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 :المقدمة العامة

يـة داخـل البلـد، أمـا     تعتبر النقود أداة للتداول و تحظى بالقبول العام إذا كانـت عملـة وطن           

في ظل االنفتاح االقتصادي الذي تعيشه االقتصـاديات العالميـة، و تشـابك العالقـات االقتصـادية      

توجـب وجـود آليـة واضـحة يـتم       وتعدد العمالت المتداولـة،  ارتفاع معدالت التبادل التجاري،و

يطلـق علـى هـذه    من خاللها تقييم كل عملة من العمالت المتداولة مقابـل العمـالت األخـرى، و    

 .اآللية تسمية سعر الصرف

إن ألسعار الصرف دورا أساسيا في الحياة االقتصادية اليوميـة ممـا يفضـي بجزمنـا بأنـه            

ليس هناك مجتمع يعيش بمنأى عن التـأثر بـالتغيرات الطارئـة فـي سـوق صـرف العمـالت،        

أسـواق الصـرف، و علـى    يزيد من فعالية سعر الصرف هو طابع العالمية الذي تتسـم بـه    الذيو

هذا األساس أصبح المجتمع االقتصادي يعيش تحوالت فـي األنظمـة النقديـة، حيـث انتقـل مـن       

مـن  .سعر الصرف الذهبي إلى نظام استقرار أسعار الصرف ثـم نظـام تعـويم أسـعار الصـرف     

خالل هذا فإن سعر الصرف يعد مؤشرا هاما و متغيرا أساسيا لـه بـالغ األثـر فـي رخـاء بلـد       

فقـد اعتبـر   . له من أهمية كبرى جعل العديد من اآلراء تختلـف حـول ماهيتـه    ان و نظرا لممعي

أداة ربط بين االقتصاد المفتوح و باقي اقتصاديات العـالم، كمـا يلعـب فـي الوقـت نفسـه دورا       

معـدالت  و و بالتـالي فـي وضـعية ميـزان المـدفوعات       ،بارزا في قدرة االقتصـاد التنافسـي  

و يهـدف أيضـا للمسـاهمة فـي تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف         . حقيقـي التضخم و النمو ال

وال ننسى أن معظم النظريـات الحديثـة كشـفت النقـاب علـى مـدى تـأثير        . االقتصادية والمالية

 .سعر الصرف على استقرار حركية االقتصاد

ـ              دل شهد عقد الثمانينات تغيرات عديدة في البنية االقتصـادية الدوليـة مـن تـدهور فـي مع

و منها ضـعف التجـارة الدوليـة وانهيـار أسـعار المـواد        ،النمو االقتصادي في الدول الصناعية

األولية و انعكس ذلك على الدول النامية و منها الجزائـر، فقـد عـان االقتصـاد الجزائـري مـن       

و  وارتفـاع معـدالت التضـخم   ، تدني معدل النمو االقتصادي و ارتفاع عجـز الميزانيـة العامـة   

المـدفوعات و ارتفـاع حجـم     ميـزان  تدهور الخدمات العامة للدولـة، و تفـاقم عجـز   و ة البطال

بعـد   1988بدأت الجزائر في انتهـاج سياسـة إصـالحية بدايـة مـن سـنة        .المديونية الخارجية
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التـي أثـرت بشـكل مباشـر حيـث تـدهورت الوضـعية         1986استفحال األزمة االقتصادية لعام 

الحقيقـي خـارج المحروقـات بنسـبة      النـاتج المحلـي  إجمـالي   االقتصادية متمثلة في انخفـاض 

و تــأثرت الوضــعية الماليــة للمؤسســات  ،1991-1986خــالل الفتــرة متوســط الفــي % 1.5

انسـياب   إلـى  العمومية نتيجة القوانين المفروضـة علـى األسـعار و تسـريح العمـال ممـا أدى      

الخـاص، و بالتـالي جـاءت فتـرة     المهارات و الكفاءات إلى القطاعات األخرى و خاصة القطـاع  

التحوالت التي زادت من األزمة و أصبحت الطاقة الماليـة للجزائـر مرهقـة مـن جـراء تـدفق       

بقية المتطلبـات خاصـة مـع التغييـر الـذي طـرأ علـى السياسـة         و  األموال لتظهر المؤسسات

لخاصـة مـا   الذي فتح الباب واسـعا أمـام المبـادرات ا    1989االقتصادية الجزائرية عقب دستور 

جعل الدخول إلى مرحلة اقتصاد السوق تم في ظروف مغايرة لمـا قبـل اإلصـالحات حيـث أنـه      

و قـد عرفـت   . صدرت مجموعة من القوانين و المراسيم التي تصب في اتجاه تعميـق اإلصـالح  

هيكليـة علـى مسـتويات عـدة     وتغيـرات مؤسسـاتية    2002إلى  1990المرحلة التي امتدت من 

الموسعة التي أبرمتها الحكومة الجزائرية مـع مؤسسـات النقـد الدوليـة بغيـة       نتيجة اإلصالحات

لالنتقـال مـن اقتصـاد مركـزي      1986تعميق اإلصالحات التي انطلقت فيها ابتـداء مـن سـنة    

تـوفير التمويـل الـالزم    وموجه إلى اقتصاد السوق، يهدف للتخفيف من أثر المديونيـة الخارجيـة،   

ل العودة إلى توازنات االقتصـاد الكلـي، مـن خـالل الـتحكم أكثـر       للقطاعات االقتصادية من أج

الدولـة مـن    احتيـاطي أسعار الصـرف، و رفـع   وستقرار في األسعار االفي حجم الكتلة النقدية و 

  . الصرف األجنبي لمواجهة متطلبات التنمية االقتصادية و االجتماعية 

حيث تعتمـد فـي صـادراتها علـى قطـاع       تتميز العالقات التجارية الجزائرية بخاصية هامة      

، فيـتم تحصـيل قيمتهـا بالـدوالر األمريكـي، أمـا       %98المحروقات بنسبة كبيـرة أي حـوالي   

الواردات فإن معظمها من منطقة األورو، و بالتالي التصدير يكـون بعملـة مرتفعـة و االسـتيراد     

أمـام العملـة األوروبيـة    بعملة منخفضة، و هذا ناتج عما يشهده الدوالر األمريكي مـن انخفـاض   

الموحدة و التي حققت نجاحا كبيرا و أصحبت بـديال لـه فـي مجمـل المعـامالت الدوليـة، ممـا        

جعل الجزائر في مواجهة المشاكل المترتبة عن الفرق في قيمـة العمـالت، و مـن بينهـا ضـعف      

مؤشـر  الجـاري هـو   لميـزان الت ا. القدرة الشرائية لعائداتها النفطية أمام ارتفاع فاتورة الـواردات 

الـواردات الخاصـة بالسـلع والخـدمات فـي      قيمة الصادرات و قيمة الذي يقيس مجمل الفرق بين

الضـغوط التـي    عـن وهو واحد من مكونات ميزان المدفوعات وبهذا يعطي نظـرة ثاقبـة    ،الدولة
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ومنه فإن حركة الصرف عالميـا تـؤثر علـى حصـيلة صـادرات الجزائـر و        تتعرض لها العملة

يمة المدفوعات عن الواردات الجزائرية مـن الـدول األجنبيـة، و علـى ضـوء مـا سـبق        على ق

  .ندرك أهمية دراسة أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري

  :اإلشكالية

علـى الميـزان التجـاري هـو موضـوع بحثنـا        أثـر ذلـك  إن دراسة تغيرات سعر الصرف و  

  : ة قمنا بطرح اإلشكال التاليلتدعيم هذه الدراسة و إبراز مكانتها العلميو

الـدينار الجزائـري بالنسـبة للوحـدة النقديـة       ما هو أثر تغيـرات سـعر الصـرف   

علــى الميــزان التجــاري فــي  وبالنســبة للــدوالر األمريكــي ) األورو(األوروبيــة 

  الجزائر؟

جل اإللمام بموضـوع الدراسـة، فقـد حصـرنا الموضـوع      أإلى جانب هذه اإلشكالية العامة و من 

  :التالية سئلةي األف

  ما هي المراحل التي مر بها سعر الصرف في الجزائر؟-1

ما مدى تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري بصـفة عامـة و علـى الميـزان التجـاري       -3

  في الجزائر بصفة خاصة؟

هل يؤثر تغير سعر صـرف الـدينار الجزائـري بالنسـبة لـألورو علـى الميـزان التجـاري         -4

  المدى الطويل؟الجزائري في 

هل يؤثر تغير سعر صرف الدينار الجزائـري بالنسـبة للـدوالر األمريكـي علـى الميـزان        -5

  المدى الطويل ؟ التجاري الجزائري في

  :الفرضيات

  :فرضيات أربعقمنا بوضع 
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رصـيد الميـزان التجـاري     توجد عالقة في المـدى الطويـل بـين سـعر صـرف األورو و      *

   .الجزائري

المدى الطويـل بـين سـعر صـرف الـدوالر األمريكـي و رصـيد الميـزان          توجد عالقة في*

  . التجاري الجزائري

توجد عالقـة سـببية بـين سـعري صـرف األورو و الـدوالر و رصـيد الميـزان التجـاري          *

 .الجزائري

   .تنويع االقتصاد حل أنسب لمشكلة الفوارق بين العمالت *

  :أسباب اختيار الموضوع

 وية و المهمة في مظهرها، المعقدة في تحليلها و دراستهايعتبر من المواضيع الحي.  

  فـنحن مسـتهدفون بهـذه التسـاؤالت أكثـر مـن        الموضوع يندرج في إطار التخصـص

  .غيرنا، كل هذا حفزنا إلى اقتحام أصوار هذا الموضوع 

        الحرص على دراسة سعر الصـرف و الميـزان التجـاري و معرفـة مـدى تـأثير األول

  .على الثاني

  شخصية للبحث في مختلف التطورات و المنعرجات الحاسمة التـي مـر بهـا سـعر     رغبة

  .صرف الدينار الجزائري

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى

 محاولة دراسة أثر سلوك سعر الصرف على توازن الميزان التجاري. 

 معرفة مدى تأثر الميزان التجاري الجزائري بتغيرات سعر صرف األورو .  

 أثر الميزان التجاري الجزائري بتغيرات سعر صرف الدوالرمعرفة مدى ت .  

   :حدود الدراسة
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حددت الدراسة في إطار مكاني و زماني، حيث حصـرت الدراسـة فـي الجزائـر قصـد              

إبراز التأثيرات التي تحدثها تغيـرات سـعر الصـرف علـى الميـزان التجـاري، أمـا بالنسـبة         

الفتـرات التـي    نفـس خذ بوضعية الميـزان التجـاري خـالل    لإلطار الزماني تستدعي الدراسة األ

بالنسبة لكل مـن الـدوالر و األورو معـا، فبدايـة فتـرة       تحوالتالدينار  عرف فيها سعر الصرف

  . الدراسة ستكون مع بداية ظهور العملة األوروبية الموحدة

  :منهجية الدراسة

لإلجابـة  و دهـا، جوانبهـا، ونتائجهـا   موضوع البحث، و تحليل أبعا اإلشكالية،من أجل دراسة     

على أسئلة البحث وإثبات صحة الفرضيات تم اسـتخدام مجموعـة مـن األدوات التحليليـة الماليـة      

  .التي تساعدنا في تحديد الجانب النظري انطالقا من الدراسات السابقة

السالسـل  معالجتـه بواسـطة األدوات التحليليـة اإلحصـائية ك     تمـت أما الجانب التطبيقي ف       

أسـاليب كميـة حديثـة فـي قيـاس       نـا كمـا اتبع  ،الزمنية، والمعطيات المالية الخاصة بـالجزائر 

  .المتغيرات محل الدراسة العالقة بين

  :الدراسات السابقة

نظرا لما يكتسبه موضوع تغيرات سعر الصرف من أهميـة بالغـة، دفـع الكثيـر مـن البـاحثين       

  :لى سبيل المثالللمساهمة في إثراء هذا الموضوع نذكر ع

، مـذكرة ماجسـتير   "أثر الدوالر و األورو على التجـارة الخارجيـة الجزائريـة   " رفيقة صباغ،-1

، فـرع تحليـل اقتصـادي،    االقتصـادية  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير فـي العلـوم  

قامـت    فـي الفصـل األول  : ، تمت الدراسـة فـي ثالثـة فصـول    2006/2007جامعة تلمسان، 

لنظـام  اوالتجـارة الدوليـة ونظرياتهـا،     سرد األحداث المتعلقة بالتطور التاريخي للنقـود، ثة بالباح

، باإلضافة إلى أنظمة أسعار الصرف، أمـا الفصـل الثـاني فكـان حـول التطـور       النقدي الدولي

التاريخي و الوضع الراهن واالستخدام العـالمي لكـل مـن الـدوالر و األورو و الصـراع القـائم       

  .الفصل الثالث تم فيه التطرق إلى واقع التجارة الخارجية الجزائريةبينهما، 
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، "-دراسـة حالـة الجزائـر   -أثر تغير سعر الصرف على ميـزان المـدفوعات  "كمال العقريب، -2

نقـود، ماليـة   : مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلـوم االقتصـادية، فـرع   

الفصـل األول  : أنجـزت الدراسـة فـي أربعـة فصـول     . 2005/2006بنوك، جامعة البليـدة،  و

أما الفصل الثاني تنـاول فيـه الباحـث ماهيـة ميـزان      . تضمن سعرالصرف محدداته، و مخاطره

المدفوعات، االختالل في ميزان المدفوعات، و كيفيـة معالجتـه، و تطـرق فـي الفصـل الثالـث       

مـا الفصـل الرابـع فخصصـه     إلى سعر الصرف كآلية لتسوية العجز في ميـزان المـدفوعات، أ  

  .لدراسة حالة الجزائر

الـدولرة و مشـاكل عـدم اسـتقرار النقـد و أثـر الـدوالر علـى االقتصـاد          " ،علة محمـد -3

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجسـتير فـي العلـوم االقتصـادية، فـرع      "الجزائري

ـ   . 2002/2003التحليل االقتصادي، جامعة الجزائـر،   : ث إلـى  ثالثـة فصـول   تـم تقسـيم البح

الفصل األول حول أنظمة أسعار الصـرف و التطـور التـاريخي للنظـام النقـدي الـدولي، فـي        

الفصل الثاني تطرق الباحث إلى أسـواق الصـرف األجنبيـة و هيمنـة الـدوالر، و فـي الفصـل        

ـ      ام الثالث حاول إبراز أثر الدوالر على االقتصاد الجزائري ، غير أنـه اكتفـى بتنـاول تطـور نظ

الصرف و سوق الصرف في الجزائر و إعطـاء بعـض اإلحصـائيات حـول التجـارة الخارجيـة       

  .و الديون الخارجية

وأثرهـا علـى االقتصـاد     -الـدوالر و األورو –تقلبـات أسـعار الصـرف    "،بودري شـريف -4

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجسـتير فـي العلـوم االقتصـادية ، فـرع       ،"الجزائري

أنجـز الباحـث هـذه الدراسـة مـن خـالل أربعـة        .2008/2009مالية ، جامعة شلف،  نقود، و

الفصل األول أعطى فيه نظرة عامة عـن مختلـف المفـاهيم المتعلقـة بسـعر الصـرف،       : فصول

في الفصل الثاني تم إبراز مختلف المراحل التي مر بها الـدوالر األمريكـي وموقعـه مـن النظـام      

األورو، والفصـل الثالـث تمثـل فـي دراسـة أهميـة العملـة         النقدي الدولي إلى غايـة ظهـور  

لـى انخفـاض   إاألوروبية في ظل تحـديات الـدوالر باإلضـافة إلـى أهـم األسـباب التـي أدت        

الدوالر، أما في الفصل األخير فحاول إبراز أثـر تقلبـات سـعر صـرف الـدوالر أمـام األورو       

  .على االقتصاد الجزائري
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  :محتويات البحث

نجاز هذا الموضوع وضعنا مقدمة عامـة تحتـوي علـى اإلشـكالية و فرضـيات الدراسـة       ال     

  .ثم قسمنا البحث إلى أربعة فصول تلتهم الخاتمة العامة

تطرقنا في الفصل األول إلـى عموميـات حـول سـعر صـرف و سـوق الصـرف و أهـم             

ص االقتصـاد  و في الفصل الثاني قمنـا بعـرض أهـم خصـائ    . النظريات المفسرة لسعر الصرف

الجزائري ، ثم إلى أهم المراحل التي مر بها نظـام الصـرف فـي الجزائـر و فـي األخيـر تـم        

  .تعريف الميزان التجاري  وتوضيح عالقته بسعر الصرف

أما الفصل الثالث و هو بعنوان االقتصاد الجزائري بـين تـدهور الـدوالر األمريكـي و تحـديات      

هاتين العملتين دوليـا، والصـراع القـائم بينهمـا و كـذلك       األورو تحدثنا فيه باختصار عن مكانة

  .تأثير كل منهما على االقتصاد العالمي و االقتصاد الجزائري

الفصل الرابع و هو الفصل األخير تطرقنا فيه إلى مفـاهيم حـول االقتصـاد القياسـي و السالسـل      

ـ   ار وجـود عالقـة فـي المـدى     الزمنية، و أدبيات التكامل المتزامن، ثم قمنا بدراسة قياسـية الختب

الطويل  بين سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة لـألورو والميـزان التجـاري فـي الجزائـر،      

وجود عالقة في المدى الطويـل بـين سـعر صـرف الـدينار الجزائـري        إمكانية كذلك اختبرناو

ـ     ارات السـببية  بالنسبة للدوالر األمريكي و الميزان التجاري للجزائر باإلضـافة إلـى إجـراء اختب

  . في معالجة البيانات EVIEWSو قمنا باالعتماد على برنامج . بين المتغيرات المدروسة

  .تتضمن الخاتمة العامة أهم النتائج المتوصل إليها، مع إدراج بعض التوصيات
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  اإلطار النظري لسعر الصرف :                                                                               الفصل األول 

15 
 

 

   :األول مقدمة الفصل

تعتبر آلية سعر الصرف العنصر المحوري فـي اقتصـاد الماليـة الدوليـة، وهـذه األهميـة             

مصدرها تعقد مشاكل التمويـل علـى المسـتوى الـداخلي والخـارجي، خاصـة بالنسـبة للـبالد         

كانيات مـوارد التمويـل الـذاتي بصـفة خاصـة      السائرة في طريق النمو، التي تتميز بانحصار إم

  .بصفة عامة خارجيوالتمويل ال

أمـا فيمـا   .أهمية بالغة فـي تعـديل وتسـوية ميـزان المـدفوعات      لها آلية سعر الصرف إن     

يخص الوسيط و المكان الذي يتم عـن طريقـه بيـع و شـراء العمـالت المختلفـة فهـو سـوق         

ائية لعمالت مختلـف الـدول، حيـث يـتم فيـه الجمـع       الصرف الذي يعمل على تحويل القوة الشر

بائعي الصرف األجنبي، و هو يتكون فـي األسـاس مـن عـدد مـن البنـوك التـي        و بين مشتري

تقوم فيه بنشاط استبدال العمالت، كما يعمل به سماسـرة الصـرف دور الوسـطاء بـين البـائعين      

  .و المشترين

    ـ   إن رز فـي كيفيـة تحديـده و معرفـة تغيراتـه      أهمية سعر الصرف في عالمنا المعاصـر تب

ولقد اختلفت اآلراء و النظريات في تفسيره، و تحديـد مؤثراتـه علـى المـدى الطويـل       ،المستقبلية

  .القصيرو
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  عموميات حول الصرف: المبحث األول 

     ماهية الصرف: المطلب األول 

  : مفهوم الصرف-1

ا يتم تبـادل مختلـف العمـالت فيمـا بينهـا، فكـل       الصرف هو عبارة عن عملية تظهر عندم"     

دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخليـة، وتظهـر الضـرورة إلـى اسـتعمال      

العمالت الخارجية عندما تقوم عالقات تجارية أو مالية بـين شـركات تعمـل داخـل الـوطن مـع       

البلـد المصـدر لتسـديد السـلع     شركات تعمل خارجه، وتحتاج الشركات المسـتوردة إلـى عملـة    

المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملـة البلـد المصـدر كـي تـتم      

هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخـارج هـي فقـط التـي تحتـاج      

لـى عمـالت الـدول    العمالت الدولية بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيـه يحتـاج إ  

  1".التي يود الذهاب إليها ولو كان سائحا، ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف

  :فأنواع الصر -2

و يطـرح   ،لصرف، يتميز كل نـوع منهـا بخصـائص أساسـية    أنواع ايمكننا الحديث عن         

  .خيارات أمام المقدمين على شراء العمالت األجنبية

  .الصرف ألجل عن الصرف نقدا، ولي ما يو نتحدث في  

  :الصرف نقدا)2-1

تعتبر عملية الصرف نقدا إذا كان تسـليم و اسـتالم العمـالت يتمـان لحظـة إبـرام عقـد               

و فـي الحقيقـة، فـإن فتـرة     . الصرف، مطبقين سعر الصرف السائد لحظة إبـرام العقـد أيضـا   

عقـد علـى عكـس مـا تـوحي بـه ألول       ساعة من لحظة إبرام ال 48الصرف نقدا تمتد إلى غاية 

  .وهلة عبارة لحظة إبرام عقد الصرف الواردة في هذا التعريف

                                                           
 .95، ص 2007، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "تقنيات البنوك"لطرش،  الطاهر 1
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و تجدر اإلشارة إلى أن سـعر الصـرف يتغيـر باسـتمرار خـالل اليـوم تبعـا لعـرض                

  .العمالت و الطلب عليها

  .سعر الشراء و سعر البيع: وهناك سعران للصرف

لة الوطنية التـي يـدفعها البنـك لشـراء وحـدة واحـدة مـن        عدد الوحدات من العم :سعر الشراء

  .العملة األجنبية

عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يطلبها البنـك لبيـع وحـدة واحـدة مـن العملـة        :سعر البيع

  .األجنبية

  .يكون سعر البيع دوما أكبر من سعر الشراء، و يمثل الفرق بينهما هامش البنك*

   :حساب األسعار المتقاطعة

عند تبادل العمالت في مركز مالي معـين، قـد يكـون سـعر عملتـين مقابـل بعضـهما                 

و يـتم ذلـك بنـاء علـى      ،و لضرورة التبادل يجب تحديـد سـعر تبادلهمـا    ،البعض غير متوفر

  .و تسمى األسعار المحسوبة بهذه الطريقة باألسعار المتقاطعة ،عالقة العملتين بعملة ثالثة

  :لالصرف ألج)2-2

تتم عملية تسليم و استالم العمالت بعد فتـرة معينـة مـن تـاريخ إبـرام العقـد، مطبقـين                

تسـتعمل عمليـات   و. سعرا للصرف يحسب بناء على سعر الصرف السـائد لحظـة إبـرام العقـد    

الصرف ألجل من طرف الشركات العاملة في التجارة الخارجيـة لتفـادي األخطـار الناجمـة عـن      

حيـث سـعر الصـرف المطبـق      تملة و غير المتوقعة في أسعار صـرف العمـالت،  التقلبات المح

االستالم هو سعر الصرف السائد لحظة إبرام عقـد الصـرف، و مهمـا كـان سـعر      وعند التسليم 

، و تسـتعمل أيضـا مـن طـرف المضـربين      )تاريخ االستحقاق( الصرف السائد لحظة تنفيذ العقد

خسـائر إن لـم تكـن    العملة التـي يشـترونها، و يتكبـدون    حينما يتوقعون مستقبال ارتفاع سعر ال

  2. توقعاتهم صائبة

                                                           
  .97ع سابق، ص الطاهر لطرش، مرج  2
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  أنظمة الصرف:المطلب الثاني

 أنظمة الصرف-1

  :ثنظام الصرف الثاب )1-1

ساد نظام الصرف الثابت في ظل قاعدة الذهب في صـورة مسـكوكات ذهبيـة فـي أواخـر             

و كـذلك فـي النصـف     ،لميـة األولـى  م و حتى قيـام الحـرب العا  20م و أوائل القرن 19القرن

بية إلـى قاعـدة الـذهب فـي صـورة      والثاني من عشرينات القرن الحالي عندما عادت الدول األور

و تعتبـر الدولـة علـى     .و التابعة في صـورة الصـرف الـذهبي   مختلفة الدول الوالسبائك الذهبية 

سـعر ثابـت للـذهب    يتحقـق   ،قاعدة الذهب إذا ربطت عملتها الوطنية بوزن معـين مـن الـذهب   

  .من أوراق النقد الرسمية يشاءونبالنقد الوطني وعندئذ يمكن لألفراد تحويل ما 

ـ           فر وو يترتب على األخذ بقاعدة الـذهب ثبـات سـعر الصـرف و عـدم تغيـره و ذلـك إذا ت

   :شرطين

   .أن يكون سعر شراء و بيع الذهب واحدا في كل دولة*

  .ةأن تكون انتقاالت الذهب عديمة النفق*

ولما كان هذان الشرطان ال يتحققان عمال فإنه يسمح بتقلب هذا السـعر بحريـة فـي حـدود           

ضيقة جدا، هي دخول الذهب إلى الدولة و خروجه منها و ذلـك وفقـا لقـوى العـرض و الطلـب      

الخاصة بكل عملة من عمالت الدول األجنبية، كما أن ثبات الصـرف الـذي يميـز قاعـدة الـذهب      

مـا  ، إلى قاعدة أخرى هامة تكون قاعدة السـماح بحريـة دخـول الـذهب و خروجـه     يرجع أيضا 

  .أي قواعد لعبة الذهب" قواعد اللعبة"يطلق عليه الكتاب

نه في ظل نظام ثبـات الصـرف ووفقـا لقواعـد لعبـة قاعـدة الـذهب        أوتجدر اإلشارة إلى      

االسـتقرار و التـوازن    تكون الدولة ملزمة بـأن تغلـب االسـتقرار و التـوازن الخـارجي علـى      

ما دام يرضى بتقلب األثمان و الدخول تبعـا لخـروج و دخـول الـذهب، ذلـك أن هـذا        ،الداخلي
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خضع إلى حد بعيد اتجاه الحياة االقتصـادية القوميـة توسـعا أو انكماشـا لحالـة ميـزان       النظام ي

  3.المدفوعات

لورقيـة غيـر قابلـة    يعرف نظام حرية الصرف في ظـل النقـود ا   :فنظام حرية الصر )1-2

قاعـدة الـذهب فـي     عـن وقد عرفت الدول هذا النظام عقب خـروج انجلتـرا   ، للتحويل إلى ذهب

  .ذلك عقب الحرب العالمية الثانية دول وال، و تالها في ذلك كافة 21/09/1931

حيـث   ،وتعتبر الدولة علـى قاعـدة األوراق اإللزاميـة إذا خرجـت عـن قاعـدة الـذهب              

ول النقدي من أوراق نقدية يتحدد لها سعر إلزامي بحيـث تعتبـر هـذه النقـود الورقيـة      يتكون التدا

أما عن ثبات سعر الصـرف فإنـه ال يتحقـق دائمـا فـي      . نقودا نهائية ال يمكن تحويلها إلى ذهب

ظل قاعدة األوراق اإللزامية بل يكون عرضة للتقلبات وفقـا لقـوى العـرض و الطلـب للصـرف      

مستوى التوازن لسـعر الصـرف فـي نظـام حريـة الصـرف يتحـدد وفقـا         فلما كان . األجنبي

للقواعد ذاتها التي يتحدد بها سعر أية سـلعة فـي نظريـة الـثمن فـإن مسـتوى التـوازن لسـعر         

الصرف هو الذي تتعادل عنده الكمية المطلوبـة مـن العملـة الوطنيـة مـع الكميـة المعروضـة        

إن تغيـر مسـتوى التـوازن لسـعر الصـرف إنمـا       و كما هو الحال في نظرية الثمن أيضا ف. منها

 .ف العرض أو كلتيهما معاويحدث عندما تتغير ظروف الطلب أو ظر

وهنا تؤدي التغيرات في أسـعار الصـرف إلـى تحقيـق التـوازن بـين طلـب و عـرض              

كما يتحقق التوازن في العالقـات النقديـة الدوليـة فـي المـدة       الصرف األجنبي في المدة القصيرة،

فزيـادة سـعر الصـرف    . طويلة عن طريق التغير في أثمان السلع الداخلة فـي التجـارة الدوليـة   ال

األجنبي، أي تخفيض قيمة العملة الوطنيـة، يـؤدي إلـى تشـجيع الصـادرات نظـرا النخفـاض        

قيمتها، و إلى الحد من الواردات الرتفاع قيمتهـا، و يحـدث العكـس فـي حالـة انخفـاض سـعر        

كانت الدولة ملزمة في ظـل ثبـات الصـرف، وفقـا لقواعـد لعبـة قاعـدة        فإذا  .الصرف األجنبي

تغلب التوازن الخارجي على االسـتقرار االقتصـادي عنـد مسـتوى العمالـة الكاملـة        بأنالذهب 

فالسـماح لسـعر الصـرف بالتقلـب وفقـا      . فإن الحال ليست كذلك في ظل نظام حريـة الصـرف  

عدم الحاجـة إلـى الـذهب لتسـوية المـدفوعات      لظروف عرض و طلب العملة الوطنية إنما يعني 

                                                           
   .74، ص بيروت ،مطابع األمل، الدار الجامعية "العالقات االقتصادية الدولية"زينب حسين عوض اهللا، 3
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علـى  والخارجية الناتجة عن العالقات االقتصادية المتبادلة بين هـذه الدولـة و الـدول األخـرى،     

البنك المركزي في ظل هذا النظام من مهمة حماية الرصـيد الـذهبي للدولـة ومـا قـد       ىذلك يعف

لسياسة التـي تقتضـيها األحـوال التـي يمـر      يترتب على القيام بها من إتباع سياسة نقدية مخالفة ل

  .بها االقتصاد القومي

من هنا فإنه يقع على السلطات النقدية في ظل حريـة الصـرف عـبء أكبـر مـن ذلـك        و      

فـإذا كانـت مهمـة السـلطات النقديـة فـي ظـل النظـام         . الذي يقع عليها في ظل ثبات الصرف

و إتبـاع األسـاليب الكفيلـة بمنـع      ،ذهبي للدولـة ل بصفة أساسية في مراقبة الرصيد المثاألخير تت

استمرار خروج الذهب فيها أو دخوله إليها وفقا لقواعد لعبـة الـذهب، فـإن هـذه السـلطات إنمـا       

تطالب في ظل نظام حرية الصرف بـأن تحـدد بنفسـها حجـم النقـود أو القـوة الشـرائية فـي         

عـرض فيـه   ت، األمـر الـذي قـد ت   المجتمع و ذلك وفقا لما تقتضيه متطلبـات االقتصـاد القـومي   

   4.السلطات النقدية في دولة إلى ضغط سياسي من الحكومات

صـندوق النقـد الـدولي إثـر اتفـاق بريتـون         جاء به :نظام استقرار أسعار الصرف) 1-3

  : وودز، حيث حاول هذا النظام التوفيق بين أمرين متناقضين

      .الخـتالل فـي ميـزان المـدفوعات    ثبات أسعار الصرف بما يعنيه من ضـرورة عـالج ا  *   

   .   استقالل الدولـة فـي إتبـاع السياسـة االقتصـادية والماليـة والنقديـة       : حرية الصرف *   

ويتلخص جـوهر هـذا النظـام فـي جعـل أسـعار الصـرف مسـتقلة عـن أسـعار التعـادل            

لدولـة معبـرا   يعرف سعر التعادل بأنه قيمة الوحدة الواحدة مـن العملـة الوطنيـة ل    حيث.للعمالت

عنها في شكل وزن معين من الذهب أو فـي شـكل مقـدار معـين مـن الـدوالرات األمريكيـة،        

ناحيـة ، و بـين العمـالت المختلفـة و      نظرا للصلة الوثيقة التي قامت بين الدوالر والـذهب مـن  

الدوالر من ناحية أخرى، فمعنى ذلك أن ثمة أسـعار صـرف محـددة و ثابتـة قـد قامـت بـين        

ال يعني نظام استقرار الصـرف جمـود هـذا السـعر      .غيره من عمالت الدول األعضاءالدوالر و

                                                           
   .75زينب حسين عوض اهللا، مرجع سابق، ص  4
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 بريتـون وودز مبـدأ تغييـر سـعر التعـادل لعمـالت الـدول         اتفـاق وعدم قابليته للتغيير، إذ أقر

5.األعضاء في الصندوق ولكن وفقا لقواعد محددة بكل دقة
     

الفتـرة   م أسـعار الصـرف خـالل   السـبب وراء تعـوي   يرجع :ةأسعار الصرف المعوم) 1-4

هـو أن السـلطات النقديـة لـم يتبـق لـديها       السبعينات  منتصفو إلى  1960من نهاية الستينات 

أو ال ترغـب فـي    ذهب أو نقد أجنبي لتحقيـق اسـتقرار أسـعار الصـرف، و كـان ال يمكنهـا      

نظامـا لحريـة   نظام تعويم الصرف ال يعدو فـي الواقـع أن يكـون     إن .استخدام الرقابة على النقد

  : فرق بين نوعين للتعويمنالصرف، و

مطلقـا فـي   ) البنـك المركـزي  (يكون في حالة عدم تـدخل السـلطات النقديـة    :التعويم النقي     

 .أسواق الصرف لمساندة سعر صرف العملة الوطنية عند مستوى معين

الصـرف مـن أن   عندما يتدخل البنك المركزي لمنع التقلبـات فـي سـعر     :التعويم غير النقي    

  .تتجاوز حدا معينا

وانخفاضـه   رتفاعـه اويكون التعويم مستقال عندما ال يرتبط سعر صرف العملـة الوطنيـة فـي    *

   .بأسعار صرف أية عملة أو عمالت أخرى

العمـالت   معينـة مـن  ويكون مشتركا إذا ما حدث مثل هذا االرتباط بحيـث تشـترك مجموعـة    *

أسعار صرفها، فترتفـع هـذه األسـعار سـويا أو تـنخفض       معا بالنسبة لما يحدث من تغيرات في

ــويا   . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن تعويم العمالت قد أصبح هو القاعدة في تحديـد أسـعار صـرف مختلـف العمـالت سـواء           

أو مشتركا، أما أسعار التعـادل التـي أسـس عليهـا نظـام اسـتقرار أسـعار         كان تعويما مستقال

لـى المسـتوى النظـري ال أكثـر، ذلـك أن      أو عالمـات للتعـرف ع   نقاط  الصرف فلم تعد سوى

سعر الصرف الواقعي للعملة قد أصـبح يتحـدد وفقـا لقـوى عرضـها أو الطلـب عليهـا، إمـا         
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استقالال عن غيرها من العمالت في حالة التعويم المستقل أو الفـردي، و إمـا باالرتبـاط بغيرهـا     

  6.من العمالت في حالة التعويم المشترك أو الجماعي

   .وصف عام لنظم سعر الصرف األجنبي  :01مالجدول رق

 النظام الوصف المالحظات

رغم إمكانية تطبيقه من الناحية النظرية إال أنه عمليا من 

النادر استمراره لفترة طويلة حيث يرغب البنك المركزي 

 .في العادة في التدخل بدرجة محدودة

  التعويم الحر حرية كاملة لقوى السوق

Free float 

لوجود، المشكلة أن البنك المركزي ال يعرف مـا  شائع ا

إذا كانت حركة سعر الصرف هي تقلب قصير األجل أم 

 .عالمة على وجود اتجاه أساسي

يتدخل البنك المركـزي و لكـن   

  عادة للحد من التقلبات فقط

 التعويم المدار  

Managed 

float  

موجود بصورة أكثر شيوعا و لكن مستمر فقط في حالة 

سوق مع رؤية البنك المركـزي لتعـديل مسـار    اتفاق ال

المعدل، و يمكن أن تكون اإلصالحات وفقا لصيغة مـا  

للتأثير على الربط بسلة من العمالت أو لـتعكس  : مثال

اختالف معدالت التضخم مع الدول المنافسة و عادة مـا  

 .يتم نشر صيغة أو قواعد التعديل األخرى

يتدخل البنك المركزي في تحقيق 

خاضع للسيطرة في سعر تعديل 

الصرف و عادة ما يكون ذلـك  

  بصورة مستمرة

الــربط مــع  

 الزحف

Crawling 

peg 

مثل نظام النقد األوروبي الذي يعمل في ظـل هـامش   

فـإذا مـا اقتـرب     %15و  %10.5يتراوح بين حدي 

المعدل أو وصل الحد فـإن البنـك المركـزي يواجـه     

الصـرف  اختيارات أو تحديات كما هو الحال في نظام 

 .الثابت

يسمح له بالتقلب في حدود هـذا  

الهامش و لكن يتـدخل البنـك   

المركزي لمنع المعدل من تعدي 

  هذا الهامش

ثابت مع هامش 

أو منطقــــة 

  مستهدفة 

Fixed with 

margin or 

target zone 

بروتن وودز حيث كان الحد األقصى لهامش تقلبات نظام 

ابل الدوالر، و على أي من جانبي النسبة المعلنة مق 1%

و يتدخل البنك المركزي  (ثابت، 

لفترات ممتـدة، و  ) إذا لزم ذلك

ثابت و لكن قابل 

  للتعديل
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هو إن كان في حدود هـوامش    .1972-1945قد شاع استخدام هذا النظام في الفترة 

ضيقة إال أنه قابل للتعديل فـي  

حالة عدم توازن أو فـي حالـة   

  .وجود ضغوط ال يمكن تحملها

Fixed but 

adjustable 

قصد الثبات الدائم و لكن ال يمكن ضمانه، قـد يكـون   ب

اإلصالح ضروريا حتى و إن يتم صـراحة االعتـراف   

بإمكانية قياسه، خالفا لذلك يحظر التدخل نادرا هذه األيام 

  .بيوو لكن قد يظهر كمقدمة لالتحاد النقدي األور

هناك  بعض األمثلة التاريخية إلرجاء الثبات إذا ما كانت

الجنيـه  : مثـال (تعبئة منخفضة أو قيود على رأس المال

 ).1979البريطاني و الجنيه االيرلندي حتى 

يعد نسخة أكثر صرامة و شـدة  

من نظام ثابـت و لكـن قابـل    

  للتعديل

ثابت مـن قبـل   

 البنك المركزي

Fixed by 

central bank 

نظام آلي و صارم يضمن تحول النقود األساسـية عنـد   

و من ثم بالمراجعة و الموازنة يتضمن سعر  معدل ثابت

قريب من معدل السوق، إال أن الضغط على مكان آخـر  

) على البنوك، األنشطة أو األسعار: مثال(داخل االقتصاد 

قد يزيد الضغوط السياسية لتغيير المعدل أو للتنازل عن 

  .نظام مجلس النقد

ميزانية +العملة =النقود األساسية 

نك المركـزي، و  البنوك لدى الب

البد من تغطيتها بالكامل بالعملة 

عنـد معـدل   ) الذهب(األجنبية 

 .ثابت

ثابــت بمجلــس 

ــد ــار ( النق معي

  )الذهب

Fixed by 

currency 

board or a 

gold 

standard 

و هنا يظهر تساؤل حول ما إذا كانـت الدولـة تابعـة    

بالكامل لدولة أخرى في تحديد السياسة النقديـة و نيـل   

 أو يسمح لها بحصة الرسوم 

التنازل عن العملة المسـتقلة و  

  .إتباع عملة أخرى

 عملة موحدة

Unified  

currency 

، مداخلة في ندوى قام بتنظيمها معهـد  "سياسات سعر الصرف في مصر" محمود محي الدين و أحمد كجوك، :المصدر

، تحت عنوان 2002ديسمبر 16-17لدولي في بالتنسيق مع صندوق النقد ا -صندوق النقد العربي-السياسات االقتصادية

مبررات و دوافع التوجـه الحـديث ألنظمـة    "بربري محمد أمين، :مأخوذ من. 212نظم و سياسات سعر الصرف،ص

 ،جامعة شلف،"اإلنسانيةللدراسات االجتماعية و األكاديمية"-سة حالة سعر صرف الدينار الجزائريادر-الصرف الدولية

  .80،ص2010الجزائر،
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          :الصرفالوضع الراهن لنظم أسعار  -2

بعد انهيار نظام بريتون وودز لنظام استقرار أسعار الصرف في بداية السبعينات و االنتقـال إلـى      

مرحلة السماح بتعويم العمالت الرئيسية في أسواق الصرف، اتبعت بلدان العالم عددا متنوعا من نظـم  

  7:أسعار الصرف نوجزها فيما يلي

  :نظم أسعار الصرف الثابتة )2-1

  :يندرج في هذا النظام ثالثة أشكال رئيسية لنظم الصرف الثابتة هي      

في ظل هـذا النظـام، يـتم ربـط سـعر صـرف       :  سعر الصرف الثابت المرتبط بعملة واحدة) 1

 ،لـخ إ…عملة البلد المعني بعملة دولية أساسية كالـدوالر و الفرنـك الفرنسـي والمـارك األلمـاني     

دولة تتبع هذا النظام، كما أن حـوالي نصـف دول البلـدان الناميـة تتبـع       36نجد تقريبا حوالي و

  .هذا النظام

في هـذا النظـام، يـتم ربـط سـعر صـرف       : سعر الصرف الثابت المرتبط بسلة من العمالت) 2

عملة البلد المعني بسلة من العمالت أو سلة مـن حقـوق السـحب الخاصـة، وقـد تبـين أن هـذا        

يب أكثر استقرارا بالنسبة لسعر الصرف، ونجد أن حـوالي ربـع الدولـة الناميـة تتبـع هـذا       الترت

 .النظام

العملـة مـع    قيمـة أما في هذا النظام فيتم المحافظة علـى ثبـات   : سعر الصرف الثابت المرن) 3

  .وجود هوامش معينة يكون مسموح فيها بتقلبات سعر الصرف

ما إذا كانت العملة معومة أو مربوطة، فبعض البلـدان تقـوم    ر من األحيان يصعب معرفةثيفي ك    

بربط عملتها بعملة أخرى، مع السماح لنفسها بهوامش تقلب عريضة نسبيا حيث تصبح بذلك شـبيهة  

  .عملتهابالبلدان التي تعوم 

  .كما يمكن القول أن العمالت المربوطة بعمالت أخرى معومة، تعتبر مزيجا من خصائص االثنين معا
                                                           

غيـر   رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي العلـوم االقتصـادية        (، "سير خطر سعر الصـرف ت"جديدن لحسن،  7 

   .11، ص2004تلمسان، ، جامعة )منشورة
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  :نظام تعدد سعر الصرف)2-2

سعر الصرف المتعدد يكون تبعا الختالف أنواع العمالت، وسعر الصرف المتعدد لـه مظهـرين        

  .أساسيين إما أن يكون في بيع النقد األجنبي أو في شرائه، أو في كليهما معا

ظـيم الـواردات   تقوم السلطات النقدية بوضع متعدد، إذا رغبت في تن: من حيث بيع النقد األجنبي-1

حسب معايير معينة للمفاضلة، حيث تقوم بحماية الصناعات الوطنية من السلع األجنبية المنافسة عـن  

طريق فرض سعر صرف مرتفع للنقد األجنبي الالزم بالنسبة لهذه المواد، كما ترفـع سـعر العملـة    

ة، كما يتم تطبيقه للحد من الوطنية لمواجهة الدول الدائنة عندما ترغب في تخفيف عبئ الديون األجنبي

  .الضغط على الميزان التجاري

تقوم السلطات النقدية بتطبيق سعر صرف متعدد على ما يعـرض  : من حيث شراء النقد األجنبي -2

  .عليها من عمالت أجنبية بغرض الحصول على دخل أو لتشجيع أنواع معينة من الصادرات

ملتها إذا رغبت في مشاركة الشـركات األجنبيـة   للحصول على دخل تلجأ الدولة إلى رفع سعر ع -

  .لما تحققه هذه الشركات من أرباح ،لخ إ...المستغلة لموارد وطنية كالبترول، المعادن

لتشجيع بعض أنواع الصادرات تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها مقارنة بصادرات أخرى، وهـذا   -

بة للصادرات ذات الطلب المـرن، وتقـوم   لتشجيع صناعات معينة، فتقوم بتخفيض سعر عملتها بالنس

  .بالنسبة للصادرات ذات الطلب غير المرن، فترفع بذلك الحصيلة من النقد األجنبيه برفع

  :نظام أسعار الصرف العائمة) 2-3

جل مساندة أتعرف سياسة التعويم في عدم السماح للسلطات النقدية بالتدخل في سوق الصرف من       

هذا النظام ثالثة أشكال لنظم أسـعار الصـرف    و يأخذما يعرف بالتعويم الحر، عملتها الوطنية وهو 

  :العائمة و هي

يجمع هذا النظام بين خاصية التثبيت و خاصية التعويم، و يطبق فـي  :  نظام سعر الصرف المختلط) أ

ئمـة  مجموعة النظام النقدي األوربي، حيث تكون دول المجموعة مثبتة بالنسبة لبعضها الـبعض و عا 

  .أمام عمالت الدول األخرى خارج المجموعة
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مـع وجـود    سـعر الصـرف  في ظل هذا النظام يقوم البنك المركزي بتحديـد   :التعويم المدار) ب

 :مرونة بتغييره حسب المؤشرات التالية

  .التغير في حجم االحتياطات الدولية -1   

  .التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي - 2  

    .ي أسواق النقد الموازيةالتطورات ف -3  

تدخل البنك المركزي أو السلطات النقدية متعمدة  غير النظيف يقصد بالتعويم :التعويم الغير نظيف) ج

الحفاظ على سعر صرف للعملة غير واقعي مما يؤدي إلى أضرار بالنظام النقدي الدولي أو بعمـالت  

  .أخرى

ام طبقا لشروط الطلب و العرض في السوق و يتبع يتحدد سعر الصرف في هذا النظ: التعويم الحر) د

غلب البلدان المتقدمة، كما أن هناك بعض الدول النامية تقوم بتطبيقه وهـي فـي تزايـد،    أهذا النظام 

ويكون التعويم حرا إذا لم تتدخل السلطات النقدية في السوق لتدعيم عملتها الوطنيـة و يتـأثر سـعر    

   .ات و الحاجيات المختلفة للمتعاملين في السوقالصرف الحر بالتقلبات حسب التوقع

يعتبر التعويم ظاهرة دولية ألن الدول الصناعية التي تنتهج هذه السياسة تشكل معامالتها ثالثـة        

  .حجم التجارة الدولية) 3/4(أرباع 

ف عمالتها مزايا هذا النظام تتمثل في تحرير البنوك المركزية من إلزامها باالحتفاظ بأسعار صر*    

ضمن الهامش الذي حدده صندوق النقد الدولي، و بهذا أصبح البنك المركزي يعرض النقود دون األخذ 

بعين االعتبار سعر الصرف، كما أن هذه السياسة حررت السلطات النقدية من القيود التـي فرضـها   

  .خليةتوازن ميزان المدفوعات على السياسة التي تتبعها من أجل تحقيق األهداف الدا

مساوئ هذا النظام تتمثل في عدم استقرار أسعار الصرف و حالة عدم التأكد فيما يخص المستقبل، *   

جل الحصول على عائد في المستقبل، أو إبرام عقود مستقبلية، فسعر الصرف أيريد االستثمار من لمنُ 

  .أصبح قابل للتغيير في أي لحظة حسب ميكانيزمات السوق
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  :دي األوربيالنظام النق) 2-4

خالل سنوات الستينات كانت التعادالت بين عمالت الدول األعضاء في االتحاد األوربـي ثابتـة        

بريتون وودز في ظل نظام استقرار أسعار الصرف، لكن الحركات الضخمة لـرؤوس   اتفاقيةبموجب 

امت ألمانيا برفـع  إلى عدة إصالحات نقدية متكررة حيث ق تفي معدالت التضخم أد والتباعداألموال 

ثـم فـي سـنة     1959، كما قامت فرنسا بتخفيض قيمة الفرنك سنة 1961قيمة المارك األلماني سنة 

1969.   

