنسبة  %1بـ 

يف متويل امليزانية  عليها من الصادرات النفطية ابعتبار أن االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي ويعتمد على اجلباية النفطية
از اإلنتاجي الوطين وكذا تغطية احتياجاته من السلع واخلدمات خاصة يف ظل ضعف وعدم مرونة اجله ،العامة

 وابلتايل فإن أي تقلب يف أسعار النفط سينعكس مباشرة على حجم الواردات. ،للطلب احمللي
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 تقدير عالقات منوذج تصحيح اخلطأ يف األجل القصريرابعا: 

يف تقدير منوذج تصحيح اخلطأ الذي ميثل العالقة بني الواردات  ARDLتتمثل اخلطوة املوالية يف حتليل 
 كما يوضحه اجلدول التايل:  وحمدداهتا الرئيسية يف األجل القصري،

 نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف األجل القصري (:11-3اجلدول رقم )
ARDL Error Correction Regression  
Dependent Variable: D(LM)   
Selected Model: ARDL(2, 0, 3, 4)  
Case 2: Restricted Constant and No Trend  
Date: 10/04/20   Time: 20:31   
Sample: 1980 2019   
Included observations: 36   

     
ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     

D(LM(-1)) 0.241861 0.138615 1.744844 0.0944 
D(LGDP) 1.361033 0.744112 1.829070 0.0804 

D(LGDP(-1)) -0.872488 0.823506 -1.059480 0.3004 
D(LGDP(-2)) -2.225543 0.752516 -2.957468 0.0071 

D(LOP) 0.172911 0.053232 3.248273 0.0035 
D(LOP(-1)) -0.372802 0.106912 -3.487002 0.0020 
D(LOP(-2)) -0.256763 0.081108 -3.165703 0.0043 
D(LOP(-3)) -0.171185 0.070867 -2.415568 0.0241 

CointEq(-1)* -0.965466 0.160132 -6.029200 0.0000 
     

R-squared 0.724243     Mean dependent var 0.039394 
Adjusted R-squared 0.642537     S.D. dependent var 0.134625 
S.E. of regression 0.080490     Akaike info criterion -1.989044 
Sum squared resid 0.174924     Schwarz criterion -1.593165 
Log likelihood 44.80280     Hannan-Quinn criter. -1.850872 
Durbin-Watson stat 2.355802    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:

 :املعادلة التاليةمن اجلدول أعاله ميكن استنتاج 
𝐷(𝐿𝑀) =  −0.965466 ∗ 𝐿𝑀(−1) +  0.241861 ∗ 𝐷(𝐿𝑀(−1) + 1.361033 ∗ 𝐷(𝐿𝐺𝐷𝑃) −
0.872488 ∗ 𝐷(𝐿𝐺𝐷𝑃(−1) − 2.225543 ∗ 𝐷(𝐿𝐺𝐷𝑃(−2) + 0.274557 ∗ 𝐷(𝐿𝑂𝑃) −

0.533023 ∗ 𝐷(𝐿𝑂𝑃(−1) − 0.225136 ∗ 𝐷(𝐿𝑂𝑃(−2) − 0.205633 ∗ 𝐷(𝐿𝑂𝑃(−3)) ...... (5) 

                    معنويمعامل التصحيح يف األجل القصري يتضح أن سرعة تعديل النموذج حنو التوازن أو 
(P. Value=0.0000) ( 0.965466وأيخذ اإلشارة السالبة كما هو متوقع، حيث بلغت قيمته- ) وهو ما

يتوافق والنتائج القياسية املتوقعة لنموذج تصحيح اخلطأ الذي يشرتط اإلشارة السالبة واملعنوية اإلحصائية، وعليه 
% من أخطاء األجل القصري يف النموذج ميكن تصحيحها يف األجل الطويل والعودة إىل حالة 96ميكننا القول أن 

عديل االختالل احلادث يف األجل القصري والعودة إىل حالة التوازن، يتم ت حوايل سنةالتوازن، وهذا يعين أنه خالل 
 .يف األجل القصري معامل النموذج هلم داللة معنوية مما يدل على أتثريهم على الواردات يف اجلزائر أغلبكما يتضح أن 
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 كما يتضح من خالل نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف األجل القصري أن:

 ال يؤثر على الواردات يف األجل القصري؛ سعر الصرف احلقيقي 
  1الواردات ترتبط طرداي مع الناتج احمللي اإلمجايل يف املدى القصري، أي أن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل بـ% 

جة تتوافق مع النظرية االقتصادية، حيث أن ، وهذه النتي%1.36يؤدي إىل زايدة الطلب على الواردات بـ 
 ؛فز على زايدة الطلب على الوارداتي اإلمجايل حيزايدة الناتج احملل

  وافق مع ، وهذا أمر طبيعي ويت%0.17ألسعار النفط أثر إجيايب ومعنوي على الواردات يف اجلزائر بنسبة
 طبيعة االقتصاد اجلزائري، ابعتبار اإليرادات البرتولية املورد الرئيسي للواردات.

 االختبارات التشخيصيةخامسا: 

وكانت  على مدى مالءمة النموذج املستخدم، بارات اإلحصائية والقياسية للحكماجراء جمموعة من االختلقد مت 
 النتائج كما يلي:

 Larange Multiplier test of Residual مضروب الجرانج لالرتباط التسلسلي بني البواقياختبار  .1

)Godfrey –Breush ( 
2.  

، وابلتايل نقبل %5وهي أكرب من  0.9442تساوي  LM Testنالحظ أن القيمة االحتمالية الختبار 
 فرضية العدم القائلة أبن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت.

 LM Testنتائج اختبار  (:12-3اجلدول رقم )
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.201168     Prob. F(2,21) 0.1356 

Obs*R-squared 6.238958     Prob. Chi-Square(2) 0.9442 
     
 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:     

 (:Bera-Jarqueاختبار التوزيع الطبيعي ) .3

اليت  Jarque-Bera( أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي من خالل نتيجة احتمالية 16-3يبني الشكل رقم )
 (.0.05<0.625110) %5هي أكرب من مستوى املعنوية 
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 (Bera-Jarqueنتائج اختبار توزيع البواقي ) (:16-3الشكل رقم )
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Series: Residuals

Sample 1984 2019

Observations 36

Mean       1.50e-14

Median   0.007413

Maximum  0.151223

Minimum -0.171911

Std. Dev.   0.070695

Skewness  -0.369129

Kurtosis   3.285325

Jarque-Bera  0.939654

Probability  0.625110


 
 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:

 ARCHاختبار عدم ثبات التباين  .4

( فإن قيمة احتمالية كاي تربيع أكرب 13-3اليت تظهر نتائجه من خالل اجلدول رقم ) ARCHمن خالل منوذج 
)ثبات التجانس(، ومنه ، وهذا يشري إىل ثبات حدود اخلطأ (Chi-square = 0.5643>0.05)، %5من 

 انتقاء هذه املشكلة من النموذج.