ومع انهيار نظام بريتون وودز قامت الجماعة االقتصادية األوربية بإنشاء نظام نقدي سمي نظام      

واجهت فرنسا صعوبة أثـرت علـى    الثعبان إال أن تأثيره كان ضعيفا حيث واجه عدة صعوبات، فقد

ميزان مدفوعاتها و أجبرت الحكومة الفرنسية على ترك الفرنك يخرج من نظام الثعبان خالل مرحلتين 

  إن النظام النقدي األوربي ،1979إلى أفريل  1976ثم من ماي  1975إلى جويلية  1974من جانفي 

نطقة نقدية حقيقية تتميز بثبات العمـالت  و ذلك من خالل إنشاء م ،1979يل رفأ خرج إلى الواقع في

بين دول الجماعة االقتصادية األوربية أكثر صالبة من نظام الثعبان، ويعد النظام النقـدي األوربـي   

منطقة نقدية تجمع عدة دول أوربية قررت حكوماتها اعتماد وتبني معدالت صـرف ثابتـة لمختلـف    

   .عمالتها أو باألحرى اختيار عملة مشتركة

ورو تعمل على تجانس أنظمة األسعار في البلـدان التـي اعتمـدتها، ممـا يعطـي      ألإن منافع ا     

فائدة لألفراد و خصوصا الشركات، كما يؤدي إلى تخفـيض نفقـات عمليـات التحويـل للعمـالت      

يلغي المضاربة و أخطار عدم االسـتقرار بـين عمـالت هـذه الـدول، لكـن هنـاك صـعوبات         و

ي معاناة الدول األعضـاء فـي إمكانيـة صـياغة سياسـة نقديـة و ماليـة        للعملة الموحدة تتمثل ف

ظاهرة المعالم، كما أن التباين االقتصادي بين الدول يـزداد وضـوحا فدولـة مثـل ألمانيـا ليسـت       

بيـة تزيـد مـن    وكذلك مشكلة التضخم فـي الـدول األور    ،كدولة مثل ايرلندا حسب معدالت النمو

مالءمتــه للمجموعــة المتباينــة فــي و اصــة فــي قدرتــهورو خالتســاؤالت حــول مســتقبل األ

   8.اقتصادياتها و المتفاوتة في نموها

  

                                                           
  .67، ص2000وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، دي"مدخل للتحليل النقدي" محمود حميدات،  8
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  ماهية سوق الصرف:المطلب الثالث

  :تعريف سوق الصرف-1

و لكن هـذا المكـان لـيس محـدودا بحيـز       ،هو المكان الذي يتم فيه تبادل العمالت المختلفة"      

جـودة بـين وكـالء الصـرف فـي كـل البنـوك        وإنما يقصد به شـبكة العالقـات الم  و جغرافي،

المنتشرة عبر مختلف أنحاء العالم باإلضافة طبعا إلى اللقاءات الفعلية بـين وكـالء الصـرف فـي     

  9".غرفة خاصة بالصرف موجودة على مستوى البورصة

فلـيس لـه مكـان    . سوق الصرف األجنبي ليس بورصة منظمة مثـل بورصـات األوراق الماليـة   

مـن األفضـل التفكيـر فيـه     . كما أنه ال يقتصر علـى بلـد واحـد   . المتعاملون مركزي يجتمع فيه

إنـه يتكـون أساسـا    .على أنه ميكانيزم يتم بواسطته الجمع بين مشتري و بائع للصـرف األجنبـي  

من عدد من البنوك تزاول بنشاط عملية اسـتبدال العمـالت ، مـن بـين أهـم مراكـز الصـرف        

  10.،زيورخ، فرانكفورت، سنغافورة و هونج كونجاألجنبي نجد لندن، نيويورك، طوكيو

  في سوق الصرف و أهم النشاطات فيه المتدخلون الرئيسيون -2

      :البنك المركزي) 2-1

يتدخل هذا البنك للقيام بعمليات السوق المفتوحة على العمـالت األجنبيـة مـن جهـة، ومـن            

بخصـوص المعـامالت فـي العملـة      جهة أخرى تنفيذ أوامر الحكومات باعتبـاره بنـك الدولـة،   

يكون هذا التدخل من قبل البنك المركزي في العادة مـن أجـل حمايـة مركـز العملـة المحليـة أو       

  .عن صرف سعر العملة مسئوالبعض العمالت األخرى ألنه يعتبر 

    :البنوك التجارية والمؤسسات المالية) 2-2

حسـابها الخـاص، فـأعوان الصـرف     حيث تتدخل في السـوق لتنفيـذ أوامـر زبائنهـا ول          

ويحولـون إلـى السـوق     ،العاملون في البنوك يجمعـون أوامـر الزبـائن، يقومـون بالمقاصـات     

يتـوفرون علـى أجهـزة إعـالم آلـي تتضـمن        و،الفائض من عرض أو طلب العمالت الصعبة 

                                                           
   .95الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 9

  .309، ص2003، الدار الجامعية ، اإلسكندرية، "التجارة و التمويل-االقتصاد الدولي" كامل بكري،   10
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آخر األسعار المطبقة بـين البنـوك فـي مختلـف السـاحات الماليـة العالميـة، ومهمـة أعـوان          

لصرف هي معالجة األوامر قصد تمكينها من الحصـول علـى أفضـل سـعر وتحقيـق مكاسـب       ا

  .لصالح بنوكهم

   :سماسرة الصرف) 2-3

يعتبر سماسـرة الصـرف وسـطاء نشـيطين يقومـون بتجميـع أوامـر الشـراء أو البيـع                

للعمالت الصعبة لصالح عـدة بنـوك أو متعـاملين آخـرين، ويقومـون بضـمان االتصـال بـين         

بنوك وإعطاء المعلومات عن التسعيرة المعمول بهـا فـي البيـع والشـراء بـدون الكشـف عـن        ال

11.أسماء المؤسسات البائعة أو المشترية لهذه العمالت
 

تعتبر بيوت السمسرة جد هامة في إنجلترا وفي نيويـورك ولنـدن، فجـزء كبيـر مـن العمليـات       

12.يقوم بها الوسطاء الذين يعملون لصالح البنوك
 

  م العمالت الصعبة المتداولة دولياأه -3

 :لدوالر األمريكيا  

مـن النـاتج   % 20.7يستمد هذه األهمية من أهميـة االقتصـاد األمريكـي حيـث يمثـل              

مـن  % 51من الصادرات العالميـة، و يسـتخدم الـدوالر فـي تسـوية      % 15.2المحلي العالمي، 

مـن  % 50الدوليـة و يسـيطر علـى    فـي إصـدار السـندات    % 45كذلك ب و التجارة العالمية،

  .من احتياط الدول من العمالت الصعبة% 60هيكل ديون الدول النامية و 

  :األورو األوروبي 

% 21يأتي هذا إحالال للعمالت األوروبية الهامة مثـل المـارك األلمـاني الـذي كـان يمثـل            

االقتصـاد العـالمي    وللموقـع الجديـد فـي    ،م1983الدول من العملة الصعبة سـنة   احتياطيمن 

مـن النـاتج المحلـي العـالمي     % 20حيث تمثـل     Eurolandورو الذي أصبحت تمثله أرض األ

  .من التجارة العالمية% 7و

  :الين الياباني

  .من التجارة العالمية% 8من الناتج المحلي العالمي و % 8حيث تمثل اليابان  

                                                           
11

.mlhttp://etudiantdz.net/vb/t19097.ht   

 12
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   :الجنيه اإلسترليني

و تظهـر قوتـه مـن خـالل سـعر صـرفه        ،وروالت المنظمة لأللكونه ال يزال خارج العم      

  .دوالر أمريكي 1.58= جنيه إسترليني 1مقابل الدوالر حيث 

  :الفرنك السويسري

وتأتي قوة الفرنك السويسري من طبيعة البنك المركـزي السويسـري الـذي يتمتـع بـأعلى            

يسـرا سـاحة ماليـة كبيـرة،     درجات االستقاللية المتعارف عليها دوليا، فضـال علـى كـون سو   

نتيجة سياسة الحياد التي تعتمدها الحكومـة السويسـرية و ابتعادهـا عـن المنازعـات والمشـاكل       

  .دوالر أمريكي1=فرنك سويسري  1.16الدولية حيث 

و هناك عمالت أخرى ذات أهمية دولية مثل الـدوالر الكنـدي، الـدوالر األسـترالي و الريـال      *

   13.السعودي

  سعر الصرف أدبيات: يالمبحث الثان

  ماهية سعر الصرف: المطلب األول

   :   مفهوم سعر الصرف-1  

عدد الوحدات مـن عملـة معينـة الواجـب دفعهـا للحصـول علـى         :"يمكن تعريفه على أنه     

  14."أخرىوحدة واحدة من عملة 

يتغير في سـوق الصـرف وفقـا للعـرض و الطلـب علـى       . سعر عملة بعملة أخرى:" وأيضا هو

   15"مالتالع

ثمن الوحدة الواحدة من عملـة معينـة فـي شـكل وحـدات مـن       : " يعتبر سعر الصرف بأنه     

العملة الوطنية، غير أن دول أخرى ترى أن سـعر الصـرف هـو ثمـن الوحـدة الواحـدة مـن        

  16."العملة الوطنية في شكل وحدات من عملة أجنبية معينة

                                                           
13 

.http://etudiantdz.net/vb/t19097.html  
  .96الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  14
 15 Serge d' Agostino,Marc Montoussé,Alain Chaffel,Jean-Marc Huart, « 100 fiches pour comprendre 

la mondialisation » Editions Bréal, 2006,p 172. 
  .44ص ، 2004، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة،"االقتصاد الدولي"  زينب حسين عوض اهللا، 16
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ـ  ة الوطنيـة الواجـب دفعهـا للحصـول علـى      و بالتالي فسعر الصرف هو عدد الوحدات من العمل

  .جنبيةاألعملة الوحدة واحدة من 

سعر الصرف يجسد أداة الربط بين االقتصاد المحلـي وبـاقي االقتصـاديات، فضـال عـن كونـه       

وسيلة هامـة للتـأثير علـى تخصـيص المـوارد بـين القطاعـات االقتصـادية وعلـى ربحيـة           

دة، ومن ذلـك علـى التضـخم والنتـائج والعمالـة،      الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستور

وهو باإلضافة إلى ذلك يربط بين أسعار السـلع فـي االقتصـاد المحلـي وأسـعارها فـي السـوق        

  1177..العالمية، فالسعر العالمي والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خالل سعر الصرف

شـر و التسـعير غيـر    وفي الواقع هناك طريقتـان لتسـعير العمـالت و همـا التسـعير المبا     *  

  .     المباشر

هو عدد الوحدات من العملة األجنبيـة التـي يجـب دفعهـا للحصـول علـى       : التسعير المباشر

وحدة واحدة من العملة الوطنية ، قليل من الـدول تسـتعمل هـذه الطريقـة مـن بينهـا بريطانيـا        

  .العظمى

اجـب دفعهـا للحصـول    هو عدد الوحـدات مـن العملـة الوطنيـة الو     :التسعير غير  المباشر

على وحدة واحدة من العملة  األجنبية، معظم الدول في العـالم تسـتعمل هـذه الطريقـة بمـا فـي       

   18.ذلك الجزائر

  فصيغ سعر الصر -2

  :سعر الصرف االسمي)2-1

مـن  نه سعر عملـة أجنبيـة بداللـة وحـدات     أيعرف سعر الصرف االسمي الثنائي على          

   .عملة محلية

                                                           
بعـة الثانيـة، ديـوان المطبوعـات     ، الط " المـدخل إلـى السياسـات االقتصـادية الكليـة      "عبد المجيد قـدي،   17

   .103، ص 2005الجامعية، الجزائر، 
  .96الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  18
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       .يعكس هذا التعريف لحساب العملة المحليـة بداللـة وحـدات مـن العملـة األجنبيـة       يمكن أنو  

والمقصود بهذا التعريف هو سعر الصرف االسمي، أي سـعر العملـة الجـاري و الـذي ال يأخـذ      

      .بعين االعتبار قوتها الشرائية من سلع و خدمات ما بين البلدين

عبر عـن سـعر العملـة األجنبيـة بداللـة األسـعار المحليـة        عندما نستعمل التعريف األول فإننا ن

يرمـز لعـدد    لجزائـري فمثال في حالة الـدوالر و الـدينار ا  . Eبو نرمز له ) التعريف المستعمل(

ــدينار ب  ــل ال ــدوالر مقاب ــدات ال ــد(  $/ADوح ــدينار الواح ــل ) دوالرات لل ــمل تحوي و يش

  �/1.هو  Ē، حيثĒبو العكس بالضرب  Eالدوالرات للدينار بالتقسيم على 

التحسـن  . يتغير سعر الصرف االسمي يوميا و هـذه التغيـرات تسـمى تـدهورا أو تحسـنا           

يعني ارتفاع سعر العملة المحلية بالنسـبة للعملـة األجنبيـة أمـا التـدهور فهـو انخفـاض سـعر         

باسـتعمال التعريـف األول، فـإن التحسـن يعنـي انخفـاض سـعر الصـرف و         . العملة المحلية

يمكـن لسـعر الصـرف أن يأخـذ منحنـى      ). E (لتدهور يعني ارتفاع سـعر الصـرف االسـمي   ا

فـي الواقـع   . مغايرا لمستواه الحالي في األجل الطويل و كـذلك يمكـن أن يتذبـذب بشـدة     اتجاهي

ال يهم األعوان االقتصاديون مستوى سعر الصرف االسمي بقدر مـا يحويـه مـن قـوة شـرائية،      

اقتناؤها بـنفس المبلـغ مـن العملـة المحليـة وهـو مـا يعـرف بسـعر          أي كمية السلع التي يتم 

  .الصرف الحقيقي

 :سعر الصرف الحقيقي)2-2

هـو   Eو  P*و فـي البلـد األجنبـي     Pالعام في بلـد مـا هـو     األسعارلنفرض أن مستوى      

 :، فإن سعر الصرف الحقيقي يعرف كالتاليالصرف االسميسعر 

 )1( ................................... P  /E
*P ε = 

 .يعكس األسعار األجنبية بداللة األسعار المحلية εحيث 

 :مقاييس حساب سعر الصرف الحقيقي.أ

كالحسـاب الشـائع المعتمـد     .تستعمل عدة مقاييس إحصائية لحساب سعر الصـرف الحقيقـي        

القابلـة   أمـا المقيـاس الثـاني فهـو السـعر النسـبي للسـلع        .على مؤشرات أسعار االسـتهالك 
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و هناك مقياس ثالـث هـو قيمـة األجـور النسـبية و      . NPوالسلع غير القابلة لالتجار  TPلالتجار

و يستعمل هذا المعيار لتفادي مشـكلة المؤشـرات النسـبية التـي تتغيـر مـن       . المحسوبة بالدوالر

  .دولة ألخرى

فسـير طبيعـي   الحقيقي محسوب كمؤشر أسعار، و لذا فإن مسـتواه لـيس لـه ت    سعر الصرف     

في سنة األساس يساوي واحد، و لذلك فإن مستواه يفسر عند التغيـر لكـي يعطـي مؤشـر اتجـاه      و

  .سعر الصرف الحقيقي، أي ارتفاع السعر النسبي للسلع المحلية مقارنة باألسعار األجنبية

إن اختيار مؤشر األسعار لحساب سـعر الصـرف الحقيقـي يطـرح إشـكالية كيفيـة قيـاس            

الشرائية للعملة، مؤشر أسعار االستهالك يقـيس القـوة الشـرائية للسـلع االسـتهالكية فقـط       القدرة 

ينتشر بصفة عادية، أمـا مخفـض النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـيمكن أن       و  و لكن هو أكثر توفرا

يستعمل لكنه ينشر بتأجيل معتبر باإلضافة أنه يصلح لقياس القـوة الشـرائية لـدول ذات معـدالت     

 .تضخم عالية

  :سعر الصرف المتعدد الحقيقي-ب

يتم في الواقع المتاجرة مع العديد من الدول كما يتم تبـادل الكثيـر مـن العمـالت بأسـعار              

  .هذا التنوع في التجارة يقاس بالتوزيع الجغرافي للواردات و الصادرات ،صرف مختلفة

ـ               رف المتعـدد الحقيقـي؟  فكيف يتم االنتقال من سعر الصرف الثنـائي الحقيقـي إلـى سـعر الص

إن الجواب بسيط جدا، إذا أردنا قياس متوسط سـعر السـلع بمقارنـة لكـل العمـالء التجـاريين       *

و يمكـن بنـاء هـذا المؤشـر انطالقـا      . بحصة التجارة مع كل بلـد ) أثقال(فنستعمل متوسط مرجح

و هـو  . من متوسط حصص الصادرات أو متوسط حصص الـواردات، أو متوسـط االثنـين معـا    

يعطي قياس لسعر الصرف الحقيقي المتعدد و يعرف كذلك تحـت اسـم سـعر الصـرف الحقيقـي      

أي أن سـعر الصـرف الحقيقـي الفعلـي     . المرجح تجاريا أو بكل بساطة سعر الصـرف الفعلـي  

هو المتوسط الهندسي المثقل لسعر الصرف الحقيقي للعملـة الوطنيـة مـا بـين الـدول المتعاملـة       

  .تجاريا

  :سعر الصرف الفعليمعادلة 
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هـو سـعر   ) er(سـعر الصـرف الفعلـي الحقيقـي    : تميـة  ياللوغار–باستعمال المعادلة الخطيـة  

  :  معدال بالفرق المثقل لألسعار األجنبية و المحلية أي) en(الصرف الفعلي االسمي

er  =  en -(fp-dp)=  en -rp )2..............................(  

en = � � (� ). � (� )�
� � � ................................  )3(  

fp  = � � (� ).�
� � � fp(� ) )4.............................(  

  .أثقال التجارة الخارجية الثنائية i(w(حيث

  )i(e: أسعار الصرف االسمية الثنائية.  

)i (Pf:  مستوى سعر الدولةi التي يتاجر معها.  

  :سعر الصرف التوازني )2-3

الصرف الذي يتناسـق مـع التـوازن االقتصـادي الكلـي، أي أن سـعر الصـرف         هو سعر     

*التوازني 
te          يمثل توازن مسـتديم لميـزان المـدفوعات عنـدما يكـون االقتصـاد ينمـو بمعـدل

إن الصـدمات  . وهو بالتالي سعر الصرف الذي يسود فـي بيئـة اقتصـادية غيـر مختلـة      .طبيعي

عر الصـرف الحقيقـي و تبعـده عـن مسـتواه التـوازني ،       المؤقتة تؤثر على س) النقدية(االسمية 

نـه و مـن   إو لهـذا ف . باإلضافة إلى أن الصـدمات الحقيقيـة تـؤثر علـى المسـتوى التـوازني      

و يعتمـد تحديـده علـى معرفـة     . الضروري تحديد هذا المستوى التوازني و من تم تفسير مجـراه 

19.كيفية تغير سعر الصرف الحر مع تغيرات الوضع االقتصادي
 

 

 

  

                                                           
، سلسلة دورية تهـتم بقضـايا التنميـة فـي الـوطن العربـي، المعهـد العربـي         "سياسات أسعار الصرف" العباس بلقاسم، 19

  .2003/نوفمبر/23للتخطيط، الكويت، العدد
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أســعار الصــرف كيفيــة تحديــدها و العوامــل المــؤثرة فيهــا : المطلــب الثــاني 

  وخصائصها

  :  كيفية تحديد سعر الصرف -1

يتحدد سعر الصرف فـي سـوق العملـة تبعـا للكميـات المعروضـة و المطلوبـة مـن                  

 الصرف األجنبي، و يتحدد الطلب األجنبـي علـى العملـة الوطنيـة مـن العناصـر الدائنـة فـي        

ميزان المـدفوعات، بينمـا يتمثـل عـرض العملـة المحليـة بالعناصـر المدينـة فـي ميـزان           

سـعر   ارتفـاع . المدفوعات، و يعتبر حجم الطلب على العملة فـي عالقـة عكسـية مـع سـعرها     

سـعر الصـرف    انخفـاض العملة يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، وعلى العكس من ذلـك يـؤدي   

  .إلى زيادة الطلب عليها

و قد يتولد الطلب أو العـرض عـن حركـة رؤوس األمـوال علـى شـكل اسـتثمارات                 

  .طويلة األجل نظرا الرتفاع سعر الفائدة، أو اختالف معدالت الربح في الداخل

وبعد  توالي إلغاء قاعدة الذهب، باتت البنوك المركزية تـدخل فـي سـوق العملـة بائعـة               

جـل  أتالي تؤثر على طلب و عـرض الصـرف األجنبـي مـن     أو مشترية للصرف األجنبي، و بال

   20.تحقيق حد من االستقرار في سعر الصرف

  باإلضافة إلى ذلك*

تقوم السلطات النقدية في معظم البلدان بطرح أسـعار صـرف عملتهـا مـع عـدة عمـالت             

هـا مـع   أجنبية أخرى، بناءا على الحساب التقاطعي بين السعر الذي حددتـه هـذه السـلطات لعملت   

عملة التدخل الرئيسية و أسعار السـوق الجاريـة لعملـة التـدخل الرئيسـة مـع بـاقي العمـالت         

  . الدولية

إلى جانب تدخلها المباشر في سوق الصرف، قد تلجأ السلطات النقدية إلـى إحكـام نظـام الرقابـة     

ـ        ادية على عمليات الصرف ذاتها لحماية عملتهـا الوطنيـة مـن أثـر الضـغوط الماليـة و االقتص

                                                           
، الطبعـة األولـى، مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات و النشـر و        "قـات االقتصـادية الدوليـة   العال" بسام الحجار،  20

  .101، ص 2003التوزيع، لبنان، 
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لكن عملية تثبيت سعر العملة الوطنية هـذه تتخـذ أشـكاال تختلـف علـى وجـه       . التي تواجه البلد

و هنـا نميـز بـين    . الخصوص باختالف الطريقة التي يتم من خاللهـا تحديـد السـعر المـذكور    

  :ثالث حاالت

باشـر  و هي حالة العمالت التي يتم تحديد سعر صـرفها عـن طريـق االرتبـاط الم    : الحالة األولى

ـ     . بعملة التدخل بهـا، مـا    ةفهذه العمالت تظل أسعارها ثابتة عبـر الـزمن تجـاه العملـة المرتبط

  .دامت السلطات النقدية للبلد المعني لم تحدث أي تغيير في سعر االرتباط المركزي للعملة

و يـتم هنـا تحديـد سـعر صـرف عملـة       . هي حالة التعويم الحر دون أي ارتباط: الحالة الثانية

فليس هناك سعر صرف ثابـت بـين هـذه العملـة و عملـة      . لد في سوق صرف حرة باستمرارالب

التدخل أو أي سلة من العمالت، و إنما يتغيـر السـعر بسـوق الصـرف يوميـا حسـب تقلبـات        

رها بالتوقعـات والحاجيـات المختلفـة للمتعـاملين فـي      والطلب، تتأثر هذه التقلبات بـد والعرض 

تـدخل  تو قـد  . ت االقتصـادية و النقديـة للبلـد مـن جهـة أخـرى      السوق من جهة، و بالمؤشرا

السلطات النقدية أحيانا و عنـد الضـرورة، للحيلولـة دون المبالغـة فـي المضـاربات و الحفـاظ        

  . على النظام في المعامالت المصرفية داخل السوق

ـ      :الحالة الثالثة ا بحقـوق  هي حالة االرتباط بسلة العمـالت، و هنـا إمـا أن تـربط الـدول عملته

السحب الخاصة التي هي عبارة عن سلة يصدرها صـندوق النقـد الـدولي مـن خمـس عمـالت       

و دقـة الهـوامش تختلـف حسـب      االرتبـاط و نشير هنـا إلـى أن سـعر    . لكل منها وزن معين

األقطار، أو تربط هذه الدول عملتهـا بسـلة مـن العمـالت علـى شـكل سـلة حقـوق السـحب          

كمـا تعتمـد الـدول أيضـا     . وزيع الجغرافي لتجارتهـا الخارجيـة  الخاصة، تعكس أوزانها نسب الت

يتم بها إرساء القيمة المحددة يوميـا فـي سـوق الصـرف     ) غالبا الدوالر األمريكي (عملة للتدخل 

21.للعملة الوطنية
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    :العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الصرف-2

التقاطعيـة للعمـالت، ناتجـة عـن      إن العوامل التي تؤدي إلى تغيرات شاسعة في األسـعار       

اختالف النظم التي بمقتضاها يتم تحديد أسـعار صـرف تلـك العمـالت، فضـال عـن اخـتالف        

  .السياسات النقدية و المالية للبلدان المعنية و الظروف االقتصادية 

يتأثر التطور النسبي بين القطاعات و أوضاع المـوازين الداخليـة و الخارجيـة مباشـرة بمسـتوى      

و حسـب نوعيـة و حجـم هـذا     . مو االقتصادي و تطورات األسعار المحلية فـي بلـد معـين   الن

التأثير، نجد أن السلطات الوطنية للبلد المعني تتخـذ إجـراءات مختلفـة ضـمن سياسـاتها النقديـة       

و المالية تهدف من خاللهـا توجيـه أو تصـحيح األوضـاع االقتصـادية المسـتجدة، و مسـايرة        

ثم بما أن هذه األوضـاع تختلـف بـاختالف البلـدان، كـان البـد أن       . توقعتطورها الراهن و الم

ال يخفـى أن تفـاوت هـذه السياسـات و      و. تنتج عنها سياسات وطنيـة نقديـة و ماليـة مختلفـة    

اختالف تلك األوضاع ينعكس بصورة مباشرة على أوضـاع صـرف العمـالت المعنيـة و تطـور      

يوميا بسوق الصـرف فـي حـال العمـالت الخاضـعة       و قد يتجلى هذا األمر. أسعارها التقاطعية

أما في حالة العمـالت التـي تخضـع ألنظمـة التثبيـت الصـارم،       . لنظام التعويم أو التعويم المدار

فهذه الممارسة تحول دون تأثير السياسات االقتصادية و الماليـة و النقديـة المنتهجـة فـي أسـعار      

فـرض نفسـه فـي األمـد الطويـل فيضـطر البلـد        لكن هذا التأثير البـد و أن ي . صرفها اليومية

المعني إلى إدخال تغيير على سعر ارتباط عملته، أو على نظـام االرتبـاط ككـل كـي يتوافـق و      

  .الجديدالواقع االقتصادي 

على هذا األساس، يمكن تلخيص أسـباب تفـاوت أسـعار الصـرف التقاطعيـة للعمـالت عامـة        

  :حسب الحاالت التالية

و التعـويم يـؤدي حتمـا إلـى تفـاوت األسـعار       . هـذه العمـالت معومـة    إما أن تكون بعض-أ

التقاطعية نسبة لباقي العمالت، كل يوم حسـب تطـورات عوامـل السـوق التـي تحكـم أسـعار        

  .العملة المعومة

و هـذا أيضـا يـؤدي إلـى     . ضـمن هـوامش محـددة    بـالتعويم أو أن يسمح لبعض العمالت -ب

  .كن التفاوت يبقى ضمن حدودتفاوت األسعار التقاطعية اليومية، ل
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و هنـا يحصـل التفـاوت يوميـا     . أو أن تكون العمالت مثبتة، لكنها تختلف في أسلوب التثبيـت -ج

  .حسب تطور األسعار المثبت عليها، أيا كانت عمالت أم سالت من عمالت

 أخيرا، قد تشترك العمالت في أسلوب التثبيت، و بهذا يـتم إرسـاء أسـعارها التقاطعيـة طيلـة     -د

أيام السنة باستثناء الحاالت التي تلجأ فيها السلطات النقدية لبلد معـين إلـى تعـديل سـعر ارتبـاط      

لكن، و مع ذلك، تبقـى هـذه الحـاالت محـدودة تتخـذ      . عملته حسب ما تمليه أوضاعه االقتصادية

في يوم ما، ثم يستمر االسـتقرار بعـدها بـين األسـعار التقاطعيـة للعملـة المعنيـة مـع بـاقي          

  22.عمالتال

  :  خصائص سعر الصرف-3

  :هناك ثالثة خصائص لسعر الصرف ندرجها كما يلي  

المقاصة هي استعمال الحقوق فـي تسـديد الـديون أي أنهـا ترتكـز علـى تسـوية        : المقاصة) 1

  .الحقوق و الديون معا الناتجة عن عمليات التجارة المنظورة

ام الصـرف األجنبـي بـين الـدولتين     المقاصة في عملية الصرف تتمثل فـي تجنـب اسـتخد        

 ويحـدد  ،المتعاقدتين، وتتم تسوية المبادالت التجارية بينهمـا، باسـتخدام الحقـوق لتسـديد الـديون     

 .سعر الصرف بين الدولتين قبل فتح حساب المقاصة ألنه غالبا مـا تكـون المقاصـة غيـر كاملـة     

سـوية الفـرق وفقـا للقواعـد التـي      أي عدم تساوي ديون دولة و حقوقها قبل الدولة األخرى ويتم ت

  .يتفق عليها الطرفان

المضاربة تكون من أجل تحقيق الربح، و يـتم ذلـك عـن طريـق االسـتفادة مـن        :المضاربة )2

الفروق السعرية في سعر صرف عملة بين سوقين أو أكثر في وقـت واحـد، عـن طريـق شـراء      

ـ      العملة في السوق ذات السعر و . المرتفـع  وق ذات السـعر المـنخفض و إعـادة بيعهـا فـي الس

سـهولة و سـرعة   لتسمى هذه العملية بعملية التحكيم بين العمالت و قد ظهـرت عمليـات التحكـيم    

  .و سائل االتصال بين المراكز التجارية في مختلف بقاع العالم
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ـ      : التغطية )3 و ذلـك لتفـادي    ةالتغطية تتم عن طريـق اللجـوء إلـى عمليـات الصـرف اآلجل

عن التقلبات في سعر الصرف، وهي عملية تـأمين ضـد مـا يتوقعـه المتعامـل       األخطار الناجمة

  23.من انخفاض في قيمة العمالت األجنبية عن القيام بعمليات صرف آجلة

  و النظريات المفسرة لسعر الصرف سياسات سعر الصرف: المطلب الثالث

  :سياسة سعر الصرف و أهداف  أدوات -1

    :أدوات سياسة سعر الصرف) 1 -1

اسـتقالليتها عـن   تعتبر سياسة سعر الصرف سياسة اقتصادية، تظهر مـن يـوم إلـى يـوم            

  .السياسة النقدية و هذا من خالل تميزها بأدواتها و أهدافها

   :لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها تستعمل السلطات العديد من األدوات والوسائل أهمها

  :تعديل سعر صرف العملة)1-1-1 

ا ترغب السلطات في تعديل تـوازن ميـزان المـدفوعات تقـوم بتخفـيض العملـة أو إعـادة        لم   

تقويمها لما تدخل في ظل نظام سعر صرف ثابت أما عندما تدخل فـي ظـل نظـام سـعر صـرف      

تسـتخدم سياسـة التخفـيض علـى نطـاق       و .عائم فتعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة

  .أن نجاح هذه السياسة يتوقف على توفر مجموعة من الشروطواسع لتشجيع الصادرات، إال 

  :استخدام احتياطات الصرف)1-1-2

في ظل أسعار صرف ثابتة أو شبه مدارة تلجـأ السـلطات النقديـة إلـى المحافظـة علـى              

سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتهـا تقـوم ببيـع العمـالت الصـعبة لـديها مقابـل العملـة         

ا تتحسن العملة تقوم بشراء العمـالت األجنبيـة مقابـل العملـة المحليـة، وعنـدما       المحلية، وعندم

 .تكون االحتياطات غير كافية يقوم البنك المركزي بتخفيض العملة المحلية
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 :استخدام سعر الفائدة )1-1-3

عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنـك المركـزي باعتمـاد سياسـة سـعر الفائـدة المرتفعـة             

ض خطر انهيار العملة، في النظام النقدي األوروبـي عنـدما اعتبـر الفرنـك أضـعف مـن       لتعوي

المارك األلماني، عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلـى مـن أسـعار الفائـدة األلمانيـة، إال      

  .أن التكلفة المرتفعة للقرض تهدد النمو

 :مراقبة الصرف )1-1-4

خضـاع المشـتريات والمبيعـات للعملـة الصـعبة إلـى       تقضي سياسة مراقبة الصـرف بإ        

رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خـروج رؤوس األمـوال خاصـة الخـروج المضـاربي،      

  :ومن بين التدابير التي تعتمدها السلطات النقدية

  .منع التسوية القبلية للواردات*

ـ    * ة التصـدير ضـمن فتـرة    االلتزام بإعادة العمالت األجنبية المحصل عليهـا فـي الخـارج نتيج

  .زمنية محددة

. تسـتفيد مـن التحويـل الخـارجي للعملـة     فتقسيم الحسابات البنكية إلى حسابات لغير المقيمـين  *

ــارج      * ــع الخ ــامالت م ــوية المع ــا تس ــن طريقه ــن ع ــين ال يمك ــابات للمقيم  .حس

  . نشير إلى أن معظم الدول بدأت تتخلى عن مراقبة الصرف بعد انتشار ظاهرة التعويم*

 :إقامة سعر صرف متعدد )1-1-5

يهدف نظام أسعار الصرف المتعـدد إلـى تخفـيض آثـار حـدة التقلبـات فـي األسـواق                 

ومـن أهـم الوسـائل المسـتخدمة هـو      . وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض األغراض المحددة

ـ         ة، اعتماد نظام ثنائي أو أكثر لسـعر الصـرف بوجـود سـعرين أو أكثـر لسـعر صـرف العمل

أحدهما مغالى فيه ويتعلـق بالمعـامالت الخاصـة بـالواردات الضـرورية أو األساسـية أو أدوات       
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أمـا السـلع المحليـة الموجهـة للتصـدير أو الـواردات غيـر        . القطاعات المراد دعمها وترقيتها

   24. األساسية فتخضع لسعر الصرف العادي

     أهداف سياسة سعر الصرف )1-2

  :لتحقيق مجموعة من األهداف أبرزهاتسعى سياسة سعر الصرف 

        :مقاومة التضخم)1-2-1

يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفـاض مسـتوى التضـخم المسـتورد و تحسـن مسـتوى            

النخفـاض فـي تكـاليف االسـتيراد أثـر ايجـابي       لالمدى القصير يكون  فيو . تنافسية المؤسسات

  .على انخفاض مستوى التضخم  المستورد

  :   خصيص المواردت)  1-2-2

يؤدي سعر الصرف الحقيقي إلى تحويل الموارد إلى قطـاع السـلع الدوليـة الموجهـة إلـى             

     التصدير

و هذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدوليـة بحيـث يصـبح عـدد كبيـر مـن السـلع قابـل          

 .للتصدير

        :توزيع الدخل) 1-2-3

في توزيع الدخل بـين الفئـات أو القطاعـات المحليـة، فعنـد       يؤدي سعر الصرف دورا هاما      

نتيجـة انخفـاض سـعر    ) مواد أوليـة أو زراعيـة  ( ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي

الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، و يعـود الـربح علـى أصـحاب رؤوس األمـوال      

لعكـس عنـد انخفـاض سـعر الصـرف االسـمي، فـإن        و ا. ة الشرائية للعمالربينما تنخفض القد

 .ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية لألجور
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  :تنمية الصناعات المحلية) 1-2-4

جـل تشـجيع الصـناعة الوطنيـة، ممـا      أيمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الصرف من         

المحلـي مـن    كما أن تخفيض العملة من قبل البنـك المركـزي يحمـي السـوق    . يشجع الصادرات

  المنافسة الخارجية 

  25.و تشجيع الصادرات

  الرقابة على الصرف سياسة-2

  :مفهوم الرقابة على الصرف )2-1

الرقابة على الصـرف هـي تـأمين اسـتخدام المـوارد مـن العمـالت األجنبيـة المتـوفرة و             

ـ         ا و المرتقبة طبقا للمصالح الوطنية، وهي إجـراء تتخـذه الدولـة مـن أجـل رفـع سـعر عملته

المحافظة على قيمته في أسواق الصرف، يتم ذلك بـأن تقـرر الدولـة سـعرا معينـا لعملتهـا ثـم        

تقوم بوضع نظام كامل لمراقبة هذا السعر حتـى ال يـنخفض أو يرتفـع إال فـي حـدود الهـامش       

 .المسموح به

كان الغرض من الرقابة على الصـرف فـي بدايـة ظهورهـا هـو الحـد مـن خـروج رؤوس         

الخارج ثم أصبحت أداة للمحافظة على سـعر الصـرف الرسـمي للعملـة مـن أجـل       األموال إلى 

تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، و تلجأ الدولة إلـى فـرض الرقابـة علـى سـعر صـرفها       

تجنبا للحد من العجز في ميزانها الخارجي و الذي يعني أن المـدفوعات إلـى الخـارج أكثـر مـن      

  .اإليرادات

ابة على الصرف في مجموعـة مـن األحكـام التـي تمنـع القيـام بتصـرفات        تتمثل عملية الرق   

علـى الجهـات الرسـمية التـي تتـولى       تصـاره قامعينة كمنع التعامل بالعمالت علـى األفـراد و  

كذلك العمل علـى تقييـد وارداتهـا بإتبـاع نظـام الحصـص، أو بإتبـاع        و الرقابة على الصرف،

إليـرادات و النفقـات عـن طريـق تقييـد جميـع       نظام أوسع للتخلص من العجز الحاصل بـين ا 

                                                           
25
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مدفوعاتها إلى الخارج، وكل هذه اإلجراءات تدور حـول فكـرة المحافظـة علـى ميـزان الدولـة       

 : في  يتمثلالخارجي و محاولة التخلص من العجز، و الغرض من الرقابة على الصرف 

طلـب، حيـث تقـوم    المحافظة على العملة فوق المستوى السائد وفق ظـروف العـرض و ال  -1   

بعض الدول على تثبيت القيمة الخارجية للعملـة عنـد مسـتوى أعلـى مـن الـذي تحـدده قـوى         

و ذلك ألسباب عديدة، فقد تحتاج الدولة إلى استيراد كميـات كبيـرة مـن المـواد الخـام و      . السوق

  .الخارجيةالتجهيزات الرأسمالية لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية، كما قد تحتاج لسداد ديونها 

التغلب على النقص الذي تعانيه الدولـة فـي األرصـدة األجنبيـة مـن عمـالت و ذهـب و         - 2

محاولة الحد من الطلب عليها و كـذلك الحـد مـن هـروب رؤوس األمـوال حيـث أن تصـدير        

الذهب ورؤوس األموال ال يمكن أن يتم بدون تصريح أو تـرخيص مـن سـلطات الرقابـة علـى      

  .الصرف

ر الداخلية إلنعاش الصناعات الهامـة و مواجهـة الكسـاد و تشـجيع االنتعـاش و      رفع األسعا -3

هذا عن طريق إتباع نظام الرقابة على الصرف للمحافظـة علـى قيمـة منخفضـة للعملـة بهـدف       

  .تشجيع الصادرات وتقليل الواردات

استقرار أسعار الصرف حيث أن تقلبها يؤدي إلـى تضـرر الصـناعة و التجـارة فقـد تـرى       -4

لحكومة تقييد المعامالت التي تـتم علـى أسـاس سـعر الصـرف الحـر و إعـالن اسـتعدادها         ا

  .للتحويل على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد

حماية الصناعات المحلية و الحد من استيراد السلع غيـر الضـرورية و ذلـك بمـنح رخـص       -5

  .الستيراد السلع الضرورية فقط

ا التنافسي من خالل قيـام البنـك المركـزي ببيـع العمـالت      زيادة دخل الدولة و تقوية مركزه -6

ـ       ن الرقابـة  إاألجنبية بمعدالت أسعار أعلى من معدالت شـرائها مـن األسـواق الدوليـة، لـذلك ف

  .على الصرف تساعد الدولة على ضمان مركزها االقتصادي مع الدول األخرى

  :وسائل الرقابة على الصرف)2-2

  .درج في صنفين وسائل مباشرة و أخرى غير مباشرةوسائل الرقابة على الصرف ت   
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  :الوسائل المباشرة )2-2-1

تتمثل في عدة وسائل يستخدمها البنك المركزي الـذي يمثـل سـلطة الرقابـة علـى الصـرف          

  :األجنبي للدولة و ندرجها فيما يلي

سعر الصرف عند يتضمن التدخل المباشر في سوق الصرف قيام الحكومة بتثبيت :  التدخل المباشـر ) أ

قل من سعر الصرف السائد في سوق الصرف، و ذلك عن طريق شراء أو بيع العملة أمستوى أعلى أو 

المحلية مقابل العمالت األجنبية عند مستوى السعر المحدد، فعندما تحدد الدولة سعر أعلى لعملتها يكون 

وطنيـة حتـى يتسـاوى الطلـب     الطلب عليها أقل من العرض فيتدخل البنك المركزي لشراء العملة ال

العرض عند مستوى السعر المحدد، و من ناحية أخرى يقوم البنك المركزي ببيع العملة المحليـة فـي   و

  .قل للعملة حيث يكون الطلب أكبر من العرض عند هذا السعرأحالة تحديد سعر 

ي للدولة وتقييدها و من يتم تجميع العمالت األجنبية المكتسبة في البنك المركز تقييد الصرف األجنبي) ب

  :الوسائل لذلك نذكر ما يلي أهم

يتم تخصيص العمـالت األجنبيـة لتمويـل الـواردات الضـرورية      : التخصص طبقا لألولويات -1

  .الخام و تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في الدول النامية مثل الغذاء و المواد

بـين أسـعار الصـرف األجنبـي علـى أسـاس       تقوم الدولة بالتمييز : أسعار الصرف المتعددة -2

اختالف مصادر الصرف و األغراض التي تسـتخدم فـي تمويلهـا، و يهـدف هـذا النظـام إلـى        

زيادة قيمة الصادرات بـالعمالت األجنبيـة لغـرض تحقيـق التـوازن فـي       و تقليل قيمة الواردات 

تبعتهـا العديـد مـن الـدول     ميزان المدفوعات، و قد اتبعت هذا النظام ألمانيا في الثالثينيـات، ثـم   

  .بعد ذلك خاصة في أمريكا الالتينية

تقوم الدولة بتقييـد المـدفوعات علـى الـواردات التـي تسـتحق للـدائنين        : الحسابات المجمدة -3

األجانب في شكل حسابات مجمدة بالبنـك المركـزي، حيـث يقـوم المـدينون بـدفع مـا علـيهم         

و ال يسـمح للـدائنين األجانـب بالسـحب مـن هـذه       بالعملة المحلية لصالح الـدائنين األجانـب،   

الحسابات أو التصرف فيها إال بشروط معينة كأن يمضـي وقـت معـين قبـل عمليـة السـحب أو       

  .السماح باستخدامها في االتفاق على مشاريع في الدول النامية
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خـرى  يتم االتفاق بين دولتين علـى فـتح لكـل منهمـا حسـابا للدولـة األ       :اتفاقيات المقاصة  )ج

بعملتها المحلية ببنكها المركـزي، حيـث يـتم إجـراء تسـوية المـدفوعات عـن الصـادرات و         

الواردات التي تتم بينهما على أن يـتم االتفـاق علـى أسـعار صـرف معينـة، و تعـرف هـذه         

  .االتفاقيات باسم االتفاقيات الثنائية

مل إضـافة إلـى المعـامالت    تعتبر اتفاقيات ثنائية لكن أكثر شموال، حيـث تشـت   :اتفاقيات الدفع)د

و تـتم هـذه   ... بالسلع معامالت مثل الخدمات، رسوم الشحن، خدمـة الـديون، خـدمات السـياحة    

االتفاقيات بغرض تسديد الدين من دولة معينة إلى دولـة أخـرى، و قـد عقـدت إنجلتـرا سلسـلة       

  ...مع الهند، مصر، البرازيل، إنجلترا 1947من اتفاقيات الدفع سنة 

  :وسائل غير المباشرةال )2-2-2

  :أهم الوسائل غير المباشرة للرقابة على الصرف األجنبي تتمثل في   

تتمثل في تقييد و حظر الـواردات عـن طريـق حصـص االسـتيراد و سياسـات        :قيود الكمية) أ

الشراء التي تتبعها مؤسسات التجارة الحكومية، و تهدف إلـى الحـد مـن الـواردات بـالرفع مـن       

  .سوم الجمركية و هذا للحد من العجز في ميزان المدفوعاتالضرائب و الر

تهدف هذه اإلعانات إلى تنشيط الصادرات و زيادة قيمتها الكلية و تكـون   :إعانات التصدير ديمتق) ب

 .أكثر فعالية في حالة مرونة الصادرات المرتفعة

تأثيرها علـى حركـات    رفع أسعار الفائدة تؤثر في أسعار الصرف من خالل :رفع أسعار الفائدة )ج

رؤوس األموال داخل و خارج الدولة، فبزيادة سعر الفائدة تزداد تدفقات رؤوس األموال األجنبية مـن  

الخارج ويقل خروج رؤوس األموال من الدولة، وبالتالي الزيادة في الطلب علـى العملـة الوطنيـة    

لى االستثمار، فضال عن إمكانية قيام لكن تغيرات سعر الفائدة تؤثر عكسيا ع. وارتفاع قيمتها الخارجية

الدول األخرى برفع أسعار الفائدة، األمر الذي يؤدي إلى تقليل اآلثار المنتظرة على سـعر الصـرف   

 .األجنبي
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  :مبادئ و آثار الرقابة على الصرف)2-3

تتمثل الرقابة على الصرف في محاولة الدولة تقييد مدفوعاتها للخـارج، و مـن هـذا فرضـت        

ة رقابتها على كل ما يتعلق بالعمالت األجنبيـة و تعـددت اإلجـراءات التـي اتخـذتها فـي       الدول

  :هذا السبيل، فالرقابة على الصرف تتضمن عدة صور تتمثل في

جعل كل عمليات الصرف سواء بيع أو شراء العمـالت األجنبيـة بـين يـدي سـلطة واحـدة        -1

منـه فعمليـات الصـرف تصـبح احتكـارا      يطلق عليها اسم مراقبة النقد أو مراقبة الصـرف، و  

  .على الدولة غير أنها تخول هذه السلطة للبنوك التجارية

إلزام كل مصدر بأن يورد كل ما يحصل عليه مـن عمـالت أجنبيـة إلـى مجمـع العمـالت        -2

كذلك إلزام كل مستورد أن يشتري العملة التي يريـدها مـن المجمـع نفسـه، و يـتم      و   األجنبية 

ء بسعر صرف تحدده الدولـة، كمـا بإمكـان الدولـة أن تضـع رخـص التصـدير        البيع و الشرا

  .فرض نظام رخص االستيراد لضمان توزيع العملة فيما بين المستوردينو

تحريم التعامل في الصـرف لـبعض العمليـات، فتقـوم بمنـع تصـدير رؤوس األمـوال و         -3

كمـا تلجـأ   . ألولـى و تمنـع الثانيـة   ر ايسالتفرقة بين العمليات الجارية و حركات رأس المال، فتُ

الدولة أحيانا إلى ما يعـرف بنظـام تجميـد حسـابات األجانـب، أي مـنعهم مـن اسـتعمالها أو         

التصرف فيها، و تفتح لهم مكانها حسابا بالعملة المحلية، حتى تجبـرهم علـى الشـراء مـن هـذه      

 .الدولة مقابل تصدير بعض السلع إليها

ن تؤدي إلى انعكاسـات علـى التجـارة الخارجيـة مثلمـا تـؤدي       بإمكان الرقابة على الصرف أ*

   أهـم نتيجـة    إليه النظم الحسابية الجمركية، فهي تقلل الواردات، و قـد تزيـد الصـادرات، إال أن