 ARCHنتائج اختبار عدم ثبات التباين  (:13-3اجلدول رقم )

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     

     

F-statistic 0.316329     Prob. F(1,33) 0.5776 

Obs*R-squared 0.332315     Prob. Chi-Square(1) 0.5643 
     

     

 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا ملصدر:ا

 Reset-Ramseyاختبار استقرار النموذج  .5

إىل صحة الشكل الدايل املستخدم يف  (14-3من اجلدول رقم ) Ramsey-Resetتشري احصائية 
( هلذا االختبار 0.8087احملسوبة ) Fوهذا من خالل النتيجة املبينة اليت توضح أن قيمة االحتمال لـ  النموذج،

، وهذا معناه رفض فرضية العدم القائلة %5، وهذا ما يشري إىل عدم داللته عند مستوى معنوية 0.05كانت تفوق 
 املستخدم.أي استقرار النموذج  بعدم صحة الشكل الدايل املستخدم يف النموذج،
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 Reset-Ramseyنتائج اختبار استقرار النموذج  (:14-3اجلدول رقم )
Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: LM   LM(-1) LM(-2) LR LGDP LGDP(-1) LGDP(-2) LGDP(-3) 

        LOP LOP(-1) LOP(-2) LOP(-3) LOP(-4) C  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.245010  22  0.8087  

F-statistic  0.060030 (1, 22)  0.8087  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.000476  1  0.000476  

Restricted SSR  0.174924  23  0.007605  

Unrestricted SSR  0.174448  22  0.007929  
     
 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:     

 CUSUMحسب معيار اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج  .6

كمرحلة أخرية يف هذه الدراسة وللتأكد من أن اجلانب احلركي ملعادلة الواردات ختلو من الفواصل الزمنية 
ختبار اجملموع الرتاكمي نقوم ابختبار االستقرار اهليكلي ملعامالت األجلني القصري والطويل، وذلك ابالستعانة اب

خلط القيم التجميعية بني خطي الثقة، ومن  ويشرتط لذلك وجود الرسم البياين، CUSUMللبواقي املعاودة 
تقع داخل احلدود مما يدل على  ARDL( نالحظ أن املعامالت املقدرة لنموذج 17-3خالل الشكل )

، ومنه نستطيع القول أن هناك االستقرار اهليكلي لنتائج معادلة الواردات أي أن املقدرات اثبتة خالل الزمن
  الطويل والقصري.انسجام واستقرار يف نتائج األجلني

 (CUSUMنتائج اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج وفق احصائية ) (:17-3) رقم الشكل
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 (.Eviews10التقدير لربانمج ) نتائج من من إعداد الطالبة انطالقا املصدر:

ميكننا  ARDLوبعد التأكد من االختبارات اإلحصائية اليت تبىن عليها الدراسات املستخدمة وفقا لطريقة  
 وابلتايل فهو ذو مصداقية وميكننا االعتماد عليه يف التحليل والدراسة. ،اعتبار النموذج املعتمد مقبول احصائيا وقياسيا
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 خالصة

 أنظمة الصرف وسياسات االسترياد يف االقتصاد اجلزائري ختلفمب اإلملاممن خالل هذا الفصل حاولنا 
مث حتليل أتثري (، 2018-2000اجلزائرية خالل الفرتة ) مسار تطور سعر صرف الدينار اجلزائري والوارداتوتتبع 

لنتائج سعار النفط على الواردات، ويف إطار الدراسة التحليلية مت التوصل إىل اسعر الصرف، الناتج احمللي اإلمجايل وأ
 التالية:

  تبنت اجلزائر عدة أنظمة صرف منذ االستقالل كان بدايتها نظام الصرف الثابت وصوال إىل نظام التعومي
 ؛لك متاشيا مع األوضاع االقتصاديةاملدار وذ

 ( هبدف امتصاص الكتلة 2018-2000شهد سعر صرف الدينار اجلزائري عدة ختفيضات خالل الفرتة )
السوق املوازية ورفع حصيلة الصادرات املتأتية من النفط واملقومة ابلدوالر عند حتويلها  النقدية املتداولة يف

 ؛اصة يف فرتات اهنيار أسعار النفطللدينار ومنه ربح الفارق ابلدينار خ
 بدءا من فرتة الرقابة منذ سنة اجلزائر مجلة من اإلصالحات والتعديالت يف سياسات االسترياد  عرفت

( واالنتهاء بتحريرها سنة 1989-1970، مث احتكار الدولة هلا خالل الفرتة )1969إىل غاية  1962
 ؛1994

 ( بسبب زايدة الطلب على 2014-2000شهدت حصيلة الواردات ارتفاع مستمر ومتزايد خالل الفرتة )
لسلع التجهيزات الصناعية واليت حتتاجها املشاريع التنموية نتيجة النقص الداخلي، وزايدة الطلب على ا

( 2017-2015الغذائية اليت تزداد من سنة ألخرى نتيجة زايدة عدد السكان، بينما شهدت الفرتة )
تراجعا مستمرا ويعزى هذا الرتاجع يف احلصيلة إىل سياسة التقشف املنتهجة من طرف السلطات اجلزائرية 

 ؛2014لى إثر األزمة النفطية لسنة فيما خيص كبح الواردات ع
 زائر يف الدول الصناعية املتقدمة ابعتبار أن سلع التجهيز الصناعي، املوارد الغذائية واملواد تركز واردات اجل

من إمجايل الواردات اجلزائرية هي سلع تتوفر عليها الدول الصناعية  %74نصف املصنعة واليت متثل ما نسبته 
 ؛ملتقدمةا
 رية حمدود كون أن سياسة التخفيض مل يكن أتثري تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات اجلزائ

 ؛من الوارداتلتقليل ساسي من ورائها ااهلدف األ
  يؤثر الناتج احمللي اإلمجايل إجيااب على حصيلة الواردات اجلزائرية، ويتأثر بشدة بتقلبات أسعار النفط، وهو

 ؛يعترب أحد املكوانت األساسية له أمر منطقي كون أن هذا القطاع
  أتثر وتبعية للواردات اجلزائرية ابلتقلبات احلاصلة يف أسعار النفط.هناك عالقة 

وإن كنا هنا بصدد حكم مسبق لعالقة الواردات هبذه املتغريات، فإنه يبقى جمرد حتليل ينبغي اختباره واثباته 
 ARDLوزعة إبجراء دراسة قياسية ملتغريات الدراسة، وعليه قمنا ابستخدام منوذج االحندار الذايت للفجوات امل
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، وقد أسفرت نتائج التقدير والقياس على النتائج والذي وجدان أنه خال من املشاكل اإلحصائية لقياس هذا األثر
 التالية:

 على الواردات اجلزائرية يف األجل الطويل إضافة إىل أنه ال  نوي لسعر الصرف احلقيقيعدم وجود أثر مع
         يؤثر على املدى القصري، وابلتايل فإن ختفيض سعر صرف الدينار اجلزائري لن حيد من حجم 
الواردات، وهذا ما يتناقض مع النظرية االقتصادية، وميكن تفسري ذلك أبن معظم الواردات يف اجلزائر هي 

 ؛اسية وسلع وسيطية وانتاجية هامة ال ميكن االستغناء عنهاسلع غذائية أس
  حبيث أنه كلما ارتفعت قيمة يف املدى القصري والطويل،  طرديةت والواردا الناتج احمللي اإلمجايلالعالقة بني

فزايدة  وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية، ترتفعفإن امجايل الواردات اجلزائرية  الناتج احمللي االمجايل
 ؛ب الكلي ومنه الطلب على الوارداتالدخل يؤدي إىل زايدة الطل

 عتماد ال وذلك راجع ،والطويل يف املدى القصري طرديةلعالقة بني أسعار النفط والواردات اجلزائرية عالقة ا
ريعي الواردات على املداخيل املتحصل عليها من الصادرات النفطية ابعتبار أن االقتصاد اجلزائري اقتصاد 

ويعتمد على اجلباية النفطية يف متويل امليزانية العامة وكذا تغطية احتياجاته من السلع واخلدمات خاصة يف 
وابلتايل فإن أي تقلب يف أسعار النفط  ،از اإلنتاجي الوطين للطلب احملليظل ضعف وعدم مرونة اجله

 سينعكس مباشرة على حجم الواردات.



 

 

 
 

 

 خامتة
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كاف من األحباث   حاز هذا املوضوع على قدريعترب سعر الصرف من أهم املتغريات االقتصادية، حيث 
أو غري بشكل مباشر  تقلباته يف األسواق الدولية تؤثرف القوي على مستوى النشاط االقتصادي، هأثري العلمية نظرا لت

تعتمد على وارداهتا كغريها من الدول النامية واجلزائر   ،املتغريات االقتصادية الكلية، ومن بينها الوارداتعلى  مباشر
وهو ما أدى إىل  اجملتمع املتزايدة،احتياجات لتلبية  سواء لالستهالك النهائي أو املنتجات األولية ونصف املصنعة

   النقدويف إطار توصيات صندوق منها، للتقليل ارتفاع حصيلة الواردات فكان لزاما على اجلزائر اتباع سياسات 
وعليه حاولنا  وارداهتا، لتعزيز صادراهتا والتخفيض منسياسة ختفيض سعر صرف العملة احمللية  اجلزائر الدويل، تبنت

سعر  تقلبات يف هذه األطروحة اإلجابة على التساؤل الرئيسي الذي طرحناه يف مقدمتنا واملتمثل يف مدى أتثري
 زائرية.حجم الواردات اجلصرف الدينار اجلزائري على 

 اختبار الفرضيات:

بنك اجلزائر اجلزائر تتبع نظام الصرف املدار فرضية صحيحة حيث أن الفرضية األوىل اليت تنص على أن 
يتدخل لتخفيض الدينار اجلزائر مقابل العمالت األجنبية هبدف امتصاص الكتلة النقدية املتداولة يف السوق املوازية 

النفط واملقومة ابلدوالر عند حتويلها للدينار ومنه ربح الفارق ابلدينار اجلزائري،  ورفع حصيلة الصادرات املتأتية من
 .وهو ما يثبت أن نظام سعر الصرف الذي تتبعه اجلزائر هو نظام التعومي املدار

فرضية  ف الدينار اجلزائري على الوارداتوجود أتثري حمدود لتقلبات سعر الصر الفرضية الثانية اليت تنص على 
مت التوصل من خالل حتليل منحىن تطو الواردات وسعر الصرف أن أتثري تقلبات سعر صرف الدينار  حة حيثصحي

( حمدود كون أن سياسة التخفيض مل يكن اهلدف 2019-2000اجلزائري على الواردات اجلزائرية خالل الفرتة )
 .ساسي من ورائها احلد من الوارداتاأل

الناتج احمللي اإلمجايل يعترب أهم العوامل الداخلية املؤثرة على الواردات يف  الفرضية الثالثة اليت تنص على أن
% يؤدي 1حيث أن زايدة معدل منو هذا املتغري بـ فرضية صحيحة  (2019-2000األجل الطويل خالل الفرتة )

 % يف األجل الطويل.0.98إىل زايدة قدرها 

 نتائج الدراسة:

منها ما هو متعلق النتائج منها ما هو متعلق بنتائج الدراسة التحليلية و أسفرت الدراسة على جمموعة من 
 ميكن ذكرها كما يلي: ، واليتألثر سعر صرف الدينار اجلزائري على الوارداتالقياسية ابلدراسة 

 غياب اإلرادة السياسية يف معاجلة ظاهرة تفشي سوق الصرف املوازية؛ 
  هناك فرتات يكون فيها اخنفاض يف سعر صرف الدينار اجلزائري أمام الدوالر األمريكي كرد فعل الهنيار أو