للرقابة على الصرف تأثيرها على الصرف نفسه، فهي تحـتفظ بـه فـي المسـتوى الـذي تريـده       

من هذا فـإن الرقابـة علـى الصـرف تـؤدي إلـى       و . الدولة، أي أنه ال يتحدد في سوق الصرف

عزل العملة الوطنية عن الخارج، كما أنهـا تقـيم حـاجزا بـين األسـعار العالميـة و أسـعارها        

الداخلية، حيث أنه بإمكان الدولة أن تقـوم باختيـار السياسـات النقديـة و االقتصـادية و تطبيقهـا       

  .دون أن تخشى من آثارها الضارة على ميزان المدفوعات
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أخيرا يمكن القول أنه يترتب على قيام الدولة التي تفرض الرقابـة علـى الصـرف إلـى عـزل         

  :من خصائص هذه الرقابة. الدولة عن الدول األخرى عملة و صرفا

  .االلتزام ببيع أرصدة النقد األجنبي -

 .منع تصدير القيم المنقولة -

 .منع استيراد العملة الوطنية -

 .الثمينة احتكار سوق المعادن -

  26.تجميد الحقوق األجنبية -

  :سياسة تخفيض العملة المحلية-3

تعتبر من أهم سياسات سعر الصـرف، حيـث يسـتعمل هـذا اإلجـراء مـن أجـل تحقيـق              

أهداف اقتصادية وطنيـة محـددة تختلـف مـن دولـة ألخـرى، و ذلـك حسـب األولويـات و          

هدف أساسا إلـى إعـادة تحسـين مسـتوى     مستوى النمو، و التي تو خصائص الهياكل االقتصادية 

    .الميزان التجاري بالدرجة األولى

فهي تلك العمليـة التقنيـة التـي تقـوم بموجبهـا السـلطات        :مفهوم سياسة التخفيض)3-1

بتخفيض قيمة العملة المحلية اتجاه قاعـدة نقديـة معينـة و بالتـالي اتجـاه       ،)النقدية أو(العمومية 

يترتب عليه تخفيض األسـعار المحليـة مقومـة بـالعمالت األجنبيـة       بهذا المعنى. جميع العمالت

يرفع األسعار الخارجية المقومة بالعملة الوطنية ، و يراعي في هـذه الحالـة عـدم الخلـط بـين      و

، الـذي يحـدث نتيجـة تفاعـل قـوى       « Dépréciation »  اصطالحي انخفاض قيمـة العملـة  

الـذي تتخـذه الدولـة بنـاءا       « Dévaluation » العرض و الطلب، و تخفـيض قيمـة العملـة   

صـادراتها و الحـد مـن     علـى رأسـها تشـجيع   وعلى سياسة مرسومة، لتحقيق أهداف معينـة  

                                                           
  .45ص جديدن لحسن، مرجع سابق، 26
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الـداخل و تخفـيض مسـتوى الـدخل     بالتالي تفادي اللجوء إلى سياسات انكماشية فـي  ووارداتها، 

  27.الوطني الحقيقي

  :أسباب تخفيض العملة) 3-2

جراء تقرره دولة ارتفعـت فيهـا األسـعار ارتفاعـا تضـخميا، بحيـث       الواقع أن التخفيض إ    

أصبحت تحدد لعملتها سعرين فـي سـوق الصـرف، سـعرا مرتفعـا حددتـه الدولـة و ال يـتم         

التعامل بمقتضاه في السوق و سعر آخر منخفضـا يتحـدد للعملـة فـي سـوق الصـرف طبقـا        

الظـاهرة، فإنهـا تـؤدي إلـى     فإذا أصرت الدولة على تجاهـل هـذه   . لعوامل العرض و الطلب

  .نتيجتين خطيرتين

النتيجة األولى هي أن يصاب الميزان التجاري للدولـة بعجـز نتيجـة لقلـة صـادرات البلـد       -أ

التي تتم بالسعر الذي حددته الدولة نظرا ألنهـا تكلـف التـاجر األجنبـي، بينمـا تزيـد واردات       

  .هذا البلد نتيجة النخفاض األسعار في الخارج

ة الثانية هي أن يمتنع استيراد رأس المال مـن الخـارج، بينمـا يـؤدي تـدهور سـعر       النتيج-ب

العملة في سوق الصرف إلى هجرة رؤوس األموال الموجودة فـي داخـل البلـد، و ذلـك خوفـا      

  .على قيمتها من التدهور

و في سبيل أن تتجنب الدولة هاتين النتيجتين، تخفض السـعر الـذي حددتـه، وعندئـذ تسـتطيع      

حقق من وراء التخفيض أهم غرض تسعى إليـه وهـو تحقيـق تـوازن ميزانهـا التجـاري       أن ت

    28.ويتم ذلك عن طريق تشجيع الصادرات و تقليل الواردات.  الذي كان فيه عجز

  :  شروط نجاح سياسة التخفيض) 3-3

  :إن نجاح سياسة التخفيض يتوقف على توفر مجموعة من الشروط*

 بحيـث يـؤدي    نتجـات الدولـة بقـدر كـاف مـن المرونـة      اتسام الطلب العالمي على م ،

تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الطلب العالمي علـى المنتجـات المصـدرة مـن نسـبة      

  .التخفيض
                                                           

فوعات سياسة التحرير التدريجي للـدينار انعكاسـاتها علـى تطـور وضـعية عناصـر ميـزان المـد        "بربري محمد أمين،   27
-2004جامعـة شـلف،    ،)مذكرة تخرج لنيـل شـهادة الماجسـتير غيـر منشـورة     (، "2003-1990الجزائري خالل الفترة 

  .79، ص 2005
  

 ،2003منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، لبنـان،     ،"أساسـيات االقتصـاد الـدولي   " عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، 28
  .193ص
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       ضرورة اتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كـاف مـن المرونـة بحيـث يسـتجيب

  .ع الصادراتالجهاز اإلنتاجي لالرتفاع في الطلب أو الطلب الناجم عن ارتفا

        ضرورة توفر استقرار في األسعار المحليـة، و عـدم ارتفاعهـا بعـد التخفـيض حتـى ال

  .ينعكس هذا االرتفاع في صورة ارتفاع ألسعار تكلفة المنتجات المحلية

        عدم قيام الدول المنافسة األخرى بإجراءات مماثلـة لتخفـيض عملتهـا ممـا يزيـل األثـر

  .المترتب على التخفيض

 لسلع المصدرة للمواصفات، الجودة و المعـايير الصـحية و األمنيـة الضـرورية     استجابة ا

  .للتصدي

 مرونـة الـواردات تكـون اكبـر     +مرونـة الصـادرات   ( ليرنر -االستجابة لشرط مارشال

.").  1"من الواحد صحيح
29  

إن التخفيض يجعل مـن أسـعار الصـادرات تـنخفض مـن       :أهمية سياسة التخفيض)3-4

التالي فإن الطلب األجنبي علـى المنتجـات المحليـة يميـل إلـى االرتفـاع،       منظور األجانب، وب

أما بالنسبة للواردات ترتفع قيمتها بالنسبة للعملة الوطنية، هذا مـا يجعـل مـن حجـم الـواردات      

فـإن المنتجـين يقومـون بتحويـل أو نقـل عوامـل اإلنتـاج إلـى         و لهذا . يميل إلى االنخفاض

يفضـلون اإلنتـاج فـي قطـاعي      بـذلك يـق مردوديـة أكثـر، و    القطاعات التي تسمح لهم بتحق

التصدير و إحالل الواردات، و في هذا اإلطـار يمكـن  أن يكـون سـعر الصـرف أداة تسـيير       

التخصيص الفعـال للمـوارد، و ال يـؤثر التخفـيض فـي حسـاب التجـارة        وللعرض و الطلب 

لتجـارة غيـر   المنظورة فحسب، حيث يساهم في تحسين مـن جهـة أخـرى وضـعية حسـاب ا     

المنظورة، الراجع إلى زيادة إقبـال الطـرف األجنبـي علـى الخـدمات المحليـة التـي يراهـا         

منخفضة التكلفة، و يحد من جهة أخرى إقبال الطرف المحلـي علـى الخـدمات األجنبيـة، كمـا      

يحدث هذا مع رأس المال األجنبي الذي مـن دوره أن يسـاهم فـي تحسـين و انتعـاش حسـاب       

  .رأس المال

باإلضافة إلى  التأثير المباشر على ميزان المدفوعات قد يكـون للتخفـيض شـأن فـي زيـادة         

دخل الفئات المنتجة و تخفيـف عـبء مـديونيتها، و ذلـك لتسـهيل تصـريف منتجـاتهم فـي         

األسواق الخارجية أو ارتفاع أثمانها في األسـواق العالميـة، وباإلضـافة إلـى حمايـة الصـناعة       

                                                           
  .134عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص 29
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تخفيض إلى عالج مشكلة البطالة في االقتصـاد الـوطني، حيـث ينـتج عنـه      الناشئة، قد يهدف ال

  .التوسع في الصناعات التصديرية

  :أثار سياسة التخفيض)3-5

قد تساهم هذه السياسة في إضعاف قدرة البلد على توجيـه سـلعه للتصـدير نتيجـة النخفـاض      *

  .تنافسية صادرات الدولة في األسواق العالمية

عمـالت أجنبيـة بـدل المحليـة و ميـولهم إلـى االسـتهالك نظـرا          ادخار لجوء المقيمين إلى*

  .لضعف الثقة في العملة المحلية

الوطني ممـا يـؤثر بشـكل سـلبي علـى إمكانيـة تمويـل المشـاريع          االدخارانخفاض معدل *

  التنموية

ظهور المضاربات التجارية و توجيـه رؤوس األمـوال إلـى االسـتثمار فـي المجـاالت ذات       *

  .)الخ....الخدمات( السريعالعائد 

   .عادة ما يؤدي التخفيض لزيادة عبء المديونية الدولية المعبر عنه بالعملة المحلية*

  .صحاب الدخول الثابتةألآثار تضخمية كبيرة و تضرر  التخفيض يحدث*

وقـف  توهكذا فالتخفيض ال يعتبر وسيلة آليـة لتحسـين وضـعية ميـزان المـدفوعات بـل ت      - 

ة له على عوامل عديدة متداخلـة، فـالتخفيض إذ يمهـد لمثـل هـذا التحسـن فـإن        اآلثار النهائي

  30.األثر النهائي له يتوقف على السياسة االقتصادية الالحقة للتخفيض

   سياسة تعويم أسعار الصرف -4

تقف سياسة التعويم الحر على طـرف نقـيض مـع سياسـة تثبيـت       :سياسة التعويم الحر)4-1

تدخل السلطة النقديـة فـي سـوق الصـرف مـن أجـل       تيم حرا إذا لم سعر الصرف، يعتبر التعو

تعلـق بسـعر صـرف    تمساندة عملتها الوطنية أو تتخذ قرارات اقتصـادية مدفوعـة باعتبـارات    

لذلك فإن الدولة تكون في غير حاجـة إلـى االحتفـاظ باحتيـاطي كبيـر مـن العمـالت         وعملتها،

و يـرى أنصـار سياسـة التعـويم الحـر، أن      . األجنبية طالما أنها ال تتدخل في سـوق الصـرف  

                                                           
سياسة التحرير التدريجي للـدينار انعكاسـاتها علـى تطـور وضـعية عناصـر ميـزان المـدفوعات         "بربري محمد أمين،  30

-2004،جامعـة شـلف،   )مذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماجسـتير غيـر منشـورة      (، "2003-1990الجزائري خالل الفترة 
  .79، ص 2005
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توازن ميزان مدفوعات الدول، يتحقق بصـورة تلقائيـة فـي ظـل هـذه السياسـة، و ذلـك عـن         

الطلب في السوق بما يؤدي إلـى تغييـر سـعر الصـرف ارتفاعـا و      وطريق تفاعل قوى العرض 

جـد عجـز فـي    فبالنسـبة للـدول التـي يو   . انخفاضا ، مما يعيد التوازن في الميزان مرة أخـرى 

مـن عملـة هـذه     لعـرض ميزان مدفوعاتها عند سعر صرف معين، فإن هذا العجز يعني زيـادة ا 

أو ارتفـاع سـعر صـرف    ( الدولة عما هو مطلوب منهـا، ممـا يـؤدي إلـى انخفـاض قيمتهـا      

و هذا سـيؤدي بـدوره إلـى انخفـاض حصـيلة الـواردات، و هـذا بسـبب أن السـلع          ). عملتها

الية بالنسبة للمحليين، كما يحدث مـن ناحيـة أخـرى تشـجيع للصـادرات      األجنبية تعتبر قيمتها غ

و ذلك لكون العملة المحلية رخيصة بالنسـبة للمسـتورد األجنبـي، طالمـا أن عـرض العملـة و       

الطلب عليها يستجيبان لتغيرات سعر الصرف، فـإن التـوازن يتحقـق بـدون أي تـدخل حكـومي       

  .توى ميزان المدفوعاتو يحدث العكس في حالة تسجيل فائض على مس

رضي هذه السياسة يذهبون إلى القول بأن ميكـانيزم السـوق ال يضـمن بشـكل دائـم      اغير أن مع

تحديد  سعر الصرف المناسب للعملة و الذي يحقق التـوازن فـي الفتـرة المتوسـطة، و مـن ثـم       

ـ        ا مـن  فإنه يكون مضلال للمتعاملين مع الخـارج خاصـة بالنسـبة للعقـود اآلجلـة و مـا يكتنفه

  .مخاطر تقلبات سعر الصرف

إال أن تجارب الدول في تطبيق سياسة التعويم ال تخلوا من تـدخل سـلطاتها النقديـة فـي أسـواق      

التعـويم  "الصرف و ذلك لمنع التقلبات العنيفة ألسعار الصرف و هو مـا أطلـق عليـه اصـطالح     

  ".المدار

عطـاء قـدر كبيـر مـن المرونـة      تقوم هذه السياسة على أساس إ :سياسة التعويم المدار)4-2

ألسعار الصرف، و في نفس الوقت تدخل البنوك المركزية فـي أسـواق الصـرف بيعـا و شـراءا      

للعمالت األجنبية من األجل الحـد مـن التقلبـات الحـادة فـي القـيم الخارجيـة لهـا، و تحقيـق          

  .على حساب البالد األخرى ةصالح الوطنيمال

العملـة الوطنيـة، إذا مـا اتجهـت قيمتهـا الخارجيـة نحـو         كأن تقوم البنوك المركزية بمسـاندة 

االنخفاض من خالل شرائها في سـوق الصـرف مقابـل االحتياطـات مـن العمـالت األجنبيـة،        

تدخل البنوك المركزيـة مـن خـالل شـراء العمـالت األجنبيـة مقابـل العملـة         تالعكس حينما و

ـ  بيا، و ذلـك لتحقيـق ميـزة تنافسـية     الوطنية من أجل الحفاظ على قيمتها الخارجية المنخفضة نس
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و في أي حال من األحـوال تحتـاج السـلطات النقديـة إلـى رصـيد       . على حساب الدول األخرى

من العمالت األجنبية، حتى تتمكن من الحفاظ علـى سـعر الصـرف داخـل الحـدود المرغوبـة،       

خاللـه  ويعرف هذا الرصيد بمال موازنة الصرف، على أنـه كلمـا اتسـع المـدى الـذي يتقلـب       

سعر الصرف، كلما أعطى ذلك دورا أكبر للتغيـرات فـي هـذا السـعر السـتعادة التـوازن فـي        

في نفس الوقت تزايـد احتيـاج سـوق الصـرف بقـدر أكبـر مـن رصـيد         وميزان المدفوعات، 

العمالت لموازنة الصرف و ذلك لمواجهة التقلبات الحادة و المفاجئـة  فـي سـعر الصـرف التـي      

  31.تخلقها قوى المضاربة

  النظريات المفسرة لسعر الصرف-5

  :)غوستاف كاسل(نظرية تعادل  القدرة الشرائية-5-1

يعود الفضل في المعالجة الحديثة لهذه النظرية إلى غوستاف كاسـل فـي أوائـل العشـرينيات مـن      

و تنطلق الفكرة األساسية لهذه النظريـة مـن كـون أن القيمـة التوازنيـة للعملـة       . القرن العشرين

دى الطويل تتحدد بالنسبة بين األسـعار المحليـة و األسـعار الخارجيـة، بمعنـى أن سـعر       في الم

   32.صرف عملة ما يتحدد على أساس ما يمكن أن تشتريه هذه العملة في الداخل و الخارج

حسب هذه النظرية، تؤثر معدالت التضخم السائدة في دولتـين بعـد فتـرة معينـة علـى سـعر         

و كقاعدة عامـة، تـنخفض قيمـة عملـة بلـد      . ن الدولتين بعد تلك الفترةالصرف نقدا لعملتي هاتي

كبـر مـن   أمعين مقابل البلد األخر بعد مدة معينة إذا كان معدل التضـخم فيـه بعـد تلـك المـدة      

  .و العكس صحيح الثاني،معدل التضخم بعد نفس المدة في البلد 

و كـان معـدل التضـخم فـي     . ردينـا  61.96إذا كان سعر صرف الدوالر في الجزائر هو : مثال

%. 2.7، بينما معدل التضخم في الواليـات المتحـدة بعـد سـنة هـو      %9.6الجزائر بعد سنة هو 

تغيـر نحـو االرتفـاع، بينمـا     يفي هذه الحالة، فإن سعر صرف الدوالر مقابـل الـدينار سـوف    

                                                           
نعكاسـاتها علـى تطـور وضـعية عناصـر ميـزان المـدفوعات        سياسة التحرير التدريجي للـدينار ا "بربري محمد أمين،  31

-2004،جامعـة شـلف،   )مذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماجسـتير غيـر منشـورة      (، "2003-1990الجزائري خالل الفترة 
  .82ص  ،2005

  .118، صعبد المجيد قدي، مرجع سابق 32



  اإلطار النظري لسعر الصرف :                                                                               الفصل األول 

53 
 

ـ      ،تكون قيمة الدينار قد انخفضت مقابل الدوالر د بـين  و يمكـن أن يحسـب سـعر الصـرف الجدي

  : عملتين كالتالي

            %)] 2.7-%9.6+(1[61.96= دوالر  1

          =16.96)1+0.069    (  

  دينار  66.24=دوالر1

دينـار، فـإن ارتفـاع مسـتوى التضـخم       61.96و نالحظ أنه بعدما كان الدوالر الواحد يسـاوي  

انخفـاض قيمـة   ( يمـة الـدوالر  بعد سنة في الجزائر عنه في الواليات المتحدة قد أدى إلى زيـادة ق 

  33.دينار 66.24، حيث أصبح الدوالر الواحد بعد سنة يساوي )الدينار

  :تعتمد هذه النظرية على صيغتين مختلفتين

  :الصيغة المطلقة لتعادل القدرة الشرائية-أ 

تفيد هذه الصيغة أن سعر الصرف التعادلي لعملتـين مختلفتـين يسـاوي العالقـة بـين مسـتويات       "

و يعبـر   آخـر ر، بمعنى أن القوة الشرائية لعملة ما، هي مماثلة لقوتهـا الشـرائية فـي بلـد     األسعا

  :عنها بالعالقة البسيطة التالية

ــرف ــعر الصــ ــة=ســ ــعار المحليــ ــتوى األســ ــعار /مســ ــتوى األســ مســ

  34)"5........................(.األجنبية

ـ   " ين عملتـين يسـاوي نسـبة    النظرية المطلقة لتعادل القوة الشرائية تفترض أن سـعر الصـرف ب

  35".مستويات األسعار في كال البلدين

                                                           
  .103الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 33

دريجي للـدينار انعكاسـاتها علـى تطـور وضـعية عناصـر ميـزان المـدفوعات         سياسة التحرير الت«بربري محمد أمين، 34
-2004،جامعـة شـلف،   )مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماجسـتيرغير منشـورة      (، "2003-1990الجزائري خالل الفترة 

  .46، ص  2005
 
 35Edition, De Boek s.a, Bruxelles, 2008, p 554. Économie   « Dominick Salvatore, 

, 1er» ationaleintern  
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 :الصيغة النسبية لتعادل القدرة الشرائية-ب

تم اشتقاق هذه الصيغة انطالقا مـن الصـيغة المطلقـة إذ ال يفتـرض فـي سـعر الصـرف             

ـ       ا ذتساوي األرقام القياسية لألسعار في أي وقت، بل لها أن تتغيـر نسـبيا فـي نفـس الفتـرة، أخ

بحيـث أن ارتفـاع    معدالت التضخم التي لها تأثير مباشـر علـى سـعر الصـرف،    لبعين االعتبار 

معدالت التضخم يعني انخفاض الطلب على منتجات الدولـة المعنيـة، و بالمقابـل ازديـاد الطلـب      

خرى، و تكون معدالت التضخم فيهـا أقـل نسـبيا، و هـذا يعنـي ارتفـاع       األدول العلى منتجات 

مالت هذه الدول، و بالتالي انخفاض سـعر صـرف العملـة المحليـة، و فـي هـذه       الطلب على ع

الحالة يكون سعر الصرف التوازني الجديد مساويا للسعر القـديم مضـروبا فـي معامـل التضـخم      

في كل من البلدين، و يعتبر هذا السعر بمثابة التعادل الجديـد للعملتـين، أي النقطـة التـي يجـب      

سعر الصرف، و ذلك بالرغم مـن بعـض التقلبـات المؤقتـة، و هـو مـا       أن يتأرجح حولها دائما 

  :بتعادل القوة الشرائية، و يمكن التوضيح من خالل ما يلي" جوستاف كاسل"يسميه 

  )06..................(.سعر الصرف القديم*نسبة تغير سعر الصرف=سعر الصرف التوازني الجديد

  :علما أن

ــعر الصـــرف ــر سـ ــبة تغيـ ــخ=نسـ ــبة التضـ ــخم -م المحلـــينسـ ــبة التضـ نسـ

  )07..................(.األجنبي

  :كما يمكن التعبير عنه بالعالقة التالية

                                  /X1=

� � �
� � �
� � �
� � �

……………………….(08). 0X 

  ؛0ثمن العملة األجنبية معبرا عنه بالعملة المحلية في الفترة : 0X :بحيث

X1 :؛1ن العملة األجنبية معبرا عنه بالعملة المحلية في الفترة ثم  

pe0: ؛0األسعار األجنبية في الفترة  

pe1 : ؛1األسعار األجنبية في الفترة  
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pd0: ؛0األسعار المحلية في الفترة  

pd1 : ؛1األسعار المحلية في الفترة  

يـل أكثـر منهـا فـي المـدى      و لقد تم اختبار هذه النظرية، فتبين أنها ذات داللة في المـدى الطو 

القصير، كما أن العمالت القليلـة األهميـة فـي حركـة رؤوس األمـوال الدوليـة أقـل اسـتجابة         

  36.لنظرية تعادل القوة الشرائية

  :حدود نظرية تعادل القدرة الشرائية-ج

  :لتاليةاوجهت لهذه النظرية انتقادات يمكن إيجازها في النقاط  

ت، و الواقـع عكـس ذلـك، حيـث أن الرسـوم الجمركيـة و       تفترض وجود حرية في المبـادال -

  .نظام الحصص و الرقابة على الصرف يؤثر على هذه الحرية بوضوح

تستعمل هذه النظرية بعض المؤشـرات، و يكمـن اإلشـكال فـي ذلـك هـو صـعوبة اختيـار         -

  .مؤشرات األسعار الداخلية و الخارجية

لمضـاربة، فـي أن سـعر الصـرف يمكنـه      تستثني هذه النظرية حركة رؤوس األموال بغرض ا-

  .التأثر بذلك

صعوبة تحديد أرقام قياسية لألسعار بصفة دقيقة، باعتبار أنهـا تأخـذ بعـين االعتبـار منتجـات      -

   .ال عالقة لها بالتجارة الخارجية

  .صعوبة اختيار فترة األساس لتحديد األرقام القياسية لألسعار-

مؤثرة على تحديد سـعر الصـرف، مثـل مسـتوى الـدخل      تهمل هذه النظرية العوامل األخرى ال-

  .سعر الفائدة و أثر المضاربةو

                                                           
سياس���ة التحري���ر الت���دريجي لل���دينار انعكاس���اتها عل���ى تط���ور وض���عية عناص���ر مي���زان الم���دفوعات     "برب���ري محم���د أم���ين٬    36

٬2004جامع����ة ش����لف٬  )م����ذكرة تخ����رج لني����ل ش����هادة الماجس����تير غي����ر منش����ورة    (٬ "19902003الجزائ����ري خ����الل الفت����رة   
  .45ص  2005٬
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ال تهتم النظرية بتأثير تغيـرات أذواق المسـتهلكين و ظهـور السـلع البديلـة علـى مسـتويات        -

األسعار المحلية أو الطلب علـى السـلع المسـتوردة و مـن ثـم تأثيرهـا علـى حسـاب سـعر          

  .الصرف

متغير التابع من المتغير المسـتقل، ذلـك أن النظريـة تفتـرض مسـتوى      هناك مشكل في تمييز ال-

األسعار هو المتغير المستقل و أن سعر الصرف هو المتغيـر التـابع، إال أنـه يمكـن أن نالحـظ      

  .بأن التغيرات في أسعار الصرف تؤدي إلى إحداث تغيرات في مستوى األسعار

اسـتعمال مؤشـرات عامـة و متشـابهة     إن مؤشر االنحرافات بين مستويات التضـخم يتطلـب   -

  .هذا الذي لم يتحقق لحد اآلنو لكل الدول،

رغم هذه االنتقادات، فإن نظرية تعـادل القـوة الشـرائية أبـرزت جانـب مهـم مـن محـددات         *

أسعار الصرف، من خالل إظهار العالقة في الواقـع العلمـي بـين األسـعار المحليـة و األسـعار       

  37.ويلالخارجية، خاصة في المدى الط

   :  )كينز( نظرية تعادل معدالت الفائدة-5-2

سـعر الصـرف اآلجـل يتبـع     (نظرية تعادل سعر الفائدة قام بصياغتها كينز من خـالل قولـه      

، إن دخول و خـروج عملـة دولـة بالنسـبة لعملـة دولـة أخـرى        ) التغيرات في أسعار الفائدة 

38.النقدي للبلدينيتحدد من خالل االختالف في أسعار الفائدة في السوق 
 

حسب هذه النظرية، تؤثر معدالت الفائدة السائدة في دولتين بعـد فتـرة معينـة علـى سـعر            

و كقاعدة عامـة، تـنخفض قيمـة عملـة بلـد      . الصرف نقدا لعملتي هاتين الدولتين بعد تلك الفترة

ة السـائد فـي ذلـك    معين مقابل عملة بلد آخر بعد مدة معينة إذا كان معدل الفائدة بعـد تلـك المـد   

  . البلد أكبر من معدل الفائدة بعد نفس المدة السائد في البلد اآلخر، و العكس صحيح

                                                           
ي���ر الت���دريجي لل���دينار انعكاس���اتها عل���ى تط���ور وض���عية عناص���ر مي���زان الم���دفوعات      سياس���ة التحر" برب���ري محم���د أم���ين٬  37

2004جامع���ة ش���لف٬   ٬)م���ذكرة تخ���رج لني���ل ش���هادة الماجس���تير غي���ر منش���ورة       (٬ "19902003الجزائ���ري خ���الل الفت���رة   
  .٬46 ص 2005

  
  .  27جديدن لحسن٬ مرجع سابق٬ ص 38
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و كـان معـدل الفائـدة    . 1.9459إذا كان سعر صرف الدوالر مقابل المارك األلمـاني هـو   : مثال

ـ      ،%4.87السائد في ألمانيا بعد سنة هو  د سـنة  و سعر الفائدة السـائد فـي الواليـات المتحـدة بع

. ففي هذه الحالة، فإن سعر صرف الـدوالر سـوف يـنخفض أمـام المـارك     %.  5.67كذلك هو 

  :و يمكن حساب سعر الصرف الجديد للدوالر مقابل المارك بعد سنة كما يلي

  %)]5.67%+4.87+(1[1.9459=دوالر 1

          =1.9459)1-0.008(  

  .مارك 1.9303=دوالر 1

ـ        ، فـإن  1.9459عر صـرف الـدوالر مقابـل المـارك يسـاوي      و نالحظ أنه بعدما كـان س

ارتفاع معدل الفائدة في ألمانيا بعد سنة عنه في الواليـات المتحـدة قـد أدى إلـى انخفـاض قيمـة       

  .مارك 1.9303الدوالر مقابل المارك، إذ أصبح ال يساوي بعد سنة 

يـدتين اللتـان تفسـران    و في األخير، تجدر اإلشارة إلـى أن هـاتين النظـريتين ليسـتا الوح         

التغير في أسعار الصرف نقدا بعد فترة معينة بل هنـاك تفسـيرات أخـرى ترتكـز خاصـة علـى       

الوضع االقتصادي و المالي لمختلف البلدان مثل معـدالت النمـو االقتصـادي السـائدة ، و حالـة      

و مـن جهـة أخـرى فـإن     .  الـخ ....ميزان المدفوعات لكل دولة و وضع احتياطـات الصـرف  

لبنوك تتجه أكثر فأكثر إلى االستعانة بطرق أخـرى للتنبـؤ بأسـعار الصـرف لفتـرة معينـة، و       ا

من بين أهم هذه الطرق استعمال الرسوم البيانية و متابعة تطـورات األسـعار مـن خـالل ذلـك و      

  39.توقعها في المستقبل بناء على هذه التطورات

  :نظرية األرصدة- 5-3

ساس أن سعر الصرف لعملـة دولـة مـا، و خاصـة التـي تتبـع       تقوم هذه النظرية على أ       

فـإذا حقـق ميـزان مـدفوعاتها عجـزا،      . نظام صرف مرن يتحدد وفق حالة ميزان المـدفوعات 

بمعنى رصيدا سالبا، هذا يدل على زيادة الكميات المعروضـة مـن العملـة المحليـة، ممـا ينـتج       

                                                           
  .104الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 39
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و . يحقـق ميـزان المـدفوعات فائضـا     يحدث العكس عنـدما وعنه انخفاضا في قيمتها الخارجية، 

يستدل البعض على صحة هذه النظرية من خـالل تجربـة ألمانيـا مـع المـارك خـالل الحـرب        

العالمية األولى، بحيث أنه رغم الزيادة المعتبرة في كميـة النقـود المتداولـة و سـرعة تـداولها و      

ارجيـة االنخفـاض، و السـبب فـي     ارتفاعها،  فإن العملة األلمانية لم تتأثر و لم تعرف قيمتهـا الخ 

   40.ذلك هو تعادل جانبي ميزان المدفوعات

  :النظرية الكمية-5-4

إن ارتفاع المعروض النقدي و سرعة تداوله في اقتصاد دولة مـا، يـؤثر فـي تحديـد سـعر           

الصرف من خالل ارتفاع مستوى أسعار السلع و الخـدمات المحليـة ، و بالتـالي ارتفـاع تكلفـة      

  .مما يجعلها غير قادرة على منافسة نظائرها من سلع و خدمات الدول المنافسة الصادرات

باعتبار أن الطلب عليها في األسواق العالمية قـد انخفـض، و زيـادة إقبـال المقمـين علـى            

اقتناء هذه السلع من الخارج، و هذا يعني زيادة الطلب علـى العملـة األجنبيـة و بالتـالي تـدهور      

لوطنية ، و يحدث العكس تماما في حالـة نقـص كميـة النقـود، إذن تغيـرات حجـم       قيمة العملة ا

الكتلة النقدية ذات تأثير كبير على معـدالت الصـرف، و تجـدر االشـارة إلـى أن المبالغـة فـي        

العرض النقدي، تؤدي إلى التضـخم المحلـي المتسـبب الرئيسـي فـي إحـداث االخـتالل علـى         

هـذا التضـخم مـن خـالل زيـادة فـي أسـعار السـلع و         مستوى ميزان المدفوعات، و يتجلـى  

الخدمات ، مما يستدعي تغيير سـعر الصـرف بمـا يتوافـق و مسـتوى األسـعار السـائدة فـي         

41.االقتصاد
 

 

  
                                                           

سياسة التحرير التدريجي للـدينار انعكاسـاتها علـى تطـور وضـعية عناصـر ميـزان المـدفوعات         "أمين، بربري محمد  40
-2004،جامعـة شـلف،   )مذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماجسـتير غيـر منشـورة      (، "2003-1990الجزائري خالل الفترة 

  .48ص  ،2005
  

لـى تطـور وضـعية عناصـر ميـزان المـدفوعات       سياسة التحرير التدريجي للـدينار انعكاسـاتها ع  "بربري محمد أمين،  41
-2004جامعـة شـلف،    ،)مذكرة تخرج لنيـل شـهادة الماجسـتير غيـر منشـورة     (، "2003-1990الجزائري خالل الفترة 

  .48ص  ،2005
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  :النظرية اإلنتاجية-5- 5

يرى أصحاب هذه النظرية أنه من أجل تحقيـق التـوازن االقتصـادي و االسـتقرار النقـدي           

ر الصرف في نفس اتجـاه القـوى االنتاجيـة لهـذه الدولـة، باعتبـار أن       للدولة يجب أن يسير سع

  .لحجم و كفاءة الجهاز االنتاجي األثر البالغ في تحديد سعر صرف العملة المحلية

فكلمــا ازدادت إنتاجيــة القطاعــات المختلفــة لالقتصــاد الــوطني، تــزداد حركــة رؤوس       

و منـه الطلـب علـى العملـة المحليـة يرتفـع، و       األموال األجنبية إلى الداخل قصد االسـتثمار،  

بالتالي تحسن سعر صـرف العملـة، و يحـدث العكـس تمامـا فـي حالـة انخفـاض مسـتوى          

االنتاجية، و يؤدي ذلك إلى خـروج رؤوس األمـوال األجنبيـة، و ارتفـاع تكـاليف االنتـاج، و       

ـ   ة المحليـة، ممـا يـؤدي    بالتالي انخفاض القوة التنافسية للدولة و منه انخفاض الطلب علـى العمل

  .إلى انخفاض قيمة العملة 

ة إلى ضـرورة تقـويم العملـة المحليـة بالشـكل الـذي يناسـب مسـتوى         يوتشير هذه النظر     

انتاجية االقتصاد الوطني فـي قطاعاتـه المختلفـة، و إال انعـدم أو اختـل التـوازن االقتصـادي        

سـعر صـرف العملـة المحليـة بقيمـة      ففي حالة انخفاض مستوى االنتاجية مع تحديـد  . المنشود

مبالغ فيها، أي مقدرة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، فينشأ عـن ذلـك ارتفـاع األسـعار المحليـة      

بسبب انخفاض االنتاج و انخفاض الصادرات بسبب ارتفاع قيمة العملـة، هـذا إلـى جانـب زيـادة      

إلـى تفـاقم العجـز فـي ميـزان      طلب المواطنين على السلع األجنبية مما يؤدي في نهاية األمـر  

فـي معظـم     االن، و يحـدث هـذا   1924المدفوعات، و هي الوضعية التي عرفتها ألمانيـا سـنة   

أما في حالة تحسن المستوى االنتاجي مع تقويم العملـة بأقـل مـن قيمتهـا الحقيقيـة      . الدول النامية

ضـخم كنتيجـة   من شأنه أن يؤدي إلى ارتفـاع فـي أسـعار السـلع و الخـدمات، و حـدوث الت      

ع الطلب األجنبي، على هذه األخيرة وهـي الوضـعية التـي عرفتهـا الهنـد بعـد الحـرب        االرتف

 العالمية الثانية، أين ارتفعت كفاءتها االنتاجية مع تثبيت سعر الصرف على أساس الجنيه 



  اإلطار النظري لسعر الصرف :                                                                               الفصل األول 

60 
 

  42.اإلسترليني

  :نموذج ماندل فلمنج-5-6

ـ        ي المسـتقبل ويعـود هـذا النمـوذج إلـى سـنة       يستخدم هذا النموذج للتنبؤ بقيمة العمالت ف

  .1963و روبرت ماندل 1962بفضل األعمال التي قام بها ماركوس فلمنج  1963

يركز النمـوذج علـى تحليـل فاعليـة سياسـات االسـتقرار االقتصـادي فـي االقتصـاد                 

ـ   .المفتوح، إال أنه يستعمل كنموذج و أحيانا كنظريـة لتحديـد سـعر الصـرف     وذج يتعـرض النم

ثر توازن ميزان المـدفوعات فـي تحديـد سـعر الصـرف ،ويركـز النمـوذج علـى         أإلى تحليل 

االقتصاد المفتوح الصغير نسبيا الذي ال يؤثر على اتجـاه أسـعار الفائـدة فـي بـاقي دول العـالم       

  .النموذج ثبات مستوى أسعار الفائدة، والذي يعتبر متغيرا خارجيا فترضومن ثم ي

بين توازن الحساب الجاري وتوازن حسـاب رأس المـال فـي إطـار ميـزان       يميز النموذج      

المدفوعات،كما يفترض النمـوذج أن صـافي الصـادرات سـوف يـزداد فـي المـدى القصـير         

كاستجابة النخفاض قيمة العملة المحلية،وأن تـدفقات رأس المـال تعتبـر ذات حساسـية للتغيـرات      

ويعتبر النمـوذج أن مسـتوى تـوازن النـاتج مـع      .رجية في الفرق بين أسعار الفائدة المحلية والخا

سـعر الفائــدة، الـذي يترتــب عليـه فــي االقتصـاد المفتــوح فـائض أو عجــز فـي ميــزان       

وحتـى يتحقـق التـوازن الكامـل البـد مـن       . المدفوعات،توازنا مؤقتا وظاهريا وهو شبه توازن

إلـى تحقيـق تـوازن     سـوق النقـود باإلضـافة    االستجابة لشروط توازن سوق السلع، و تـوازن 

ــدفوعات  ــزان المـــــــــــــــــــ  .ميـــــــــــــــــــ

ففي حالة تبني نظام سعر الصرف الثابت تكون السـلطات النقديـة المحليـة ملزمـة بزيـادة            

. ما تحتفظ به من احتياطي صرف أجنبي المتصـاص الزيـادة فـي عـرض العمـالت األجنبيـة      

ليـة ممـا يـؤدي إلـى     ويمكن لهذه الزيادة في االحتياط أن تؤدي إلى زيـادة عـرض النقـود المح   

ويحـدث التـوازن الكامـل فقـط عنـدما تتـدخل السـلطات         اضطراب عملية توازن سوق النقود

لمقابلة زيادة عرض النقود واستخدام آليات لزيادة الطلـب علـى النقـود وتعمـل فـي ذات الوقـت       
                                                           

سياسة التحرير التدريجي للـدينار انعكاسـاتها علـى تطـور وضـعية عناصـر ميـزان المـدفوعات         "بربري محمد أمين، 42
-2004،جامعـة شـلف،  )مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماجسـتير غيـر منشـورة       (، "2003-1990الفترةالجزائري خالل 

  .48، ص 2005
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على تخفيض معدالت الفائدة إلى الحد الذي يؤدي إلـى تـدهور فـي الحسـاب الجـاري وحسـاب       

بنسـب معينـة  يمكـن أن يـؤدي إلـى      ) المخطط(هذا الخليط من التدهور المقصود  ،المال رأس 

يعيد التـوازن لسـوق السـلع وسـوق النقـد عنـد        وزيادة الفائض المحقق في ميزان المدفوعات،

في حالة تعويم أسعار الصرف يكون لمسـتوى النـاتج وسـعر الفائـدة     و. مستوى أعلى من الناتج 

ة تحقيق فائض في ميـزان المـدفوعات ، أثـر علـى تحسـن قيمـة العملـة        الذي يؤدي إلى إعاد

المحلية التي يترتب عنها تدهور في الميزان التجاري األمـر الـذي يـؤدي إلـى إعـادة التـوازن       

  .لميــــــــــــــــــزان المــــــــــــــــــدفوعات

مما سبق يمكن االستنتاج أن هناك عالقة إيجابية بـين ميـزان المـدفوعات وسـعر الصـرف          

دي في الدول األجنبية، و مستوى أسعار الفائـدة المحليـة، كمـا أن هنـاك عالقـة      والنشاط االقتصا

عكسية بين ميزان المدفوعات و مستوى النشاط االقتصـادي المحلـي و مسـتوى أسـعار الفائـدة      

43.األجنبية
 

   

  

  

  

  

  

  

 

 

  
                                                           

ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،      ، الطبعـة الثالثـة،  "المدخل إلى السياسات االقتصادية الكليـة  «عبد المجيد قدي، 43
  .124، ص2006
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  :خاتمة الفصل األول

لصـرف مـن حيـث    يمكن فهم سياسة سعر الصرف ما لم يـتم التطـرق إلـى سـعر ا    ال        

األسس التي يعتمدها، و لقد أظهـرت األنظمـة النقديـة المتعاقبـة أن هـذه األداة تلعـب       والمفهوم 

( دورا هاما في التأثير على وضعية العديد مـن المتغيـرات، و علـى رأسـهم التـوازن الخـارجي      

نظـام  ، و هذا ما يضع السلطات النقديـة أمـام مسـؤولية االختيـار األحسـن ل     )ميزان المدفوعات

الصرف، يجعل من سعر صرف عملتها دورا هاما فـي خدمـة البـرامج و األهـداف االقتصـادية      

للبلد، من أجل تحقيق ذلك البـد علـى الحكومـة أن تتخـذ جملـة مـن اإلجـراءات االقتصـادية         

 .مرافقة لنظام الصرف المتبني، كل حسب طبيعة االقتصاد و موقفه أمام االقتصاد العالمي

ه اليوم، الـذي تعـزز بالدراسـات و البحـوث االقتصـادية أن الوجهـة العالميـة        و ما نالحظ     

  .لسياسات سعر الصرف تتجه نحو أشكال التعويم أو اتحادات العملة
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  :الثاني  مقدمة الفصل

العولمة االقتصادية ظاهرة من ظواهر القرن، تسعى الكثيـر مـن الـدول لمواكبتهـا بشـكل             

أو بآخر، و الجزائر باعتبارها دولة موجودة في محـيط عـالمي يتسـم بـالتحول و التغيـر كـان       

ل ، بمـا يخـدم مصـالحها اإلسـتراتيجية خاصـة أنهـا       لزاما عليها أن تساير هذا النمط من التحو

في إطار خوض تجربة جديدة فـي نمطهـا االقتصـادي المتمثـل فـي االنتقـال مـن االقتصـاد         

  . االشتراكي المسير مركزيا إلى اقتصاد ليبرالي يسير وفق مبادئ و أسس اقتصاد السوق

خبــراء االقتصــاديين و ال شــك أن هــذا التحــول فــي نظــر الكثيــر مــن المحللــين و ال      

األجانب أنه إذا لم يأخذ هذا التحول فـي بعـده التنظيمـي و االسـتراتيجي متطلبـات      والجزائريين 

انطالقا من ذلـك فـإن بـرامج اإلصـالح التـي تعاقبـت منـذ        . الفشل مآلهالعولمة، فسوف يكون 

-1986(السبعينات إلى منتصف التسعينات، إلى اإلصـالحات االقتصـادية فـي مرحلـة األزمـة      

، و ما عقب ذلك من إصالحات على مستوى السياسة النقديـة مـن خـالل قـانون النقـد و      )1993

، و خاصـة قـانون   1988، و القانون المعـدل و المكمـل الـذي صـدر فـي سـنة       1986البنك 

  . المتعلق بالقرض و النقد 90/10

، مـن خـالل   و في األخير اإلصالحات في إطـار االتفاقيـات مـع مؤسسـات النقـد الـدولي          

، ثـم اإلصـالحات االقتصـادية الموسـعة     1991، و الثاني سـنة  1989برنامج االستعدادي األول 

و برنـامج التعـديل الهيكلـي    ) 1995-1994(مع صندوق النقد الدولي في إطار برنـامج التثبيـت  

)1995-1998.(  
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  سعر الصرف في الجزائر: المبحث األول

  و تطور سعر الصرف في الجزائر لجزائريخصائص االقتصاد ا: المطلب األول

  :خصائص االقتصاد الجزائري-1

  : بحكم أن االقتصاد الجزائري يعتبر من أهم االقتصاديات اإلفريقية مما ال شك فيه

  ).منجمية ومواد أولية هامة ،مواد طاقوية (طبيعة الموارد و الثروات المادية التي يتميز بها - 

  .الكفاءات البشرية التي يتمتع بهاحجم الطاقات اإلنسانية و - 

  .يستهان بها رغم ضرورة التطوير قطاعات صناعية ال -     

  .موانئ و مطارات: توفر بنية شاملة و هامة-     

  .توفر مساحات زراعية هامة-     

ومع هذا فإن توالي االختيـارات االقتصـادية المتناقضـة أحيانـا و اآلثـار السـلبية لهـا أفـرزت              

جعلت االقتصاد الجزائري يتميـز بخصـائص سـلبية تسـاهم فـي إضـعاف كفاءتـه         اعا اقتصاديةأوض

  :االندماجية في االقتصاد العالمي بحيث تحول االقتصاد الجزائري إلى 

  :اقتصاد مديونية )1-1

تركـز معظـم السياسـات االقتصـادية فيـه علـى       يعتبر االقتصاد الجزائري اقتصاد مديونية حيث ت     

رة أزمة المديونية و التي ال تزال تشكل قيـدا و تـؤثر علـى طبيعـة القـرارات االقتصـادية       تسيير و إدا

فرغم انخفاض معدالت الدين و التي تعود إلـى ارتفـاع حوصـلة الصـادرات نتيجـة الرتفـاع       . المتخذة

 2000،44مليـار دينـار فـي نهايـة سـنة       2500أسعار البترول، و قد قدر حجم الديون العمومية حوالي 

                                                           
  .87، ص02 ، العددإفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال "قتصاد الجزائريأثر االنفتاح التجاري على اال" خالدي خديجة، 44
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تم التركيز على مصادر تمويـل خارجيـة النجـاز المشـاريع اإلنمائيـة الطموحـة، األمـر الـذي          لقد

انعكس على إثقال كاهل االقتصاد الجزائري بحجـم مديونيـة ال يتناسـب و النمـو االقتصـادي المحقـق       

 أو المزعوم، أدى ذلك إلى هدر الموارد المالية الوطنيـة المتاحـة باسـتمرار و هـي باألسـاس متمثلـة      

الجغرافـي علـى   في العوائد من المحروقات ، فضال عن ذلك تميـزت المديونيـة الجزائريـة بـالتركيز     

يوضـح ذلـك ،    02المصدر، حيث نسبة كبيرة منها مصدرها دول االتحاد األوروبـي و الجـدول رقـم    

مـن حجـم المديونيـة مقومـة بالعملـة       %42على أن مـا يقـدر ب    2003كما ذلت اإلحصائيات لسنة 

، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف خـدمات المديونيـة باالرتبـاط و تحسـن قيمـة األورو      )األورو(وبية األور

يبين الجدول أدناه هيكل مديونية الجزائر حسـب عمـالت التقـويم، و بالتـالي يبـين      .في األسواق العالمية

ن هـذه النسـب   علمـا بـأ  . 1999األهمية النسبية لكل عملة في مجال تقويم مديونية الجزائر إلـى غايـة   

و التـي انبثـق عنهـا     1994قد تغيرت بفعل السياسات اإلصالحية المنتهجة فـي الجزائـر منـذ سـنة     

  45.إعادة جدولة مديونية الجزائر

هيكل المديونية الجزائرية المتوسطة والطويلة المـدى حسـب عمـالت التقـويم الوحـدة       :02الجدول رقم