حىت اخنفاض يف أسعار النفط، فاجلزائر متصلة ابلعامل اخلارجي وطبيعي هو التأثر ابلصدمات اخلارجية ومنه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامتة 
 

- 166 - 
 

جنبية )خاصة يف ظل االعتماد الشبه اخنفاض سعر صرف عملتها أمام الدوالر األمريكي وبقية العمالت األ
يتدخل فيها بنك اجلزائر لتخفيض الدينار  لكن أغلب األوقاتكلي القتصاد اجلزائر على احملروقات(، 

هبدف امتصاص الكتلة النقدية املتداولة يف السوق املوازية ورفع حصيلة اجلزائر مقابل العمالت األجنبية 
، وهو ابلدوالر عند حتويلها للدينار ومنه ربح الفارق ابلدينار اجلزائري الصادرات املتأتية من النفط واملقومة

 اجلزائر هو نظام التعومي املدار؛ ما يثبت أن نظام سعر الصرف الذي تتبعه
 ( بسبب زايدة الطلب على 2014-2000شهدت حصيلة الواردات ارتفاع مستمر ومتزايد خالل الفرتة )

املشاريع التنموية نتيجة النقص الداخلي، وزايدة الطلب على السلع  التجهيزات الصناعية واليت حتتاجها
( 2019-2015الغذائية اليت تزداد من سنة ألخرى نتيجة زايدة عدد السكان، بينما شهدت الفرتة )

تراجعا مستمرا ويعزى هذا الرتاجع يف احلصيلة إىل سياسة التقشف املنتهجة من طرف السلطات اجلزائرية 
 ؛2014مة النفطية لسنة لى إثر األز ع

  تتميز الواردات اجلزائرية هبيكل متنوع، والذي يتسم بعدم قابلته لإلحالل، وهو ما يثقل كاهل االقتصاد
، إضافة إىل تركزها يف الدول الصناعية املتقدمة اجلزائري الذي يستنزف ثروة ضخمة لدفع فاتورة االسترياد

من  %74الغذائية واملواد نصف املصنعة واليت متثل ما نسبته ابعتبار أن سلع التجهيز الصناعي، املوارد 
 ؛ر عليها الدول الصناعية املتقدمةإمجايل الواردات اجلزائرية هي سلع تتوف

  حمدود ( 2019-2000خالل الفرتة )أتثري تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري على الواردات اجلزائرية
بينما يؤثر الناتج احمللي  ،من الوارداتلتقليل سي من ورائها اكون أن سياسة التخفيض مل يكن اهلدف األسا

اإلمجايل إجيااب على حصيلة الواردات اجلزائرية، ويتأثر بشدة بتقلبات أسعار النفط، وهو أمر منطقي كون 
عالقة أتثر وتبعية للواردات اجلزائرية  كما مت التوصل إىل وجودله،   املصدر األساسيأن هذا القطاع يعترب 

 ؛لنفطابلتقلبات احلاصلة يف أسعار ا
  أظهرت نتائج اختبار الوحدة أن السالسل الزمنية ملتغريات الواردات، سعر الصرف، الناتج احمللي اإلمجايل

لتايل فإهنا األول، واب ق أهنا تصبح مستقرة عند أخذ الفر وأسعار النفط أهنا غري مستقرة عند املستوى، إال
 متكاملة من الدرجة األوىل، مما يشري إىل احتمال وجود عالقة توازنية بني املتغريات؛

  وجود عالقة توازنية طويلة  أي بني متغريات الدراسة مشرتكمن خالل اختبار احلدود تبني وجود تكامل
 األجل بني متغريات الدراسة؛

  معامل سرعة تعديل أن معلمة  اخلطأ يف األجل القصريمنوذج تصحيح اتضح لنا من خالل تقدير منوذج
      معنوي وأيخذ اإلشارة السالبة كما هو معامل التصحيح يف األجل القصري النموذج حنو التوازن أو 

وهو ما يتوافق والنتائج القياسية املتوقعة لنموذج تصحيح ( -0.965466متوقع، حيث بلغت قيمته )
وهذا يعكس وجود عالقة توازنية يف األجل القصري لسالبة واملعنوية اإلحصائية، اخلطأ الذي يشرتط اإلشارة ا
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تعدل بنسبة  جل الطويلابجتاه التوازن طويل األجل، كما تشري إىل أن سرعة التعديل يف األجل القصري لأل
 ؛سنة حوايل أي خالل 96%

 ابستخدام منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع  أثبتت نتائج الدراسة القياسيةARDL  عدم وجود
ألن قيمة (، 2019-1980أثر معنوي لسعر الصرف احلقيقي على الواردات اجلزائرية خالل الفرتة )

يتوافق مع نتائج أغلب الدراسات حيث أن وهذا ما  0.05وهي تفوق  0.4566االحتمال هلذه املعلمة 
وميكن تفسري من حصيلة الواردات اجلزائرية، لتقليل الدينار اجلزائري مل يتمكن من اختفيض سعر صرف 

سلع غذائية أساسية وسلع وسيطية وانتاجية هامة ال ميكن االستغناء كون أن أغلب الواردات اجلزائرية   ذلك
إىل كون إضافة بسبب عدم وجود صناعات حملية تليب حاجيات الطلب احمللي على هذه السلع؛ ، عنها

 املواطن اجلزائري حيبذ السلع األجنبية حبثا عن اجلودة والنوعية؛
  يعترب الناتج احمللي اإلمجايل أهم حمدد للواردات اجلزائرية على املدى القصري واملدى الطويل خالل الفرتة

يف  %1.36يؤدي إىل زايدة قدرها  %1(، حيث أن زايدة معدل منو هذا املتغري بـ 1980-2019)
          يف األجل الطويل، وهذه النتيجة تتوافق مع النظرية %0.98جل القصري مث ترتاجع إىل األ

االقتصادية، فزايدة الناتج احمللي اإلمجايل )الدخل( يعترب حمفزا لزايدة الطلب الكلي، ومنه زايدة الطلب على 
ن الناتج احمللي اإلمجايل قادر على الواردات، وميكن تفسري الرتاجع يف االستجابة على املدى الطويل إىل كو 

الطلب احمللي على السلع األجنبية يف املدى القصري مث ترتاجع قدرته بسبب اعتماده على قطاع واحد تلبية 
 سواق الدولية وهو قطاع النفط؛يشهد تقلبات كثرية يف األ

  أن ارتفاع أسعار النفط ، حيث يف األجل القصري والطويل طردية بني أسعار النفط والواردات عالقةوجود
يف املدى  0.74% يف املدى القصري ويستمر إىل %0.17 يؤدي إىل ارتفاع الواردات بنسبة %1بـ 

عتماد الواردات على املداخيل املتحصل عليها من الصادرات النفطية ابعتبار أن وذلك راجع الالطويل، 
يف متويل امليزانية العامة وكذا تغطية احتياجاته  االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي ويعتمد على اجلباية النفطية

وابلتايل فإن  ،از اإلنتاجي الوطين للطلب احملليخاصة يف ظل ضعف وعدم مرونة اجله األجنبيةمن السلع 
 أي تقلب يف أسعار النفط سينعكس مباشرة على حجم الواردات.

 :الدراسة اقرتاحات

 :ما يليإليها، ميكن اقرتاح  استنادا إىل النتائج املتوصل

 لقضاء على سوق الصرف ل تقريب سعر الصرف االمسي من سعر الصرف املوازي وفتح مكاتب الصرف
 ؛ةاملوازي

 ؛نها هبدف ختفيض فاتورة االستريادحتقيق اكتفاء ذايت يف بعض السلع، خاصة السلع الغذائية م 
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 من لتقليل من حصيلة الصادرات النفطية وا عدم االعتماد على سياسة ختفيض سعر الصرف كآلية للرفع
 ؛كتآكل القدرة الشرائية للمواطننيالواردات، ألن سلبيات هذا االجراء أكثر من إجيابياته،  

  الهتمام بقطاع الفالحة الذي متتلك فيه اجلزائر ميزة تنافسيةاب مصادر الدخل يف االقتصاد الوطينتنويع ،
 ؛ابلعوائد النفطيةتغطية الواردات من أجل االبتعاد عن 

  عند اختاذ القرارات أو ضرورة األخذ بنتائج الدراسات القياسية اليت يتوصل إليها الباحثون االقتصاديون
 وضع السياسات االقتصادية.

 آفاق الدراسة:

 :منها ذات صلة مبوضوعنا، ويف هذا الشأن نطرح آفاق علمية جديدة

 سعر صرف الدينار اجلزائري على التوازانت الداخلية؛ تقلبات أثر 
  سعر الصرف يف ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات؛سياسة ختفيض أثر 
 ؛الواردات اجلزائرية الطلب على حمددات 
 يف اجلزائر أثر سعر الصرف على االستثمار األجنيب املباشر. 
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 د.2017، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، 04والتسويق، العدد 

عاشور كنوش، معايري وشروط انضمام النقود الدولية إىل النادي املغلق للعمالت املرجعية املعتمدة، و احممد حممدي طيب  .2
 .2017جوان ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 17جملة اقتصادايت مشال افريقيا، العدد 

(، 2015-2000حبرا إىل اجلزائر خالل الفرتة )بلقاسم، دراسة قياسية للطلب على الواردات املنقولة زايري و إميان كروشة  .3
 .2016، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمرب 13جملة العلوم االقتصادية، العدد 

(، 2015-2000إميان كروشة وزايري بلقاسم، دراسة قياسية للطلب على الواردات املنقولة حبرا إىل اجلزائر خالل الفرتة ) .4
 .2017وعلي، الشلف، جامعة حسيبة بن ب ،17جملة مشال إفريقيا، العدد 

بدر الدين طاليب وإبراهيم برقوقي، منذجة قياسية لتأثري سعر الصرف على املتغريات الكلية لالقتصاد اجلزائري ابستخدام  .5
، 15(، جملة العلوم التجارية، اجمللد 2014-1980خالل الفرتة ) ARDLمنوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية 
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متاضر جابر البشري احلسن، قياس أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان املدفوعات دراسة تطبيقية على اقتصاد السودان  .6
دية، ، جامعة اجلوف، اململكة العربية السعو 02، العدد 16، جملة العلوم االقتصادية، اجمللد 2013-1970للفرتة 

2015. 
جار التب يبابو جار النيب، حمددات الطلب على الواردات يف إطار مناذج املعامالت اآلنية، جملة جامعة خبت الرضا  .7

 .2013، جامعة خبت الرضا، السودان، جوان 07العلمية، العدد 

دات يف اجلزائر )دراسة مجال بوزكري وتراري جماوي احلسني، دراسة العالقة السببية بني تغري سعر الصرف وحجم الوار  .8
، جامعة طاهري حممد، بشار، 03، العدد 05(، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد 2017 –1980حتليلية وقياسية للفرتة 

 .2019ديسمرب 

 دراسة –ملياين، إشكالية قابلية حتويل الدينار اجلزائري ودورها يف احلد من اللجوء إىل السوق املوازية حكيم حياة مراكشي و  .9
عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، مارس  ، جامعة02، العدد 09التجربة الرتكية، جملة االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد 

2019. 

دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة –خالد بورحلي وآخرون، فعالية سياسة التخفيض على امليزان التجاري يف الدول النامية  .10
 .2015، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 01صادية الكمية، العدد (، جملة الدراسات االقت1986-2014)

، اجمللد MECASعباس، قياس أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي يف اجلزائر، جملة دفاتر غالية خرية شنتوف و  .11
 .2020، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جوان 01، العدد 16

النمو االقتصادي يف اجلزائر يف ظل التطورات العاملية الراهنة، جملة مناء لالقتصاد دليلة طالب، أثر الصادرات والواردات على  .12
 .2018، جوان عبد احلق بن محودة، جيجل ، جامعة03والتجارة، العدد 

حساين، دراسة قياسية للعالقة بني سعر الصرف األجنيب وامليزان التجاري اجلزائري خالل الفرتة رقية سلمى دوحة و  .13
أوث الوادي،  ،محة خلضر، جامعة 02، العدد 08، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، اجمللد (1970-2013)

2015. 