%  

 ديسمبر من كل سنة  31في 

 العملة  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

الـــــدوالر  40.1 40.3 46.2 49.0 51.3 47.7 42.1 44.8 42.2 42.1

 األمريكي 

ــك  17.7 16.3 13.1 11.8 15.3 15.8 15.9 14.7 14.1 12.6 الفرنـــ

 الفرنسي 

 الين الياباني  15.8 16.2 15.6 15.7 15.6 13.6 12.7 11.5 12.2 13.4

ــمارك  11.0 10.5 8.6 6.5 6.8 6.5 6.4 6.2 6.3 5.6 الدوتش

 األلماني 

عمــــالت  15.4 16.7 16.5 17.0 11.0 16.4 22.9 22.8 25.2 26.3

                                                           
آثـار تغيـر سـعر صـرف األورو مقابـل الـدوالر األمريكـي علـى االقتصـاد          " بوعتروس عبد الحق، قـارة مـالك،   45

  .207، ص2007، جوان 27، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة ، العدد"الجزائري
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 أخرى

ب��وعتروس عب��د الح��ق٬  :مــأخوذ مــن Bank of Algeria : Media Bank. N :46. Mars 2000 :المصــدر

٬ مجل���ة العل���وم "ك���ي عل���ى االقتص���اد الجزائ���ري آث���ار تغي���ر س���عر ص���رف األورو مقاب���ل ال���دوالر األمري  " ق���ارة م���الك٬

  ٬208 ص٬2007 جوان  27اإلنسانية٬ جامعة قسنطينة ٬ العدد

  46"مليون دوالر 440حوالي 2010كما بلغ حجم الديون الخارجية في نهاية أوت "    

  :اقتصاد ريعي )1-2

ة البتروليـة  يقـوم علـى إسـتراتيجية إسـتنزافية للثـرو     االقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي حيث      

األمـر الـذي يجعـل االقتصـاد الجزائـري رهينـة       . الغازية و هذا على حساب إستراتيجية التصـنيع و

ميـزات االقتصـاد الجزائـري صـغر حجـم       ومـن  47اإليرادات الريعية المتحققة في األسواق الدوليـة، 

عليهـا   يسـيطر  %80، )من النـاتج الـداخلي الخـام    %10أقل من (القطاع الصناعي خارج المحروقات

48.القطاع الخاص
   

  :اقتصاد تطورت فيه آليات الفساد )1-3

أضحت تؤثر علـى حركيـة النشـاط االقتصـادي و مجالتـه و تحـد مـن كفـاءة          إن آليات الفساد    

و تعطيـل المنظومـة القانونيـة و التشـريعية االقتصـادية ، فـازدادت شـبكات         ،السياسة االقتصـادية 

هـذا الوضـع أضـعف قـدرة الدولـة      . التي تحرك في قنواتـه  السوق الموازي و تنامت أحجام الثروات

49.المؤسسية و زعزع عنصر الثقة فيها
 

                                                           
Amnay Idir, « Dette extérieure algérienne  440 millions de dollars », in Quotidien  elwatan, 

01/10/2010.
 46 

 
  .87، ص02 ، العددإفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال "أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائري" خالدي خديجة،47

Meziane Rabhi, «  L’économie algérienne reste minée par la rente pétrolière »,  in Quotidien Liberté,
 
7 

août 2008.
 48

 

 
  .88،ص02 ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد"أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائري"خالدي خديجة، 49
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الجزائر بلد هامشي في مستوى االقتصـاد العـالمي، و لكـن وجـود إمكانيـة كبيـرة لتصـبح دولـة         * 

من المواد الهيدروكربونيـة فـي شـكل مـواد خـام       %98محورية في الفضاء األورو متوسطي ، تصدر

فقـط   %20بـالعمالت األخـرى، و    %20بـاليورو و   %60خام، تستورد تقريبا أكثر مـن   أو نصف 

من صادراتنا مقومة بالـدوالر و هـذا مـا يجعـل التـدابير الحكوميـة        %98من أجل منطقة الدوالر، و 

  50. األخيرة قد يكون لها أثر محدود،بما في ذلك تخفيض قيمة الدينار مقابل اليورو

  :ي من حيث الصادراتاالقتصاد الجزائر) 1-4

الصـادرات، حيـث يعتمـد باألسـاس علـى      يتميز االقتصاد الجزائري بالطبيعة األحادية لهيكـل        

مـن إجمـالي عوائـد الصـادرات      %95حصيلة الصادرات النفطية التي تقدر فـي أسـوأ األحـوال ب    

المحروقـات فـي    فهو يوضـح الـوزن النسـبي لعائـدات     03وهذا كما يبينه الجدول رقم   الجزائرية، 

  .)2000-1994(إجمالي الصادرات خالل الفترة 

) 2000-1994(األهمية النسـبية للمحروقـات مـن إجمـالي الصـادرات الجزائريـة       :03الجدول رقم   

  %الوحدة

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنة 

النســـبة 

%  

95.4  95.2  96.1  94.9  93.5  96.3  94.4  

بـوعتروس عبـد الحـق، قـارة     : ، مـأخوذ مـن   51، ص 2003، 30/31دية عربية ، العـدد بحوث اقتصا:المصدر     

، مجلـة العلـوم اإلنسـانية،    "آثار تغير سعر صرف األورو مقابل الدوالر األمريكـي علـى االقتصـاد الجزائـري    " مالك،

  .208، ص2007، جوان  27جامعة قسنطينة ، العدد

ئـري شـديد الحساسـية للتغيـرات فـي األسـعار العالميـة        الذي جعل االقتصاد الجزا و هو األمر       

مـن جهـة ثانيـة، أال و هـو الـدوالر      ) سعر الصـرف (للنفط من جهة و للتغيرات في قيمة عملة التقويم

                                                           
Abderrahmane Mebtoul,"Le dérapage du dollar et son impact sur l’économie algérienne" ,  in 

Quotidien 
50 

elkhabar, 8 Août 2009. 
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فضال عن التركيز السـلعي فـإن الصـادرات تمتـاز بتركيـز جغرافـي كبيـر، حيـث يـتم           .األمريكي

  .وروبية، و الواليات المتحدة،و اليابانمعينة خاصة منها الدول األ  التصدير إلى دول 

 

  

  :االقتصاد الجزائري من حيث الواردات) 1-5

تتميز الواردات الجزائرية بتنوع هيكلها و بضرورتها للحيـاة البشـرية و لآللـة اإلنتاجيـة، هـذا            

حـوالي  ما رفع من نسبة اإلنفاق على الواردات، و تمتاز أيضا بالتركيز المكـاني العـالي، حيـث نجـد     

بلغـت نسـبة الـواردات مـن      2002ثلثي الواردات الجزائرية مصدرها االتحاد األوروبـي ففـي سـنة    

  51.و هو ما يدل على أن واردات الجزائر مقومة في معظمها بالعملة األوروبية %64.5أوروبا 

  ر تطور سعر الصرف في الجزائ-2

  :راحل التاليةما عبر العرفت أنظمة تسعير الدينار و الصرف عدة تغيرات يمكن تلخيصه

              )1973-1964(األولى  المرحلة - 1- 2

مسـيرا باتفاقيـات    1971كان نظام النقد الدولي في هذه المرحلة أو على األقـل حتـى سـنة          

بروتن وودز، حيث كان كل بلد عضو في صندوق النقـد الـدولي ملزمـا بالتصـريح عـن تكـافؤ       

د من الذهب الصافي أو بالنسبة للـدوالر األمريكـي الـذي هـو نفسـه      عملته بالنسبة إلى وزن محد

  .في تكافؤ ثابت مع كمية محددة من الذهب

غـرام مـن الـذهب أي بـنفس التكـافؤ مـع        0.18حددت الجزائر سعر صرف الـدينار ب      

تـاريخ تخفـيض    1969تـاريخ إنشـاء العملـة الوطنيـة و      1964الفرنك الفرنسي، خالل الفترة 

اضـطر البنـك الفرنسـي إلـى      1968تجدر اإلشارة هنا، عقـب أحـداث سـنة    . الفرنسيالفرنك 

                                                           
آثـار تغيـر سـعر صـرف األورو مقابـل الـدوالر األمريكـي علـى االقتصـاد          " بوعتروس عبد الحق، قـارة مـالك،    51

  .208، ص2007، جوان  27ة ، العدد، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطين"الجزائري
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تخفيض قيمة الفرنـك الفرنسـي باالتفـاق مـع صـندوق النقـد الـدولي و هـذا بعـد اسـتعماله           

الحتياطاته لمدة طويلة قصد الحفاظ على تكافؤ العملة الفرنسية، و هكـذا انتقـل التكـافؤ الرسـمي     

فرنكـا فرنسـيا لكـل دوالر أمريكـي إلـى       4.9370من 1969وت سنة للفرنك الفرنسي في شهر أ

  .فرنكا فرنسيا لكل دوالر أمريكي 5.5544

خالل هذه الفترة شرعت الجزائر في تطبيـق مخططهـا التنمـوي الثالثـي و الـذي يتطلـب            

و يمكن القول هنا أن تطبيق المخطط الثالثـي كـان مـن األسـباب التـي      . استقرار سعر الصرف

الدينار الجزائري ال يتبع الفرنك الفرنسـي فـي التخفـيض، علـى الـرغم مـن اسـتمرار         جعلت

  :)ف ف(العملة الوطنية في عالقتها الثابتة مع الفرنك الفرنسي

ــاوي   - ــد يس ــري واح ــار جزائ ــين أوت .د 0.888=ف ف أو ف ف 1.25دين و  1969ج ب

  .1973ديسمبر 

ـ    ى االنخفـاض المسـتمر للـدينار الجزائـري     لقد أدى ضعف العملة الفرنسية خالل هـذه المـدة إل

مقابل مختلف عمالت تسديد الواردات الجزائرية، و هـو مـا ترتـب عنـه إعـادة تقيـيم تكـاليف        

   .1973-1970مشاريع االستثمار التي انطلقت في إطار المخطط الرباعي األول 

عـن اتفاقيـات    أمام هذه الوضعية التي اقترنت بالتخلي عن أسـعار الصـرف الثابتـة و المنبثقـة    

، تـم اتخـاذ قـرار تغييـر نظـام تسـعير       )المعومـة ( بروتن وودز، و عن تعميم أسعار الصرف

، و قـد سـعى هـذا    1977-1974الدينار الجزائري عشية انطـالق المخطـط الربـاعي الثـاني     

  :النظام الجديد للتسعير إلى تحقيق هدف مزدوج

لـدينار تفـوق قيمتـه الحقيقيـة، و هـذا      توفير دعم مقنع للمؤسسات الجزائرية بواسـطة قيمـة ل  -

بغرض تخفيف عبء تكلفة التجهيزات و المـواد األوليـة و مختلـف المـدخالت المسـتوردة مـن       

  . قبل هذه المؤسسات خاصة و أنها مؤسسات ناشئة

السماح للمؤسسات الوطنية بالقيام بتنبؤاتهـا علـى المـدى الطويـل دون أن تتعـرض لتغيـرات       -

ر الصـرف، و هـذا عـن طريـق اسـتقرار القيمـة الخارجيـة للـدينار         لسـع ) تنازليـة (عنيفة 

  .الجزائري
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  ):1986-1974(الثانية المرحلة  2-2

تم تحديد سعر قيمة الدينار الجزائري، خالل هذه المرحلة، علـى أسـاس سـلة مكونـة مـن            

ـ      ا أربعة عشر عملة من ضمنها الدوالر األمريكي، منحت لكل عملـة مـن هـذه العمـالت ترجيح

وعلـى هـذا   .محددا على أساس وزنها في التسديدات الخارجية كما تظهر فـي ميـزان المـدفوعات   

األساس يتم حساب سعر صرف الدينار الجزائري بالنسـبة للعمـالت المسـعرة مـن قبـل البنـك       

  :المركزي الجزائري حسب الطريقة التالية

ئـري بالنسـبة للـدوالر    حساب التغيـرات النسـبية للعمـالت المكونـة لسـلة الـدينار الجزا      -1

 األمريكي، حيث يحسب التغير النسبي لكل عملة بالنسبة للدوالر األمريكي

(09)............................   ($/jio)-($/jin)/$/jin  

  أو

(10)............................... ($/jio)-($/jin)/$/jio  

 على أن تؤخذ القيمة األكبر من بين قيم المتغيرين

$/jioأو$/jin: دوالر أمريكي،لل$ كمقام لحساب التغير النسبي و ترمز هنا   

ji  :كل عملة من العمالت الصعبة الثالثة عشر التي تكون سلة الدينار الجزائري.  

$/jio  :      سعر الدوالر بالنسبة لكل عملة من العمالت الصعبة األخـرى المكونـة للسـلة فـي سـنة

  .)1974(األساس

 $/jin :بالنسبة لكل عملة من العمالت األخـرى التـي تتكـون منهـا سـلة الـدينار        سعر الدوالر

  التسعير،الجزائري السائد يوم 

o : 1974(سنة األساس(.  

n :يوم التسعير.   
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حساب المتوسـط المـرجح بـالتغيرات النسـبية للعمـالت التـي تكـون منهـا سـلة الـدينار           -2

ـ  . الجزائري بالنسبة للـدوالر األمريكـي    :aiبالمعامـل  رات النسـبية مرجحـة   أي مجمـوع التغي

   .حيث يمثل هذا المعامل وزن كل عملة في السلة

حساب سعر الصـرف اليـومي للـدوالر األمريكـي بالنسـبة للـدينار الجزائـري، يـتم هـذا          -3

  :الحساب يوميا وفق الطريقة التالية

($/DA)n: ($/DA)0)1+مجموع التغيرات النسبية ل$/ji  مرجحة

  ).11...............()........بالمعامل

($/DA)n :سعر الصرف اليومي للدوالر األمريكي بالدينار الجزائري. 

($/DA)0: ســنة (1974ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي بالنســبة للــدينار الجزائــري فــي

  .)األساس

يتم بعد هذه العملية حساب أسـعار صـرف الـدينار الجزائـري بالنسـبة للعمـالت األخـرى        -4

لبنك المركزي، و تحسب هذه األسـعار بطريقـة أسـعار الصـرف المتقاطعـة      المسعرة من طرف ا

و بهذه الطريقة نحصل على قيم الـدينار الجزائـري بالنسـبة لجميـع العمـالت التـي تتضـمنها        

 . السلة

      )1987مارس-1986سبتمبر(المرحلة الثالثة-2-3

نار الجزائـري  أدخل خالل هذه الفترة تعـديل طفيـف علـى حسـاب معـدل صـرف الـدي             

مقارنة بالطرق السابقة، فأصبح بذلك التغير النسبي لكل عملة، تـدخل فـي سـلة الـدينار، يحسـب      

و يعتبـر هـذا   ). 1974(على أساس مخرج يساوي معدل الصـرف السـائد فـي سـنة األسـاس      

التعديل تمهيدا لسياسة التسيير الحركي لمعدل صرف الدينار التي شـرع فـي العمـل بهـا انطالقـا      

  .1987مارس  من

  ) 1994-1987مارس (الرابعة المرحلة - 2-4  
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الرئيسـي للجزائـر مـن العمـالت      المصـدر (1986أدى التدهور المفاجئ لسعر البترول سنة      

إلى دخول االقتصاد الجزائري في أزمـة حـادة تميـزت بعجـز مـزدوج فـي ميزانيـة        ) الصعبة

عجـز تبـاطؤ خطيـر فـي النشـاط      الدولة و خاصة في ميـزان المـدفوعات نـتج عـن هـذا ال     

التـي يحتـاج إليهـا الجهـاز اإلنتـاجي الـذي        المداخيلاالقتصادي إثر تدني الواردات في مختلف 

  .ظل تابعا في هذا المجال، للسوق العالمية 

بين هذا الوضع، بكل وضوح ، أنه ال يمكن اعتبار هـذا المشـكل مشـكل ظرفـي بقـدر مـا           

كن االقتصاد من التصـحيح و التعـديل وفـق الوضـعية الجديـدة،      هو مشكل هيكلي، و هذا لعدم تم

بمعنى آخر، تأكد بلوغ النموذج المتبـع، خـالل عشـريتين تقريبـا، حـدوده و عليـه، اسـتوجب        

الوضع إدخال إصالحات جذرية على مختلف مجاالت االقتصـاد الـوطني، مـن حيـث المضـمون      

صـالحات فـي االنتقـال التـدريجي ، و     التنظيم يتلخص التوجـه األساسـي لهـذه اإل   وو التسيير 

بخطى سريعة من اقتصاد مخطط و مسير إلـى اقتصـاد توجهـه آليـات السـوق الحـرة، حيـث        

 . المالي من هذه اإلصالحات مكانة معتبرةوأخذ الجانب النقدي ي

، عـن رغبتهـا فـي التوصـل إلـى قابليـة تحويـل        1990منذ منتصف  النقدية،أعلنت السلطات 

، 1994أو بدايـة  1993للمعامالت الجاريـة بعـد ثـالث سـنوات، أي مـع نهايـة       الدينار بالنسبة 

و في هـذه األثنـاء و قبـل البـدء فـي عمليـة       .على أن تم هذه العملية بشكل تدريجي و احترازي

جعل الدينار الجزائري قابال للتحويل في المعـامالت الجاريـة مـع الخـارج، تـم تعـديل معـدل        

مسـتوى تـوازن الطلـب الـوطني علـى السـلع و الخـدمات         الصرف الرسمي بغية إيصاله إلى

تمثلت هذه الطريقـة التـي تـم إتباعهـا إلجـراء عمليـة       . األجنبية مع المتاح من العمالت الصعبة

  52.التعديل في تنظيم انزالق تدريجي مراقب

  : االنزالق التدريجي -أ

                                                           
  .154محمود حميدات، مرجع سابق، ص  52
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لـة نوعـا مـا، و    قامت هذه الطريقة على تنظيم انزالق تـدريجي و مراقـب، خـالل فتـرة طوي    

، حيـث انتقـل معـدل صـرف الـدينار مـن       1992إلى غاية سبتمبر 1987امتدت من نهاية سنة 

  53. 1991في نهاية مارس $ /دج17.7إلى  1987في نهاية $ /د ج4.9

  :     التخفيض الصريح -ب

قـرار   1991طبقت هذه الطريقة بعد أن اتخذ مجلس النقـد و القـرض فـي نهايـة سـبتمبر           

 والواحـد،  دينـار للـدوالر   22.5بالنسبة للدوالر، وهذا ليصـل إلـى   % 22بنسبة  الدينار بتخفيض

، 1994صرف الدينار باالستقرار حول هذه النسبة لغايـة شـهر مـارس مـن سـنة       لقد تميز سعر

و لكن إبرام االتفاق الجديد مع صندوق النقـد الـدولي، أجـري تعـديل طفيـف لـم يتعـد نسـبة         

ر تهيئة لقرار التخفيض الـذي اتخـذه مجلـس النقـد و القـرض بتـاريخ       ، و كان هذا القرا10%

و علـى ضـوء هـذا القـرار أصـبح سـعر الصـرف        % 40.17 تهبتخفيض نسب 10/01/1994

  .$/دج36الدينار 

، ثم 1973إلى 1964ابتدءا من " منطقة الفرنك"ارتبط سعر الصرف الدينار بالفرنك، أو ما تسمى * 

54.  1994إلى  1974عملة صعبة من  14ا ارتبط بسلة من العمالت عدده
 

  إلى يومنا هذا -1994من -2-5  

لقد لجأت الجزائر في العديد من المرات إلـى خفـض قيمـة العملـة الوطنيـة منـذ اتفـاق              

حيـث خفـض قيمـة    . إعادة جدولة المديونية الخارجية و اتفـاق التمويـل الموسـع مـع ص ن د    

 %25، و مـا بـين   1990من قيمتـه عـام    %50لك قد فقد و كان قبل ذ. %40.17الدينار بنسبة 

  .1993-1991ما بين  %30و 

و  %70قامت السلطات بتخفـيض الـدينار فـي مـرحلتين فـي المجمـوع        1994وفي عام      

و خالل هذه السـنة حـدد نظـام سـعر الصـرف بنظـام       .1994ريل و سبتمبرفذلك ما بين شهر أ

ارتفـع سـعر    1998و  1995لبنـوك التجاريـة ، و بـين    التعويم المدار بين البنك المركـزي و ا 
                                                           

، الطبعـة الثالثـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،      "محاضرات فـي النظريـات و السياسـات النقديـة    " بلعزوز بن علي،  53
  .218، ص2008الجزائر، 

  .218بلعزوز بن علي، مرجع سابق ،ص   54
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-1998بـين   %13و تبعـه انخفـاض بحـوالي     %20الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بأكثر مـن  

  .2002شهرا الموالية و هذا منذ أوائل  16تواصل هذا االنخفاض خالل و، 2001

 %2تتـراوح مـا بـين    قام البنك المركزي  بتخفيض قيمة الـدينار بنسـبة    2003وفي جانفي      

وهذا اإلجراء يهدف أساسـا للحـد مـن تطـور الكتلـة النقديـة المتداولـة فـي األسـواق           %5و

السيما بعد اتساع الفارق بين القيمة االسمية للـدينار الرسـمي و قيمـة العملـة الوطنيـة      .الموازية

رتفعـت  ، ا2003و بـين جـوان و ديسـمبر    . في السوق السوداء مقابل أبرز العمـالت األجنبيـة  

و ارتفـع سـعر الصـرف     %11قيمة الدينار الجزائـري بالنسـبة للـدوالر األمريكـي بحـوالي      

وصـل سـعر صـرف الـدينار الجزائـري بالنسـبة        2005و في سنة  %7.5الحقيقي الفعلي ب 

انخفـض إلـى    2006بالنسبة لـألورو وفـي سـنة     91.3014و  73.3625للدوالر الواحد حوالي 

ـ  72.6464حوالي  واصـل انخفاضـه بالنسـبة     ،وبالنسـبة لـألورو   91.2447دوالر و بالنسبة لل

و فـي  . فـي هـذه الفتـرة    98.33أما األورو فقد ارتفع إلـى   2007في نهاية  66.82للدوالر إلى 

  .2008-2005ما يلي يظهر تطور سعر صرف الدينار بالنسبة للدوالر و األورو من 

 €/،دج$/دج( والر و األوروتطور سـعر صـرف الـدينار بالنسـبة للـد      :04الجدول رقم 

 (2005-2008. 

 العملة األجنبية  2005 2006 2007 2008

 الدوالر  73.36 72.64 69.36 63.86

 األورو 91.30 91.24 94.99 96.91

  www.bank-of-Algeria.dz/march2.htm   :المصدر

ياسـية للـدينار   نمذجـة ق  -سياسة سعر الصـرف فـي الجزائـر   "شعيب بونوة، خياط رحيمة ،: مأخود من

     .120ص  2011،األكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية ،جامعة شلف، ماي "الجزائري 

و هكذا سمحت لنـا هـذه المراحـل األربعـة بمعرفـة نظـام الصـرف الجزائـري و تطوراتـه          

 بحيـث اتضـح أن  . الرئيسية التي عرفها منذ بداية السنوات األولى التي عقبـت تـاريخ االسـتقالل   

الجزائر كانت تتبع   نظام الصرف الثابت مرتبط بعملـة واحـدة  و هـي الفرنـك الفرنسـي، ثـم       

عرف سعر الصرف نوعا من االسـتقاللية خـالل فتـرة أيـن تـم ربطـه بسـلة مـن العمـالت          

الصعبة، و يعود هذا الربط لتدهور قيمة الفرنـك الفرنسـي الـذي تطلـب التخلـي عـن النظـام        
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ـ  ام الصـرف الثابـت و المـرتبط بالفرنـك الفرنسـي، و تبنـي نظـام        المتبع في الجزائر أي نظ

صرف مابين البنوك و هـذا فـي إطـار نظـام الصـرف العـائم المـدار و المـرتبط بالـدوالر          

مـن صـادرات الجزائـر تقـيم بالـدوالر،       %97األمريكي نظرا ألن معظم صادراتنا أي حـوالي  

العـرض و الطلـب علـى العملـة      و منه يتحدد سعر صرف الـدينار الجزائـري تبعـا لعـاملي    

لتركـه  ) سـعر الصـرف  (مع تدخل البنك المركزي إما بتخفيض أو زيـادة هـذه القيمـة   . الوطنية

 55.عند مستوى مقبول

 

 

 

نظام الرقابة على الصرف فـي الجزائـر وسـعر الصـرف المـوازي      : المطلب الثاني

  في الجزائر و أسباب اختالل الدينار الجزائري

  رف في الجزائر   نظام الرقابة على الص-1

تـأمين اسـتخدام المـوارد     عني الرقابة على الصـــــــرف فـي المفهـوم الواسـع    ت     

طبقا للمصـالح الوطنيـة و ذلـك بالسـهر علـى       عمالت األجنبية المتوفـــرة و المرتقبة المن 

عمليات التنازل و الحيازة على بعض عناصر األمالك الوطنيـة مـن قبـل األشـخاص المقيمـين      

الرقابة على الصرف هـي العمـل علـى تقلـيص الفـارق الكبيـر         عليه فإن إجراءات ولخارج با

تخـص الرقابـة علـى     ،و الموارد التـي تسـمح بالـدفع    رادياالستالذي قد يسجل بين الحاجة إلى 

و تشـمل الرقابـة علـى الصـرف      ،العـالم   بقيـة الصرف كل التدفقات المالية بين البلد المعني و 

كمـا أنهـا   ) التجـارة الخارجيـة و المـدفوعات ، حركـة رؤوس األمـوال      ( ت مختلف المجـاال 

مـن العمـالت    ،االحتياطـات النقديـة فـي ميـزان المـدفوعات     وتغيرات الماليـة  لتتطور وفقا ل

 .المؤسساتي االقتصادياألجنبية ، القروض المحصل عليها من الهيئات الدولية و التنظيم 

                                                           
،األكاديميـة  "نمذجـة قياسـية للـدينار الجزائـري      -ة سـعر الصـرف فـي الجزائـر    سياس"شعيب بونوة، خياط رحيمة ، 55

ــلف،    ــة ش ــانية ، جامع ــة و اإلنس ــات االجتماعي ــأخو، 120ص  2011 -5للدراس ــن  ذم  http://www.univ-:م

.chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N_05_2011/article_11.pdf  
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حيات البنك المركزي لكن فـي الجزائـر لـم تخـول هـذه      إن الرقابة على الصرف من صال      

بعد ذلك صـدر قـانون النقـد و القـرض رقـم      . المركزي إال في العشرية األخيرة الصالحية للبنك

الذي نـص علـى المبـادئ العامـة للرقابـة علـى الصـرف         14/04/1990المؤرخ في  90/10

ـ  ،كجزء من الهدف العام من هذا القانون ادة تنظـيم النظـام النقـدي و نظـام     و الذي يتمثل في إع

  . لالقتصادالقرض 

و هـو   ،الجزائـر  ببنـك أصـبح يعـرف     إن البنك المركزي من خالل قانون النقد والقرض      

المـالي التـام بحيـث ال يخضـع للمحاسـبة       االستقاللمؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و 

 ،ن أجل تجسـيد سياسـة نقديـة و ماليـة جديـدة     ذلك م  ، وو ال لمراقبة مجلس المحاسبة ،العامة 

يتبع بنك الجزائر القواعد المادية التي تطبق في المحاسـبة التجاريـة بحيـث يعتبـر تـاجرا فـي       

 :يلي كما 90/10عالقاته مع الغير و تتمثل مهامه في إطار قانون 

  .تنظيم التداول النقدي*      

  .مراقبة وتنظيم الصرف*     

  .ونية الخارجيةتسيير المدي*     

  .شروط فتح مكاتب خاصة بالبنوك و المؤسسات المالية األجنبية في الجزائر *    

كما حدد هذا القانون صالحية مجلس النقـد و القـرض فـي مجموعـــة مـن الـنقط أهمهـا           

مراقبة الصرف و تنظيم سوقها باإلضافة إلى رقابـة الحقـة للبرنـامج العـام للتجـارة الخارجيـة       

مقرهـا فـي البنـك المركـزي  و مهمتهـا مراقبـة قـروض         االقتـراض ب إنشاء لجنة إلى جان

سـوق مـا بـين     تأنشـأ  1995الخارجية خاصة تلك التي تفـوق المليـونين دوالر و فـي سـنة     

البنوك و وفقا لذلك أصبح للبنوك التجارية حق التــعامل فيما بينهـا للعمـالت األجنبيـة بيعـا و     

كانـت تسـلم   ،من عائدات الصـادرات مـن غيـر المحروقـات     %  50هم بما نسبته او تس اشراء

أو النقـد األجنبـي توضـع       الصـرف في السابق لبنك الجزائر كما أصبح بإمكانها التمتع بوضـع  

  .كودائع لدى بنك الجزائر مقابل فوائد تتطابق و الفوائد السائدة في سوق المالية الدولية 
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المـادة   ندوق النقـد الـدولي التعامـل بـإجراءات     لص fordsسمح للجزائر بأن تكون عضو في   

    56. التحويل لعمالتها  قابلية  اعتمدتللنظام األساسي و هو نظام يظم الدول التي  7111

  

  :سعر الصرف الموازي في الجزائر-2

منهـا حمايـة االحتياطـات الدوليـة      لتحقيـق أهـداف  إن مراقبة الصرف تعد طريقة مستعملة      

و لكن هـذه الطريقـة التـي تحـد مـن ممارسـة نشـاط        . في ميزان المدفوعات في حالة اختالل 

الصرف، تساعد في هروب األموال إلـى الخـارج، ممـا يسـاعد علـى ظهـور سـوق سـوداء         

يستعمل مصطلح السـوق السـوداء أو السـوق المـوازي أو السـوق      (للتعامل في الصرف األجنبي 

  .نفسها بالنسبة للعديد من الدول الناميةإن أسباب ظهور مثل هذا السوق هي  ).غير الرسمي

   :أسباب ظهور سعر الصرف الموازي-2-1

  :هناك ثالث خيارات لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات

  .)سعر الفائدة، الضرائب و الرسوم( أدوات مالية ائتمانية سياسات انكماشية -

  .)االستدانة(االقتراض الخارجي  -

  .ة و الصرف األجنبيفرض رقابة على التجارة الخارجي-

إن معظم الحكومات تفضل عادة إجـراء آخـر لالعتقـاد أنـه يـوفر حلـول آنيـة و مباشـرة و         

و لكـن فـي مثـل هـذه الوضـعية يتطـور سـعر الصـرف         .بتكاليف اجتماعية و اقتصادية أقل

علـى تلبيـة رغبـات     افيصبح البنك المركـزي عـاجز   الصعبة،الموازي نضرا لقلة و ندرة العملة 

الحصـول علـى العملـة الصـعبة بشـرائها      فـي  هذا األمر يدفع من يرغب  .الصعبةالعملة طالبي 

بأعلى سعر ممكن، الشيء الذي يشجع مالكي العملة الصـعبة مـن بيعهـا فـي السـوق المـوازي       

  .بدال من السوق الرسمي

                                                           
56 .http://www.startimes.com/f.aspx?t=14229910  
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    إن حجم السوق الموازية للصرف يعتمد على نوع العمليـات التـي يتضـمنها البرنـامج الحكـومي       

فإذا كانت الدولة تراقب كل العمليات التجاريـة فيتطـور و ينمـو سـعر الصـرف      . لمراقبة الصرف

الموازي، أما إذا ما تم تلبية بعض من هذه العمليات من قبـل البنـك المركـزي و البنـوك التجاريـة      

. ييتضح هذا جليا من خالل المراحل التـي مـر بهـا الـدينار الجزائـر     . فيقل حجم السوق الموازي

الجـدول  . تفـاقم حجـم سـعر الصـرف المـوازي      1974بالفعل بعد الرقابة الصارمة للصرف في 

يبين تطور السـعر الصـرف المـوازي مقارنـة مـع سـعر الصـرف         1و كذا الشكل رقم  5رقم 

 .1996إلى  1970الرسمي من 

 

 

 

 

  

  تطور سعر الصرف الرسمي و الموازي في الجزائر :05الجدول رقم 
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ــدر  Revue Algérienne d’économie et de gestion , Mai 1997, Université d’Oran:المص

األورو و سياسـة سـعر الصـرف فـي الجزائـر، دراسـة       "بن بوزيان محمد، زيـاني الطـاهر،   :مأخوذ مـن 

، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني األول حـول االقتصـاد الجزائـري فـي األلفيـة      "مقارنة مع المغرب و تونس

  . 2002ماي،  21/22الثالثة، جامعة البليدة،

  

ظهر السوق المـوازي فـي الجزائـر و هـذا نتيجـة       1974يوضح أنه بعد  05دول رقم إن الج

فـإن أكبـر التغيـرات     1و كما يظهر مـن الشـكل رقـم    . للطلب المتزايد على العملة الصعبة

إلـى   1986يمكن تفسـير سـبب االرتفـاع فـي سـنة      . 1992و  1986سجلت ما بين الفترة 

مـا بـين    %56.5يـرادات مـن الصـادرات إلـى     األزمة البترولية التي خفضت مسـتوى اإل 

  .1986و 1985

سـنة   - 1994لقد عرف سـعر الصـرف المـوازي انخفاضـا تـدريجيا ابتـداء مـن        

و ال يرجع هذا التراجـع إلـى تخفـيض العملـة فحسـب بـل إلـى          %40تخفيض العملة بـ 

الصـعبة   إتباع البنوك التجارية سياسة تسمح للمتعاملين االقتصـاديين الحصـول علـى العملـة    

الشـيء الـذي أنقـص    . باللجوء إلى ما يسمى بالقروض المستندية لتمويل التجـارة الخارجيـة  

زيادة على هذا فإن ظهور بعـض السـلع التـي كانـت مفقـودة      . من الطلب على العملة الصعبة

إذا فـنالحظ أنـه فـي سـنة     . في السوق الوطنية قلل أيضا من الطلب علـى العملـة الصـعبة   

  .دينار جزائري تقريبا12=فف1الصرف الموازي في حدود استقر سعر  2000

  .و الرسمي في الجزائر يتطور سعر الصرف المواز منحنى :1الشكل رقم 
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عامـل العـرض و   بإن سعر الصرف الموازي شـأنه شـان الصـرف الرسـمي يتحـدد      

  .الطلب

فـي الجزائـر، دراسـة مقارنـة مـع       األورو و سياسة سعر الصـرف "بن بوزيان محمد، زياني الطاهر،  :المصدر

، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائـري فـي األلفيـة الثالثـة، جامعـة      "المغرب و تونس

  .2002ماي،  21/22البليدة،

  :امل الطلبوع

  تحويالت رؤوس األموال -

  )invisible payments(المدفوعات الغير منظورة  -

  )االستهالكية خاصة( بعض الواردات  -

  :امل العرض وع

  و التهريب التصدير -

  السواح و الدبلوماسيون-   

            تحويالت المغتربينو  العمال األجانب-  
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  ) Transfer pricing(تسعير بأكثر بالنسبة للواردات و بأقل بالنسبة للصادرات -  

  :جراء وجود سعر صرف موازي ما يلي من بين اآلثار التي تنتج*

  )Inflation(اآلثار التضخمية  -   

  )Distortions in ressources allocation(تشويه تخصيص الموارد -   

Corruption bureaucratique(57(الرشوة البيروقراطية -   
 

    أسباب اختالل الدينار الجزائري-3

  :يمكن حصر أهمها فيما يلي:األسباب الداخلية الختالل الدينار الجزائري) 1- 3

 ء التسيير في السياسات االقتصادية المتبعة منـذ السـبعينات، و المجسـدة أساسـا فـي      سو

شكل شعارات للتنمية و التصنيع و التخطيط، و المنطوية علـى قـدر كبيـر مـن اإلنفـاق      

  .االستثماري بتدخل أجهزة الدولة و تغليب األولوية االجتماعية

 تهريــب رؤوس األمــوال  اســتفحال ظــاهرة الســوق الموازيــة أو الســوق الســوداء و

  .المضاربة حول العمالت األجنبية مما ساعد على تدهور العملة المحليةو

          عرفت الموازنة العموميـة  الجزائريـة عجـزا، و عـدة تقلبـات سـاعدت فـي تعميـق

  .اختالالت االقتصاد الجزائري

        و  1993إتباع الدولة لدعم األسعار و إنشـاء صـندوق لـدعم الفئـات االجتماعيـة سـنة

  .مليار دينار و إنشاء صندوق ضمان اإلنتاج 2456الذي كلفها في سنة واحدة حوالي 

    إذ اسـتلزمت األوضـاع السـائدة فـي     1992زيادة اإلنفاق العسكري خاصة منـذ سـنة ،

ببنـاء مؤسسـات عسـكرية ضـخمة ممـا       1991الجزائر اإلعالن عن حالة الطوارئ سنة 

  .يأثر على استمرار تزايد أعباء الدفاع الوطن

                                                           
مقارنـة مـع المغـرب و     األورو و سياسـة سـعر الصـرف فـي الجزائـر، دراسـة      "بن بوزيان محمد، زياني الطاهر،   57

مـاي،   21/22، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائري فـي األلفيـة الثالثـة، جامعـة البليـدة،     "تونس
2002.  
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       ،الكوارث التي عرفتها الجزائر خالل فترة الثمانينـات أهمهـا الـزالزل، انهيـار المبـاني

  .الجفاف، كل هذا استدعى تخصيص مبالغ مالية ضخمة خاصة بها

ــدينار الجزائــري) 2 -3 ــة  :األســباب الخارجيــة  الخــتالل ال مــن األســباب الخارجي

  :الختالل الدينار الجزائري ما يلي

 على صادرات البترول، و واردات من السـلع األساسـية خاصـة الغذائيـة      االعتماد الكبير

منها، أحدث عجز في ميزان المـدفوعات كحصـيلة لتقلبـات أسـعار البتـرول و أسـعار       

  .صرف الدينار الجزائري المرتبطة بتدهور الدوالر األمريكي

        ـ رر تطور الديون الخارجية الجزائرية، بمختلـف العمـالت فـي ظـل تعـاظم فكـرة التح

االقتصادي و التنمية، فبعدما كانت حال ظرفيا في الستينات لتصـبح أزمـة حقيقيـة بسـبب     

سوء التسيير المنتهج الذي ساعد على تفاقم حجم المديونيـة الخارجيـة خاصـة مـع تزايـد      

مستوى خدمة الدين من جهة و تزايد اإلنفاق بشكل سريع جـدا مـن جهـة أخـرى مقابـل      

  .تراجع في العمالت الصعبة 

         إن انعدام الرقابـة الصـارمة علـى أسـعار الصـرف، و رؤوس األمـوال أدى بهـروب

األموال إلى الخارج مع تدهور االسـتقرار السياسـي و االقتصـادي، و فقـدان الثقـة فـي       

  .العملة المحلية و في الجهاز المصرفي

  ـ      (آثار اعتماد برنامج مكافحة ندرة السلع ة اسـتهدف مـواد البنـاء، قطـاع الغيـار و أغذي

، الـذي تـم إقـراره مـن قبـل الحكومـة       )األنعام و سلع االستهالك الغذائية و الصـناعية 

مليـار دوالر إلـى أن    1.25و كان حجمـه المـالي حـوالي     1979الجزائرية في أكتوبر 

مليار دوالر سـنويا، ممـا أدى إلـى تآكـل االحتياطـات       3وصل في نهاية الثمانينات إلى 

58.من العملة الصعبة
 

 

  

                                                           
 1990سياسة التحرير التدريجي للدينار انعكاساتها على تطور وضعية عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة "بربري محمد أمين٬ 58

  .٬96 ص٬20042005جامعة شلف٬ )مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير(٬ "2003
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  صندوق النقد الدولي و نظام صرف الدينار الجزائري: لثالثالمطلب ا

  صندوق النقد الدولي و إصالح نظام صرف الدينار الجزائري         -1

إن تعثر الجزائر في تسديد ديونها و أعبائهـا جعلهـا تتجـه نحـو نـادي بـاريس إلعـادة               

رط الـدائنون ضـرورة التوصـل إلـى     جدولة ديونها و محاولة استرداد الثقة االئتمانية لها و اشـت 

اتفاق مع صـندوق النقـد الـدولي كشـرط مسـبق ألي تفـاوض، و نشـطت المفاوضـات بـين          

الحكومة الجزائرية من جهة و صندوق النقد الدولي من جهـة أخـرى و تـم التوقيـع علـى عـدة       

برامج تخص اإلصـالح االقتصـادي بهـدف القضـاء علـى االخـتالل االقتصـادي الـداخلي و         

تخص��يص الم��وارد االقتص��ادية لرف��ع كف��اءة االقتص��اد الجزائ��ري و تحري��ره         جي و إعــادةالخــار

  59باالعتماد على آليات السوق و الحد من دور الدولة في الحياة االقتصادية

   :   وفيما يلي أهم البرامج

     31/05/1989األول اتفاق االستعداد االئتماني ) 1-1 

النقـد الـدولي ترجـع إلـى بدايـة الثمانينـات مـن القـرن          إن العالقة المباشرة للجزائر بصندوق

الماضي مما أدى إلى وجود مجموعة مـن االتفاقـات بـين الجزائـر و الصـندوق، بعضـها نفـذ        

جزئيا و البعض اآلخر لم يجد مجاال للتطبيق ألسـباب عديـدة حتـى إبـرام هـذا االتفـاق و هـو        

القتصـادية الحـادة التـي واجهـت     البرنامج الذي نال حظه من التطبيـق، فـي ضـوء األزمـة ا    

الجزائر في نهاية الثمانينات ومـع توقـف مـنح القـروض و المسـاعدات االقتصـادية الجديـدة        

للجزائر، و إصرار الجهات المانحة لهذه القروض على التوصل إلـى اتفـاق مـع الهيئـات الماليـة      

ـ       . الدولية ة رسـالة النيـة و   أدى بالجزائر إلى اللجـوء إلـى هيئـة صـندوق النقـد الـدولي حامل

الرضوخ للمبادئ العامة للصندوق نتيجة زيـادة المديونيـة الخارجيـة مـع أن أهـداف و محتـوى       

االتفاق يرمي إلى تطبيـق شـرطية الصـندوق مـن صـرامة فـي تطبيـق السياسـة النقديـة، و          

تخفيض سعر الصرف و قيمة الدينار و الفتح التـدريجي لألسـواق الماليـة الدوليـة ،و عليـه تـم       

المتعلـق بالنقـد و القـرض، نصـا تشـريعيا       10-90يعتبر القانون  "ور قانون النقد و القرضصد

                                                           
.٬109ص٬2008 مطبعة دار هومه٬ الجزائر٬ سياسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالية "مدني بن شهرة٬  "

 59الدولية 
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يعكس حق االعتراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكـون عليهـا النظـام البنكـي، و يعتبـر مـن       

القوانين التشريعية األساسية لإلصالحات، باإلضافة إلى أنه أخذ باألحكـام التـي جـاء بهـا قـانون      

،حمـل القـانون فـي طياتـه     1988و القانون المعدل و المتمم لسـنة   1986النقدي لسنة  اإلصالح

الذي يهـدف إلـى الحـد مـن زيـادة        "60.أفكار جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي و أدائه

القروض إلى المؤسسات العموميـة و مراقبـة المنظومـة البنكيـة و إن إجـراءات هـذا االتفـاق        

  :تمثلت فيما يلي

تطبيق األسعار الحقيقة على السلع و الخدمات و ذلـك برفـع الـدعم التـدريجي علـى المـواد       -1

تراجعت الجزائـر عـن دعـم القـروض الموجهـة       1990المدعمة و من خالل قانون المالية لسنة 

للمؤسسات العمومية و إدخال بعض التعديالت علـى القـانون التجـاري و خاصـة فيمـا يخـص       

اث اإلطـار القـانوني للمؤسسـات المتوسـطة و الصغيرة،إصـدار بعـض       السجل التجاري، استحد

األحكام الجبائية، اعتماد الوكالء لدى مصـالح الجمـارك و  مـنح رخـص االسـتيراد للمتعـاملين       

  .الخواص و هذا من شأنه أنه يمهد للتحرير التدريجي للتجارة الخارجية

ـ   -2 ك بصـدور قـانون النقـد و القـرض     إجراء تغييرات هيكلية في مجال السياسـة النقديـة و ذل

الذي يرمي إلى التخلص مـن مهمـة التمويـل المباشـر للمؤسسـات العموميـة و فـتح الفضـاء         

الجزائري إلى اعتماد المؤسسات المالية األجنبية كمـا أن هـذا القـانون يهـدف إلـى الحـد مـن        

. إصـدار النقـد  توسع القرض الداخلي و العمل على جلب الموارد االدخارية و عـدم اللجـوء إلـى    

و  %20و ذلك للتخفيف من معدل التضخم حيث تحرير أسـعار الفائـدة الدائنـة و المدينـة بنسـبة      

  61.رفع سعر إعادة الخصم مع إنشاء سوق مشتركة بين البنوك

  :وأهم مبادئ هذا القانون  

  .منح البنك المركزي االستقاللية التامة* 

  .طرة و منح القروض لألشخاص و المؤسساتإعطاء أكثر حرية للبنوك التجارية في المخا*

                                                           
ـ "محاضرات فـي النظريـات و السياسـات النقديـة     " ،بلعزوز بن علي 60 ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،     ة الثالثـة، ، الطبع

   .        186،ص 2008ر،الجزائ
  .47مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص  61
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  .تناقص التزامات الخزينة العمومية في تمويل المؤسسات العمومية *

  .محاربة التضخم و مختلف أشكال التسربات*

  .وضع نظام مصرفي فعال من أجل تعبئة و توجيه الموارد*

  ."مجلس النقد و القرض"وضع هيئة جديدة على رأس المنظومة المصرفية تسمى *

  .السماح بإنشاء بنوك تجارية أجنبية منافسة تنشط وفق قوانين جزائرية*

إن مدة االتفاق المقدرة بسنة لم تكن كافية مـن أجـل اسـتقرار االقتصـاد الجزائـري بحيـث            

أنه خالل هذه المدة سجلت ارتفاع اإليـرادات الجبائيـة بالنسـبة إلجمـالي النـاتج الـداخلي مـن        

و تقلـيص الطلـب اإلجمـالي بعـد فـرض بعـض        1990سنة  %28.4إلى  1989سنة  27.6%

القيود على الواردات، تراجع حجم االستثمارات العموميـة، اسـتهالك احتياطـات الصـرف التـي      

مليـار دوالر نتيجـة تخفـيض خدمـة الـدين مـع زيـادة        0.73مليار دوالر إلى  8.6انتقلت من 

مليـار   28.379م إلـى  1989والر سـنة  مليـار د  26.859المديونية الخارجية بحيث انتقلت مـن  

 %52م إلـى  1988فـي سـنة    %83.68كما انتقل معامل السيولة النقديـة مـن    1990دوالر سنة 

  62.م1991سنة 

     )03/06/1991(اتفاق االستعداد االئتماني الثاني) 2- 1

خ ثم االتفاق على االستعداد االئتماني الثاني بين صـندوق النقـد الـدولي والجزائـر بتـاري     

مليـون   300ثـم بموجبـه تقـديم     27/04/1991، حيث ثم تحرير رسـالة فـي   1991جوان  03

مليـون وحـدة    75وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة على أربعـة شـرائح كـل شـريحة بمبلـغ      

  .حقوق سحب خاصة 

 1991جوان : الشريحة األولى   

 1991سبتمبر : الشريحة الثانية   

                                                           
المنظومـة   ،"،مطبوعـة ملتقـى  "تقيـيم أداء المنظومـة المصـرفية الجزائريـة    " بلمقدم مصـطفى، أبـو شـعور راضـية،     62

-14عـة حسـيبة بـن بـوعلي، شـلف، الجزائـر،      ،جام"المصرفية الجزائرية و التحـوالت االقتصـادية، واقـع و تحـديات    
  .2004ديسمبر15
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 1991ديسمبر : الشريحة الثالثة   

  1992مارس : الرابعةالشريحة   

االتفاقيـة   محتـوى حيث الشريحة الرابعة لم يتم سـحبها لعـدم احتـرام الحكومـة آنـذاك      

لغضـب  االمبرمة مع الصندوق النقدي الدولي إذ قامت الحكومـة بـإجراءات لمحاولـة امتصـاص     

  .االجتماعي إذ شكلت أعباء على الخزينة 

     :أهداف االستعداد االئتماني الثاني

من حجم تدخل الدولة في االقتصاد، وترقية النمـو االقتصـادي، عـن طريـق تفعيـل      ليص ـ التق 

المؤسسات االقتصادية العمومية منها والخاصة، حيـث علـى هـذه األخيـرة أن تسـعى لتوزيـع       

  .صادرتها قصد التحقيق من هشاشة التوازن الخارجي

   .يق قابلية تحويل الدينارـ تحرير التجارة الخارجية والداخلية، من خالل العمل على تحق 

ـ ترشيد االستهالك واالدخار عن طريـق الضـبط اإلداري ألسـعار السـلع والخـدمات وكـذلك        

  .وتكلفة النقود أسعار الصرف

  : ولتحقيق هذه األهداف قامت الحكومة بوضع مجموعة من اإلجراءات

    :اإلجراءات النقدية في هذا البرنامج

  : يلي تنحصر اإلجراءات النقدية فيما

       تحويل العديد من السلع، من نظام األسعار المراقبـة إلـى نظـام األسـعار ذات الهـامش

األقصى، وتحويل العديد من السلع إلـى نظـام األسـعار المصـرحة، وهـذا فـي إطـار        

  . 89/12القانون 

  العمل على الحد من الكتلة النقديةM2    مليار دج  41بجعلها في حدود.  