منري نوري، النمذجة القياسية النعكاسات السياسة التجارية على حجم واجتاه التجارة اخلارجية اجلزائرية، جملة و مسية بونوة  .14
 .2018ة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ، جامع19، العدد 14اقتصادايت مشال افريقيا، اجمللد 

دراسة حالة اجلزائر  –صاحل أوايبة وعبد الرزاق خليل، أثر التغريات يف سعر الصرف والتضخم احمللي على ميزان املدفوعات  .15
، جامعة عمار ثليجي، األغواط، 02 ، العدد15(، جملة دراسات العدد االقتصادي، اجمللد 2016-1990خالل الفرتة )

 .2018جوان 

دراسة قياسية حلالة  –( 2010-1970مجعة، عالقة الواردات ببعض املتغريات االقتصادية العاملية )رضوان صاحل تومي و  .16
 .2013، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 12اجلزائر، جملة الباحث، العدد 
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الرتكيز على صبحي حسون الساعدي وأايد محاد عبد، أثر ختفيض سعر الصرف على بعض املتغريات االقتصادية مع  .17
، جامعة األنبار، 07، العدد 04انتقال رؤوس األموال يف بلدان خمتارة، جملة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 

 .2011العراق، 

صلوح حممد العيد، آليات تغطية البنوك ملخاطر سعر الصرف ابستخدام املشتقات املالية دراسة حالة جمموعة بنك سوسييت  .18
، جامعة قاصدي مرابح، 10(، اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية، العدد 2013-1998الل الفرتة )جنرال خ

 .2015ورقلة، 

قارة، آاثر تغري سعر صرف األورو مقابل الدوالر األمريكي على االقتصاد اجلزائري، جملة العلوم مالك بوعرتوس و عبد احلق  .19
 .2007خيضر، بسكرة، جوان ، جامعة حممد 27اإلنسانية، العدد 

عبد احلق بوعرتوس، مداخلة بعنوان "تقنيات إدارة خماطر سعر الصرف"، ملتقى حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، كلية  .20
 .2007أفريل  18-16يومي  األردن، االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية،

بات سعر الصرف احلقيقي لليوان الصيين مقابل الدوالر األمريكي على صادرات عبد الرمحن روابح، دراسة قياسية ألثر تقل .21
، جامعة طاهري 01، العدد 05(، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد 2016-2000الصني إىل الوالايت املتحدة للفرتة )

 .2019حممد، بشار، مارس 

، جامعة 03، العدد 04مي، جملة التنظيم والعمل، اجمللد عبد الرمحن علي اجليالين، أنظمة أسعار الصرف وعالقتها ابلتعو  .22
 .2015مصطفى سطمبويل، معسكر، سبتمرب 

دراسة حتليلية ابستعمال  -عبد الغفور مزاين وأمحد سالمني فعالية السياسات االقتصادية يف اجلزائر يف ظل العوملة املالية .23
، جامعة قاصدي مرابح، 03االقتصادية الكمية، العدد (، جملة الدراسات 2022-2000منهج الربجمة املالية للفرتة )

 .2017ورقلة، 

دراسة حالة جمموعة من الدول  –بعلول، قياس العالقة بني سعر الصرف وميزان املدفوعات نوفل عبد الوحيد صرارمة و  .24
عريب بن مهيدي، ، جامعة ال02، العدد 02(، جملة املالية وحوكمة الشركات، اجمللد 2016-2000العربية خالل الفرتة )
 .2018أم البواقي، ديسمرب 

عبود عبد اجمليد، أثر تغريات سعر الصرف على أرصدة ميزان املدفوعات اجلزائري دراسة قياسية ابستخدام مناذج أشعة  .25
، جامعة عبد 04، العدد 01(، جملة اقتصادايت املال واألعمال، اجمللد 2015-1990االحندار الذايت خالل الفرتة )

 .2017بوالصوف، ميلة، ديسمرب احلميد 

(، جملة احلقيقة، 2012-1970حممد ومدايين، منذجة دالة الطلب على الواردات يف اجلزائر خالل الفرتة )و خليد  علي .26
 .2014، جامعة أمحد دراية، أدرار، 28العدد 

 ية، العدددراسات االجتماعية واإلنساناألكادميية للجملة علي عزوز، حنو مقاربة حتليلية لظاهرة االقتصاد املوازي يف اجلزائر،  .27
 .2015، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 14
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(، جملة علوم االقتصاد والتسيري 2011-2000عياش درار وآخرون، تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة ) .28
 .2013، اجلزائر، 03، جامعة اجلزائر 27، العدد 02والتجارة، اجمللد 

دراسة حالة  –بعلول، اختبار عالقة التكامل املشرتك بني سعر الصرف الدينار ورصيد ميزان املدفوعات نوفل و  عياش زبري .29
، جامعة طاهري حممد، بشار، 02، العدد 03(، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد 2015-2000اجلزائر ما بني الفرتة )

 .2017جوان 

والنمو من خالل املربع السحري لكالدور معطيات  االستثمارياإلنفاق  فتيحة بروبة وآخرون، دراسة التشغيل، سياسة .30
، 12، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، اجمللد 2019-2010الربامج التنموية للجزائر خالل الفرتة 

 .2020، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي 02العدد 

، 02على امليزان التجاري وآليات عالجها، جملة العلوم اإلدارية واملالية، اجمللد  فتيحة خمتاري، أثر تقلبات سعر الصرف .31
 .2018، جامعة محة خلضر، الوادي، جوان 02العدد 

، جملة معارف، ARDL، دراسة قياسية ألثر النشاط النقدي على التضخم يف اجلزائر ابستخدام منهجية طهراويفريد  .32
 .2015 ، البويرة، ديسمرب، جامعة آكلي حمند أوحلاج19العدد 
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 قائمة املالحق:
 اختبارات االستقرارية .1

 LMدراسة استقرارية لوغاريتم الواردات  :01 امللحق رقم
Null Hypothesis: D(LM) has a unit root  

Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.420586 0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.627238  
 5% level  -1.949856  
 10% level  -1.611469  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM,2)   
Method: Least Squares   

Date: 10/04/20   Time: 20:51   
Sample (adjusted): 1982 2019   
Included observations: 38 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
D(LM(-1)) -0.691891 0.156516 -4.420586 0.0001 

     
R-squared 0.345248 Mean dependent var -0.003758 

Adjusted R-squared 0.345248 S.D. dependent var 0.161010 
S.E. of regression 0.130284 Akaike info criterion -1.212233 
Sum squared resid 0.628037 Schwarz criterion -1.169139 