 تقليص مـن الفـرق الموجـود بـين أسـعار الصـرف الرسـمية        تخفيض الدينار قصد ال

  % 25وأسعار الصرف السوق الموازي، على أن ال يتجاوز هذا الفرق 
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  مـن   1991لخصـم فـي أكتـوبر    ا لتعديل المعدالت المطبقة في إعادة التمويل، حيث رفع معـد

 %20إلـى  % 15رفع المعدل المطبـق علـى كشـوف البنـوك مـن      ، %11.5إلى % 10.5

  %.17د سعر تدخل بنك الجزائر على مستوى السوق النقدية بـ وتحدي

 تأطير تدفقات القرض للمؤسسات المختلة غير المستقلة.  

 الحقيقي استمرار سلبية معدل الفائدة.  

  14ارتفاع التكلفة المتوسطة إلعادة التمويل لدى بنك الجزائر إلى%.  

  66توسع إعادة التمويل لدى بنك الجزائر بنسبة %.  

 رغـم إجـراءات التطهيـر المـالي     % 31.90القروض المقدمة لالقتصـاد بنسـبة    توسع

  .للبنوك والمؤسسات

  نمو الكتلة النقديةM2  يسـاوي   1990بعدما كـان معـدل النمـو فـي سـنة      % 21.3بـ

11.3%.   

  64يساوى  1990بعدما كان في سنة % 53تراجع معدل السيولة إلى%.   

 وهكـذا    ،%22.8سعار االسـتهالك حيـث وصـل إلـى     استمرار ارتفاع معدل التضخم بمؤشر أ

كان أداء السياسة النقدية بشكل عام غير فعـال خـالل هـذه الفتـرة رغـم الـتحكم فـي معـدل         

  .ير من العوامل االقتصادية وغير االقتصاديةلكثالسيولة، وقد يعود هذا 

نـامج باسـتقالة الحكومـة    وقد ترجع صعوبة السير الحسن لبرنامج االستعداد االئتماني إلـى اصـطدام البر  

وظهور حكومة أخرى التي انصب اهتمامها على تنظيم انتخابات تشـريعية األمـر الـذي يتطلـب نوعـا      

من السلم االجتماعي فظهرت مشكلة المواءمة الصـعبة بـين مقتضـيات الوضـع االجتمـاعي والتطبيـق       

  .الصارم إلجراءات االتفاق

   1991ليصـل فـي نهايـة ديسـمبر     دينـار   24.50جعل سعر صرف الدوالر في حـدود 

   .دينار 26.50إلى 

 تسيير وتجهيـز ورفـع األسـعار للوصـول إلـى رصـيد موجـب         ،تقليص النفقات العامة

  .مليار دينار  31.8للخزينة 
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           مراجعة إعادة تمويـل البنـك للبنـوك التجاريـة، بزيـادة التكـاليف للحـد مـن التوسـع

  63.النقدي

    )1994أفريل (لثالث اتفاق االستعداد االئتماني ا 3- 1  

لجأت الجزائر للمرة الثالثة إلى مسـاعدات مـن الصـندوق الـدولي مـن أجـل النهـوض        

والتـي زادت مـن حـدة االخـتالالت الهيكليـة،      ،باقتصادها وتجاوز األزمة الحادة التي تمر بهـا  

ـ       ع وقد جاء هذا االتفاق بعدما أخذت الحكومة مكان الحكومـة الماضـية الـذي أوقـف التعامـل م

أمـام إعـادة التـوازن الـداخلي      واقفـة كما طغت عدة عراقيـل وقيـود   ، الصندوق النقدي الدولي

والخارجي، مما أفضى بالسلطات الجزائرية إلـى إبـرام برنـامج تصـحيح مـع صـندوق النقـد        

ويمكـن إبـراز هـذه     1995مـارس   31إلـى   1994أفريـل   1الدولي لمدة سنة تغطي الفترة من 

  :آلتيالعراقيل على النحو ا

       مليـار دوالر أمريكـي    9.3حجم خدمات الدين المرتفع، حيـث بلغـت خدمـة الـدين مبلـغ

  . 1993مليار دوالر أمريكي سنة  9.8مقابل عائدات الصادرات الكلية التي تبلغ 

السـكاني المقـدر بــ     مليون عاطل وفي ظل المعـدل المرتفـع للنمـو    1.5حدة مشاكل البطالة  

   .انخفاض مستوى االستهالكسنويا ونتيجة لذلك    4%

اقتصادية جديدة فحواها التعجيل بـالتحول نحـو اقتصـاد السـوق مـن أجـل        إستراتيجيةتطبيق  

  .تدعيم تحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية الخارجية

حالة جفاف، وانخفاض إثـر ذلـك اإلنتـاج الحقيقـي فـي       1993شهد القطاع الزراعي خالل سنة  

     .%4دل القطاع الزراعي بمع

% 9.2عجز الخزينة المتضمن مخصصات صندوق التطهيـر للمؤسسـات العامـة الـذي سـجل       

 :، الشيء الذي أدى إلى1992سنة    %1.3من الناتج الداخلي المحلي، مقارنة بـ 

  .% 21.2الكتلة النقدية بـ  نمو* 

                                                           
رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة     (، "فعالية السياسة النقدية و المالية في ظل اإلصـالحات االقتصـادية بـالجزائر   "علي حمزة،  63

  .335، ص 2002-2001، جامعة الجزائر، ) ماجستير في العلوم االقتصادية غير منشورة
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   .1993في  %2.5اإلنتاج الكلي بـ  انخفاض*     

  .1993سنة  %6.4لفردي بـ انخفاض االستهالك ا *    

  :ـ أهداف االتفاق 

  : تتمثل األهداف الماكرو اقتصادية في النمو على أساس مستقر ومقبول

  .)تخفيض من التضخم(ـ تحقيق استقرار مالي  

   .ـ إنشاء فرص العمل 

   .ـ بناء سكنات 

  .ـ مساعدة الشبكة االجتماعية الضعيفة 

  :اإلجراءات المتخذة لتحقيق األهداف

  :تحقيق األهداف االتفاق يتطلب تنفيذ اإلجراءات في مختلف جوانب السياسات االقتصاديةل

   .ـ إعادة االعتبار لألسعار الحقيقة بتخفيض الدينار 

  .الخارجيةـ تحرير نظام التجارة  

  .تحفيز على الطلب الداخلي وهذا بواسطة السياسة الميزانية والتنفيذية الـ  

   .دينار للدوالر األمريكي 36ى أساس ـ تكييف سعر الصرف عل 

سـتعمال األوسـع لطاقـة    الـ تدعيم عودة النمو بإنماء القطاع الفالحي وقطـاع البنـاء وهـذا با    

  .اإلنتاج في القطاع اإلنتاجي
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النقدية بصـفة محكمـة وتعزيـز وتعميـق اإلصـالحات      السياسة ـ التحكم في سياسة الميزانية و 

  64.الهيكلية 

   )1998ماي  – 1995ماي ( رض الموسع اتفاق الق )4- 1

وافق صندوق النقد الدولي، علـى تقـديم قـرض للجزائـر، وينـدرج فـي إطـار االتفاقيـات             

إلـى غايـة    1995مـاي   22ويمتد هذا االتفاق لمدة ثالث سـنوات بـدءا مـن     ،الموسعة للقرض

سـحب خاصـة    مليـون وحـدة حقـوق    1.169,28وقد حدد مبلغ هذا االتفاق بـ  ،1998ماي  21

  %127.9أي 

ثر نهاية البرنامج الذي ثم عقـده مـع صـندوق النقـد الـدولي لمـدة       إوقد جاء هذا االتفاق الموسع 

شهرا بصفة مرضية للصـندوق، كمـا أن حكومـة الجزائـر تنتظـر طلـب إعـادة الجدولـة          12

تـي حـل   ال األجـل أعضاء نادي باريس والمتعلقة بخدمة الديون متوسـطة وطويلـة    اللتزاماتها مع

 1995مـارس   30وقـد احتـوت الرسـالة المحـررة يـوم       ،ميعاد استحقاقها خالل فترة البرنامج

مـا    1988مـارس   1995لجزائـر للفتـرة أفريـل    لعلى مذكرة بالسياسات االقتصادية والماليـة  

  :يلي

ـ شروع الجزائر مع نهاية سنوات الثمانينـات فـي سلسـلة مـن اإلصـالحات االقتصـادية       

األمـر عـرف تراجعـا    القتصاد الجزائري إلى نظام اقتصاد سوقي حـر رغـم أن هـذا    ألجل تحويل ا

حيث أحدثت القيود الخارجيـة إعـادة بـروز تقلـيص التجـارة الخارجيـة         1993 و1992في السنوات

والصرف، والضغوط االجتماعية بصرامة سياسة الميزانية وهو ما أدى إلـى اللجـوء إلـى عقـد االتفـاق      

 .1994 مع بداية شهر مارس

 

  

                                                           
رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة     (،"ياسة النقدية و المالية في ظل اإلصـالحات االقتصـادية بـالجزائر   فعالية الس"علي حمزة ، 64

  .338، ص2002-2001جامعة الجزائر،  ،) ماجستير في العلوم االقتصادية غير منشورة
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علـى   يـ سماح البرنامج بإحـداث نمـو محسـوس فـي انفتـاح االقتصـاد الجزائـر        

  65.االقتصاد العالمي، وبداية االستجابة لحاجيات السكن

  :تمثلت  المحاور الكبرى في هذا البرنامج في 

إنشاء سوق بين البنوك بالعملة الصعبة و إنشاء مكاتـب الصـرف ابتـدءا مـن جـانفي      -1

1996  .   

  .كحد أقصى %50ض الضريبة الجمركية بنسبة تخفي-2

  .تحرير األسعار و إعادة إصالح دعم أسعار الفالحة-3

  .ترشيد تسيير النفقات و تقليص األجور و الحد من الزيادة في العملة -4

إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل الخـاص بالشـباب و ذلـك بالتعـاون مـع الصـندوق       -5

أمين و البطالـة السـيما بعـد اعتمـاد فكـرة تسـريح العمـال و        نظام الت ووضع البنك الدوليين،و

  .التقاعد المبكر و معدالت البطالة المتزايدة

تحرير األسعار و رفع الـدعم النهـائي علـى أسـعار الحبـوب و الحليـب و إصـالح        -6

  .النظام العقاري الخاص بالقطاع الفالحي

  .تحرير التجارة الخارجية و تخفيض الرسوم الجمركية-7

 اإلسـتراتيجية بالرغم من التقدم المحسوس غير التام بداية مـن بعـض األشـهر سـمحت      ـ 

السـتمرار فـي محاربـة    بااالقتصادية الجديدة المكيفة من طـرف الحكومـة لالقتصـاد الجزائـري،     

إذ أن االقتصاد الجزائري ال يـزال رهـن قطـاع المحروقـات وهـذا      ،المشاكل الحقيقية بصفة خاصة 

 .جموع إيرادات الصادراتبصفة شبه كلية لم

                                                           
  .340صعلي حمزة، مرجع سابق،  65
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نتيجة لتفـاقم حجـم الـديون الخارجيـة و مـا ترتـب       لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي 

عنه من آثار و مشاكل، لكن نتائج هذه االتفاقات كانـت عكـس مـا كـان  مرجـوا منهـا إال بعـض        

ـ          تج عنـه  التحسينات الطفيفة ، فأصـبحت الجزائـر تعـاني مـن التبعيـة االقتصـادية و هـذا مـا ن

اضطرابات اجتماعية فتفاقم الفقر و زادت حـدة البطالـة ، كمـا أن إجـراءات تخفـيض العملـة أدت       

إلى تدهور القـدرة الشـرائية للمـواطن الجزائـري ، باإلضـافة درجـة االنفتـاح التجـاري مكنـت          

ينـه و  االستثمار األجنبي من السيطرة على االقتصاد الوطني و ذلك نظـرا للمنافسـة غيـر المتكافئـة ب    

  66.بين االستثمار المحلي 

  :البعد االقتصادي لتحرير سعر صرف الدينار الجزائري-2

إن مختلف التعديالت و اإلجراءات المتخـذة مـن قبـل السـلطات النقديـة تجـاه سـعر صـرف         

الدينار  الجزائري و النظـام المصـرفي، و التـي كانـت بدايـة انطالقهـا متزامنـة مـع أزمـة          

يز على وضعية الدينار الجزائـري  كانـت تهـدف فـي مجملهـا هـذه       ، و في إطار الترك1986

اإلصالحات ، إلى استرجاع القيمة الحقيقية للعملة الوطنية بشـكل تـدريجي و فـي نفـس الوقـت      

إعطاء فرصة للحكومة و المؤسسات االقتصـادية الجزائريـة بـأن تتجـاوب مـع هـذا التغييـر        

العديد من المؤشـرات االقتصـادية، مـع العلـم      بالشكل التدريجي كذلك، طمعا في انتعاش وضعية

أن الخطوات التحريرية التي مسـت نظـام صـرف الـدينار، انتهـت بـالتعويم المـدار للـدينار         

  :الجزائري، و التي كانت ترمي إلى عدة أبعاد اقتصادية منها

تقريب قيمة الدينار من قيمته الحقيقـة، و تقلـيص الفـارق الموجـود بـين السـعر الرسـمي و        -

  .لسعر الموازيا

الحد من نشاط و توسع سـوق الصـرف المـوازي، و هـذا عـن طريـق تحسـين و تكثيـف         -

العمليات التي تمارسها البنوك الخاصة بالتحويـل و الصـرف بأقـل تكلفـة هـذا مـا يزيـد مـن         

تشجيع األعوان االقتصاديين للتقرب أكثر إلى هـذه السـوق التـي أصـبح فيهـا سـعر الصـرف        

  .سعر الصرف الموازي الرسمي غير بعيد عن

                                                           
66 .://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=74155http  
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يساهم في جلب االستثمار األجنبي المباشر، و أشكال أخرى مـن االسـتثمار إلـى الـداخل بحكـم      -

  .انخفاض تكلفة إقامة المشاريع االستثمارية بالنسبة لألجنبي مع مراعاة مناخ االستثمار

االعتبـار  يساهم في تنشيط و تفعيل قطاع السياحة بحكـم انخفـاض تكلفتهـا مـع األخـذ بعـين       -

  .تحسين و ترقية مناخ السياحة

يعمل على ترشيد االستهالك بسبب أنه يساهم فـي ارتفـاع أسـعار المـواد المسـتوردة و عليـه       -

  .ينمي جانب العقالنية في االستهالك و منه انخفاض الواردات غير األساسية

 يعمل علـى تخفـيض الـواردات و زيـادة  الصـادرات و منـه تحسـين و ضـعية الميـزان         -

  .التجاري

يساهم في تنشيط و تفعيل الجهـاز اإلنتـاجي بسـبب نمـو الطلـب الخـارجي المتزايـد و منـه         -

  ).الخ...كتقليص البطالة( تحسين وضعية العديد من المتغيرات االقتصادية 

يساهم في تعزيز استقاللية البنك المركـزي، و كـذلك نمـو حجـم احتيـاطي الصـرف بسـبب        -

في سوق الصرف، و بالتـالي يعطـي فسـحة للسـلطات العموميـة       تقلص تدخالت البنك المركزي

  .بأن تستغلها في إعادة بناء و هيكلة النقص الموجود في اقتصاد البلد

من شأنه أن يكشف عن الوضعية الحقيقيـة للقـدرة التنافسـية و منطـق القبـول للمنتـوج المحلـي        - 

  .بالنسبة لألجنبي

جزائـري مـن خـالل الخبـرة و تعزيـز الكفـاءة التـي        يساهم في تنشيط و تفعيل السوق النقـدي ال - 

  .ن في هذا السوق فيما يخص شؤون إدارة معرفة أسرار آليات السوقلويستفيد منها المتدخ

  .له دور كبير في تخفيض الضغوط التضخمية و تقليص ضغوط المضاربة- 

ـ     -  رن يمكنـه  يعزز قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات و أن تتفاعـل معهـا، فسـعر الصـرف الم

لـى االقتصـاد الحقيقـي أو    إامتصاص بعض آثار الصدمات الخارجية التـي لـواله النتقلـت بكاملهـا     

  .بعض قطاعاته إلى
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يحد من تهريب و تحويل رؤوس األموال إلـى الخـارج و بالتـالي احتمـال إعـادة تمويـل أشـكال        - 

  .الستثمارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرةامختلفة من 

  .ط و تفعيل السوق المالي و النهوض به إلى مستوى األسواق الدوليةيساهم في تنشي- 

مـن كـل التغيـرات التـي تمـس      /تسمح للدينار الجزائري بأن يلعب دوره في التأثير و التأثر علـى - 

  .االقتصاد الوطني

يساهم في تقليص هوامش الربح الكبيرة و االنتهازيـة التـي يمارسـها بعـض التجـار و المنتجـين،       - 

  .نعكس باإليجاب على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري عليه تو

  .تعمل على تعزيز و تسهيل خطى أشكال االندماج و الشراكة مع األطراف الخارجية- 

تساهم في تحفيز المؤسسات الصغيرة و المتوسـطة علـى النمـو و تشـجعها علـى تنميـة قـدرتها        - 

  .ي للوارداتالتنافسية و تشجعها على اللجوء إلى اإلنتاج االحالل

  .تساهم كذلك في تغيير نظرة المستهلك إلى المنتوج المحلي- 

يلزم المؤسسات االقتصادية و خاصة البنوك و المؤسسـات الماليـة علـى اتخـاذ تـدابير فـي شـأن        - 

  .)كمخاطر الصرف( و الخارجية اتجاه مختلف المخاطر المرتقبة تعزيز الرقابة الداخلية،

67.نوك من جانب تحسين و ترقية الجودة و سرعة أداء الخدماتيشجع على المنافسة بين الب- 
 

 

 

 

  

                                                           
دراسـة حالـة سـعر صـرف الـدينار      -مبررات و دوافع التوجه الحديث ألنظمـة الصـرف الدوليـة   "بربري محمد أمين،  67

  .2010، ، جامعة شلف ،الجزائراألكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، "-الجزائري
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  سعر الصرف و الميزان التجاري:المبحث الثاني

  الميزان التجاري و عالقته بسعر الصرف: المطلب األول

 الميزان التجاري  -1

  :تعريف الميزان التجاري-1-1

المبيعـات مـن السـلع    يقصد بالميزان التجاري رصـيد العمليـات التجاريـة، أي المشـتريات و     "

  68"و هذا هو المعنى الواسع للميزان التجاري المألوف استخدامه حاليا. الخدماتو

الميزان التجاري هو الفرق بين قيم الصادرات و قـيم الـواردات مـن السـلع و الخـدمات خـالل       

 ، و هكذا تقيم العالقة بـين صـادرات و واردات البلـد و يعبـر عنهـا     )أشهر 3عادة (فترة معينة 

  :بالمعادلة التالية

  )Y()...............12(إجمالي واردات البلد -)X(إجمالي صادرات البلد= رصيد الميزان التجاري

الميزان التجاري يشكل أهم جزء في ميزان المدفوعات لدولـة مـا، كمـا يمكـن أن يطلـق عليـه       

  .في هذا البلد" الميزان التجاري الدولي"

صادرات البلد من السلع و الخـدمات أكثـر مـن وارداتهـا نقـول      الميزان التجاري ايجابي يعني *

،كنـدا ، ألمانيـا، اليابـان هـم أمثلـة عـن       "الفائض التجـاري "أو ما يسمى "فائض في الميزان"إذا 

  .الميزان التجاري االيجابي، إنها تتمتع باقتصاد مستقر

بـالعجز  "مـا يسـمى    الميزان التجاري السلبي يعني أن البلد ال يصـدر بالقـدر الكـافي و هـذا    *

ال ينبغي بالضرورة أن ينظـر إلـى هـذا المفهـوم بنظـرة سـلبية بـل كحـدث دوري         " التجاري

متصل بالدورة االقتصادية،البلدان ذات االقتصاد المتنـامي مثـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة و      

ـ         ي هونغ كونغ و أستراليا بها عجز تجـاري، هـذه الـدول لهـا القـدرة لمواجهـة الطلـب المحل

  .الضخم في فترات التوسع االقتصادي

                                                           
  .181، ص2007، الدار الجامعية اإلسكندرية،"دوليةاقتصاديات "  محمود يونس،  68
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أما الميزان التجاري السلبي فهو أمر أكثر صعوبة في البلـدان الفقيـرة التـي تعتمـد فـي نموهـا       

69.اقتصادها على أيدي االستثمار األجنبيو
 

  :الميزان التجاري أقسام-1-2

  .ينقسم إلى الميزان أو الحساب التجاري السلعي و الميزان التجاري الخدمي 

  :الميزان التجاري السلعي.أ

و يطلق عليه أيضا ميزان التجارة المنظورة، و يضم كافة السـلع و الخـدمات التـي تتخـذ شـكال      

  ).الصادرات، الواردات من السلع المادية التي تتم عبر الحدود الجمركية(ماديا ملموسا

  :الميزان التجاري الخدمي.ب

رة، و تظـم كافـة الخـدمات المتبادلـة بـين الـدول       ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة غير المنظو

  70).النقل، السياحة، التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال(

  :عالقة سعر الصرف بالميزان التجاري   2

طبقا للمنظرين سعر الصرف ، ينبغي أن يكون في مستواه األمثـل عنـد اسـتقرار ميـزان            

  .المعامالت الجارية

ستورد منتوج، يـتم التسـديد بالعملـة األجنبيـة للبلـد المصـدر للمنتـوج، البلـد         عندما بلد ي     

المستورد إذا يقوم بشراء العملة األجنبيـة للبلـد المصـدر، وبيـع عملتـه المحليـة و بالتـالي أي        

   .تغيير في المعامالت االقتصادية استيراد أو تصدير يؤدي إلى التغيير في سعر الصرف

ن المبادالت الجارية بمعنـى قيمـة الـواردات تفـوق قيمـة الصـادرات،       في حالة عجز ميزا     

الطلب على العملة األجنبية يتجاوز عرض هذه العملة، فـي هـذه الحالـة العملـة المحليـة تميـل       

  . إلى الخفض أو تقل قيمتها بالمقارنة مع العمالت األخرى المستعملة في المبادالت
                                                           

69.commerciale.html-http://www.forexys.fr/balance 

 
70..php?t=6082http://ta3lime.com/montada/showthread  
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المبـادالت الجاريـة الـواردات مـن العملـة األجنبيـة       والعكس في حالة الفائض في ميـزان       

أكبر من المخرجات، الطلب على العملة من طرف غير المقيمين أكثـر أهميـة مـن الطلـب علـى      

  .العملة المحلية تميل إلى االرتفاع أو يعاد تقييمها.األجنبية من طرف المقيمين

  

، والعملـة  )أقـل ( بالتصـدير أكثـر  قيمة العملة الوطنية تسـمح للبلـد   ) قوة(مع ذلك ضعف  و     

  71.من جديد من خالل ظاهرة معاكسة) تنخفض(األجنبية ترتفع

  أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري:المطلب الثاني

  ::مدخل المروناتمدخل المرونات  --11

  سعر الصرف االسميسعر الصرف االسمي::  

  :توازن الميزان التجاري يكتب على الشكل

1133    MXBc    

  

1144  M
e

p
xpBc 










*

      )قيمة الواردات باألسعار الخارجية(

  :فنجد (e)بالنسبة لـ  Bcنأخذ االشتقاق الجزئي لـ 

                                                           
-technique-b000310269/fichetechniques/20081114tri-http://www.latribune.fr/bourse/devises/fiches

71 .change.html-de-taux-et-commerciale-balance-entre-liens-les-n10  
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01  تعرف العبارة mx   رليرن -شرط مارشال (في األدب االقتصادي بقيد.(  

  :إذن

1: إذا كان - mx  تحسن في الميزان التجاري.  

1: وإذا كان - mx  تدهور في الميزان التجاري.  

1: إذا كان - mx  متوازن(ي ال في فائض وال عجز يكون الميزان التجار.(  
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  :سعر الصرف الحقيقي
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0  :ونضع كذلك




q

Bc
  

  01
².

0
2*





mx

pe

p

e

px

q

Bc
  

  :نجد) 2(في ) 1(بالتعويض 

 

  01

01
.

.

*

2*





mx

mx

e

xp

pe

xp

e

px





  

010    )شرط مارشال ليرنر(
*

 mx
e

xp
  

إال أن التخفيض حتى وإن تحققت شـروطه، ال يـؤدي بالضـرورة إلـى التحسـن الفـوري فـي        

دفوعات، حيث يكون هناك تدهور فـي وضـعيته أوال، وبعـد ذلـك يبـدأ فـي       وضعية ميزان الم

  ) J(التحسن على صيغة الحرف الالتيني 

  .(J)المنحنى  :)02(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(M.t.T) 

ــة  ) 2(المرحلـ
(M.T) 

  

 

ــ ) 1( ةالمرحلـ
(C.T) 

ــيض   ــة تخف لحظ

 العملة

ــزان   ــيد المي رص
  التجاري

+ 

0 

- 
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  : إلى)J(و تعود أسباب تكون المنحنى 

  .ليرنر-عدم تحقق شرط مارشال-1

ال يمكـن خفـض   (ء عنهـا  االعتماد على مواد أولية مستوردة فـي اإلنتـاج، ال يمكـن االسـتغنا    

 ).أحجام المواد األولية المستوردة

في المدى الطويل يؤدي ارتفـاع األسـعار الداخليـة إلـى ارتفـاع أسـعار الصـادرات وبالتـالي         

 .انخفاض حجم المبيعات الخارجية، وبالتالي عودة التوازن التقييمي إلى الميزان التجاري

يعبـر علـى مـرحلتين، األولـى وهـي فـي        ، الـذي )02(وما يمكن مالحظته من خالل الشـكل  

، ويكون للتخفيض فيها أثر سـلبي، حيـث يزيـد مـن حـدة العجـز       )أقل من سنة(المدى القصير 

التجاري ألن أسعار الـواردات مقومـة بالعملـة الوطنيـة تـزداد بسـرعة بينمـا تبقـى أسـعار          

ـ  الصادرات ثابتة، باإلضافة إلى أن المتعاملين ال يزالون فـي فتـرة العقـود    التنفيـذ، حيـث    دتح

  .تتأثر قيم الصادرات والواردات بالعملة التي اتفق على التسوية بها

، ويكـون  )مـا بـين سـنة وأربـع سـنوات     (أما المرحلة الثانية، وتظهر فـي المـدى المتوسـط    

للتخفيض آثار ايجابية على الميزان التجاري، حيث يصبح البلـد مسـتورد السـلع األجنبيـة التـي      

فع بكميات أقل، هذا من جهـة ومـن جهـة ثانيـة، ترتفـع صـادراته كـون أن        أصبح سعرها مرت

  .أسعارها بالعملة األجنبية أصبحت منخفضة

  : مدخل اإلستعاب-2

مـن معهـد ماساشوسـتس للتكنولوجيـة نموذجـا جديـدا       "Alexander:قدم البروفيسور ألكسـندر 

ميـزان المـدفوعات يبنـي    لتحليل آثار تخفيض القيمة الخارجية للعملة علـى الميـزان الجـاري ب   

النموذج الكينزي المألوف بعـد توسـيعه ليشـمل الصـادرات والـواردات ويـولي هـذا التحليـل         

باإلضافة إلـى االتفـاق فـي تحديـد النتيجـة النهائيـة علـى الميـزان          األهمية الكبرى للمداخيل 

ـ    الجاري ولتحديد الشروط  اري ننطلـق  التي يؤدي فيها التخفيض آثار الجانبيـة علـى الحسـاب الج

  :من المعادلة السياسية للدخل الوطني 

15.....................Y=C+I+G+(X-M)  
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  :حيث أن

y :الدخل الوطني.  

C :االستهالك الكلي.  

I :االستثمار العام.  

G :االتفاق الحكومي.  

X :الصادرات.  

M: الواردات.  

جـاري ونرمـز لـه    ، يمثـل رصـيد الميـزان ال   )M- X(إن الفرق بين الصادرات والـواردات  

، ومجموعــة االســتهالك واالسـتثمار واالنفــاق العــام يمثــل  )M - X  =N: (يأ Nبـالرمز     

وعليــه يمكــن كتابــة ، A=C+I+Gأي  A، ونرمــز لــه بــالرمز )l’absorption(اإلســتعاب 

  :اليي الشكل التف  16المعادلة

16  ......................Y = A + N 

أن رصيد الحساب الجاري يتمثـل فـي الفـرق مـابين الـدخل الـوطني         15نستنتج من المعادلة

  : واإلستعاب

17 .........................N = Y - A 

يسـتوعب البلـد مـن السـلع والخـدمات       عندما، N>0وعليه يكون رصيد الحساب الجاري موجبا 

  :واالتفاق العام من دخله الحقيقي أي ،في االستهالك واالستثمار

(Y >A) كون وت(N >0)       عندما يستوعب البلد من السـلع والخـدمات واالسـتثمار واالتفـاق العـام

  .(Y <A)أكثر من دخله الحقيقي أي 

  :والسؤال الذي يمكن طرحه هو
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أي الفـرق بـين الـدخل     (N)ما هـو األثـر المتوقـع لتخفـيض قيمـة العملـة الوطنيـة علـى         

  واإلستعاب؟

ان مـدفوعاتها الجاريـة، وللتغلـب علـى هـذا      لنفرض أن هناك دولة تعاني من عجز فـي ميـز  

  .العجز قامت بتخفيض قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية

وهـذا التغيـر    NΔ، أي Δ(X-M)ويتسبب التخفيض في تغير رصـيد الميـزان الجـاري فيصـبح     

في الواقع يكون محصلة ألثر مباشرة على الدخل، وأثـر التخفـيض علـى اإلسـتعاب، وهـذا مـا       

  .والدور المشترك آلثار األسعار وآثار الدخل يترجم مدخل اإلستعاب

علـى الـدخل حيـث يتسـبب فـي تغييـره المقـدار        فمن ناحية أخرى يكون للتخفيض أثر مباشر 

DAونتيجة لذلك يصبح رصيد الميزان الجاري هو ،:  

18 ....... ....... ΔN =ΔY - Δ A 

  :عاب يكون ذاته ناتجا عن أثرين هماالتخفيض على اإلستومن ناحية أخرى فإن أثر 

وهـو يفسـر أثـر     AΔاألثر المباشر للتخفيض على اإلستعاب، والـذي نرمـز لـه بـالرمز      -1

  .التخفيض على اإلستعاب عند مستوى معين للدخل الحقيقي

  .YΔاألثر على اإلستعاب المحفوز بتغيرات الدخل، والذي نرمز له بالرمز -2

  .7722عاب  الدخل أو الميل الحدي لإلنفاقالميل الحدي إلست:   : حيث

YΔ :التغير الذي حدث في الدخل.  

  :وعلى ذلك، فإن األثر اإلجمالي للتخفيض على اإلستعاب يكون

19 ......................... ΔA =ΔY - Δ A 

   :ومن ثم يكون األثر على الميزان الجاري هو

                                                           
، "-دراسـة حالـة الجزائـر   -دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على نمـوذج التـوازن االقتصـادي الكلـي    "بن قدور علي، 7722
  .121، ص 2005، جامعة تلمسان، )رة رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية غير منشو(

     : :هي مجموع الميول الحدية لالستهالك واالستثمار واإلنفاق الحكوميهي مجموع الميول الحدية لالستهالك واالستثمار واإلنفاق الحكومي..  
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ΔN =  Δ Y - (ΔY - Δ A) 

ΔN =  Δ Y - ΔY - Δ A 

20 ...................  ΔN =(1-) ΔY - Δ A 

يعتمـد فـي ذات الوقـت علـى أثـر التخفـيض علـى         Δ(X-M)يتضح أن  19  ومن المعادلة 

، مـن ناحيـة، واألثـر المباشـر للتخفـيض علـى       )سواء األثر المباشر أو األثر المحفـوز (الدخل 

مـا الثانيـة  فيفسـرها    ، أYΔ (1-)االستعاب من ناحية أخرى، واآلثار األولى يفسـرها المقـدار   

AΔ       وإذا كانت اآلثار األولى هي آثار الدخل، فإن الثانيـة كمـا ظهـرت فـي تحليـلAlexander 

تعتمـد علـى محصـلة آثـار الـدخل      ،  Δ(X-M)هي آثار األسعار،  وعلى ذلك فإن إشارة وقيمة  

  .وآثار األسعار التي نجحت عن التخفيض

زمة لنجـاح تخفـيض القيمـة الخارجيـة للعملـة  فـي       باستنتاج الشروط الال 20وتسمح المعادلة

  7733.تحسين الحساب الجاري لميزان المدفوعات داخل إطار مدخل اإلستعاب

  

   

                                                           
، "-دراسـة حالـة الجزائـر   -دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على نمـوذج التـوازن االقتصـادي الكلـي    "بن قدور علي،  73

  .121، ص 2005، جامعة تلمسان، )ر منشورة رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية غي(
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  :خاتمة الفصل الثاني

لعب سعر الصرف دورا مهما فيمـا يخـص السياسـات االقتصـادية المعتمـدة مـن قبـل        ي      

الفئـات السـيما سياسـة التخفـيض التـي      وذلك لما له من آثار على الدخل وتوزيعه بـين    ،الدول

تعتمد لغرض تشجيع الصادرات و التقليل من الواردات األمر الـذي يسـمح بتحقيـق فـائض فـي      

   .وبالتالي عالج العجز في ميزان المدفوعات للدولة ،الميزان التجاري

وتختلف سياسات الصرف من دولة إلى أخرى حسـب الظـروف االقتصـادية السـائدة ، فقـد           

تم تعديل صرف العملة أو التأثير من أجـل تخفـيض أو تحسـين عملتهـا كمـا يمكـن اسـتعمال        ي

احتياطات الصرف ، أو استخدام سـعر الفائـدة المرتفـع وأحيانـا يعتمـد علـى مراقبـة سـعر         

  .الصرف أو اعتماد سعر صرف متعدد

الـة فـي   وبهذا يمكن القول أن سعر الصرف واحـد مـن أهـم السياسـات االقتصـادية الفع          

 .ناميةسواءا في الدول المتقدمة أو في الدول ال ،وتحسينها، التأثير على المتغيرات االقتصادية
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  :قدمة الفصل الثالثم

عرف سوق النّقد خالل السنوات األخيرة تذبذبات هامة، وهـي حركـة أثّـرت كثيـرا علـى            

 .القتصاد الجزائرياقتصاديات العالم ومنها ا

علـى  مكانـة دوليـة   أخـذت العملـة األوربيـة     1999في الفاتح جانفي األورو  ومنذ اعتماد      

انفجـار قضـية   الناتجـة عـن    2008األزمـة الماليـة    حساب الدوالر، وهو اتجاه تدعم أكثر بعد 

ـ    األمريكية العقار في الواليات المتّحدة  لبا بتراجـع قيمـة   ، علما أن االقتصـاد الـوطني يتـأثّر س

وأمـام نقـص    ،الدوالر على اعتبار أن احتياطات الصرف الجزائرية تجعل منـه العملـة المعتمـدة   

فادح في السيولة على مستوى البنوك وهيئات إعادة التمويـل شـهدت الواليـات المتّحـدة تراجعـا      

  ·سريعا للدوالر أمام األورو

ال يتوقّـع نسـبا   د تذبـذبا مسـتمرا   الـذي يشـه  من جهة أخرى، فإن نظام سـوق الصـرف         

وعليـه، إذا ارتفـع الطلـب     .محددة، علما أن قيم النّقد تتوقّف على التوازن بين العـرض والطلـب  

باألورو فإن األسعار سترتفع حيث يركّـز المتعـاملون فـي نشـاطاتهم علـى الجوانـب المتعلّقـة        

شارة، فـإن قيمـة كـّل عملـة مقارنـة      ولإل .)السياسية واالقتصادية واالجتماعية(باألحداث الدولية 

بأخرى تتوقّف على التبادالت بالعملة الصعبة عبـر العـالم، أي الشـراء المتـزامن لعملـة وبيـع       

  .عملة أخرى
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  الدوالر األمريكي و األورو في االقتصاد العالمي:المبحث األول

  مكانة الدوالر األمريكي في االقتصاد العالمي  :المطلب األول

  :دوالر األمريكي النشأة و التطورال -1

إصدار الـدوالر فـي أمريكـا كـان الشـعب األمريكـي يتعامـل بالعملـة الفرنسـية و          قبل      

االنجليزية واالسبانية، مما كان يسـبب إرباكـا فـي التعـامالت التجاريـة و االقتصـادية داخـل        

الر عملـة موحـدة   حيـث تـم فـرض الـدو     1785الواليات المتحدة األمريكية، إلى أن جاء عـام  

تأسـس النظـام النقـدي فـي أمريكـا حيـث        1792و في عام . التحاد الواليات المتحدة األمريكية

  . 1793بدأ سك عملة معدنية بوالية فيالدلفيا عام  

و  1789و قد استخدمت العملة األمريكية كبنكنوت بعـد إصـدار الدسـتور األمريكـي عـام           

، و الثـاني عـام   1811لواليات المتحدة أغلـق أولهمـا عـام    كان يتم إصدارها بواسطة مصرفي ا

ــراخيص مــن   ، و1836 ــد بموجــب ت ــولى إصــدار ورق النق ــة تت ــدأت المصــارف األهلي ب

أعطي للمصارف القوميـة التفـويض بإصـدار النقـد و كـان التعامـل        1864و في سنة .الواليات

يخ بـدأت وزارة الخزانـة   نظرا لقيمتـه الضـئيلة، و بعـد هـذا التـار      1935بها بسيطا حتى عام 

األمريكية في إصدار العملة الرئيسـية للواليـات، وتولـت المصـارف االحتياطيـة الفيدراليـة و       

واليـة أمريكيـة إصـدار العملـة     ) 12(مصـرفا فـي اثنـي عشـرة     ) 12(عددها اثنـا عشـرة   

  .االحتياطية بفئات مختلفة إضافة إلى عملة الخزانة التي كانت تصدرها

اليات المتحدة األمريكية فـي إصـدارها لعملتهـا الورقيـة بأسـلوب خـاص دون       و تختص الو    

أغلب الدول، فباإلضافة إلى جعلها مقاسا موحدا و لونا متماثال لكـل فئـات عملتهـا، فإنهـا تحمـل      

الورقة المالية إلى جانب ميدالية المنتصف عـددا مـن األرقـام و الحـروف الرمزيـة و األختـام       

  74.ها المعرفة الدقيقة للصفات األساسية المميزة لهذه العملةوالتوقيعات، تتطلب مع

  

                                                           
74 

.http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=57074  
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 :الدور المحوري للدوالر عالميا- 2

يقوم الدوالر األميركي بدور عملة االحتياطي العالمي حيث تحـتفظ البنـوك المركزيـة فـي           

ـ        لع معظم دول العالم باحتياطيات كبيرة مـن الـدوالرات األميركيـة لتلبيـة احتياجاتهـا مـن الس

والخدمات المستوردة، وبذلك يستولي الدوالر على ثلثـي احتياطيـات النقـد األجنبـي فـي العـالم       

 .من مبادالت سعر الصرف األجنبي% 80و

من صادرات العالم يتم دفع قيمتهـا بالـدوالر بمـا فيهـا البتـرول،      % 50ونجد أن أكثر من      

وفـي  . نفطهـا بالـدوالر األميركـي   ) أوبـك (إذ تسعر كافة دول منظمة الدول المصـدرة للـنفط   

ليونـات، وبهـذا يـنعكس أي    يالجملة يصل حجم التداول بالدوالر حـول العـالم حـوالي ثالثـة تر    

تذبذب واضطراب في سعر الدوالر على أسعار هذه السـلع والخـدمات، كمـا يـؤثر علـى تقيـيم       

 .العمالت األخرى مقابل الدوالر

ـ ية الرئيسـية مثـل الـين أو األ   إن الدوالر كغيره من العمالت األجنب      تباقتصـاديا  دعومورو م

قوية ذات إنتاجية عالية، وسيطرة على التجارة العالمية، ونفـاذ إلـى األسـواق الخارجيـة، وقـدرة      

على زيادة الصادرات، والقتصاديات تلك الدول أيضاً شـراكات تجاريـة فـي تكـتالت اقتصـادية      

 .كبيرة

المحوري للـدوالر األميركـي فـي االقتصـاد العـالمي مـن       وفي هذا السياق يتضح أن الدور     

خالل السجل الممتد تاريخياً النضـباط السـلطات النقديـة فـي الواليـات المتحـدة فـي مكافحـة         

التضخم، قد عزز من مكانة الـدوالر كعملـة يسـاهم االرتبـاط بهـا فـي الحـد مـن الضـغوط          

75التضخمية المستوردة
 . 

  

  

                                                           
ــير،    75 ــريف بش ــد ش ــالمي    "محم ــاد الع ــى االقتص ــدوالر عل ــاض ال ــر انخف ــدر،3/10/2004، "أث  :المص

.0B3E2ECCE00A.htm-81FD-4C6A-B4AA-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1CFF3497  
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  :دوالرأسباب االنخفاض في قيمة ال -3

األسباب التي أدت إلى انهيار الدوالر األمريكـي فـي السـنوات األخيـرة و بالتحديـد منـذ عـام        

   :عديدة، و نذكر منها 2002

   :أسباب داخلية أمريكية

بـدأ يتهـاوى، فقـد بـدأ االقتصـاد      " دوالر قـوي  " إن التزام السياسـة األمريكيـة بشـعار         

التـي تجنيهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن ضـعف         األمريكي يقتنع أن المكاسب الداخلية

عملتها أكثر مما ظنـوا، إذ ضـعف العملـة األمريكيـة زاد مـن الفـرص التنافسـية للشـركات         

األمريكية أمـام غيرهـا مـن الشـركات األوروبيـة و اآلسـيوية، فقـد زادت صـادرتها نتيجـة          

توسـعها اإلنتـاجي  و عـدد     االنخفاض في عملتها، و بالتالي بدأت هـذه الشـركات فـي زيـادة    

الموظفين لديها، كما أن السياحة األمريكية قد نمت بصورة كبيرة منذ بـدء االنخفـاض فـي قيمـة     

عملتها، إذ أصبح السائح األمريكي يفضل القيام بالسياحة الداخليـة علـى قيامـه بالسـياحة الدوليـة      

  . باتجاه أوروبا و آسيا، مما حفز نمو االقتصاد المحلي األمريكي

  :األسباب المالية

الرغبة في تخفيض العجز في الحسـاب الجـاري األمريكـي الـذي وصـل إلـى مسـتويات             

مـن   %5.3، أي مـا يشـكل   2006مليار دوالر أمريكي فـي عـام    631قياسية، إذ أنه قد تجاوز 

الناتج المحلي األمريكي، و إن انخفاض قيمة العملة سـيعمل علـى تحفيـز الصـادرات، و جعلهـا      

كثر رواجا لدى المستهلكين فـي أنحـاء العـالم، كمـا يخفـض مـن حجـم المسـتوردات التـي          أ

  .يستهلكها األمريكيون بسبب غالء المنتجات المستوردة عما كانت عليه سابقا

  :األسباب االقتصادية

إن تباطؤ نمو االقتصاد األمريكي، و تحقيقه لمعـدالت نمـو أقـل مـن تلـك المحققـة فـي              

وروبي، وارتفاع أسعار النفط، وما يشكل ذلك مـن ازديـاد تكـاليف اإلنتـاج والتشـغيل      االتحاد األ

  .و التضخم أدى إلى إضعاف قوة الدوالر األمريكي
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  :األسباب النقدية

توقف مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي عن القيـام برفـع نسـبة الفائـدة بعـد أن قـام             

، %5.25بع نقطة في كل مرة ليسـتقر معـدل الفائـدة علـى     مرة متتالية بمعدل ر 17برفع الفائدة 

فـي سـنة   (عشـرة شـهرا، ثـم و ليقـوم المجلـس مـؤخرا        13و ليبقى معدل الفائدة ثابتا لمدة 

بخفض نسبة الفائدة، و ألول مرة منذ أربع سـنوات، و بمعـدل نصـف نقطـة مئويـة، و      ) 2007

ـ    %4.75ليستقر عند  تمرار انخفـاض قيمـة العملـة    ، مما جعل المخاوف تـزداد أكثـر حـول اس

  .األمريكية

  :عسكريةالسباب األ

الحروب الموسعة في كل من العراق و أفغانستان أسهم كثيـرا فـي إضـعاف قيمـة الـدوالر          

  .    األمريكي

  :األسباب الدولية

التـي انتهجتهـا إدارة بـوش قـد أدت إلـى هـروب رأس        األمريكية االقتصـادية  السياسة إن    

ي و خاصة األوروبي، األمر الـذي شـكل بصـورة كبيـرة انخفـاض لقيمـة الـدوالر        المال الدول

، كما أن مخـاوف رؤوس األمـوال فـي الشـرق األوسـط مـن       2002تجاه األورو مع بداية سنة 

سياسة بوش في محاربة ما يسمى باإلرهاب، و ما قـد ينـتج عـن ذلـك مـن تجميـد لحسـابات        

ربـي جعـل هـذه األمـوال تحـول مسـارها مـن        مصرفية أو نشاطات تجارية لرأس المـال الع 

    76. الواليات المتحدة األمريكية إلى األسواق األوروبية و اآلسيوية

ومن الجدير بالذكر أن البنـوك المركزيـة األسـيوية تلعـب دورا أساسـيا فـي تمويـل هـذا             

العجز، نظرا ألن االقتصاديات اآلسـيوية تسـعى إلـى الحفـاظ علـى مسـتوى مـنخفض لقيمـة         

مالتها  في مقابل الدوالر األمريكي من خالل تـدخلها فـي أسـواق الصـرف العالميـة، حيـث       ع

( تقوم البنوك المركزية في معظـم الـدول اآلسـيوية خاصـة اليابـان بعمليـات شـراء للـدوالر         

                                                           
 ،2007-12-10، مجلـة أقـالم الثقافيـة،    "انخفـاض الـدوالر و تـأثيره علـى االقتصـاد الـدولي       " صـالح الصـيفي،   76

  :رالمصد
.http://www.aklaam.net/forum/showthread.php?t=17802  
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و بيـع عمالتهـا بـدون إعطـاء أهميـة كبيـرة للعوائـد علـى تلـك          ) سندات الخزانة األمريكية

  .السندات

الصين احتياطاتها من النقد األجنبي في شـراء الـدوالر بهـدف اإلبقـاء علـى قيمـة       كما تستخدم 

منخفضـة فـي مواجهتـه حتـى  يمكنهـا مواصـلة التصـدير إلـى السـوق          ) اليوان(عملتها   

مليـار دوالر لتبلـغ    207قد قامت الصين بزيادة احتياطاتهـا مـن الـدوالر  بمقـدار    و. األمريكي

 2004.77عام  مليار دوالر بنهاية 609.9نحو 

 "األورو"العملة األوروبية الموحدة : المطلب الثاني 

 ،يعتبر االتحاد النقدي األوروبي من أهم تجارب التكامـل االقتصـادي فـي الوقـت الـراهن           

ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة ومـا خلفتـه مـن دمـار          حيث 

حفز األول للتفكير في إقامة نـوع مـن التكتـل والتعـاون بـين      والتي كانت الم ،اقتصادي ألوروبا

  .األوروبية  دول القارة

 :  التطور التاريخي لنشأة  االتحاد األوروبي- 1

هو يوم اإلعالن عن ميالد االتحاد األوروبـي حـين اقتـرح وزيـر الخارجيـة       1950ماي  9     

. كـل مـن فرنسـا و ألمانيـا االتحاديـة      توحيد إنتاج الفحم و الفوالذ في) روبرت شومان(الفرنسي 

وقعت في باريس اتفاقية لتأسـيس الهيئـة األوروبيـة للفحـم و الفـوالذ مـن        1951مارس  8في 

، و التـي  )لوكسـمبورغ -هولنـدا -بلجيكـا ( جانب فرنسا و ألمانيـا، و ايطاليـا و دول البنيلـوكس   

فـوالذ، و تشـمل أيضـا    بهـدف إقامـة سـوق للفحـم و ال      "اتحاد الفحم و الفـوالذ "عرفت باسم 

  .البضائع و الخدمات للدول الست األعضاء

وقعت الدول الست األعضاء المـذكورة فـي رومـا اتفاقيـة تأسـيس السـوق        1957ماي  25في 

، 1958جـانفي   1األوروبية المشتركة و منظمة الطاقة األوروبيـة الننويـة، والتـي طبقـت فـي      

                                                           
http://www.nbe.com.eg/pdf/chos7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%

D8%B1.pdf. 77  
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منظمـة  -السـوق األوروبيـة المشـتركة    -الفـوالذ  الهيئة األوروبية للفحـم و ( والمنظمات الثالث

المجموعــة االقتصــادية دمجــت، و أصــبحت تشــكل مجتمعــة ) الطاقــة األوروبيــة النوويــة

  .األوروبية

تم توقيع اتفاقية دمـج الهيئـات التنفيذيـة للمنظمـات الثالثـة التـي شـكلت         1965مارس  27في 

  .1969ة وضعت في حيز التنفيذ عام المجموعة االقتصادية األوروبية في هيئة تنفيذية واحد

بدأت الوحدة الجمركية حيث ألغيـت جميـع الجمـارك بـين الـدول األعضـاء        07/1968/ 1في  

في المجموعة االقتصادية األوروبية و تم اعتماد تعريفة جمركيـة موحـدة تجـاه الخـارج، و هـي      

  .خطوة مهمة نحو السوق الداخلية الموحدة

ــي   ــدأت دول ا  01/01/1970ف ــاون السياســي  ب ــاه نحــو التع ــة االتج لمجموعــة  األوروبي

  .األوروبي أي انتهاج سياسة خارجية موحدة

حصلت المجموعة األوروبية علـى الصـالحية الكاملـة لرسـم سياسـة تجاريـة        1/1/1973في  

موحدة للدول األعضاء، و انضمت كل مـن الـدانمارك ، بريطانيـا  و ايرلنـدا إلـى المجموعـة       

  .اء لتصبح تسعة أعض

بدأ تطبيق النظام النقدي األوروبـي ووحـدة الصـرف األوروبيـة، و اعتمـد       13/03/1979في  

آلية تفصيلية للتدخل في أسواق النقد بهدف التحكم بأسـعار الصـرف لعمـالت الـدول األعضـاء،      

  78.و تقديم الدعم للعمالت التي تعرض إلى الضعف و التذبذب

وبالتـالي   1986كـال مـن البرتغـال و اسـبانيا فـي      و 1981انضمت لالتحاد اليونان في سنة *

  79. دولة) 12(أصبح عدد الدول في هذا التاريخ اثنتي عشرة 

  

                                                           
، الطبعـة األولـى، عـالم الكتـب،     )"اليـورو (األوروبية الموحـدة االتحاد األوروبي و العملة "  صالح الدين حسن السيسي، 78

  .12/13، ص 2003القاهرة ، 
، الطبعـة  "سـبتمبر  11النظام االقتصادي العـالمي الجديـد و آفاقـه المسـتقبلية بعـد أحـداث       "  عبد المطلب عبد الحميد، 79

  .123، ص 2003األولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 
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  :مراحل تطور النظام النقدي األوروبي-2

يتضح مما سبق أن فكـرة تكـوين وحـدة نقديـة و اقتصـادية فكـرة قديمـة ظهـرت منـذ               

ـ    . الخمسينات اس ملحـوظ إلنشـاء نظـام نقـدي     و لكن على الرغم من ذلك لـم يكـن هنـاك حم

العالمي لتثبيـت أسـعار الصـرف، غيـر أنـه      " بريتون وودز" منفصل داخل أوروبا لوجود نظام 

عندما انهار هذا النظام وارتفعت معدالت العجز فـي ميـزان المـدفوعات األميركـي، و انخفـض      

بيـة مسـتقلة   ظهرت الحاجة إلى إصدار وحـدة نقـد أورو  . 1981في فبراير  %10الدوالر بنسبة 

ثـم النظـام النقـدي األوروبـي الـذي تبعـه تقريـر        " الثعبان النقدي"بدأت بالترتيبات التي سميت 

  .  ديلور

  :نظام الثعبان النقدي) 2-1  

بتحديـد هـوامش تذبـذب العمـالت الخاصـة بالـدول        1972قام االتحاد األوروبـي عـام         

ا لمــا ســمي بنظــام الثعبــان داخــل األعضــاء بالنســبة للعمــالت األجنبيــة و المحليــة طبقــ

، كانت معظـم العمـالت فـي ذلـك الوقـت مرتبطـة بالـدوالر        "  Snake in the Tunnel"النفق

أمـا طبقـا لنظـام الثعبـان     .حول سـعر الـدوالر   %2.25األميركي مع السماح بتذبذبها في حدود 

ل و أصـبحت أسـعار صـرف العمـالت للـدو     .فقد انخفضت تلك النسـبة إلـى النصـف تقريبـا    

األعضاء ثابثة فيما بينها مع وجود هامش التذبـذب بالنظـام النقـدي السـابق ذكـره ،فـي حـين        

تكون هناك العمالت الحرة في التعويم بالنسبة للعمـالت األجنبيـة و لكـن بتعمـيم فكـرة حريـة       

  .، أصبح نظام الثعبان غير ذي جدوى و من ثم تم استبداله1973التعويم في عام 

  :ي األوروبيالنظام النقد )2 -2

فـتم   منظرا لفشل النظام النقدي األوروبي عملت الجماعـة األوروبيـة علـى تغييـر النظـا            

، والـذي دخـل   The European Monetary Systemاسـتحداث النظـام النقـدي األوروبـي     

ووفقا لهذا النظـام يكـون لكـل عملـة مـن العمـالت       . 1979مجال التطبيق في منتصف مارس 

تحالف سعرين أحدهما مركزي و هو الذي يحقـق عالقـة كـل عملـة بوحـدة النقـد       الداخلة في ال

ويسـمح ألسـعار العمـالت بالتذبـذب      .ECU (The European Currency Unit)األوروبيـة  
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صعودا و هبوطا من هذا السعر، باستثناء الليـرة االيطاليـة التـي سـمح لهـا       %2.25في حدود 

. حـين أخـذت بـالهوامش الضـيقة     1990تى ينـاير  صعودا و هبوطا ح %6بالتذبذب في حدود 

و السعر الثاني هو السعر المحوري الذي يحـدد العالقـة بـين كـل عملـة و العمـالت األخـرى        

  .الداخلة في التحالف

هـي عبـارة عـن سـلة مـن األوزان      " وحدة النقد األوروبيـة  " هنا تجدر اإلشارة إلى أن و     

ماعة و يتحدد هـذا الـوزن بمـدى مسـاهمة العملـة فـي       النسبية لعمالت الدول األعضاء في الج

ويتم تغييـر األوزان النسـبية للعمـالت دوريـا كـل       ، الدخل القومي و التجارة الخارجية لكل دولة

ويقابـل   .أو أكثـر  % 25خمس سنوات ، أو في حالة حدوث تغيير فـي قيمـة أي عملـة بنحـو     

 20للـدول األعضـاء، بإيـداع نسـبة قـدرها      إصدار وحدة النقد األوروبية قيام البنوك المركزيـة  

الـدوالر لـدى صـندوق     أرصـدتها مـن  مـن   % 20الـذهب، و كـذلك   من من احتياطياتها  %

  .التعاون النقدي األوروبي

لم تتمكن بلدان الجماعة من خلق سوق موحدة  بين األطـراف الداخلـة فـي التحـالف علـى           

يل الوحـدة ، وذلـك يرجـع إلـى العديـد مـن       الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها في سـب 

العقبات التي صادفتها، هذا ما دفع حكومات الـدول األوروبيـة إلـى تعـديل اتفاقيـة رومـا بمـا        

الوثيقـة   1986أصـدر البرلمـان األوروبـي عـام     لـذلك   يتالءم مـع األهـداف المطروحـة،   

يـق الوحـدة   التي أكـد فيهـا ضـرورة تحق    (Single European ACT) األوروبية الموحدة 

عـدلت الجماعـة األوروبيـة مـن أهـداف       و في هـذا السـياق   .االندماجية الكاملة بين األعضاء

األسـعار و التوظيـف الكامـل     من العمل علـى اسـتقرار  التركيز سياستها النقدية، حيث تم تغيير 

و النمو االقتصادي المستمر، خالل الستينات و السبعينات إلى هـدف الـتحكم فـي التضـخم، مـع      

النظر إلى استقرار األسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر األهداف االقتصـادية بمـا فـي ذلـك     

  .النمو القابل لالستقرار

حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضـخم بهـا أقـل حـد ممكـن مقارنـة بالمعـدل             

عـت  و ارتف ،بدأت معدالت تضـخم فـي االرتفـاع بشـكل كبيـر     لكن بإتحاد األلمانيين . األلماني

و خـالل الفتـرة مـن    مما أدى إلى حالـة مـن حـاالت الركـود الشـديدة،      معها معدالت الفائدة 

انسـحبت الليـرة اإليطاليـة و الجنيـه اإلسـترليني مـن آليـة         1993إلى ماي  1992سبتمبر  
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و انخفضت البيزيتا األسبانية ثالثـة أضـعاف، األسـكودو البرتغـالي مـرتين و       ،أسعار الصرف

، و قد ساعدت هـذه التطـورات علـى تصـحيح االخـتالالت التـي       ي مرة واحدةالجنيه االيرلند

على الـرغم مـن ذلـك أثيـرت الشـكوك حـول انخفـاض        . حدثت في معدالت التمويل السابقة 

البنـك المركـزي لالتحـاد قـرار لتوسـيع       اتخـذ الفرنك الفرنسي مقابل المارك األلماني و من ثم 

عيد دول االتحـاد اسـتقرارها السـابق ، بجانـب     لكي تسـت %15إلى %2.25 منهامش التذبذب 

كما سـمح للبنـك المركـزي األلمـاني بالحفـاظ      . إمكانية تخفيض معدالت الفائدة كلما لزم األمر 

  .على استمرار أسعاره في الحدود المتاحة

  تقرير ديلور )3 -2

ت ضـرورة قيـام األطـراف المختلفـة بتوحيـد العمـال       يتطلب تحقيـق التكامـل النقـدي         

المستخدمة داخل النظام، بحيث تصـبح هنـاك عملـة واحـدة، تحـل محـل العمـالت الوطنيـة         

  .المتعددة، و يتم التعامل بها بين هذه األقطار

هذه الدرجة العالية من التكامل النقدي تتطلب إيجـاد بنـك مركـزي واحـد للمنطقـة ككـل،            

النقديـة الواجبـة التطبيـق فـي     بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التـي تحـدد السياسـة    

الـذي يضـم رؤسـاء دول و حكومـات بلـدان      ( لهذا السبب أنشأ المجلـس األوروبـي   .المنطقة

و تضـم محـافظي البنـوك المركزيـة     " جاك ديلـور  " لجنة برئاسة  1988في جوان  )الجماعة

قـدي و  و ذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلـى قيـام االتحـاد االقتصـادي و الن    . للدول األعضاء

قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحـدة النقديـة ووضـع التقريـر ثالثـة قواعـد لهـذه        

  : الوحدة 

 التحويل الشامل للعمالت.   

 األخرى تكامل البنوك و األوراق المالية.   

     الـدول  إلغاء هوامش التذبذبات و المحافظة على المساواة فـي أسـعار الصـرف لعمـالت 

   .األعضاء

التقرير إلى الحاجة الماسة لوجـود مؤسسـة نقديـة أروبيـة، إذ أن وجـود سياسـة        كما أشار    

نقدية واحدة ال يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة بنـوك مركزيـة، و أقتـرح لهـذا النظـام      

 European System of Central  النظـام النقـدي للبنـوك المركزيـة     : النقـدي الجديـد  
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banks "ESCB  " السياسـة النقديـة و سياسـات سـعر     تشـكيل و تنفيـذ   عـن   المسئولو هو

 "الموجهـة مـن قبـل لجنـة تابعـة لـل        تالصرف و يكون على البنك المركزي تنفيذ السياسـا 

ESCB"80  

 :اتفاقية ماستريخت و التدرج للوحدة النقدية األوربية- 3

بـارة عـن   ، و هـي ع 81معاهدة ماستريخت نسبة إلى مدينة ماستريخت على حـدود هولنـدا         

فـي ماسـتريخت بحضـور رؤسـاء      1992فبرايـر   7اتفاقية االتحاد األوروبي التي وقعت فـي  

  .دولة من الدول األعضاء في االتحاد 12

  1993.82نوفمبر  1أصبحت االتفاقية سارية المفعول ابتدءا من    

  :أهداف اتفاقية  ماستريخت-أ 

هـدف هـو إنشـاء سـوق مشـتركة و اتحـاد       تشير االتفاقية في المـادة الثانيـة إلـى أن ال         

نقدي، عن طريق توحيد السياسات و األنشطة من أجـل تـدعيم النمـو االقتصـادي، و     واقتصادي 

  . توسيع نطاق العمالة والحماية االجتماعية و رفع مستويات المعيشة للدول األعضاء

يعيا و اجتماعيـا، أي  والجدير بالذكر أن االتفاقية تتضمن تنظيم كافـة مجـاالت الحيـاة تشـر         

أنها تتدخل في كافة مناحي الحيـاة بمـا يجعلهـا بمثابـة دسـتور عمـل أوروبـا الموحـدة فـي          

مـن االتفاقيـة إلـى أن هـدف نظـام       105فيما يتعلق بالسياسة النقديـة تشـير المـادة    . المستقبل

سـة  هـو العمـل علـى اسـتقرار األسـعار و تـدعيم السيا       (ESCB)البنوك المركزية األوروبيـة  

  83.االقتصادية لدول الجماعة

أما فيما يتعلق بالسياسة المالية تهدف االتفاقيـة إلـى تـأمين التنسـيق الجيـد بـين سياسـات              

الدول المالية إليجاد مزيج متناسب بين سياساتها االقتصادية ،وهـذا أمـر ضـروري مـن وجهـة      

                                                           
الـدار   ،"الوحـدة النقديـة األوروبيـة اإلشـكاليات و اآلثـار المحتملـة علـى المنطقـة العربيـة         " ، مجدي محمود شهاب 80

  .70ص  الجامعية الجديدة للنشر، مصر،
  .124عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص81

،مؤسسـة  "قعـات التو-اآلثـار التجاريـة و المصـرفية   -اليورو العملة األوروبية الموحـدة، الحقـائق  " فريد راغب النجار،  82
  .32ص ،2004شباب الجامعة، االسكندرية، 

  .77مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  83
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نيـة كـان مـن الضـروري     نظر السياسة النقدية و نظرا لوجود مجموعـة مـن الميزانيـات الوط   

ممارسة رقابة دقيقة متبادلة و تنسيقا بـين مختلـف السياسـات الماليـة فـي اقتصـاديات الـدول        

  84.األعضاء

  :مراحل الوحدة النقدية األوربية-ب 

  .تم رسم ثالث مراحل من أجل الوصول للوحدة المرجوة     

رأس المـال و التنسـيق بـين    ، و تهدف إلى تحريـر حركـة   1990تبدأ في يوليو :المرحلة األولى

السياسات االقتصادية، و اشتراك جميع عمالت االتحاد األوروبـي فـي نظـم التحويـل الخاصـة      

  .بالنظام النقدي األوروبي

، و تركز علـى إقامـة نظـام أوروبـي للبنـوك المركزيـة       1994تبدأ في يناير : المرحلة الثانية

  .ألعضاء األمر الذي يمهد للمرحلة التاليةيضع قوانين معينة في التشريعات المحلية للدول ا

، حيث يكون النظـام النقـدي للبنـوك المركزيـة سـلطة      1999التي تبدأ في يناير : المرحلة الثالثة

كافية لعقد التعامالت التجارية و لوضع السياسة النقديـة لالتحـاد األوروبـي و فـي هـذه الفتـرة       

  85.األعضاء تمهيدا لتحويلها لعملة موحدةيتم تجميد معدالت تحويل العملة الخاصة بالدول 

 :دوافع االتحاد النقدي األوروبي- 4

  :دفعت بالدول األوروبية التفكير في االتحاد النقدي نوجزها في ما يليأسباب هناك عدة      

جعل أوروبا قوة اقتصادية تنافس الواليات المتحدة األمريكيـة، و التـي أصـبحت تسـيطر علـى      *

  .ر المعسكر الشيوعي في بداية التسعيناتالعالم بعد انهيا

اتخاذ االتحاد النقدي األوروبي وسيلة لدعم االسـتقرار الخـارجي و الـداخلي األوروبـي، حيـث      *

  .اشترطت معاهدة ماستريخت العديد من المعايير التي تضمنت تحقيق هذا االستقرار

يسـاهم فـي زيـادة     خفض تكاليف التحول من عمالت دول االتحـاد األوروبيـة لغيرهـا ممـا    *

حركة التجارة بين أقطار أوروبـا، ويـؤدي ذلـك إلـى انخفـاض التكـاليف و زيـادة األربـاح         

  .المتوقعة 

                                                           
84 .http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=20351  

  .76مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  85
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سهولة انتقال رؤوس األموال بين دول االتحاد األوروبي في ظـل عملـة أوروبيـة موحـدة ممـا      *

  .يساعد أوروبا على قدرة المنافسة و زيادة التصدير

جدبا للمستثمرين، ممـا يسـاهم فـي رفـع معـدل النمـو االقتصـادي         إيجاد سوق أوروبية أكثر*

  86.لدول االتحاد األوروبي

  :أهداف النظام النقدي األوروبي- 5

يعتبر النظام النقدي األوروبي آليـة لتحقيـق الوحـدة النقديـة األوروبيـة، و التـي تعتبـر              

ألن وجـود نظـام نقـدي موحـد      أهم حلقات الوحدة االقتصادية لدول االتحـاد األوروبـي،   ابدوره

يؤكد الوحدة االقتصادية و يحد من األزمات االقتصادية التـي تعـرض لهـا الـدول األعضـاء، و      

خاصة في المجال النقدي، و المـالي و هـذا مـا يتـيح الفرصـة أمـام دول االتحـاد األوروبـي         

قـدي العـالمي   لتحقيق أهدافها االقتصادية ، و خلق كيان اقتصادي يحقـق نـوع مـن التـوازن الن    

مقابل الدوالر األمريكي، باإلضافة إلى مجموعة من األهـداف تسـعى الـدول األعضـاء لتحقيقهـا      

  :و هي

 خلق سوق مالي أوروبي واسع يقوم على أسس موحدة.  

  على المستوى الدولي) األورو (إيجاد دور فعال للعملة األوروبية.  

     وازي مـع السياسـة التجاريـة و    إتباع سياسة نقدية واحدة فـي االتحـاد األوروبـي بـالت

  .الزراعية المشتركة في االتحاد األوروبي

         تالفي سلبيات و مخاطر تقلبـات أسـعار الصـرف بـين عمـالت الـدول األعضـاء، و

  .تأثيراتها السلبية على أداء الشركات، و حركة رؤوس األموال بين الدول األعضاء

    ـ ادة المنافسـة، و رفـع معـدالت    خلق مزيد من الشفافية في األسـعار، والتكـاليف، و زي

 87.النمو

 

                                                           
86

post_7841.htm.l-redha.blogspot.com/2011/08/blog-http://kanz  
، الطبعـة األولـى، مكتبـة زهـراء الشـرق،      "اليورو اآلثار على اقتصاد البلدان العربيـة و العـالم  " مغاوري شلبي على،  87

  .13، ص2000القاهرة، مصر، 
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  :معايير االنضمام للوحدة النقدية األوروبية -6

حددت اتفاقيـة ماسـتريخت مجموعـة مـن المعـايير لالنضـمام إلـى الوحـدة النقديـة                  

  :األوروبية و هي

بداية تم االتفاق على أنـه يتعـين علـى الـدول الراغبـة فـي االنضـمام إلـى         : معدل التضخم-أ

حدة النقدية األوروبية تحقيق درجة عالية مـن االسـتقرار فـي األسـعار، بحيـث يجـب أن ال       الو

على متوسط معـدالت التضـخم فـي أكثـر ثـالث دول       %1.5يزيد معدل التضخم في الدولة عن 

إال أن االنتقـاد الـذي   . ذات مستويات األسعار المستقرة و ذلك في السنة السـابقة لفتـرة االختبـار   

عيار هو أن قيمته المعيارية تعتبر متغيرة، لذلك اسـتقر القـرار علـى نسـبة تضـخم      وجه لهذا الم

  .%2.7ال تتجاوز 

المؤهلة لالنضمام إلـى االتحـاد النقـدي األوروبـي تحقيـق       يتعين على الدولة: سعر الفائدة  -ب

عـن   استقرار في أسعار الفائدة بحيث ال يزيد متوسط أسعار الفائدة االسـمية طويلـة األجـل فيهـا    

و ذلـك فـي    %2أسعار الفائدة المقابلة ألقل ثالث دول باالتحاد في معـدل التضـخم بـأكثر مـن     

  .%7.8السنة السابقة لفترة االختبار، أي 

يجب على الدول الراغبـة فـي االنضـمام أن تحقـق االسـتقرار نسـبيا فـي        : سعر الصـرف -ج

خـالل السـنتين السـابقتين     أسعار صرف عمالتها، بحيث تبقى في حدود التقلبـات التـي حققتهـا   

  .لفترة االختبار

حددت االتفاقية أن على الـدول التـي ترغـب فـي االنضـمام إلـى االتحـاد         :عجز الموازنـة -د

مـن إجمـالي النـاتج     %3النقدي األوروبي عدم تجاوز نسبة العجز السنوي في موازنتهـا العامـة   

متواصـال لتقتـرب مـن هـذه      المحلي ، إال إذا انخفضت نسبة هذا العجـز انخفاضـا جوهريـا و   

  . القيمة المعيارية بصفة استثنائية و مؤقتة، و بقيت نسبة العجز قريبة من هذه القيمة

ال يزيـد إجمـالي الـديون الحكوميـة المسـتحقة       نصت االتفاقية على أن: المديونية الحكومية -ه

إلجمـالي  ا محلـي مـن إجمـالي النـاتج ال    %60على الدول المنضمة لالتحاد النقدي األوروبي عن 
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لهذه الدول، إال إذا كانت هذه النسبة تتجه نحو االنخفاض و تقتـرب مـن هـذه القيمـة المعياريـة      

 88.بسرعة مرضية

  الصراع و مظاهر السيطرة على محور النظام النقدي الدولي: المبحث الثاني

  الصراع و السيطرة على محور النظام النقدي الدولي: المطلب األول

 :الدولية للدوالر األمريكي المكانة- 1

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة و التخلـي عـن العمـل بقاعـدة الـذهب، قامـت الـدول               

، تمخـض عنـه خلـق نظـام عـالمي      1944الصناعية المتقدمة بعقد مؤتمر بـروتن وودز  فـي   

ـ        ط جديد يتميز بثبات في أسعار صرف العمـالت المختلفـة و ذلـك بنسـب سـعر صـرفها و رب

دوالر  35.(قيمتهــا بالــدوالر األمريكــي الــذي ينفــرد وحــده بربطــه بمعيــار ذهبــي معــين

  . 89)لألونصة

أدى هذا النظام إلى جعل الدوالر األمريكـي يحتـل المرتبـة األولـى كعملـة رئيسـية فـي             

العالم، وينتزع هذه المكانة بجدارة من الجنيه اإلسـترليني الـذي ظـل يحتـل هـذه الرتبـة لفتـرة        

نية طويلة،  و بذلك أصبح الدوالر هو العملـة األولـى فـي إجـراء المعـامالت و التسـويات       زم

المالية الدولية وخاصة في تمويل المبـادالت التجاريـة الدوليـة، كمـا أصـبح المكـون الرئيسـي        

الحتياطات دول العالم التي تحتفظ بهـا المصـارف المركزيـة باإلضـافة إلـى اسـتخدامه كأحـد        

وأصـبح السـوق المـالي األمريكـي عامـل      . دار عمالت العديـد مـن الـدول   مكونات غطاء إص

  90. الجدب األول لالستثمار لدى الحكومات والشركات و األفراد

                                                           
اليـورو و  " ، بحـث مقـدم إلـى الملتقـى الـدولي حـول       "اليورو و آثـاره علـى االقتصـاد الجزائـري    "ان ناصر، سلم 88

، تنظيم كلية العلـوم االقتصـادية و العلـوم التسـيير ، جامعـة األغـواط، أيـام        "اقتصاديات الدول العربية ، فرص و تحديات
  .2005، أفريل 18،19،20

Gérard Marie Henry, « Dollar : la monnaie internationale »,Studyrama, France ;2004,p 36. 

89  
 ،2011،مجلـة شـهرية   ، مجلـة المسـلح،  "األسباب و اآلثـار المترتبـة عليـه   -تدهور أسعار الدوالر األمريكي"  مازن ادم،90

 http://www.almusallh.ly/component/content/article/8-2009-04-16-01-01-04/11-:المصــــــدر

.11.html-45-18-18-04-2009  
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( تطور سـعر صـرف المـارك األلمـاني و الـين اليابـاني مقابـل الـدوالر          :06رقم  الجدول

1973- 1988(.  

  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1973  السنوات

  1.75  1.79  2.17  2.94  2.84  2.55  2.42  2.26  2.81  المارك

  128  144  168  238  237  237  249  220  261  اليـن

ــد - p77 Gérard Marie Henry. « Dollar : La Monnaie Internationale ». op.: رالمص

cit,   

ت تظهـر  إال أنه و مع بداية فترة السبعينات و إلـى غايـة النصـف األول مـن التسـعينات بـدأ      

مؤشرات تنبأ بأن االقتصاد األمريكي سـيتراجع دوره فـي النظـام االقتصـادي العـالمي الجديـد       

 11خالل القرن الحالي  و ظهرت عوامـل ضـعف االقتصـاد األمريكـي خاصـة بعـد أحـداث        

  :سبتمبر ، أثرت هذه األحداث بشكل مباشر على سعر صرف الدوالر األمريكي فأدت إلى 

ـ  - دوالر األمريكـي مقارنـة بـاألورو و الفرنـك السويسـري و الـين       انخفاض سعر صـرف ال

تلك الهجمات ممـا ضـاعف حـدة القلـق إزاء      بالياباني إلى أدنى مستوى له خالل ستة أشهر عق

  . أداء االقتصاد األمريكي

باإلضافة إلى أثار مختلفة لهذه األحـداث علـى االقتصـاد األمريكـي شـكلت فـي مجموعهـا         -

  91.اد األمريكي في بداية األلفية الثالثةمعالم أزمة االقتص

اهتزت في السنوات األخيرة مكانة الدوالر األمريكي كعملة احتيـاط دوليـة بسـبب عـدم اسـتقرار      

والحقيقـة  . سعر صرفه، فزادت المطالبات بالتخلي عنه والبحث عن عملـة احتيـاط دوليـة جديـدة    

د تغير الوضـع النسـبي لقـوة االقتصـاد األمريكـي علـى       أن هذه المطالبات لم تأت من فراغ، فق

وبسـبب هـذا التراجـع، كـان ال بـد مـن أن       . الرغم من احتفاظه بموقعه كأكبر اقتصاد في العالم

تتأثر مكانة الدوالر من حيث قدرته على القيام بالوظائف المطلوبـة منـه دوليـا كعملـة احتيـاط،      

والمعـروف أن  . داة اسـتثمار وتخـزين للقيمـة   وكوسيط في تبادل السلع وتسـعيرها، وكـذلك كـأ   

                                                           
  .167عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق ، ص  91



  االقتصاد الجزائري بين تدهور الدوالر وتحديات األورو   :                                           الفصل الثالث

124 
 

الناس والمؤسسات والمصارف والحكومات ال تطلب العملـة لـذاتها، وإنمـا لقـدرتها علـى تلبيـة       

 .92حاجاتهم وأغراضهم المختلفة

  الوضع الراهن للدوالر - 2 

 ، انخفضـت العملـة األوروبيـة الموحـدة    2001و إلى غايـة   1999منذ إنشاء األورو عام        

، إذ تحولـت قيمـة   )ارتفـاع فـي قيمـة الـدوالر    (مقارنة بالدوالر في أسواق الصـرف الدوليـة   

دوالر مقابـل األورو الواحـد، مـا يعنـي تراجـع األورو       0.83دوالر إلـى   1.16الدوالر مـن  

  .لصالح الدوالر %30بحوالي 

انخفـاض   لكن مع السنوات األخيرة شهد الدوالر انخفاضـا كبيـرا فـي قيمتـه، إذ يقـدر معـدل      

حيث حدث تحسـن إلـى حـد مـا للـدوالر فـي تلـك        ( 2002الدوالر األمريكي منذ فبراير عام 

بينمـا انخفـض   "، %12بالمتوسط أمـام العمـالت الرئيسـية  بحـوالي      2003حتى أوت  ) الفترة

  .2003و بداية مارس  2002بين فيفري  %26مقابل األورو بنسبة 

المحللين االقتصـاديين ينظـرون إلـى ذلـك االنحـدار      و هذا معدل انحدار قياسي، غير أن بعض 

لسعر صرف الدوالر على أنه انحـدار تصـحيحي و ال يـدعو للقلـق، و ذلـك العتقـادهم بـأن        

الدوالر كان قبل ذلك االنحدار مقوما بـأعلى مـن سـعره الحقيقـي بكثيـر، و قـد تكـون هـذه         

ـ . التحليالت صحيحة إلى حد ما، بيد أنهـا بـالقطع ليسـت دقيقـة     ث أن نسـبة انحـدار سـعر    حي

صرف الدوالر و من ثم قيمته في األسواق النقديـة العالميـة قـد تكـون تصـحيحية، إال أن كافـة       

هذه العوامل و المتغيرات التي تم ذكرها بال شك تلعـب دورا كبيـرا فـي تـدهور قيمـة الـدوالر       

األخيـرة، إذ أنـه   األمريكي، و الذي شهد تقهقرا متسارعا ، و اتخذ مسار التراجـع فـي السـنوات    

  .يحقق تقريبا يوميا أرقاما قياسية في تراجعه

و تشير التوقعات المسـتقبلية أن إجمـاع المصـرفيين و االقتصـاديين يؤكـد أن األيـام المقبلـة        

: غير أن السؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو    . سوف تسجل أيضا انهيارا الفتا أكثر للعملة األمريكية

من قيمته السوقية في أوقـات الرخـاء و السـلم ؟ إن قيمـة الـدوالر      لماذا يتم تقويم الدوالر بأعلى 

                                                           
مـارس   6، 5990، العـدد   ، المجلـة االقتصـادية االلكترونيـة   "مسـتقبل الـدوالر األمريكـي   "  مقبل صالح أحمد الذكير، 92

2010.  
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في الحقيقة تعكس القوة السياسية للواليات المتحدة األمريكيـة أكثـر مـن القـوة االقتصـادية لهـا،       

، غيـر أن  "الـدوالر القـوي  "إذ أن وزير المالية األمريكي يرى أن بالده ال تـزال تنـتهج سياسـة    

غير حيث لم تعد قوة الدوالر األمريكـي تحـدد وفقـا لسـعر الـدوالر      مضمون الدوالر القوي قد ت

مقابل العمالت األخرى الرئيسية في السوق، و إنما اسـتنادا لثقـة الجمـاهير بالـدوالر ، و درجـة      

  .الحفاظ على قيمته و قدرته على الوقاية من التزوير

ـ       ية األخـرى، وسـط   يشهد الدوالر األمريكي مـؤخرا تـدهورا ملحوظـا أمـام العمـالت الرئيس

مخاوف من تواصل هذا التراجـع مـع اسـتمرار سياسـة خفـض أسـعار الفائـدة التـي يتبعهـا          

بهدف منـع االقتصـاد مـن الـدخول فـي دائـرة       ) البنك المركزي(االحتياطي الفدرالي األمريكي 

  .الكساد

ة وعلى الرغم من تراجع قيمة الدوالر فـإن خبـراء فـي االقتصـاد يـرون أن الواليـات المتحـد       

وإيران هما الرابحان من هذا التراجع، فانخفاض الـدوالر يزيـد مـن صـادرات األولـى، بينمـا       

يمكن للثانية أن تستفيد منه في تحقيق انتصار سياسي علـى واشـنطن وذلـك إذا نجحـت طهـران      

  93.لفك ارتباط أسعار النفط بالدوالر" أوبك"في مساعيها بين الدول المصدرة للنفط 

 :عن الدور الدولياألورو والبحث - 3

لقد عاشت دول االتحاد األوروبي حالة اسـتنفار قصـوى طيلـة السـنوات الخمـس التـي             

، نتيجـة شـعورها بـالخوف مـن عـدم تمكـن هـذه        "اليورو"سبقت عملية إطالق العملة الجديدة 

ـ       ة العملة تبوأ مكانتها الدولية، لكن سرعان ما انتقل هـذا الخـوف إلـى بقيـة دول العـالم و خاص

، ألنها شعرت و أدركـت مـا يعانيـه الـدوالر مـن فقـدان       1999أمريكا بعد إطالق األورو عام 

سلطته في أسواق المال العالمية، فعالقات المـال و التجـارة لـدول االتحـاد األوروبـي الداخليـة       

والخارجية سوف تحدد باألورو الذي يشكل تهديدا حقيقيا للـدوالر، و يعنـي هـذا تراجـع سـلطة      

كيين و حريتهم في أسواق المال العالمية التـي كـان التعامـل بهـا بالـدوالر األمريكـي و       األمري

قطـب األورو وقطـب الـدوالر و قطـب     : الين الياباني لينشأ نظام نقدي دولي ثالثـي األقطـاب  

  ".األورو"الين، و هذا مباشرة بعد إطالق العملة األوروبية الجديدة 
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شهد العـالم تحـوالت عميقـة لـيس فقـط علـى المسـتوى        انطالقا من سنة ظهور األورو       

النقدي و المالي، بل كذلك على المستويين االقتصادي و السياسـي، و لـم يقتصـر تـأثير العملـة      

الجديدة األورو على االقتصاد األوروبي بل تـأثر العـالم بأسـره، وانعكـس التعامـل بـاألورو       

لالتحـاد األوروبـي ضـمن االقتصـاد      على كافة األسواق العالميـة نظـرا للثقـل االقتصـادي    

     94.الدولي

األورو حاليا ثاني أوسع عملة في التداول بعد الـدوالر، و كثيـرا مـا يـتم تـداول الـدوالر              

. و هو ما يوحي بأن األورو أداة نقديـة مهمـة فـي معـامالت الصـرف األجنبـي      . األورو معاو

ر البنـك المركـزي األوروبـي إلـى أن األورو     تشير البيانات المحدودة المتاحة من إصدار فـواتي و

هو أهم  عملة في إصدار فواتير التجـارة بـين منطقـة األورو و البلـدان غيـر المنضـمة إلـى        

  .منطقة األورو في أوروبا

  .ولكنه نادرا ما يستخدم في معامالت التجارة الدولية خارج منطقة األورو  

، يسـتخدم األورو جنبـا إلـى جنـب مـع العملـة       و في كثير من البلدان المحيطة بمنطقة األورو 

  95. و هو ما يطلق عليه إحالل األورو. المحلية أو يحل محلها

  :و لتوضيح مكانة األورو يمكن المقارنة بين منطقتي األورو و الدوالر فيما يلي

تتفوق دول االتحاد األوروبي في خدمات المواصـالت و النقـل و السـياحة واألعمـال المصـرفية      

مليـار طـن    73مليـار طـن اسـمنت مقابـل      165الضعف، و دول االتحاد تنـتج سـنويا   بنحو 

ماليـين سـيارة    6مليـون سـيارة مقابـل     11و تنتج أوروبـا  .تنتجها الواليات المتحدة األمريكية 

أمـا  . مليـون طـن   65وتمتلك أوروبا من األساطيل التجاريـة مـا حمولتـه    . في الواليات المتحدة

و تنـتج دول االتحـاد   . مليـون طـن   18ري األمريكـي فـال تزيـد علـى     حمولة األسطول التجا

  .مليون طن في الواليات المتحدة 95مليون طن من الحديد مقابل  137األوروبي 

                                                           
، جامعــة "تقيــيم أثــر اســتخدام العملــة األوروبيــة الموحــدة علــى االقتصــاد الــدولي و العربــي" شــريط عابــد،  94

  .post_22.html-eu.blogspot.com/2010/10/blog-ttp://arabh: المصدر ،22/10/2010تيارت،

، 1، مجلـة التمويـل و التنميـة، العـدد    "األكثـر عالميـة دائمـا   : اليورو" ، سامويلز وبارمشوار راملوغان-أكسل بير توتش95 
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، فـإن مصـارف االتحـاد األوروبـي تمتلـك      1996و في المجال المصرفي، و طبقا ألعوام      

ــدر بحــوالي  ــل  555مصــادر خاصــة تق ــار دوالر، مقاب ــار دوالر للمصــارف  233ملي ملي

مليـار دوالر   13.4و يبلغ حجم رأس المال النشط فـي المصـارف األوروبيـة نحـو     . األمريكية

  .مليار دوالر في المصارف األمريكية  3.5مقابل 

مصـرفا   156مصـرفا أوروبيـا مقابـل     330مصرف عـالمي يوجـد    1000ومن بين أكبر     

  .من النشاط االقتصادي العالمي %49.5لى و تستحوذ البورصات األوروبية ع. أمريكيا

إذ يبلـغ اإلنتـاج األمريكـي    .أما ما تتفوق به الواليات المتحدة األمريكية فهـو قطـاع الـنفط        

لـذلك يتوقـع   . مليـون طـن   121مليون طن أما االتحاد األوروبـي فينـتج    414سنويا من النفط 

ـ   وف تغيـر مـن األوضـاع االقتصـادية     بعض الخبراء للعملة األوروبية الموحدة مكانة كبيـرة س

الـذي سـيفقد مكانتـه كعملـة أساسـية فـي       ( تخلق منافسا قويا للـدوالر األمريكـي   وفي العالم، 

فيما يقلـل آخـرون مـن شـأن إمكانيـة      ). في أسواق التبادالت الجارية تدريجياوالمعامالت الدولية 

العملـة األوروبيـة الموحـدة     منافسة األورو للدوالر األمريكي، و يشيرون إلـى أن نجـاح فكـرة   

مرهون بعوامل شتى سياسية وتاريخية و اقتصادية و اجتماعيـة،و الفكـرة فـي أساسـها مغـامرة      

و . سياسية أوال و اقتصادية ثانيا على الـرغم مـن كونهـا نقديـة الـدوافع و اقتصـادية المنـافع       

تحـاد األوروبـي و   إن معايير قبول عضـوية الـدول فـي اال   : يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول

قد صبغت بالرؤيا السياسية لعـدم االنضـمام لالتحـاد أكثـر بكثيـر مـن األضـرار االقتصـادية         

  96.الناجمة عن االنضمام لعضوية النادي األوروبي 

  :الوضع الراهن لألورو 3-4

بأزمـة سياسـية    2003بأزمة نقدية حقيقيـة، بعـد أن أنهـت عـام      2004بدأت أوروبا سنة       

تالفات مواقف دولهـا إزاء قضـية الحـرب األمريكيـة علـى العـراق، فارتفـاع األورو        نتيجة اخ

معناه عقاب كبير القتصاديات البلـدان األوروبيـة، ألن منتجاتهـا تصـبح غيـر تنافسـية علـى        

أدنـى مسـتوى    2005إال أن العملة األوروبية بلغت خالل النصـف الثـاني مـن    . صعيد األسواق
                                                           

، "عالقـات االقتصـادية األوروبيـة األمريكيـة     صراع اليورو دوالر فـي إطـار ال  " نزار قنوع، نبيل علي، شادي شهيلة،  96
  .2007، 02، العدد29مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية، المجلد 
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ر، مما ساهم في إثارة القلق في األوسـاط الماليـة إلـى درجـة بـدأت      مقابل الدوال 1999لها منذ 

فيه العديد من البنوك المركزية إعادة النظر في نسب الفوائـد منهـا إليقـاف هـذا المسـار الـذي       

إذ أن . أضحى يضر باالقتصاديات األوروبية، السيما و أنه تـزامن مـع االرتفـاع الكبيـر للـنفط     

لنسبة لألورو يعنـي دفـع الـدول األوروبيـة مزيـد مـن األورو       با دوالر 1.15سعرا تحت سقف 

مقابل الحصول على احتياجاتها من النفط خاصة و أن معظمهـا غيـر منتجـة للبتـرول و الغـاز      

فـي أقـل مـن    %  20و تابعة للسوق الخارجي، إذ أن العملة األوروبية الموحدة فقدت أكثـر مـن   

  97.شهرين

  نافس بين العملتين مظاهر الصراع و الت:المطلب الثاني

  :أثر األورو على الدوالر األمريكي-1

ورو سـوف يـؤثر علـى الـدوالر و يحـد مـن       ن كثير من الخبراء و المحللين يرون أن األإ       

  :العالمي في األجل الطويل، و ذلك من خالل مدخلين هما االقتصادهيمنته على 

  :التجـــارة الدولــــية* 

قيـام دول   بسـبب ورو في حركة التجارة الدوليـة سـيزداد، و ذلـك    ير األمن المرجح أن تأث       

ورو لتسـوية  ورو، و تصـديرها علـى أسـاس قبـول األ    اإلتحاد األوروبي بتسعير صادراتها بـاأل 

ثمنها بدال من الدوالر الذي كان يستخدم بين الدول األوروبية سـوف يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب      

يعتبـر اإلتحـاد األوربـي شـريكها التجـاري األول مثـل        ورو و خاصة من الدول التـي على األ

دول شرق أوروبا، الدول العربية و الدول اإلفريقية و غيرهـا، فـي نفـس الوقـت سـوف تـؤدي       

ورو لتسديد ثمن وارداتهـا مـن اإلتحـاد األوروبـي إلـى لجوئهـا إلـى        حاجة هذه الدول إلى األ

ورو، أو إلـى  بـاأل  احتياطـات إلـى تكـوين   ورو، أو تسعير صادراتها إلى اإلتحاد األوروبي بـاأل 

أو لتسـديد العجـز فـي موازينهـا      بالتزاماتهـا ورو من أجـل الوفـاء   الحصول على قروض باأل

  . التجارية، و هذا سوف يؤثر على موقف الدوالر كعملة لتسوية المعامالت التجارية الدولية
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كـة التجـارة الدوليـة، و    ورو سيؤثر علـى الـدوالر مـن خـالل حر    خبراء أن األالو يرى        

خاصة في مجال تجارة السـلع الصـناعية و ذلـك ألن دول اإلتحـاد األوروبـي تحتـل المركـز        

األول في تجارة هذه النوعية من السلع على المسـتوى العـالمي، أمـا بالنسـبة لحركـة التجـارة       

ـ         بب أن الدولية للمواد الخام فمن المتوقـع أن يضـل الـدوالر هـو المسـيطر عليهـا، و ذلـك بس

و المعـادن و القطـن و غيرهـا مـن      البتـرول  –معظم هذه المواد يتم تسعيرها بالدوالر أساسـا  

كما أن تسعير هذه المواد في الغالـب ال يـرتبط بالـدول المنتجـة لهـا بقـدر مـا         -المواد الخام 

الطلب العالميين، و سـوف يـدعم موقـف الـدوالر فـي تجـارة هـذه        ويرتبط بظروف العرض 

السلع سيطرة الشركات األمريكية دوليـة النشـاط علـى معظـم اسـتثمارات و تجـارة        النوعية من

   .و خاصة المرتبط منها بالنفط هذه المنتجات في السوق العالمي

  :الـــودائع و االستثمــارات* 

يتوقع أن تؤدي زيادة فرص النمو في ظـل الوحـدة النقديـة األوروبيـة إلـى زيـادة الثقـة              

ل المودعين و المستثمرين على حد سواء، وسوف يـؤدي ذلـك إلـى زيـادة حجـم      ورو من قبباأل

ورو، و ذلــك علــى حســاب الودائــع و االســتثمارات بالــدوالر الودائــع واالســتثمارات بــاأل

  .األمريكي

ورو و الــدوالر ســوف الدوليــة بواشــنطن يــرى أن كــل مــن األ االقتصــادياتفمعهــد      

فـي   االقتصـادية ليات المالية الدولية، أمـا معهـد البحـوث    من العم % 40  يستحوذان على حوالي

فـي   -ورو فـي حجـم الودائـع الماليـة العالميـة      بألمانيا، فيرى أن حصة أو نصيب األ" ميونيخ"

التـي كانـت تمثلهـا عمـالت      % 14بـدال مـن    % 30سوف يصل إلـى   -األجل الطويل دائما

ورو تكـون علـى حسـاب تراجـع حصـة      الدول األوروبية، و أن هذه الحصة التي سيكتسـبها األ 

  .%10الدوالر بنسبة 

باعتبار أن الواليات المتحدة األمريكية تعتبر أكبـر مصـدر و مسـتورد فـي العـالم، فـإن        و    

الدوالر األمريكي ال يزال يسيطر على حركة التجارة الدوليـة و يـتحكم فـي التمويـل الـدولي و      

إال أن هـذه  . الدوليـة  االحتياطـات بيـرة مـن   من ثم فالدوالر األمريكي يسـيطر علـى نسـبة ك   

ورو ثقـة المتعـاملين االقتصـاديين    بعـد اكتسـاب األ   -وروتدوم و ذلك ألن ظهور األ الوضعية لن
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يجعل من دول اإلتحاد األوروبي أكبر مصدر و مسـتورد فـي العـالم قبـل الواليـات المتحـدة        -

ورو كبيـرة بـاأل   باحتياطـات تفـاظ  بالتالي المنطق يستدعي فـي هـذا اإلطـار االح   واألمريكية، 

  98  .كعملة دولية جديدة، على حساب الدوالر األمريكي

   :األورو ينافس الدوالر- 2

ورو نجاحـات كبيـرة منـذ إصـداره فـى      سنوات على ميالده، حقـق األ  10بعد مرور نحو       

  :يليومن أهم هذه النجاحات ما . 1999عام 

 فـي  األوروبـي  المركـزي ، ونجـح البنـك   العـالمي تصاد االق فيترسيخ مكانته  فيورو نجح األ*