Log likelihood 24.03243 Hannan-Quinn criter. -1.196900 
Durbin-Watson stat 1.948167    

     
 10Eviews برانمج خمرجات املصدر:                              
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 LRدراسة استقرارية لوغاريتم سعر الصرف احلقيقي  :02 امللحق رقم
Null Hypothesis: D(LR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.371301 0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.627238  

 5% level  -1.949856  

 10% level  -1.611469  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 10/04/20   Time: 20:51   

Sample (adjusted): 1982 2019   

Included observations: 38 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     D(LR(-1)) -0.671085 0.153521 -4.371301 0.0001 
     
     R-squared 0.340389 Mean dependent var -0.002205 

Adjusted R-squared 0.340389 S.D. dependent var 0.138399 

S.E. of regression 0.112403 Akaike info criterion -1.507495 

Sum squared resid 0.467471 Schwarz criterion -1.464400 

Log likelihood 29.64240 Hannan-Quinn criter. -1.492162 
Durbin-Watson stat 1.897641    
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 LGDP الناتج احمللي اإلمجايلدراسة استقرارية لوغاريتم  :03امللحق رقم 
Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.628233  0.0097 

Test critical values: 1% level  -3.615588  
 5% level  -2.941145  
 10% level  -2.609066  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 10/04/20   Time: 20:52   
Sample (adjusted): 1982 2019   
Included observations: 38 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
D(LGDP(-1)) -0.546070 0.150506 -3.628233 0.0009 

C 0.014596 0.005282 2.763321 0.0090 
     

R-squared 0.267758     Mean dependent var -0.000568 
Adjusted R-squared 0.247418     S.D. dependent var 0.022950 
S.E. of regression 0.019910     Akaike info criterion -4.944011 
Sum squared resid 0.014270     Schwarz criterion -4.857822 
Log likelihood 95.93621     Hannan-Quinn criter. -4.913346 
F-statistic 13.16407     Durbin-Watson stat 1.999135 
Prob(F-statistic) 0.000878    
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 LOPدراسة استقرارية لوغاريتم أسعار النفط  :04 امللحق رقم
Null Hypothesis: D(LOP) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.063652  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.627238  
 5% level  -1.949856  
 10% level  -1.611469  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LOP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 10/04/20   Time: 20:59   
Sample (adjusted): 1982 2019   
Included observations: 38 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOP(-1)) -0.998292 0.164635 -6.063652 0.0000 
     
     R-squared 0.498419     Mean dependent var -0.001448 

Adjusted R-squared 0.498419     S.D. dependent var 0.381955 
S.E. of regression 0.270510     Akaike info criterion 0.248945 
Sum squared resid 2.707491     Schwarz criterion 0.292039 
Log likelihood -3.729950     Hannan-Quinn criter. 0.264277 
Durbin-Watson stat 1.996624    
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 نتائج تقديرات النموذج .2

 نتائج اختبار التكامل املشرتك ابستخدام منهج احلدود ملتغريات الدراسة :05 امللحق رقم
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     

   
Asymptotic: 

n=1000  
F-statistic  6.193177 10%   2.37 3.2 
k 3 5%   2.79 3.67 

  2.5%   3.15 4.08 
  1%   3.65 4.66 
     

Actual Sample Size 36  
Finite Sample: 

n=40  
  10%   2.592 3.454 
  5%   3.1 4.088 
  1%   4.31 5.544 
     

   
Finite Sample: 

n=35  
  10%   2.618 3.532 
  5%   3.164 4.194 
  1%   4.428 5.816 
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 ARDLنتائج تقدير منوذج  :06امللحق رقم 
Dependent Variable: LM   

Method: ARDL    

Date: 10/04/20   Time: 20:29   

Sample (adjusted): 1984 2019   

Included observations: 36 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): LR LGDP LOP   

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 500  

Selected Model: ARDL(2, 0, 3, 4)  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     LM(-1) 0.276395 0.182299 1.516163 0.1431 

LM(-2) -0.241861 0.154460 -1.565849 0.1310 

LR -0.053360 0.072187 -0.739200 0.4673 

LGDP 1.361033 0.886228 1.535759 0.1382 

LGDP(-1) -1.286363 1.505840 -0.854250 0.4018 

LGDP(-2) -1.353055 1.499278 -0.902471 0.3762 

LGDP(-3) 2.225543 0.872913 2.549559 0.0179 

LOP 0.172911 0.063624 2.717711 0.0123 

LOP(-1) 0.169727 0.083366 2.035940 0.0534 

LOP(-2) 0.116038 0.091339 1.270416 0.2166 

LOP(-3) 0.085579 0.084757 1.009690 0.3231 

LOP(-4) 0.171185 0.088892 1.925760 0.0666 

C -6.825012 5.711373 -1.194986 0.2443 
     
     R-squared 0.991422     Mean dependent var 23.58391 

Adjusted R-squared 0.986947     S.D. dependent var 0.763316 

S.E. of regression 0.087209     Akaike info criterion -1.766822 

Sum squared resid 0.174924     Schwarz criterion -1.194996 
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Log likelihood 44.80280     Hannan-Quinn criter. -1.567240 

F-statistic 221.5298     Durbin-Watson stat 2.355802 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   
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 الختيار طول االبطاء األمثل AICنتائج معيار  :07امللحق رقم 
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 نتائج تقدير عالقة املدى الطويل لنموذج احندار التكامل املشرتك :08امللحق رقم 
     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LR -0.055269 0.072992 -0.757194 0.4566 

LGDP 0.981036 0.199860 4.908607 0.0001 

LOP 0.741031 0.070625 10.49254 0.0000 

C -7.069137 5.855893 -1.207183 0.2396 
     
     EC = LM - (-0.0553*LR + 0.9810*LGDP + 0.7410*LOP  -7.0691 ) 
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 نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ يف األجل القصري :09امللحق رقم 
ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(LM)   

Selected Model: ARDL(2, 0, 3, 4)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 10/04/20   Time: 20:31   

Sample: 1980 2019   

Included observations: 36   
     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(LM(-1)) 0.241861 0.138615 1.744844 0.0944 