لهذه العملة الدولية، رغم تراجعهـا بشـكل ملحـوظ أمـام الـدوالر       النسبيالحفاظ على االستقرار 

  .بداية صدورها في

% 2.2حـدود   فـي الحفـاظ علـى معـدل تضـخم مناسـب       في األوروبي المركزينجح البنك *

، وذلـك  2009يونيـو   فـي % ووصل إلـى صـفر   2008حتى عام  1999سنويا خالل الفترة من 

لمنطقـة   المـالي تقلـيص العجـز    فـي ، ونجـح  1998إلـى   1989الفترة مـن   في% 3.3مقابل 

فقـط مـن النـاتج المحلـى     % 0.6الثمانينيات والتسعينيات ليصل إلـى نحـو    في% 4ورو من األ

  .2008عام  في اإلجمالي

، مثـل  العـالمي تعـرض لهـا االقتصـاد     التيتجاوز العديد من األزمات المالية  فيورو نجح األ*

الواليـات   فـي  العقـاري ، وأزمـة الـرهن   2001سـبتمبر   11صـاحبت أحـداث    التـي األزمة 

 2007 عـامي المتحدة، وتعايش مع االرتفـاع غيـر المسـبوق ألسـعار الـنفط العالميـة خـالل        

 .2008و

م إلــى 1999عــام % 18ورو مــن احتياطيــات العمــالت األجنبيــة مــن ارتفعــت حصــة األ*

أن هـذه النجاحـات    فـي وال شـك   .، وذلك على حساب تراجع حصة الدوالر2007عام % 26.4

 شـح ويعـزز مـن هـذا التر   . العـالم  فـي الرئيسـية   االحتيـاطي ورو بقوة ليصبح عملة ألترشح ا

 :مجموعة إضافية من العوامل، أهمها

                                                           
  .134بولويز عبد الوافي، مرجع سابق، ص 98
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ـ     15أصـبحت تضـم    التـي ورو حجم اقتصاد منطقة األ*  .ن التوسـع دولـة واتجاههـا لمزيـد م

أصبحت تضم بورصـة أوروبيـة موحـدة، وتضـم أكبـر       التيورو عمق أسواق المال بمنطقة األ*

  .العالم فيشركات المال والتأمين 

  .التجارة العالمية فيورو لمنطقة األ المتناميالنصيب *

ـ     فـي  األوروبـي  المركزييقوم به البنك  الذيالدور المتوازن * ورو، ألرسـم السياسـة النقديـة ل

العديـد مـن    العـالمي ورو والـدوالر ومـن ثـم االقتصـاد     عمل بنجاح علـى تجنيـب األ   لذيوا

ظـل   فـي قام به البنك لدعم الـدوالر، ومنعـه مـن التراجـع      الذياألزمات، وكان آخرها التدخل 

 .الواليات المتحدة األمريكية في العقاريمشكلة نقص السيولة المصاحبة ألزمة الرهن 

صـالح أغلـب دول    فـي ليسـا   يورو القـو األ أن الدوالر الضـعيف و  ومع ذلك، ال يمكن إغفال

ورو، وفـى مقدمـة   بدأت مخاوفها تتزايد بسبب ضـعف الـدوالر وقـوة األ    التي األوروبياالتحاد 

وقـد بـدا   . وروترحيبهـا بخفـض قيمـة األ    2008سـبتمبر   فـي أعلنـت   التيهذه الدول فرنسا 

ومـن األمثلـة   . ورو وضـعف الـدوالر  بقوة األ واضحا عدم ترحيب الشركات األوروبية الرئيسية

أعلنـت أن الـدوالر الضـعيف أصـبح يهـدد مسـتقبلها،        التيعلى ذلك شركة إيرباص األوروبية 

ورو مقابـل الـدوالر بعشـرة سـنتات، انخفضـت      وذلك ألن الشركة وجدت أنه كلمـا ارتفـع األ  

االحتياطيـات الدوليـة    ويضاف إلى ما سبق أن نصـيب الـدوالر مـن   . أرباحها بنحو مليار دوالر

العـالم تـتم    فـي مـن قيمـة مبـادالت األسـهم     % 86، وأن نحو %65و 60ال يزال يتراوح بين 

سـوف تجـد أنـه مـن      2000سـنتا عـام    86ورو بنحو اشترت األ التيكما أن الدول . بالدوالر

دوالر، وهـو مـا يصـعب عمليـة التحـول نحـو        1.5بنحـو   2008غير األنسب شراؤه عـام  

مـن  لـديها احتياطيـات    التـي الناحية الفعلية، ألن ذلك يعنى خسـارة كبيـرة للـدول     ورو مناأل

األجـل المنظـور،    فـي  بـاألورو هذا بجانب استبعاد تحول دول أوبك لتسـعير نفطهـا    . الدوالر

  99.هذا المجال فيتمارسها بعض دول المنظمة  التيرغم الضغوط 

  :  توقعات مستقبل الدوالر- 3

                                                           
ــي،    99 ــلبي عل ــاوري ش ــى  "مغ ــل انته ــدوالر   ه ــيادة ال ــد س ــي،  "عه ــرام الرقم ــو /1،األه  ،2009يولي

  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=95983&eid=312:المصدر
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، فـإن األرقـام التـي يصـدرها     2008-2007الدوالر خالل العامين الماضـيين رغم خسائر         

من جملـة احتياطيـات العمـالت األجنبيـة فـي دول      % 66صندوق النقد الدولي توضح أن نسبة 

ـ   %3بـالين اليابـاني، و  % 4بـاليورو، و  %25العالم ما تزال محفوظة بالدوالر، وذلك مقارنة بـ

ور هـذه األرقـام، فهنـاك المشـككون الـذين يعتقـدون أن       وحتى بعـد صـد  . بالجنيه اإلسترليني

ويسـتدل هـؤالء علـى حجـتهم     . الدوالر هذه المرة بدأ فعال يهتز إن لم نقل يفقد عرشه تـدريجيا 

بمجموعة من المؤشرات الهامة، من بينهـا أن عـددا مـن البنـوك المركزيـة حـول العـالم قـد         

، بحيـث انخفضـت قيمـة هـذه المشـتريات      خفض بالفعل مشترياته من سندات الخزانة األميركية

) بدايـة األزمـة الماليـة فـي الواليـات المتحـدة      ( 2007خالل األشهر الستة األولى مـن عـام   

ـ   كمـا أن عجـز   . مليـار دوالر  295بملياري دوالر فقط، بينما كانت قد ارتفعت في العام قبلـه بـ

ـ   % 6الحساب الجاري األميركي بلغ مع بداية األزمة  اتج المحلـي، وهـي أعلـى    مـن إجمـالي الن

أشـبه  (وبالمثـل، فقـد بلغـت االلتزامـات الخارجيـة      . نسبة يصلها في تاريخه علـى اإلطـالق  

ويعتقـد  . من إجمالي الناتج المحلـي، وهـو أيضـا رقـم قياسـي      %22للواليات المتحدة ) بالديون

أصحاب هذه النظرية أن هذه األرقام لـو تكـررت فـي السـنوات المقبلـة فـال شـك أن بعـض         

وبصـرف النظـر عمـا قالـه     . العمالت األخرى ستبدأ تنازع الدوالر فـي هيمنتـه علـى العـالم    

المعتمدة مـن قبـل صـندوق النقـد الـدولي منـذ       » وحدة حقوق السحب الخاصة«الصينيون بشأن 

فالعملـة التـي يلجـأ لهـا العـالم      . ، فإن العملة المرجحة لمنافسة الدوالر هـي األورو 1969عام 

طيه النقدي يجب أن تكون مستندة إلى اقتصـاد كبيـر، ولـه حصـة معتبـرة مـن       لالحتفاظ باحتيا

وبهـذا المقيـاس فاالقتصـاد األميركـي ال يـزال      . إجمالي الناتج التجاري والمـالي فـي العـالم   

لكن منطقة األورو ـ المتوسعة باسـتمرار ـ أصـبحت قريبـة جـدا منـه مـن حيـث          . مسيطرا

وأصـبحت أوروبـا   . تعادل تقريبـا مـع نظيـره األميركـي    الحجم، بل إن حجم التجارة األوروبية 

  .تكمل نصف تعامالتها التجارية بعملتها الجديدة، األورو

. باإلضافة إلى ذلك فإن األورو ليس عملة دولة بعينهـا، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للـدوالر            

ـ     . وقد يوفي ذلك بأحد الشروط الصينية ب أيضـا أن  غير أن عملـة العـالم لالحتيـاط النقـدي يج

وبهذا المقيـاس فـإن البورصـة األميركيـة متفوقـة كثيـرا       . تستند إلى سوق مالي كبير ومتطور

على البورصات األوروبية، ربما ألنهـا بورصـة واحـدة، بينمـا تتعـدد البورصـات األوروبيـة        
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أثـر ضـخم   ) األورو(لذا فقد كان لقيام عملـة موحـدة فـي أوروبـا     . بعدد بلدان االتحاد األوروبي

وهـذه هـي البدايـة فقـط،     . األوروبية ـ أو تقريبها إلى بعضـها الـبعض    تي توحيد االقتصادياف

فقيام العملة الموحدة تحت إمرة بنك مركزي واحد يـتحكم فـي سـعر الفائـدة سيسـهم دون شـك       

أضـف إلـى   . في تطور سوق مالية موحدة، تطرح فيها أسهم جميع الشـركات األوروبيـة العامـة   

في لالتحاد األوروبي الذي سـاهم أيضـا فـي تحويـل أوروبـا إلـى منطقـة        ذلك التوسع الجغرا

ويقـول بـاري   .تجارية ضخمة، بعدما كانت في الماضي أشبه بنـاد صـغير لبضـع دول متفرقـة    

إتشينغرين، المحاضر في جامعة كاليفورنيا، فـي دراسـة صـغيرة، إن سـيطرة أي عملـة علـى       

ويضـيف أن احتفـاظ الـدوالر بموقعـه     . لـك العملـة  العالم تتطلب أيضا ثقة المستهلكين في قيمة ت

. كعملة االحتياط النقدي عالميا سيتوقف على السياسات المالية، التـي سـتتبعها الواليـات المتحـدة    

فإذا استمر عجز الحساب الجاري مرتفعا لفتـرة مـن الـزمن، وإذا ظلـت االلتزامـات الخارجيـة       

حفظ احتياطاتهـا النقديـة بالـدوالر، ومـن     pتتصاعد، فإن الدول األخرى ستصبح غير راغبة في 

ثم فستنخفض قيمة الدوالر، األمر الذي سيؤدي بدوره إلـى ضـغوط تضـخمية ممـا سـيزيد مـن       

فهذه هي الدائرة الخبيثة التي قـد تفقـد الـدوالر عرشـه، ولـن      . نفور الدول عن العملة األميركية

 .يجدي وقتها رفع أسعار الفائدة لجذب المستثمرين

توضح دراسة أخرى، أعدها جيفري فرانكيل، األسـتاذ فـي جامعـة هارفـارد، أن هنـاك      و       

» التـأثير والتـأثر  «عامال إضافيا يلعب دورا في تحديد عملة االحتياط الدوليـة، وهـو مـا أسـماه     

أي أن السلطات النقدية في بلدان كثيرة تختـار العملـة المعينـة فقـط ألن بقيـة العـالم تختارهـا        

ويقـول فرانكيـل، إن األورو يمكـن أن يحـل     . يسهل على الجميع التعامـل عبرهـا  أيضا، وبذلك 

محل الدوالر ولكن ليس قريبا، مذكرا بأن الدوالر نفسه استغرق بضـعة عقـود لكـي يحـل محـل      

خـالل العشـرين سـنة المقبلـة     ) سـيناريوهين (ويحاول الكاتب وضع تصورين . الجنيه اإلسترليني

فـاألول يفتـرض أن تسـتمر العملـة األميركيـة      . لثاني لبقاء الدوالرـ األول النتصار األورو، وا

من قيمتها كل عام، مقابل سلة مـن العمـالت، فـي حـين يسـتمر األورو      % 3.6في خسارة نحو 

وهـذه األرقـام لـم يخترهـا     . سنويا مقابل السلة نفسها مـن العمـالت  % 4.6في الصعود بمعدل 

غيـر  . 2004و 2001التـي ظلـت سـائدة بـين عـامي       الكاتب عشوائيا، بل هي األرقام الحقيقية

أن هناك سيناريو ثالثا يطرحـه بـاري إتشـينغرين، مـن جامعـة كاليفورنيـا، وهـو أن تصـبح         

ـ   فمـع  . متعادلتين فـي اجتـذابهما الحتياطـات العـالم مـن النقـد       العملتان ـ الدوالر و األورو 
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، »العملـة المسـيطرة  «م عـن فكـرة   مرور الوقت وتمكن األورو من إثبات قيمته، قد يتخلى العـال 

ويقرر الكثيرون االحتفاظ باحتياطهم النقدي بعمالت أخرى، يثقون فـي أنهـا سـتحفظ لهـم قيمـة      

مـن  % 66وفي واقع األمـر فـإن هـذا الوضـع ماثـل حاليـا، إذ إن الـدوالر ينـال         . ثروتهم

سـبتان مـن   فـالمطلوب هـو أن تقتـرب الن   . منهـا % 25احتياطات العالم، بينمـا ينـال األورو   

100بعضهما بعضا ليتحقق السيناريو الثالث، وهو اقتسام العرش
.  

   تأثير العملتين على االقتصاد العالمي و االقتصاد الجزائري: المبحث الثالث

  آثار انخفاض الدوالر على االقتصاد العالمي و االقتصاد الجزائري:المطلب األول

 آثار انخفاض الدوالر على االقتصاد العالمي-1

كان النخفاض سعر الدوالر آثار سلبية على االقتصـاد فـي الـدول العربيـة علـى سـبيل                 

المثال ساهم في تراجع القوة الشرائية للدينار الكـويتي ممـا أدى إلـى ارتفـاع معـدالت التضـخم       

باإلضـافة إلـى   .هو ما حدث أيضا في اإلمارات، قطـر، السـعودية و سـلطنة عمـان     والمحلية ، 

لسلبية تراجـع االحتياطـات بالـدوالر ألن انخفاضـه يـؤثر علـى الـدول التـي لـديها          اآلثار ا

و بالتالي كـان رد فعـل عـدد مـن البلـدان إزاء انخفـاض قيمـة        . احتياطات ضخمة من الدوالر

الدوالر تقليل نسبة تواجـده فـي احتياطاتهـا حتـى أن حصـة العملـة األمريكيـة مـن مجمـل          

أدنى مسـتوياتها خـالل السـنوات األخيـرة بالمقابـل ارتفعـت        االحتياطات الدولية قد هبطت إلى

 ،حصة األورو من تلك االحتياطات و نصيب قليل لكل مـن الجنيـه اإلسـترليني و الـين اليابـاني     

كما اتسعت اآلثار السـلبية عالميـا ألن مكاسـب األورو أمـام الـدوالر يمكـن أن تعـوق النمـو         

 .االقتصادي بمنطقة األورو 

تجـاوز   الـذي انت دول أوروبا تستفيد من تراجع الدوالر فـي خفـض كلفـة الـنفط     إذا كف       

وكذلك بالنسبة ألسعار مـا تسـتورده مـن معـادن، فإنـه       2007دوالرا للبرميل في سبتمبر الثمانين

.    يؤثر سلبيا علـى صـادراتها التـي تصـبح أعلـى سـعرا عنـد دخولهـا األسـواق األميركيـة          

مـن  % 50مثل ألمانيا التـي تصـل نسـبة صـادراتها إلـى حـوالي        ويزداد األثر السلبي في بلد
                                                           

، الشـرق األوسـط   "؟"حـدة حقـوق السـحب الخاصـة    و-ما هو مستقبل الدوالر في ظل منافسة اليـورو "محمد أبو حسبو، 100
  .11177، العدد 2009يوليو /5،جريدة العرب الدولية،
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العديد من الشـركات األوروبيـة الكبـرى مثـل بـى إم       األمر ودفع هذا   .ناتجها المحلي اإلجمالي

إلـى اتخـاذ أسـاليب للحمايـة مـن تقلبـات أسـعار        و غيرها من الشركات  ،وفولكسفاغن ،دبليو

هكذا يظل الـدوالر مـؤثرا باألسـواق الدوليـة خاصـة      .الصرف بإنشاء مصانع إنتاجية حول العالم

مـن مبـادالت سـعر الصـرف كمـا أن نصـف       % 80وأنه يمثل نحو ثلثي االحتياطيات الدولية و

  101.الصادرات العالمية يتم دفع قيمتها بالدوالر

تدل كل المؤشرات االقتصادية على أن أثر انخفـاض الـدوالر علـى الـدول النفطيـة هـو             

يتمثل أوال في انخفاض القيمـة الحقيقـة للـدخل النفطـي بنسـب تعـادل انخفـاض        . أثر مزدوج

الدوالر، فكل ما حققته الدول النفطية من أرباح من جـراء ارتفـاع أسـعار الـنفط  ذهـب أغلبـه       

في جيوب الدول الصناعية التي اشترت النفط بعمالت قويـة مسـتفيدة مـن الضـعف فـي سـعر       

قيمة الواردات مـن خـارج منطقـة الـدوالر، حيـث يتوجـب        صرف الدوالر، و ثانيا هو ارتفاع

على الدول النفطية شراء الكثير من السلع مـن الـدول ذات العمـالت القويـة، ممـا يـؤدي إلـى        

 102.زيادة معدل التضخم نسبيا

  :اض الدوالر على االقتصاد الجزائريانخف آثار–2

يرى الخبراء أن انخفـاض قيمـة الـدوالر يتسـبب فـي خسـارة بالنسـبة إلـى االقتصـاد               

الجزائري وفي ارتفاع أسعار ال يمكن تفاديه لعدة مـواد اسـتهالكية وبضـائع وتجهيـزات ومـواد      

ض العملـة األمريكيـة علـى    وقـد أثّـر انخفـا    "التضخّم المسـتورد "أولية، وهذا ما يمكن تسميته 

فـي شـكل سـندات     المـودع القيمة التجارية لواردات الجزائر والقيمة الحقيقية الحتياطي الصـرف  

  ·103الخزينة األمريكية

وسعر الفائدة على االحتياطي الجزائري في سـندات الخزينـة األمريكيـة سـيكون أقـل مـن            

ئـدة ترتفـع الـديون الجديـدة ، بينمـا      سعر الفائدة في السوق، حيـث كلمـا ارتفعـت أسـعار الفا    

                                                           
ــولي،  101 ــدوح ال ــالمي " مم ــاد الع ــى االقتص ــدوالر عل ــاض ال ــار انخف ــة،"أث ــدر ،28/10/2007 ، المعرف  :المص

.C90CDE734DCE.htm-8878-4D50-069D-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/995C1CFE  
، الحـوار المتمـدن، العـدد    "متى تتحـرر الـدول النفطيـة مـن عقـد االرتبـاط بالـدوالر        "  غسان عبد الهادي إبراهيم، 102

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45419.:المصدر،13/09/2005، 1316
: المصدر، 2011/ 15/01، أخبار اليوم، "االقتصاد الجزائري تأثر بتذبذب سوق النقد الدولي " ه ،.ف 103

.dz.com/ar-http://www.akhbarelyoum 
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علـى شـكل سـندات خزينـة     ) 2011(مليـار دوالر   43االحتياطي الجزائري الذي يبلـغ حاليـا   

سوف يكون سعر قديم و هو أقل من السعر الجديد، األمـر الـذي يـؤدي إلـى خسـارة الخزينـة       

   104.الجزائرية النسبة بين فارق الفائدة في السعر القديم و السعر الجديد

تسـبب فـي ازديـاد     2006و 2002 مقارنة باألورو ما بـين   %33 إن تراجع قيمة الدوالر بنسبة

  105.%14.4 كلفة الواردات الكلية بنسبة

  أثار األورو على االقتصاد العالمي و االقتصاد الجزائري: المطلب الثاني 

  :آثار األورو على االقتصاد العالمي -1

النظـام االقتصـادي والنقـدي الـدولي فـي       علـى رو واأل انعكاسـات لقد ظهرت وتركـزت       

 :المجاالت التالية

ورو بالـدور الرئيسـي فـي تسـعير التبـادل التجـاري العـالمي ،        قام الدوالر قبيل ظهور األ-1

%  15,3مقابـل   من التجـارة العالميـة مسـعرة بالـدوالر    %  47,6نسبة  1995سنة سجل حيث 

بالجنيـه اإلسـترليني، وكـان    %  5,7الفرنسـي و   بالفرنـك %  6,3بالين و %  4,8و،  بالمارك

من إجمالي التداول الفوري يتم بالـدوالر والـذي يبلـغ حجمـه اليـومي بحـدود       %  72ما يقارب

 30هو البـديل لعمـالت دول االتحـاد، فهـذا يعنـي أن       األورووباعتبار أن . مليار دوالر 1200

ة البينيـة فـي دول االتحـاد هـي اآلن     ورو، وأن كل التجـار من صادرات العالم تقوم اآلن باأل% 

ن حجـم  أمن التجارة الخارجيـة لـدول اإلتحـاد ، خاصـة و    %  60ورو أي ما يعادل مسعرة باأل

األخـرى قـد    العـالم لدول اإلتحـاد األوروبـي مـع دول    ) واردات+صادرات (التجارة الخارجية 

حـرز تقـدما خـارج االتحـاد     أ األوروفاقت مثيلتها للواليات المتحدة األمريكية ، وهـذا يعنـي أن   

نظرا للوزن الذي يملكه اإلتحاد فـي االقتصـاد العـالمي، زيـادة علـى إحاللـه محـل الفرنـك         

الفرنسي كعملة تسعير ودفع واحتياط في غرب وشـمال ووسـط إفريقيـا، وحـل محـل المـارك       

                                                           
 104 economy/2011/07/20/130097.html-and-http://www.islammemo.cc/culture  

 :المصـدر ،25/11/2007، مغاربيـة ، الجزائـر،   "تراجع قيمة الدوالر قـد تـؤثر فـي االقتصـاد الجزائـري     "فلو، آليث  105
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2007/11/25/f

.01-eature  
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 والوسطى التـي كانـت تـربط عمالتهـا بالمـارك، خاصـة وأن       األلماني في دول أوروبا الشرقية

عشر دول منها هي اآلن ضمن دول االتحاد، كما أن دول حوض المتوسـط التـي تـرتبط أغلبهـا     

ورو بنسـب عاليـة كعملـة دفـع وتسـعير      باتفاقيات الشراكة األوروبيـة المتوسـطية تعتمـد األ   

وسيتم الحقا تفكيك العالقة بين الدوالر وتسعير الـنفط فـي السـوق األوروبيـة علـى      . واحتياطي

تراجع دور الدوالر كعملة احتياط ووسـيلة تبـادل وتسـعير فـي التجـارة العالميـة        كما أن. األقل

  .أدى إلى تقليل الطلب عليه وبالتالي انخفاض قيمته

تحتفظ البنوك المركزية باحتياطي في العمالت األخـرى القابلـة للتحويـل لتـدخل فـي سـوق       -2

لقـد كـان   . االحتياطيـات  الصرف، ويلعب حجم االستيراد دورا مهما فـي تحديـد الحاجـة إلـى    

مـن  %  60الدوالر يشكل طيلة العقود السابقة أهم عملة احتياط فـي البنـوك المركزيـة، فحـوالي     

 6بالجنيـه اإلسـترليني و   %  3.6و ،بالمـارك %  15.3احتياطيات العالم كانت بالـدوالر مقابـل   

ى إلـى اعتمـاده   مسـتقرة أد  كعملـة ورو ولكن بعد ظهـور األ . بالفرنك الفرنسي% 1.9وبالين % 

كمستودع للقيمة ، وأصبح عملة احتياط في المصارف المركزيـة لـدول العـالم، وبالتـالي منافسـا      

أصـبح وسـيلة لعقـد الصـفقات      األوروزيادة علـى كـون   . قويا للدوالر في االحتياطيات العالمية

اد فـي وزنـه   التجارية بين االتحاد األوروبي ودول العالم ووسيلة لتقديم القـروض والمـنح ممـا ز   

الزيـادة فـي    كيفيـة كعملة احتياط على حساب الدوالر والين وأصبحت غالبية الـدول تفكـر فـي    

وقامـت الـدول   . سـعر صـرف الـدوالر    انخفـاض ورو تجنبا لمنعكسـات  ألا مننسب االحتياط 

  .بيع جزء كبير من احتياطياتها بالدوالر مما ساهم في انخفاض قيمتهباألوروبية 

لـة المحـافظ االسـتثمارية وعملـة التعامـل الرئيسـية فـي سـوق المـال          ورو عمألأصبح ا-3

األوروبية بدال من العمالت األوروبية والدوالر، وبالتـالي أصـبح عملـة البورصـات األوروبيـة،      

خاصة وأن اندماج األسواق المالية األوروبيـة سـاعد فـي تخفـيض تكـاليف الصـفقات الماليـة        

  .األوروة عرض األصول المقومة والحد من تعدد أسعار الفائدة وزياد

ورو منافسا قويا للدوالر، وستزداد حـدة المنافسـة بعـد تحـول العديـد مـن الـدول        لقد أصبح األ

ورو واالعتماد عليـه فـي احتياطياتهـا ممـا أحـدث وسـيحدث عـدم        األالمصدرة للنفط للتسعير ب

خارجيـة بعملتهـا المحليـة    استطاعة الواليات المتحدة األمريكية تسديد كل ديونهـا ومـدفوعاتها ال  
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مما يجعلها تواجـه مشـكلة تمويـل كبيـرة، األمـر الـذي ترفضـه الـدوائر الماليـة والنقديـة           ،

  106.األمريكية والسياسية

  

  :آثار األورو على االقتصاد الجزائري -2

ـ   تعتبر الجزائر آخر البلدان غير األوروبية التي      ن لهـا تعـامالت كبيـرة مـع     ويـرجح أن يك

أن رهانـات كبيـرة تترصـد الجزائـر بتكـريس السـوق        االقتصـاديون و يرى  ،تقبالًمس واألور

بـين   االنسـجام خاصة فـي ظـل عـدم     ،باإلضافة إلى سوق العمل و اإلنتاج الوطني،االستهالكية

و بين الدول السائرة فـي طريـق النمـو يعـززه عـدم      ،األوروالتدفق النقدي و التجاري بين دول 

 االقتصـاد فـي  "العملـة النافـذة  " ال يـزال يلعـب دور   لـدوالر الـذي  توازن نقدي فرضه هيمنة ا

تشـكل   حيـث العالمي بوجوده في جزء كبير من الصادرات المواد األولية و هو وضـع الجزائـر   

 .المحروقات نسبة كبيرة من صادراتها

 :الرهان األول

سـهيالت  أشـياء كثيـرة بـالنظر إلـى الت     سيكسـبون فيما يخص المسـتثمرين الجزائـريين         

عملـة موحـدة سـيغني البنـك عـن       12، تعويض البنـك ب  المصرفية التي ستأتي بها هذه العملة

العديد من التعقيدات التي يفرضها النظام القديم ،و ينعكس ذلـك علـى نوعيـة الخـدمات المقدمـة      

أيضا من طرف البنوك، كما أنه بدل أن يستبدل المتعامـل العديـد مـن العمـالت سـتكون عملـة       

أيضا المنافسة ستكون أكثر شفافية مما كانـت عليـه سـابقا و المحـيط االقتصـادي بعـد       . واحدة

وحدة العملة يكون أنسب للجزائر للتحضير خاصـة التفاقيـات الشـراكة مـع المنظمـة العالميـة       

  .للتجارة

  

 

                                                           
106 .tartimes.com/f.aspx?t=8700111http://www.s  
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 :الرهان الثاني

مريكـي بقـوة   الجزائري يتمثل فـي حضـور الـدوالر األ    لالقتصادتأتي أكبر الرهانات بالنسبة     

حيث تـتم كلهـا بهـذه العملـة فـي وقـت ال يتجـاوزه         "التصدير خاصة" في العالقات التجارية

عضـو بــالمجلس  "مقيــدش" و يــرى السـيد  ،50 %االسـتيراد فـي عمليــات   األورو نصـيب  

نحـو مقاربـة الـرقم إلـى األعلـى لتسـهيل        األورو  دولأنه بعد توجه  (االجتماعيو االقتصادي

الجزائـري و ذلـك بتـأثيره مباشـرة علـى       االقتصادية قد يكون له أثر سلبي على العمليات الحساب

 .)مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع األسعار في األسواق الوطنية ،االستيرادأسعار 

 االقتصـاديين قـد تسـمح للمتعـاملين      ،وسيلة جد قويـة  األورو كما يعتبر في نفس الوقت أن     

يخص صـادرات الجزائـر مـن الطاقـة إلـى أوروبـا فمـع توحيـد         أما فيما  ،من الشراء أحسن

 .للبيع بنفس السعر لمسافات متباعدة مع تحملها الفارق ستضطر،العملة

 :الرهان الثالث

حيـث أن التحـدي بالنسـبة لألوروبيـين علـى       الدوالر على األسـواق  ألورووهو صراع ا     

ـ   ألوروهو جعل ا ،المدى الطويل لكـي   ،ال بالنسـبة للـدوالر األمريكـي   عملة نافذة كما هـو الح

ومـن ثـم    ،تصبح عملة دفع و وسيلة احتياط و لكي تصـبح كـذلك عملـة يبـرم بهـا الصـفقات      

عملة دولية موازية للـدوالر و يكـون ارتبـاط العمـالت األجنبيـة للـدول الناميـة         األوروصبح ي

و فـي مقـدمتها    ،كما يكون أثـره فـي االنـدماج التجـاري و المـالي لهـذه الـدول       ،بهذه العملة

و كحـال العديـد مـن     ،بالمقابل يزول الخطر عن هذه الدول السائرة فـي طريـق النمـو    ،الجزائر

كمـا ال يمكـن حصـر هـذه      ،الدول ستكون الجزائر تابعة و خاضعة للسياسة النقدية لهـذه الـدول  

  107.الجزائري االقتصادالتبعية في النتائج الوخيمة على 

    

                                                           
-http://somame.maktoobblog.com/835292/%D8%A8%D8%B9%D8%B6

107.%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/ 
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  :ثخاتمة الفصل الثال

إن اتساع استخدام األورو له فوائد عديـدة للـدول التـي تتعامـل بـه خاصـة دول منطقـة              

األورو، و يمتد تأثيره إلى االقتصاد العالمي من خالل دوره فـي زيـادة السـيولة النقديـة الدوليـة      

و مما يجعل كلفة االقتراض بـه منخفضـة، و يـؤدي إلـى زيـادة فـرص االسـتثمار و النمـو         

ي، و يعزز الثقة باألورو كعملة دوليـة مسـتقرة تقـف فـي مركـز المنافسـة للـدوالر        االقتصاد

األمريكي،و ربما مهددة للميزة التـي انفـردت بهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة و احتكرتهـا        

لسنوات عديدة، و هي كونهـا المصـرف لجميـع دول العـالم باعتبـار أن الـدوالر هـو عملـة         

ية، األمر الذي سيفضـي إلـى انخفـاض الطلـب علـى الـدوالر ممـا        االحتياطات الدولية الرئيس

يجعل الواليات المتحدة غير قادرة على تغطية العجز فـي ميـزان مـدفوعاتها باإلصـدار النقـدي      

  .فتضطر إلى المديونية

وعموما فالثابت أن التجارة بين االتحاد األوروبي و الـدول الناميـة كبيـرة جـدا، و بالنسـبة           

مـرا منتظـرا نظـرا للعالقـات     أرب العربي فإن إدخال األورو كعملة فـوترة سـيكون   لدول المغ

االقتصادية التي تربط االتحاد األوروبـي بـدول شـمال إفريقيـا، حيـث يصـل حجـم التجـارة         

، و الجزائـر بـنفس   % 60الخارجية للمغرب العربي مع المجموعة األوروبيـة إلـى أكثـر مـن     

ألورو سـيفرض نفسـه كعملـة فـوترة فـي المبـادالت التجاريـة        النسبة تقريبا، و بالتالي فـإن ا 

  .    و سيهدد حتى الدوالر في فوترة المحروقات التي ظلت حكرا على الدوالر، العالمية
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  :قدمة الفصل الرابعم

إن أحد األنشطة األساسية ألي علم هو االختبـار المـنظم للنظريـة فـي مواجهـة الواقـع،               

فضال عـن ذلـك فـإن مـن أكثـر التطـورات فـي        . علم االقتصاد ليس استثناء من هذه القاعدةو

االقتصاد في الحقبة الحديثة هو التأكيد المتزايد علـى تطـوير الطـرق اإلحصـائية و اسـتخدامها      

و يعبر، عـادة عـن تلـك العالقـات النظريـة بـين المتغيـرات        . مشكالت االقتصاديةفي تحليل ال

لكن إلعطاء هذه العالقات مضـمونا عمليـا فقـد تزايـد اسـتخدام       االقتصادية في شكل رياضي، و

االقتصاديين لطرق التحليل اإلحصائي بهـدف اختبـار الفرضـيات الخاصـة بهـذه العالقـات، و       

هـذا  . ستخدام هذه التقديرات لعمل تنبـؤات كميـة للظـواهر االقتصـادية    تقدير أحجامها الفعلية و ا

  .  النوع من التحليل هو ما يسمى باالقتصاد القياسي

وقد تعددت الطرق المستعملة لتقدير معـادالت نمـاذج االنحـدار و فـي أواخـر الثمانينـات            

قـدير نمـاذج االنحـدار    ظهرت طريقة التكامل المتزامن و أصبحت األكثر شـيوعا و اسـتعماال لت  

كونها تأخذ االتجاه العشوائي للسالسل الزمنية المدروسة فـي الحسـبان ممـا يجنبنـا الوقـوع فـي       

 .االنحدار الزائف

ففي هذا الفصل حاولنا تطبيق طريقة التكامل المتزامن الختبـار وجـود عالقـة فـي المـدى             

يـزان التجـاري للجزائـر خـالل     الطويل بين سعر الصرف الـدوالر  األمريكـي و رصـيد الم   

، وكذلك اختبار وجود عالقة فـي المـدى الطويـل بـين سـعر      2010ديسمبر  –2000الفترة ماي 

صرف األورو و رصيد  الميزان التجاري الجزائري  خـالل نفـس الفتـرة، مـن أجـل معرفـة       

و و مدى تأثر الميزان التجاري بتغير سـعر صـرف الـدينار الجزائـري بالنسـبة  لعملتـي األور      

 . الدوالر األمريكي

خالل هذا الفصل تطرقنا إلى السالسـل الزمنيـة و أدبيـات التكامـل المتـزامن ثـم نمـوذج             

تصحيح الخطأ، و اختبارات السببية، ثم اختبرنا إمكانية وجود العالقـة فـي المـدى الطويـل بـين      

ـ     ة و ذلـك باسـتعمال   المتغيرات، و قمنا بإجراء اختبارات السببية بـين المتغيـرات محـل الدراس

  .EVIEWSبرنامج 
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  السالسل الزمنية: المبحث األول

  ماهية االقتصاد القياسي و ماهية السالسل الزمنية: المطلب األول 

  ؟)Econometrics( االقتصاد القياسي ماهية-1

  :مفهوم االقتصاد القياسي 

 : ECONO  مكونــة مــن مقطعــين (ECONOMETRICS)  قياســي كلمــة اقتصــاد       

108مشتقة من كلمة قياس:  METRICS  مشتقة من اقتصاد و
.  

) الكمـي (أسلوب من أساليب التحليل االقتصـادي يهـتم بالتقـدير العـددي    ":يمكن تعريفه أيضا بأنه

للعالقات بين المتغيرات االقتصادية معتمدا فـي ذلـك علـى النظريـة االقتصـادية و الرياضـيات       

ار الفروض و التقـدير و مـن ثـم التنبـؤ بـالظواهر      واإلحصاء، للوصول إلى هدفه الخاص باختب

  109" .االقتصادية

يهــتم بقيــاس وتحليــل العالقــات  حــد فــروع علــم االقتصــاد ،أواالقتصــاد القياســي هــو  

ــة االقتصــادية االقتصــادية األســاليب  و المعــادالت الرياضــية ،مســتخدما فــي ذلــك النظري

 110 .اإلحصائية

  :أنواع االقتصاد القياسي

  :القتصاد القياسي يمكن أن يقسم إلى فئتينعموما فإن ا

ــوير :)Theoretical Econometricts(االقتصــاد القياســي النظــري-1 ــتم بتط يه

الطرق المالئمة لقياس العالقات االقتصادية المحددة بواسـطة نمـاذج االقتصـاد القياسـي، و فـي      

                                                           
108http://www.drabid.net/view_pages.php?do=view&ids=22. 

،الطبعـة العربيـة ، دار اليـازوري العلميـة للنشـر و التوزيـع،       "االقتصـاد القياسـي  " حسين بخيت، سـحر فـتح اهللا،    109
  .18ص  ،2007األردن، 

110http://www.drabid.net/econmetriclec1.htm. 
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ــد   ــإن االقتصــاد القياســي يعتم ــار ف ــى اإلحصــاء الريبهــذا االعتب ــر عل اضــي نحــو كبي

)Mathematical Statistic.(  

ــي -2 ــي التطبيق ــاد القياس ــتعمل  :)Applied Econometrics(االقتص ــه نس و في

أدوات االقتصاد القياسي النظري لدراسة حقول خاصة في االقتصـاد مثـل دالـة اإلنتـاج، و دالـة      

  111.الخ.......االستهالك و دالة االستثمار، و دوال العرض و الطلب

  :قياسيوظائف االقتصاد ال

  :لالقتصاد القياسي وظيفتين رئيسيتين و هما 

  .توفير األساليب التي يمكن على أساسها قبول أو رفض النظريات االقتصادية-1

توفير تقدير كمي للقيم التـي تقـيس العالقـات االقتصـادية و قوانينهـا، و التنبـؤ بسـلوكياتها        -2

  112).كميا(المستقبلية 

  ماهية السالسل الزمنية-2

  :عريف السلسلة الزمنيةت) 2-1

هي مجموعة من القيم الخاصة بمؤشر مـا مـأخوذة خـالل فتـرات زمنيـة متتاليـة و هـي             

مـن حـدود السلسـلة الزمنيـة يتشـكل       )Yt() حد(كل قيمة . تعكس تطور ذلك المؤشر عبر الزمن

حا نتيجة لتفاعل عدد كبير من العوامل المؤثرة فـي الظـاهرة المدروسـة و التـي يمكـن اصـطال      

  :تقسيمها إلى أربع مجموعات

  .العوامل التي يؤدي تفاعلها إلى تكوين االتجاه العام لمسار تطور السلسلة - 1  

                                                           
، الطبعــة األولـى، مؤسســة الــوراق للنشــر و  "مقدمــة فـي االقتصــاد القياســي "محمــد صـالح تركــي القريشــي،   111

  .38،ص 2004التوزيع،األردن، 

، "االقتصـاد القياسـي التحليلـي   أساسـيات  "، صائب جواد ابراهيم جواد، وليد اسـماعيل سـيفو، فيصـل مفتـاح شـلوف      112
  .30، ص2006األردن،  األهلية للنشر و التوزيع، الطبعة العربية األولى،

  



  الدراسة القياسية                                                 :                                              الفصل الرابع 

145 
 

  .العوامل التي تنشأ عنها التقلبات الموسمية في السلسلة -2  

  .                                       العوامل التي تؤدي إلى تكوين التقلبات الدورية-3

  113.لعوامل ذات التأثير العشوائي على قيم السلسلة ا-4  

  أنواع السالسل الزمنية و خصائصها)2-2

   :السلسلة الزمنية المستقرة) 2-2-1

تعرف السلسلة الزمنية المستقرة بالسلسلة الزمنيـة التـي ال تتغيـر مسـتوياتها عبـر الـزمن،           

سـطها الحسـابي وتباينهـا ثابـت     والتـي يكـون متو   ،أي عدم وجود اتجاه عام وال مركبة فصلية

  114.عبر الزمن

  ):الساكنة ( خصائص السلسلة الزمنية المستقرة ) 2-2-2

  :تعتبر سلسلة زمنية ما ساكنة إذا توفرت على الخصائص التالية

 μ=) E(Yt.    ثبات متوسط القيم عبر الزمن-1

2. ثبات التباين عبر الزمن -2
E(Yt-μ)

2
=δ =Yt)  Var( 

بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمـدا علـى الفجـوة الزمنيـة      )Covariance( رأن يكون التغاي-3

  115.بين القيمتين و ليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب عنده التغاير

 

                                                           
، ص 2007، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر     "االقتصـاد القياسـي دروس و مسـائل محلولـة    " مكيد علـي،   113
279.  

  
مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة     ( ،"العـالمي حالـة الجزائـر   تقلبات الدوالر و أثرها علـى االقتصـاد   "بولويز عبد الوافي ، 114

  .176، ص2010جامعة مستغانم،  ،)الماجستير في العلوم التجارية غير منشورة 
  

  .614، ص مرجع سابق عطية،عبد القادر محمد عبد القادر   115
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  :السلسلة الزمنية غير المستقرة) 2-2-3

ـ            ذا السالسل الزمنية غير المستقرة هي تلك السالسـل الزمنيـة ذات االتجـاه العـام، و فـي ه

  :المستقرةاإلطار يمكن التمييز بين نوعين من السالسل الزمنية غير 

فـي هـذا النـوع مـن      ،TS ) (Trend Stationaryسالسل زمنية غير مسـتقرة مـن النـوع    *

   Transitoireيكون عابرا  tفإن أي صدمة في اللحظة  الزمنية،السالسل 

يعتبـر هـذا النـوع     )DS )Difference Stationaryسالسل زمنية غير مسـتقرة مـن النـوع    *

حيـث يكـون أثـر الصـدمة فـي لحظـة        ،)TS(من السالسل أكثر انتشارا مقارنة بـالنوع األول  

و تسـتعمل عـادة طريقـة الفـروق      الزمنيـة، معينة له انعكاس مستمر و متناقص على السلسـلة  

filtre au différence 116.من أجل إرجاعها مستقرة 

  ":  TS "Trend Stationaryالمسار ) 3-1 -2-2 

تكـون فيـه   " Déterministe" وهو يمثـل عـدم االسـتقرارية مـن نـوع االتجـاه المحـدد            

 :السالسل الزمنية غير المستقرة متكونة من مركبتين على الشكل التالي

 )21..................( Xt=ft +εt 

  .هي دالة خطية محددة بداللة الزمن ftحيث أن 

  εt:مســار احتمــالي مســتقر هــو متغيــر عشــوائي يمثــلun processus stochastique 

stationnaire  و هو يمثل الخطأ أو الضجيج األبيض "le bruit blanc ."   

هو مسار غير مسـتقر و ال يحقـق الخصـائص اإلحصـائية لالسـتقرار، ألن متوسـط        TSالمسار

  t(.117(مرتبط بالزمن E(Yt)القيم 

                                                           
  . 177بولويز عبد الوافي، مرجع سابق، ص 116

  .197موري سمية، مرجع سابق، ص 117
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  "DS "Differency Stationaryالمسار  )3-2 -2-2

  :تسمى هذه السالسل بسالسل المسار االحتمالي أو العشوائي و يكتب على الشكل التالي

  )22.................( Yt=Yt-1+ εt  

الـذي يتميـز باالتجـاه المحـدد، فالمسـار العشـوائي يوضـح لنـا أن           TSو على عكس المسار

، )εt(اتجـاه الصـدمة    و يتبـع ) Yt-1(يبـدأ عنـد توقـف مسـار      (t)عند لحظة زمنية   Ytمسار

عالقـة االتجـاه غيـر     DSتمثل الضجيج أو الخطأ األبـيض، و تكـون فـي مسـار      )εt(بحيث 

واضحة أي غير أكيدة حيث أن أي صدمة غير متوقعة في لحظة مـن الـزمن تـؤثر فـي مسـار      

االتجاه في المستقبل، وبعبارة أخرى أي صدمة عابرة في لحظة ما لهـا أثـر دائـم علـى مسـتوى      

  118.ار بما أن المسار ال يعود إلى حالته األولى بسبب الصدمةالمس

  تكامل السالسل الزمنية و استقرارية السالسل الزمنية:   المطلب الثاني

 تكامل السالسل الزمنية-1

  :الزمنية مفهوم تكامل السلسلة-1-1

يقـال  مستقرا في صـورته قبـل إجـراء أي تعـديالت عليـه       )Yt (إذا كان هناك متغير ما      

، و إذا كان هـذا المتغيـر غيـر مسـتقر فـي      I)0       (Ytعنه أنه متكامل من الرتبة صفر أي 

  : صورته األصلية و أصبح مستقرا بعد الحصول على الفروق األولى

     (23)....................    Yt= Yt- Yt-1 ∆  

 I(1)  Yt        : يقال أنه متكامل من الرتبة األولى أي أن

مسـتقرة بعـد الحصـول     )Yt (عام إذا أصبحت السلسلة الزمنيـة الخاصـة بمتغيـر مـا      و بوجه

   :أي أن )d( يقال أن هذه السلسلة متكاملة من الرتبة   dعلى عدد من الفروق يساوي 

                                                           
  .198جع سابق، صموري سمية، مر  118
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I(d)      Yt     

  : بعض الخصائص المتعلقة بتكامل السلسلة الزمنية) 1-2

  :رتبة تكامل كل واحد منهما كما يلي كانت و ) Xt و  Yt(إذا كان هناك متغيرات -1

                                                )I(0          Xt    

                                          I(1) Yt  

  : التي تشير إلى مجموعهما تكون متكاملة من الرتبة األولى ، أي أن  Ztفإن السلسلة 

 Zt₌ Yt  +  Xt   I(1)           

ال يؤثر إضافة حد ثابت أو ضربه في سلسلة زمنية متكاملـة  علـى رتبـة تكاملهـا، إذا كـان      -2

a    وb    ثوابت و)I(d    Xt  فإن:  

   )I(d  Tt=(a+bXt)                  

متكاملتين من رتبة واحدة الحصـول علـى سلسـلة جديـدة متكاملـة       يترتب على طرح سلسلتين-3

 :الرتبة، إذا كانمن نفس 

                    a  ثابت  

               Yt           )I(d  Xt )                       a -Yt=(            I(d)      t 

   

 I(d)              Xt                                    

  

ن كـل منهمـا متكامـل مـن الدرجـة      ، و كـا ) Xtو  Yt( إذا قمنا بتقدير عالقة بين متغيـرين  * 

األولى نحصل على بواقي متكاملة من الرتبة األولـى أيضـا، و هـو مـا يعنـي أن المتغيـرين ال       

  .يتصفان بخاصية التكامل المتزامن
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   :أي إذا كان

 )1I(  Xt   

 )1I(              Yt  

  1I(           εt(مع        εt Xt a+b = Yt+ فإن       

يعني أنه حتى إذا كان هناك سلسلتين متكاملتين مـن نفـس الرتبـة كـل علـى حـدة،        و لعل هذا  

  .فليس هناك ما يضمن بأنهما يتصفان بخاصية التكامل المتزامن

يقـيس انحـراف العالقـة    ) εt(و يالحظ في هذه الحالة أن الحد العشـوائي متمـثال فـي البـواقي    

  .األجل الطويلالمقدرة في األجل القصير عن اتجاهها التوازني في 

و مما سبق نجد أن التكامل المتزامن هو التعبير اإلحصائي لعالقـة التـوازن طويلـة األجـل، فلـو      

أن هناك متغيران يتصفان بخاصية التكامل المتزامن فإن العالقـة بينهمـا تكـون متجهـة لوضـع      

ـ      ي األجـل  التوازن في األجل الطويل، بالرغم من إمكانية  وجود انحرافـات عـن هـذا االتجـاه ف

  :القصير، وتنعكس هذه االنحرافات كما قلنا في البواقي المتمثلة في

εt= Yt-a-b Xt 

للصـفر، و يكـون فـي    ) εt(ووفقا لهذا النظام فإن النظام يكون في وضع تـوازن عنـدما تـؤول    

  119.عن الصفر) εt(حالة عدم توازن عندما تختلف 

  :اختبارات استقرارية السالسل الزمنية -2

سة االستقرارية للسالسل الزمنية من الشـروط المهمـة للتكامـل المتـزامن ألن غيابهـا      تعتبر درا

يسبب عدة مشاكل قياسية ، و تكمن أهميتها في التحقق مـن اسـتقرار أو عـدم اسـتقرار السلسـلة      

، و تعـد  DS، أو مـن  TSالزمنية ، ومعرفة نوعية عـدم االسـتقرار مـا إذا كـان مـن النـوع       

                                                           
حالـة الجزائـر،   : إدارة سعر الصـرف و نظريـة تعـادل القـدرة الشـرائية دراسـة قياسـية       " بن مصطفى عبد القادر،  119

، 2010، جامعـة تلمسـان،   )رسالة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي العلـوم االقتصـادية غيـر منشـورة         (، "تونس، المغرب
  .176ص
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كفيلة بإجراء اختبـارات االسـتقرارية، و نقـوم بهـذه العمليـة مـن أجـل        اختبارات جذر الوحدة 

تفادي االنحدار الزائف، و النتائج المضللة، و يجـب أن تكـون السالسـل الزمنيـة  مسـتقرة مـن       

عد هذا أحد الشروط الضـرورية للقيـام باختبـار التكامـل المشـترك و إال فلـن       نفس الدرجة، و ي

 .ت في المدى الطويلتكون هناك عالقة بين المتغيرا

  The unit root test of stationary اختبار الجذر األحادي 2-1

 ":DF  "Dickey Fuller: فولر-اختبار ديكي) 2-1-1

، فتم االعتمـاد علـى ثـالث نمـاذج الختبـار      )1979(قدم هذا االختبار من طرف ديكي و فولر  

هـي وجـود جـذر الوحـدة ، أمـا       فرضـية العـدم و  : استقرارية السلسلة الزمنية ، و فرضيتان

  120.الفرضية البديلة فهي مختلفة بحيث تقترح تمثيل خاص للسلسلة المستقرة 

لعرض هذا االختبار نبدأ بالنموذج التالي الـذي يسـمى بنمـوذج االنحـدار الـذاتي مـن الدرجـة        

   Yt-1+ εt=Yt )...........24:(، و الذي يكتب من الشكلAR(1)األولى 

Yt  : الزمن متغيرة عندt. 