D(LGDP) 1.361033 0.744112 1.829070 0.0804 

D(LGDP(-1)) -0.872488 0.823506 -1.059480 0.3004 

D(LGDP(-2)) -2.225543 0.752516 -2.957468 0.0071 

D(LOP) 0.172911 0.053232 3.248273 0.0035 

D(LOP(-1)) -0.372802 0.106912 -3.487002 0.0020 

D(LOP(-2)) -0.256763 0.081108 -3.165703 0.0043 

D(LOP(-3)) -0.171185 0.070867 -2.415568 0.0241 

CointEq(-1)* -0.965466 0.160132 -6.029200 0.0000 
     
     R-squared 0.724243     Mean dependent var 0.039394 

Adjusted R-squared 0.642537     S.D. dependent var 0.134625 

S.E. of regression 0.080490     Akaike info criterion -1.989044 

Sum squared resid 0.174924     Schwarz criterion -1.593165 

Log likelihood 44.80280     Hannan-Quinn criter. -1.850872 

Durbin-Watson stat 2.355802    
     
     

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
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 اختبارات التشخيص .3

  LM Testاختبار  :10امللحق رقم 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.201168     Prob. F(2,21) 0.1356 

Obs*R-squared 6.238958     Prob. Chi-Square(2) 0.9442 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: ARDL    

Date: 02/21/21   Time: 12:32   

Sample: 1984 2019   

Included observations: 36   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LM(-1) 0.331690 0.320091 1.036237 0.3119 

LM(-2) 0.003281 0.215864 0.015201 0.9880 

LR -0.000593 0.072032 -0.008238 0.9935 

LGDP -0.439062 0.922896 -0.475743 0.6392 

LGDP(-1) 0.085413 1.640207 0.052075 0.9590 

LGDP(-2) 0.684065 1.639724 0.417183 0.6808 

LGDP(-3) -0.719540 0.937646 -0.767390 0.4514 

LOP 0.007562 0.060948 0.124081 0.9024 

LOP(-1) -0.063338 0.093276 -0.679034 0.5045 

LOP(-2) -0.061856 0.092984 -0.665233 0.5131 

LOP(-3) -0.027182 0.082205 -0.330658 0.7442 

LOP(-4) -0.077991 0.092958 -0.838994 0.4109 

C 4.140337 5.851525 0.707565 0.4870 

RESID(-1) -0.586919 0.361712 -1.622614 0.1196 

RESID(-2) -0.365801 0.295653 -1.237263 0.2296 
     
     R-squared 0.173304     Mean dependent var 1.50E-14 

Adjusted R-squared -0.377826     S.D. dependent var 0.070695 

S.E. of regression 0.082983     Akaike info criterion -1.846030 

Sum squared resid 0.144609     Schwarz criterion -1.186230 

Log likelihood 48.22854     Hannan-Quinn criter. -1.615742 

F-statistic 0.314453     Durbin-Watson stat 2.068135 

Prob(F-statistic) 0.984912    
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 (Bera-Jarqueنتائج اختبار توزيع البواقي ) :11امللحق رقم 
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Series: Residuals

Sample 1984 2019

Observations 36

Mean       1.50e-14

Median   0.007413

Maximum  0.151223

Minimum -0.171911

Std. Dev.   0.070695

Skewness  -0.369129

Kurtosis   3.285325

Jarque-Bera  0.939654

Probability  0.625110
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 ARCHنتائج اختبار عدم ثبات التباين  :12امللحق رقم 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.316329     Prob. F(1,33) 0.5776 

Obs*R-squared 0.332315     Prob. Chi-Square(1) 0.5643 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/04/20   Time: 20:37   

Sample (adjusted): 1985 2019   

Included observations: 35 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.004484 0.001546 2.899694 0.0066 

RESID^2(-1) 0.097398 0.173173 0.562431 0.5776 
     
     R-squared 0.009495     Mean dependent var 0.004967 

Adjusted R-squared -0.020521     S.D. dependent var 0.007530 

S.E. of regression 0.007607     Akaike info criterion -6.864137 

Sum squared resid 0.001909     Schwarz criterion -6.775260 

Log likelihood 122.1224     Hannan-Quinn criter. -6.833457 

F-statistic 0.316329     Durbin-Watson stat 1.979132 

Prob(F-statistic) 0.577623    
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 Reset-Ramseyنتائج اختبار استقرار النموذج  :13امللحق رقم 
Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: LM   LM(-1) LM(-2) LR LGDP LGDP(-1) LGDP(-2) LGDP(-3) 

        LOP LOP(-1) LOP(-2) LOP(-3) LOP(-4) C  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.245010  22  0.8087  

F-statistic  0.060030 (1, 22)  0.8087  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.000476  1  0.000476  

Restricted SSR  0.174924  23  0.007605  

Unrestricted SSR  0.174448  22  0.007929  
     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LM   

Method: ARDL    

Date: 10/04/20   Time: 20:39   

Sample: 1984 2019   

Included observations: 36   

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic):   

Fixed regressors: C   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     LM(-1) 0.583885 1.268738 0.460209 0.6499 

LM(-2) -0.489898 1.024567 -0.478151 0.6373 

LR -0.112763 0.253408 -0.444987 0.6607 

LGDP 2.829006 6.059440 0.466876 0.6452 

LGDP(-1) -2.740912 6.132583 -0.446943 0.6593 

LGDP(-2) -2.863187 6.350832 -0.450836 0.6565 

LGDP(-3) 4.725962 10.24424 0.461329 0.6491 

LOP 0.356486 0.752066 0.474008 0.6402 

LOP(-1) 0.360116 0.781713 0.460675 0.6496 

LOP(-2) 0.240007 0.514498 0.466488 0.6455 

LOP(-3) 0.178892 0.390563 0.458035 0.6514 

LOP(-4) 0.358806 0.771130 0.465299 0.6463 

C -26.75962 81.57126 -0.328052 0.7460 

FITTED^2 -0.023135 0.094425 -0.245010 0.8087 
     
     R-squared 0.991446     Mean dependent var 23.58391 

Adjusted R-squared 0.986391     S.D. dependent var 0.763316 

S.E. of regression 0.089048     Akaike info criterion -1.713992 

Sum squared resid 0.174448     Schwarz criterion -1.098179 

Log likelihood 44.85185     Hannan-Quinn criter. -1.499056 

F-statistic 196.1365     Durbin-Watson stat 2.379468 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 
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        selection.   
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 CUSUMنتائج اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج وفق احصائية  :14امللحق رقم 
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