Yt-1:  متغيرة عند الزمنt-1. 

 -تبـاين ثابـت،   -، 0=وسـط حسـابي   -:حد الخطأ العشوائي، و الذي يفتـرض فيـه  : εtحيث  

  .قيمه غير مرتبطة، و عندئذ يسمى حد الخطأ األبيض

، و إذا كـان هـذا هـو األمـر     )1(يسـاوي الواحـد  ) 24(و يالحظ أن معامل االنحدار في الصيغة 

ذا يؤدي إلى وجود مشكلة الجذر الوحدوي الـذي يعنـي عـدم اسـتقرار بيانـات      في الواقع، فإن ه

  .السلسلة، حيث يوجد هناك اتجاه في البيانات

فـإن   P=1، و اتضـح أن  PYt-1+εt=Yt. ).......25: (و لذا إذا قمنـا بتقـدير الصـيغة التاليـة    

ـ .يكون له جذر الوحدة، و يعاني من مشـكلة عـدم االسـتقرار    Yt المتغير رف السلسـلة التـي   و تع

                                                           
Claudio Araujo, Jean-François Brun, Jean-Louis Combes, « Econométrie », Bréal éditions, paris, 

2004, p 117.
 120
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) Random Walk Time Series (يوجد لها جـذر مسـاوي للوحـدة بسلسـلة السـير العشـوائي      

 .هي إحدى األمثلة للسلسلة غير المستقرةو

  :من طرفيها و نحصل على الصيغة التالية Yt-1بطرح ) 25(و يمكن إعادة صياغة المعادلة 

 )26( ................ (P-1)Yt-1+εt  =Yt ∆  

Yt=λ Yt-1+εt …………………..(27) ∆               معP-1 = λ  

  λ=0:H0:             ، و اآلن تصبح الفرضيات من الشكل ∆ Yt-1- Yt  =Yt :حيث

                                                                                                         

0≠λ:1H  

و عندئـذ يقـال أن سلسـلة الفـروق     ، ∆εt = Yt ، فـإن λ=0: الواقـع أن  و يالحظ أنه إذا تبث في

األولى من سلسلة السير العشـوائي سـاكنة أو مسـتقرة، و لـذا فـإن السلسـلة األصـلية تكـون         

  .I(1)متكاملة من الرتبة األولى أي

الفـروق األولـى للفـروق    (أما إذا كانت السلسلة مستقرة بعـد الحصـول علـى الفـروق الثانيـة      

  .I(2)، فإن السلسلة األصلية تكون متكاملة من الرتبة الثانية أي )لىاألو

     I(0) .إذا كانت السلسلة األصلية مستقرة أو ساكنة يقال أنها متكاملة من الرتبة صفر أي

  :و الختبار مدى استقرار السلسلة نتبع الخطوات التالية 

  :أي ) 25(الصيغة بعد تقدير  المحسوبة) تاو( tau τنقوم بحساب ما يسمى ب-1

PYt-1+εt=Yt بقسمة ،P على الخطأ المعياري لها.  

الجدولية، حتى في العينـات الكبيـرة ألنهـا التتبـع هـذا        tالمحسوبة بقيم  τ ال نستطيع مقارنة-2

 & Dickeyالجدوليـة فـي جـداول معـدة خصيصـا بواسـطة        tالتوزيع، و إنما نبحـث عـن   

Fuller ختبار ، و لذا يعرف هذا االختبار باDickey & Fuller )DF-Test.( 
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  :القرار-3

و ، λ=0أو  H0 :P=1الجدوليـة نـرفض فـرض العـدم      tالمحسوبة أصـغر مـن    τإذا كانت *

  .، و بالتالي تكون السلسلة مستقرةλ:1H≠0نقبل الفرض البديل 

و نـرفض الفـرض    H0 :P=1نقبـل فـرض العـدم    : الجدوليـة  tالمحسوبة أكبـر   τإذا كانت *

  .، و في هذه الحالة تكون السلسلة غير مستقرة)λ:1H)1≠ P≠0البديل 

باسـتخدام عـدد مـن صـيغ االنحـدار       Dickey & Fullerو لقد جرت العادة على إجراء اختبار 

  :تتمثل في

                                                   (P-1)Yt-1+εt =Yt ∆         

                                                      (P-1)Yt-1+c+εt=Yt ∆  

    (P-1)Yt-1+c+bt+εt                                                                                            =Yt ∆    

  ∆ λ= Yt :تصبحP-1 = λو إذا وضعنا 

                                                 )1.............. (.... ..Yt-1+εt∆   

                                         )2 ................... (Yt-1+c+εt λ =Yt ∆                                                                                             

 Yt-1+c+bt+εt……………….…………. (3)                                               λ=Yt ∆  

، مـع مراعـاة أنـه تـم     H0 :P=1هو نفسه اختبار الفرضـية  H0: λ=0 حيث أن اختبار الفرضية

  : ما يلي إضافة

c : الحد الثابت في النموذج الثاني  

b: حد لالتجاه العام و يتمثل في الزمن ( االتجاه الزمنيt (  

  λ=0:H0   )(P=0 :اليتكون الفرضيتان كالت) 3(، )2(، )1(و في كل من النماذج 

                                                        )0≠      (P 0≠λ:1H  
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هو مـن أولـى اختبـارات الجـذر األحـادي، إال أنـه يتصـف بـبعض          DFبالرغم من اختبار 

  121: النقائص منها

االرتبـاط  أو مـا يسـمى ب   εtأنه ال يصبح مالئما إذا وجد ارتباط ذاتـي فـي الحـد العشـوائي     * 

التسلسلي، و ذلك بالرغم من كون بيانات المتغيرات المدرجـة فـي العالقـة المقـدرة قـد تكـون       

  .مستقرة

و مـن جهـة أخـرى ال يسـتطيع التعـرف علـى عـدم         TSال يأخذ بعين االعتبار فرضية مسار*

  .االستقرارية في المتغيرات االقتصادية، ألن السالسل االقتصادية تتميز بارتباط ذاتي

 Augmentedب إلى توسيع المجـال فـي اختبـار مـا يسـمى       Fuller وDickeyهذا ما دفع  و 

Dickey Fuller  .122  

  :Augmented Dickey Fuller  ADF اختبار ديكي فولر الموسع  2-1-2

اختبار ديكي فولر المطور هو اختبار جذر الوحدة لعينة من السالسل الزمنية ، أيضا هو نسخة من 

 123ر، لمجموعة أكبر و أكثر تعقيدا من نماذج السالسل الزمنيةاختبار ديكي فول

عبارة عن صدمات  εtفوالر البسيط، فإن النموذج - في النماذج السابقة عند استعمالنا الختبار ديكي

عشوائية افتراضا، و بذلك أهملنا احتمال ارتباط األخطاء، لذلك فإن اختبار ديكي فوالر 

 .ه الفرضيةعمل على إدراج هذ) 1981(المطور

، وعلى التقدير بواسطة المربعات الصغرى P/<1:1H/ترتكز على الفرضية  ADFإن اختبارات 

  : للنماذج

                                                      λ Yt-1-� � � �
� � j∆ Yt-j+εt =Yt ∆        

                                                           
  .203، ص موري سمية، مرجع سابق 121
122

  .623مرجع سابق، ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطية، 
123

.com/cs/economicsglossary/g/augmented.htmhttp://economics.about.  
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                                            Yt-1-� � � �
� � j∆ Yt-j+1 +c+εt λ =Yt ∆                     

                                             Yt-1- � � � �
� � j∆ Yt-j+1 +c+bt+εt λ=Yt ∆    

 Schwarzأو معيار  AKAIKEحسب معيار  nنستطيع أن نحدد قيمة 

لفجـوة  ، بحيـث يسـتخدم الفـروق ذات ا   DFيحمل نفـس خصـائص اختبـار     ADFإن اختبار 

ــة  ــتم إدراج عــدد مــن  ،-Yt-2 Yt-1-=∆ Yt-1، Yt-3 Yt-2-=2∆ Yt ، حيــثYt-j+1∆الزمني و ي

  124.الفروق ذات الفجوة الزمنية حتى تختفي مشكلة االرتباط الذاتي

   Philips Perron(pp): اختبار فيلب بيرون - 2-2

د لتصـحيح وجـو    non paramétriqueيفتـرض طريقـة غيـر معلميـة      1988فليب بيـرون  

  .االرتباط الذاتي في بواقي معادلة اختبار جذر الوحدة

  :    في اختبار الفرضية  العدمية للجذر األحادي حيث (pp)يتمثل اختبار

                       λ =0   :H0   

      λ <1                :H0    

  :في ثالث نماذج و هي بالترتيب التالي

Yt-1+c+bt+εt                                                                          λ=Yt ∆1-  

Yt-1+c+εt                                                                                   λ =Yt ∆2-  

λ Yt-1+εt                                                                                         =Yt ∆3-  

  فليب بيرون هي إحصائية ستودنت المصححة لوجود ارتباط ذاتي مع األخذ في إحصائية  

  

                                                           
رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي       ( ، "دراسة اقتصادية و قياسية لظاهرة التضخم في الجزائر" سعيد هتهات،  124

  .144،ص2006، جامعة قصدي مرباح، ورقلة ، )العلوم االقتصادية غير منشورة 
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.εtالطويل للبواقي   االعتبار تقدير التباين في المدى
125

 

 

 

   kpssاختبار االستقرارية لـ -2-3

اختبــر  Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin(KWI 1992) لأول اختبــار 

 .لجدر الوحدة 1H، و الفرضية البديلة السلسلة الستقرارية   H0 الفرضية
126

 

  :تقدير النموذج التالي   kpssاقترح 

 28)..........................( Yt=µt+βt+εt 

εt : هي مسار مستقر وµt تتبع مسار عشوائي  

 (0, � �
� ) µt      µt-1 µt+ µt= 

 و بعدها يتم اختبار الفرضيتان 

�=0                                            ثابتيكون  µو   �
�:H0 

H1 : � �
�  >0                                                                                                

yt  في الفرضية األولىH0  تكون مستقرةtrend stationnaire 

  127. ير مستقرةتكون غ H1الفرضية الثانية  و في

  

                                                           
125. http://samos.univ-paris1.fr/archives/membres/perraudin/ST/resumechap2.pdf  
126
. Éric DOR , « Économétrie »,Pearson Education, France, 2004, p 169  

Économétrie  Catherine Benjamin,Isabelle Cadoret,Franck Martin,Nadine Herrard,Steven Tanguy,” 
127 

ion, De Boeck & larcier s.a,2004, p311.»,1 édit appliquée: méthodes, applications, corrigés 
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  أدبيات التكامل المتزامن:  المبحث الثاني

  ماهية التكامل المتزامن:المطلب األول

تفتـرض كـل الدراسـات التطبيقيـة التـي       :نظرة عامة حول أدبيات التكامل المتـزامن  -1

  .      تستخدم بيانات سلسلة زمنية أن السلسلة مستقرة أو ساكنة

ار فـإن االنحـدار الـذي نحصـل عليـه يكـون غلبـا زائفـا         و في حالة غياب صفة االسـتقر  

"spurious"    2(بالرغم من كون معامل التحديـدR (       عاليـا و يرجـع هـذا إلـى وجـود عامـل

  .الذي يؤثر على المتغيرات في نفس االتجاه أو االتجاه المعاكسTrendاالتجاه 

ة وهميـة وضـح   أول من وضع دراسة رسمية لوجـود عالقـات إحصـائي   ) Yule)1926و يعتبر 

فيها أن معامل االرتباط بين سلسلتين إحصائيتين غير مستقرين يتجه نحو الواحـد فـي حـين أنـه     

  128.  في المدى الطويل ال توجد أي عالقة بين متغيرات النموذج

  :      أصول مفهوم التكامل المتزامن -2

ـ           رات االقتصـاد  كون الواقع يفرض وجود سالسل زمنية غير مسـتقرة خاصـة سالسـل متغي

 1974سـنة   Paul Newboldو  Clive Grangerالكلي والمتغيـرات الماليـة فـإن كـل مـن      

كانا أول من مهدا أسس اختبار التكامل المتزامن متخطـين مشـكل االنحـدار الزائـف فـي حالـة       

كـأول خطـوة لتفـادي التعـديالت      Newbold و Grangerو قد اعتمـد  .السالسل غير المستقرة

و التي ترتكز علـى مفاضـلة المتغيـرات مـن أجـل رفـع         Box Jenkinمقاربة المضللة على 

تحتـوي علـى مشـكل احتمـال فقـدان       Box Jenkinالجذور الوحدوية، إال أن هذه المقاربـة ل  

  .معلومات السالسل الزمنية في المدى الطويل

كامـل  بـاقتراح تحليـل الت   Granger et Engleمـن طـرف    1983بدأ حل هذا المشكل سنة      

  المتزامن الذي ساعد االقتصاديين في تحليل السالسل الزمنية غير مستقرة و توضيح عالقة 

                                                           
، "دراسة قياسية الستقطاب رأس المال األجنبي للجزائر في ظـل فرضـية الـركن لنظـام سـعر الصـرف      "الشارف عتو،  128

  .131،ص 2009، السداسي األول، 06مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد
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  129.متغيراتها في المدى الطويل

تحليل التكامل المشترك يقدم دعما للنظرية االقتصادية مـن خـالل رصـد العالقـات بـين      *       

بعـض المتغيـرات    المتغيرات االقتصادية في إطـار إحصـائي، فمـن منظـور اقتصـادي فـإن      

تتحرك بانتظام بمرور الوقت على الرغم من أنها تتسم بشـكل منفـرد بالتذبـذب العشـوائي، لـذا      

فإن تحليل التكامل المشترك يعد أحـد األدوات المهمـة عنـد دراسـة العالقـات بـين المتغيـرات        

ن بـين  االقتصادية على المدى الطويل، عالوة على ذلك فإنه يساعد علـى تحديـد مسـتوى التـواز    

  130.البيانات الغير مستقرة و تلك التي تتسم بالثبات

  : تعريف التكامل المتزامن-3

متكاملـة مـن نفـس     X ،Yيرتكز تعريف التكامل المشترك على أنه إذا كان بيانـات المتغيـرات   

الدرجة فيمكن استخدام تحليل التكامـل المشـترك الختبـار وجـود تـوازن طويـل األجـل بـين         

ير  المستقرة عند مستوياتها، فعلى سبيل المثـال يوجـد تكامـل مشـترك بـين      السالسل الزمنية غ

إذا كان سلسـلة البـواقي الناتجـة مـن نمـوذج       I)1(السالسل الزمنية المتكاملة من الدرجة األولى 

، و هذا يعني وجـود عالقـة توازنيـة بـين     I) 0(العالقة بين المتغيرين متكاملة من الدرجة صفر 

  131.األجل الطويل على الرغم من وجود اختالل في الزمن القصير  السالسل الزمنية في

  

  

  

  

                                                           
  . 131الشارف عتو، مرجع سابق،ص  129

 
http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/165365_1.pdf

130
 

 

http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/165365_1.pdf
131 

 



  الدراسة القياسية                                                 :                                              الفصل الرابع 

158 
 

 :مفهوم آخر

غيـر مسـتقرتين و لكنهـا تتكامـل       Yt و   Xt في المدى القصير قد تكون السلسلتين الـزمنيتين "  

في المدى الطويل أي توجد عالقة ثابتة في المدى الطويـل بينهمـا، هـذه العالقـة تسـمى عالقـة       

و للتعبير عن العالقات بين مختلف هـذه المتغيـرات غيـر المسـتقرة البـد أوال       التكامل المتزامن

من إزالة مشكل عدم االسـتقرار و ذلـك بإدخـال اختبـار الجـذر األحـادي و اسـتعمال نمـاذج         

  ".(MCE)تصحيح األخطاء 

متكـامالن  مـن     Yt   وXt  متغيـرين   لـدينا  كـان  إذا أنـه  المتـزامن  التكامل طريقة وتقتضي

 Yt و  Xt   أن فنقـول  األولـى،  الدرجـة  مـن   تفاضـلهما  بعـد  مسـتقرين  أي األولـى  ةالدرج

 :إذا كانت هناك معادلة خطية وحيدة من الشكل تزامنيا، متكامالن

 )29 ................(t Xt = A+ Byt + Z  

  :أن حيث

: A ,B   أعداد حقيقية. 

Zt :تشويش أبيض( متغير مستقر بمتوسط معدوم.(  

 (Zt)فـإن   اقتصـادي  تـوازن  عالقـة  تمثـل  Xt = A+ Byt + Zt   أي)29(المعادلـة   كانت فإذا

  t .132و قيمته التوازنية في اللحظة   X بقياس الفرق بين المتغير يسمح

إن مصطلح التكامل المشترك يحـدد لنـا إحصـائيا المفهـوم االقتصـادي للتـوازن فـي المـدى         

  133.الطويل بين متغيرين متكاملين من نفس الدرجة

  

                                                           
، "دراسة قياسية الستقطاب رأس المال األجنبي للجزائر في ظـل فرضـية الـركن لنظـام سـعر الصـرف      "الشارف عتو،  132

  . 131، ص 2009، السداسي األول، 06مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد
 

  
  .195مرجع سابق، ص ي سمية،مور 133
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  :شروط التكامل المتزامن-4

   :التاليان الشرطان تحقق إذا زمنيا متكاملتان(Yt)   و (Xt) تكون السلسلتين الزمنيتين

  .أن تكون السلسلتين متكاملتان من نفس الدرجة -1

  .تشكل سلسلة مستقرة من درجة أقل) tε( أن تكون سلسلة البواقي  -2

    d(I       Xt: (أي أن (d)الدرجة سلسلة زمنية متكاملة من )  Xt(فإذا كانت 

  b(I       Yt( :أي أن )b(سلسلة زمنية متكاملة من الدرجة ) Yt( و إذا كانت

      :فإن مجموع السلسلتين يكون متكامل بدرجة تكامل أقل أي

I(d)                                                                                                   Xt       

       ).30.............( )d-b(I Yt 2α+Xt 1α    

                                                                                            )b(I Yt                 

 b≥d≤ 0:حيث

  :على الشكل I)1(فإذا وجدت سلسلتين و من الدرجة  

                   )31........(  +εt  a+b xt  =Yt 

  :نتوقع أن تكون هذه العالقة عالقة تكامل مشترك بحيث تكون العالقة

)32   .............(Y t- a- bXt =tε  

  I)0(و التي تمثل البواقي عبـارة عـن سلسـلة مسـتقرة أي متكاملـة مـن الدرجـة الصـفر             

  Yt.  و  Xtعندها نقول أنه يوجد تكامل مشترك بين 
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و نتحقق من وجود التكامل المشترك عن طريق اختبـار الجـذر األحـادي علـى سلسـلة البـواقي       

tε   باستخدام اختبارات االستقرار مثل ADF ,DF و . PP 134 

  اختبارات التكامل المتزامن -5

   1987اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة انجل جرانجر  -5-1

  135.قة تكامل مشترك بين المتغيرات، و تقدير هذه العالقةهي طريقة للتحقق من وجود عال

  المتغيرات تكامل درجة اختبار :األولى المرحلة -

الشرط المهم للتكامل المتزامن هـو أن تكـون السالسـل متكاملـة مـن نفـس الدرجـة، إذا             

كانت السالسل الزمنية غير متكاملة مـن نفـس الدرجـة فـال يمكـن أن تكـون عالقـة تكامـل         

ترك بين هاتين السلسلتين، لذلك فمن الضروري التحقـق مـن رتبـة التكامـل المشـترك لكـل       مش

  DF.136أو  ADFسلسلة بواسطة أحد االختبارات مثال اختبار 

إذا اعتبرت السالسل الزمنية غير متكاملـة مـن نفـس الرتبـة، إذا ال يوجـد خطـر التكامـل            

  137.لة األولىالمشترك، وبالتالي اإلجراء يتوقف عند هذه المرح

  لالطوي المدى في العالقة تقدير :الثانية المرحلة  -

  I(1)                  Xt   :                                            إذا كان لدينا

                                                       I(1)        Y        t    

  : ى الطويل باستعمال طريقة المربعات الصغرىنقوم بتقدير العالقة في المد

Yt  = a  Xt+b+ εt                                  

  :من االنحدار مستقرة  εt حتى ال يكون هناك تكامل مشترك ينبغي أن تكون البواقي
                                                           

  195موري سمية، مرجع سابق، ص 134
Éric DOR, « Économétrie », op-cit, p 204.

135
 

Claudio Araujo, Jean-François Brun, Jean-Louis Combes,op-cit,p138.
136

  

http://helene-hamisultane.voila.net/travaux/MCE.pdf.
137
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    I(1)           Yt  - a  Xt-b       =εt 

  )المبسط أو المطور( Dickey Fullerار استقرارية البواقي يتم اختبارها باستعمال اختب

نالحظ أن العالقة تركز على البواقي المقـدرة و لـيس علـى البـواقي الحقيقـة لمعادلـة التكامـل        

  المشترك

لمرافقـة اختبـار االسـتقرارية ، يجـب      Dickey Fullerلذا ال يمكننا أن نشـير إلـى جـداول    

  .مالحظة جداول ماك كينون

  MCE.138ستطيع إذا تقدير نموذج يدعى بنموذج تصحيح الخطأإذا كانت البواقي مستقرة ن

  Johansen-Juseliusاختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة  -5-2

  :يتم استخدام اختبار جوهانسن للكشف عن وجود عالقة تكامل مشترك لألسباب التالية

ـ    : السبب األول ر سـاكنة ولهـا   عند تقدير عالقة بين أكثر من متغيـرين والسالسـل األصـلية غي

  .نفس رتبة التكامل

التأكيد على صحة نتائج اختبار جرانجر، بمعنـى تقويـة النتـائج المـراد الحصـول      : السبب الثانى

 139عليها

يعتمد إلى حد كبير علـى العالقـة بـين رتبـة المصـفوفة و جـذورها       ) 1988(اختبار جوهانسن

  .المميزة

  140.متغيرات الختبار ديكي و فوالرإن مقاربة  جوهانسن ليست أكثر من تعميم متعدد ال

يتفوق هذا االختبار على اختبار انجل و جرانجر للتكامـل المشـترك، نظـرا ألنـه يتناسـب مـع       

العينات صغيرة الحجم، و كذلك في حالة وجود أكثر من متغيـرين، و األهـم مـن ذلـك أن هـذا      

لتكامـل المشـترك فقـط    االختبار يكشف عن ما إذا كان هناك تكامال مشتركا فريـدا، أي يتحقـق ا  

                                                           
http://helene-hamisultane.voila.net/travaux/MCE.pdf

138
  

139
http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=81  

http://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/4072/1/Thesis_Schmidt.pdf
140
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في حالة انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة، و هذا لـه أهميتـه فـي نظريـة التكامـل      

المشترك، حيث تشير إلى أنه في حالة عدم وجود تكامل مشـترك فريـد، فـإن العالقـة التوازنيـة      

  141 .بين المتغيرات تظل مثارا للشك و التساؤل

  :اختبار ديربن واتسون -5-3

  :إلجراء هذا االختبار نتبع الخطرات التالية

و  Xtو  Ytالمصـاحبة النحـدار األصـلي بـين     ) d(نقوم بحساب إحصائية ديـربن واتسـون   -1

  .المحسوبة  d  تسمى 

  الجدولية  dعن & Bhargava  Sargan نبحث في جداول أعدها-2

ليـة نـرفض فـرض    الجدو  dالمحسـوبة أكبـر مـن     d، فإذا كانت  d=0نختبر فرض العدم  -3

العدم و بالتالي يوجد هنـاك تكامـل مشـترك و ال يكـون االنحـدار المقـدر زائفـا، و العكـس         

 142.صحيح

  :متغير  kاختبار التكامل المشترك لنموذج قياسي مكون من -5-4 

  : في هذه الحالة يتم اختبار التكامل المشترك وفق الخطوات التالية 

  :يأخذ النموذج الصيغة التالية-1

Yt=β
0
+β

1
X1t+β

2
X2t+ � +β

k
Xkt+εt.............. )33(  

  .للنموذج  المكونة و المدروسة الزمنية السالسل إستقرارية اختبار يتم -2

  (MCO).الصغرى العادية  المربعات طريقة بواسطة البواقي معادلة بتقدير نقوم -3

                                                           
محددات الطلب علـى واردات المملكـة العربيـة السـعودية فـي إطـار التكامـل المشـترك و تصـحيح          "عابد العبدلي،  141

ــأ ــدد      "الخط ــر، الع ــة األزه ــالمي، جامع ــاد اإلس ــل لالقتص ــالح كام ــز ص ــة مرك ، 24، ص 2007، 32، مجل
 www.dbrid.net/paper4.pdf:المصدر

  .636سابق، ص عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع 142



  الدراسة القياسية                                                 :                                              الفصل الرابع 

163 
 

εt=Yt-B� 0-B� 1X1t- � -B� kXkt) ...................34( 

 ويـتم  بـين المتغيـرات،   المتـزامن  التكامـل  فرضية نقبل فإننا مستقرة، البواقي سلسلة كانت فإذا

المحسـوبة   القيمـة     ويـتم مقارنـة   ، ADFباسـتعمال اختبـار    البواقي سلسلة استقرارية اختبار

 العـدد  بداللـة  1991 سـنة  Mackinon قام بإعـدادها  جداول من المستخرجة الجدولية القيمة مع

  .للنموذج المكونة للمتغيرات الكلي

مـن حالـة وجـود     تعقيـدا  أكثـر متغيـر  (k) وجـود  حالـة  في المتزامن التكامل اختبار يعتبر و

    143.متغيرين

  :تحديد درجة تأخير المتغيرات

  :توجد عدة معايير لتحديد درجة تأخير المتغيرات

  : AKAIKEمعيار -1

  :قة الرياضية التاليةيتحدد بالعال 

    kLogPTkQic 2ˆ. 2      

حيث حيث    .ˆ.
1ˆ 2 BS

PT 
   و ،و،  




T

pt

tµBS
1

2ˆ  

  : SCHWARZمعيار -2

  :يتحدد وفق الصيغة التالية

114444      )log(ˆ. 2 PTkLogPTkS    

  نموذج تصحيح الخطأ و اختبارات السببية : المطلب الثاني

                                                           
.143

 287Régis Bourbonnais, op-cit, p   
   .218بن قدور علي، مرجع سابق، ص 144
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  نموذج تصحيح الخطأ-1

قتصادية المتصـفة بالتكامـل المشـترك مـن المفـروض أن تتجـه فـي المـدى         إن المتغيرات اال

الطويل نحو االستقرار أو ما يسمى بوضع التوازن، ولكن قـد يحـدث أن تنحـرف عـن مسـارها      

ألسباب مؤقتة فال يطلق عليها صفة االسـتقرار إال إذا ثبـت أنهـا متجهـة لوضـع التـوازن فـي        

تصحيح الخطأ من أجـل التوفيـق بـين السـلوكين طويـل      و لذلك نستخدم نموذج   ،المدى الطويل

 .و قصير األجل للعالقات االقتصادية

  :مفهوم نموذج تصحيح الخطأ -1-1

بعد التأكد من وجود عالقة تكامل مشترك بين المتغيرات ، فـإن النمـوذج األكثـر مالئمـة لتقـدير      

نمـوذج تصـحيح    ، و  تـأتي خطـوة تصـميم   )ECM( العالقة بينهما هو نموذج تصحيح الخطـأ 

الخطأ  و التي تعتبر واحدة من أدوات التحليل القياسي بحيث يضـاف حـد تصـحيح الخطـأ الـذي      

يمثل بواقي االنحدار لمعادلة األجـل الطويـل للنمـوذج المسـتخدم فـي الدراسـة بفجـوة زمنيـة         

  .متباطئة لنموذج الفروقات وهو ما يعرف بمعادلة األجل القصير

 فـي  القصـير  المـدى  فـي  الناتجـة  التغيرات بإدخال يسمح تعديلي سارنموذج تصحيح الخطأ هو م 

  .الطويل المدى عالقة

  :صيغة نموذج تصحيح الخطأ -1-2

 :و قمنا بتقدير  العالقة بينهما باستخدام الصيغة التالية Xt و , Yt إذا بدأنا بمتغيرين 

Y� =� �  +� � X � + � �..................... )35( 

X �        المتغير المستقل      

�إذن يمكن الحصول على متغير جديد يسمى حد تصحيح الخطأ يتمثل في البواقي   :حيث �

  εt =Yt-α0-α1Xt) ..............36( 

�(و باستخدام هذا الحد    :نقوم بصياغة  نموذج تصحيح الخطأ على النحو التالي)  �
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� Yt=� 0+ � � � Xt-j+� (yt-� 0
k
i=1 -� 1Xt)tj+Zt) ..............37( 

  :حيث أن

  : ∆Yt=Yt-Yt-1    الفرق األول للمتغير التابع.                                              

  ∆xt-j :تمثل الفروق األولى للمتغير التفسيري       .                     

  :و لدينا شكلين من أشكال نموذج تصحيح الخطأ

  :و يأخذ الصيغة التالية :المتحركة المتوسطات شكل من األخطاء تصحيح نموذج :الشكل األول

Zt=βμ+βφ(L)st+βφ(L)εt ................... )38( 

  

Z   تمثل عالقة غير مستقرة ألن شعاع المسار العشوائي غير مستقر   �

��    :تمثل عالقة مستقرة      + �� (L)s� + �� (L)εt  

  :األخطاء لتصحيح الذاتي االنحدار نموذج :الشكل الثاني

∆Yt=c-bzt-1-1+ � Q∆Yt-1

p=1

i=1 +εt .............. )39( 

     � �   تمثل عالقة مستقرة:   �

   c � bz� � � � 1 + � Q� Y� � �
� � �
� � � + εt     :عالقة غير مستقرة  

  :و إلرجاعها مستقرة يجب أن تكون

=Zt-1   مستقرة              � (Yt-1-δt-1) 

  :حاالت ثالث لدينا ليوبالتا
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 المتغيـرات  فـإن  ، التغيـرات  لعـدد  مسـاوية  أي ثابتة  (φ)رتبة المصفوفة كانت إذا :األولى الحالة -

 نـوع  مـن  للمتغيـرات العاديـة   نمـوذج  ببنـاء  نكتفـي  لذلك عام اتجاه حول مستقرة تكون المدروسة

  .األخطاء تصحيح نموذج إلى اللجوء انحداري دون شعاع

 انحـدار  شـكل  نمـوذج مـن   ببنـاء  نكتفي الصفر فإننا تساوي المصفوفة رتبة كانت إذا :ةالثاني الحالة

  .المتغيرات لفروق ذاتي

 فـإن  والصـفر،  التامـة  الرتبـة  بـين  مـا  محصـورة  المتزامن التكامل رتبة كانت إذا :الثالثة الحالة

 تكـون  واحـد ال المصـفوفة تسـاوي   رتبـة  كانـت  وإذا األخطاء، تصحيح نموذج هو األمثل النموذج

 الحالـة  أمـا  ، المـرحلتين  ذات « Engles-Granger » طريقـة  هـي  النموذج لهذا التقدير طريقة

« Johansen ».طريقة فيها فنستعمل األخرى
145  

  :تقدير نموذج تصحيح الخطأ -1-3

 مـن  عالقاتهمـا انطالقًـا   نقـدر  أن يمكننـا  ومتكاملتـان،  مسـتقرتان  زمنيتان سلسلتان لدينا كانت إذا

 السالسـل  كـل  أن 1987سـنة   Engleو  Grangerمـن   كـل  بـين  ولقد األخطاء تصحيح نموذج

 .(ECM)األخطاء  لتصحيح بنموذج تمثل أن يمكن المتكاملة

�Yالسلسلتين  ، تقدير عالقة المـدى الطويـل بطريقـة المربعـات الصـغرى      Xt          I(1)و   

  تشير إلى استقرارية البواقي 

 CI(1,1)يرمز لها ب  Xtو   Ytإذا السلسلتين 

  .و بالتالي يمكننا تقدير نموذج تصحيح الخطأ 

 :خطوات تقدير نموذج الخطأ في حالة متغيرين1-3-1

  :التالية الخطوات وفق األخطاء لتصحيح نموذج نقدر أن يمكننا

  الصغرى المربعات طريقة بواسطة الطويل المدى عالقات تقدير1 :  الخطوة

                                                           
  .211موري سمية ، مرجع سابق، ص  145
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   Yt= � � +β� Xt+εt             (ecm) 

طريقـة المربعـات    بواسـطة ) على المـدى القصـير  (  الحركي النموذج عالقات تقدير2 :  لخطوةا

 الصغرى 

146
∆Yt= � 1∆Xt+ � 2et-1 +εt   (α2<0)   

  :تقدير النموذج في حالة عدة متغيرات -1-3-2

 ، إذ المـدروس  النمـوذج  فـي  متغيـر  ( k)وجـود  حالـة  في  األخطاء تصحيح نموذج و يتم تقدير

   : بالنسبة لالختبارات حالتين لدينا تكون

  :المتزامن للتكامل شعاع وحيد وجود حالة 1 -2--13

 وفـق  ذلـك  يكـون  و ألخطـاء، ا تصـحيح  نموذج لتقدير Granger و Engleطريقة  نستعملحيث 

  :التاليتين المرحلتين

 المربعـات  طريقـة  بواسـطة  الطويـل  المـدى  فـي  العالقـة  تقدير  يتم من خاللها المرحلة األولى

  :البواقي حساب و الصغرى

εt =Yt-B� 0-B� 1X1t- � -B� kXkt 

 طريقـة  بواسـطة  ) رالقصـي  مـدى ال (الحركـي  النمـوذج  عالقـة  تقـدير  يتم فيها: المرحلة الثانية

   المربعات الصغرى

147
∆Yt=α1∆X1t+α2∆X2t+� αk∆Xkt+ � � � � � � + εt    

 

  

                                                           
Régis Bourbonnais, op-cit, p 283

146   
Régis Bourbonnais, op-cit,  p288

147 
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  :حالة وجود عدة أشعة للتكامل المتزامن) 3-1-2-2

 تصـحيح األخطـاء،   نمـوذج  لتقريـر  فعالـة  غير   Grangerو  Engleطريقة   فإن الحالة هذه في

 Modèle vectoriel à).الخطـأ  لتصـحيح  (MVCE) الشـعاعي  النمـوذج  تقـدير   إلى نلجأ لذلك

correction  d’erreur).  

   :بالعالقة التالية يعطي األخطاء تصحيح نموذج فإن متغيرين، وجود حالة في فإنه رأينا كما

∆Yt=α1∆X1+α2et-1+εt   

 هـذه  وجـود  بـالرغم مـن   و ، وعليه ( Xt)تغيرات و  ( Yt)تغيرات  بين عالقة إيجاد من يمكننا ما

  : أي الطويل المدى في العالقة

Yt= � � +B� Xt+εt    

  :كالتالي القصير المدى في الديناميكي للنموذج عالقة وجود احتمال بالتالي و

� Yt=c+λet-1+εt   ,λ≤0   

148 � X � = c� + λ� e� � � + ε� �   , � � 0       

  :ت السببيةاختبارا-2

على الصعيد النظري، تحديد العالقة بين المتغيرات االقتصـادية يـوفر عناصـر تـؤدي إلـى              

هــو  « the causal knowledge »الفهــم الجيــد للظــواهر االقتصــادية، و معرفــة الســببية 

و فـي الواقـع معرفـة اتجـاه     . ضروري من أجل الصياغة الصـحيحة للسياسـات االقتصـادية    

  . هو مهم أيضا للتأكيد على وجود عالقة بين المتغيرات االقتصاديةالسببية 

  سببية غرانجر -2-1

                                                           
  .213موري سمية مرجع سابق٬ ص  148
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 المتغيـرة " : الخارجيـة  "و " السـببية " قـام بـاقتراح مفهـومي   ) Granger  )1969جرانجر        

Y2t  هي سبب المتغيرة Y1t     إذا تحسنت القيمة التنبؤيـة ل ،Y1t      عنـد دمـج المعلومـة المتعلقـة
  .في التحليل Y2t ب

  H0) :(الفرضية قبول تم إذا حيث

� � :  � �
� = � �

� =….. � �
�  =0 

  ( Y1t)تسبب  ال( Y2t) :أن يعني هذا فإن

  H0) :  (الفرضية قبول تم إذا

H� :  a�
� = a �

� =…..a �
�  =0 

  ( Y2t)تسبب  ال( Y1t) ، أن يعني هذا فإن

فتكـون  ( Y1t) تسـبب   ( Y2t)و  ( Y2t)تسـبب   ( Y1t) :لتين أيإذا تم قبـول الفرضـيتين البـدي   
 (Feedback  effect).لدينا حلقة رجعية

149
 

  :Simsسببية سيمس  -2-2

بمواصـفات مختلفـة قلـيال، حيـث يـنص علـى أن القـيم         1980قدم سيمس االختبار في سـنة  

 .Y1tسبب هي    Y2t، أي أن y2t يمكن أن تفسر القيم الحاضرة لY1t : المستقبلية ل

  :حيث ( H0)الفرضية قبول تم إذا

  H� :  b�
� = b �

� =…..b �
�  = 0 

  Y2tال تسبب في  Y1t: فإن

  : حيث (H0)الفرضية قبول تم إذا

H� :  b�
� = b �

� =…..b �
�  = 0 

     Y1tال تسبب   Y2t :فإن
150

  

                                                           
Régis Bourbonnais, « Économétrie », 5 édition, Dunod, paris, 2004, p 274.
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تبـار التكامـل المتـزامن بـين سـعر صـرف       الخ  دراسة قياسـية : المبحث  الثالث

  الدينار الجزائري و الميزان التجاري  

  تقديم البيانات و دراسة استقرارية السالسل الزمنية: المطلب األول

  :تقديم البيانات-1

  :خلفية البحث -1- 1

تعتمد الصادرات في الجزائر بنسبة كبيرة على النفط، و تحصـل مـن ذلـك علـى إيـرادات           

أما واردات الجزائر فتتحصل عليها مـن دول مختلفـة، و تـدفع ثمنهـا بعمـالت       الر،مقومة بالدو

مختلفة مثال الدوالر ، األورو و الـين ، إال أن نسـبة كبيـرة مـن واردات الجزائـر يـتم تسـديد        

  . ثمنها باألورو

قيمـة   بارتفاع أسعار النفط ترتفع العائدات النفطية، إذا كان هـذا االرتفـاع مرفوقـا بارتفـاع         

الدوالر األمريكي يكون ذلك في صالح االقتصاد الجزائري، أمـا إذا كـان هـذا االرتفـاع مرفوقـا      

بانخفاض في قيمة الدوالر األمريكـي يـؤثر ذلـك سـلبا علـى االقتصـاد الجزائـري، ألن ذلـك         

يحمله خسائر ناجمة عن الفرق في العمالت حيث ترتفـع أسـعار الـواردات و يزيـد مـن عـبء       

أن واردات الجزائـر مـن منطقـة األورو تشـكل أكبـر نسـبة حيـث بلغـت         وخاصة فاتورتها، 

  .2002في سنة  %64.5حوالي 

إن مشكلة الفرق في العمالت قد يكون لها تأثير على الميـزان التجـاري خاصـة و أنـه هـو           

  المؤشر الذي يقيس الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، لـذلك قمنـا باختبـار للتأكـد مـن     

وجود عالقة في المدى الطويل بين التغيرات التي تحدث فـي سـعر صـرف الـدينار الجزائـري      

بالنسبة لألورو وللدوالر األمريكي و التغيرات التـي تحـدث فـي رصـيد الميـزان التجـاري، و       

ذلك ألن معظم صادرات الجزائر يتم تحصـيل إيراداتهـا بالـدوالر األمريكـي ، و نسـبة كبيـرة       

ائر يتم دفع قيمتها باألورو، و قد تم هـذا االختبـار باسـتعمال طريقـة التكامـل      من واردات الجز

  . المتزامن

                                                                                                                                                                                     
Régis Bourbonnais, op-cit, p275.
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المتغيرات التي تم اعتمادها في الدراسة هـي معطيـات شـهرية ابتـداءا مـن شـهر مـاي             

إلـى   2000ويرجع السبب فـي أخـد البيانـات مـن سـنة      . 2010إلى غاية شهر ديسمبر  2000

، و لكـن لـم تتـوفر    2000، كانت غايتنا االبتداء من شـهر جـانفي   1999ظهور األورو في سنة 

ألننـا ارتأينـا أن تكـون الدراسـة إلـى       2010لدينا اإلحصائيات، أما نهاية الفترة فكانت في سنة 

 ).  2010ديسمبر (غاية أحدث فترة 

  :تعريف المتغيرات -1-2

ـ         إلـى شـهر    2000اي المتغيرات عبارة عـن بيانـات شـهرية للفتـرة الممتـدة مـن شـهر م

  .مشاهدة 128أي أن حجم العينة المستعملة هي  2010ديسمبر

و المعبــرة عــن ســعر صــرف الــدينار الجزائــري  :متغيــرة ســعر الصــرف األورو-1

،  LEURO، و بعد إدخـال اللـوغريتم نرمـز لهـا بـالرمز      EUROرمزنا لها بالرمزوباألورو، 

الملحـق رقـم   ( http://fxtop.com/fr/historates.php:البيانات مـأخوذة مـن الموقـع التـالي    

02(  

و المعبرة عن سـعر صـرف الـدينار الجزائـري بالـدوالر      : متغيرة سعر صرف الدوالر-2

،بعـد إدخـال اللوغـاريتم نرمـز للمتغيـرة بـالرمز التـالي        USDاألمريكي، رمزنا لها بـالرمز  

SDLU   ــالي ــع الت ــن الموق ــأخوذة م ــات م    http://fxtop.com/fr/historates.php: ،البيان

  )03الملحق رقم (

عبـارة عـن الفـرق بـين قيمـة الصـادرات و قيمـة        :متغيرة رصيد الميزان التجـاري -3

للوغــاريتم علــى المتغيــرة تصــبح ، بإدخــال اBCDواردات الجزائــر، و نرمــز لهــا بــالرمز

LBCD). بما أن وحدة قياس الرصـيد هـي الـدوالر، و نحتـاج إلـى السلسـلة        )01الملحق رقم ،

 .LBCE، و كان رمزها كالتالي )04انظر الملحق رقم ( باألورو  قمنا بتحويلها 

v.dz/applications/stat/http://www.douane.go  
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  :التمثيل البياني للبيانات-1-3

 
 

 05/2000منحنى تطـور سـعر صـرف الـدوالر مـن       :04الشكل رقم 

 12/2010على 

  eviewsمن إعداد الطالبة باستعمال برنامج  :المصدر

   
 
 

ــم  ــن  :03الشــكل رق ــى تطــور ســعر صــرف األورو م منحن

  12/2010إلى  05/2000

 eviewsالطالبة باستعمال برنامج  من إعداد :المصدر

 
 

مـن  ) LBCD(منحنى تطور رصـيد الميـزان التجـاري    : 05الشكل رقم  

 2010إلى ديسمبر  2000ماي 

 eviewsمن إعداد الطالبة باستعمال برنامج  :المصدر
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 2008ماليـة لسـنة   نالحظ تـأثر سـعر الصـرف  األورو باألزمـة ال    : 03من خالل الشكل رقم 

حيـث بلـغ أقصـاه فـي      2008حيث نالحظ أنه سجل انخفاض جد ملحوظ بـين الفتـرة مـاي     

، يفسر هـذا بانخفـاض قيمـة العملـة األمريكيـة ، و بمـا       ) تاريخ األزمة المالية(  2008سبتمبر 

أن موضوع البحث ال يخص مدى تأثر هذا السوق باألزمة المالية ، سـوف نقـوم باسـتبدال هـذه     

قيم حيث تعتبر هذه األخيرة  قيم متطرفة من شأنها التـأثير سـلبا علـى مصـداقية البحـث بقـيم       ال

  .متوسط سعر الصرف الشهري بين السنة السابقة و السنة المواليةو متوسطة أال هي

  .تعديل سلسلة سعر صرف األورو: 07الجدول رقم 

  األشهر 

  

سلسلة سعر صـرف  

  األورو األصلية 

ــعر  ــلة سـ سلسـ

ورو صــــرف األ

  2007لسنة 

سلسلة سـعر صـرف   

  2009األورو لسنة 

ــرف  ــعر ص ــلة س سلس

  األورو المعدلة 

...........  ................ .................. .................. .................... 

05 /2008  98.486329 95.167728 98.595906 96.881817 

06/2008  97.913575 94.183713 102.29664 98.240174 

07/2008  96.968729 94.718263 101.60216 98.1602135 

08/2008  91.541733 94.151793 102.89506 98.523425 

09/2008  87.276523 95.177012 104.1093 99.6431535 

10/2008  82.733071 96.66874 105.88283 101.275786 

11/2008  86.250419 97.928367 107.44176 102.685061 

12/2008  95.397117 97.623647 105.53969 101.58167 

...........  ............... .................. ................... ...................... 

  من إعداد الطالبة باستعمال إكسل و باالعتماد على اإلحصائيات :المصدر
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الر باألزمـة الماليـة لسـنة    نالحظ تـأثر سـعر الصـرف الـدو    :  04من خالل الشكل رقم 

بدايـة   2008حيث نالحظ أنه سجل انخفـاض جـد ملحـوظ بـين الفتـرة جـانفي        2008

، ) تـاريخ األزمـة الماليـة   (  2008إرهاصات األزمة المالية حيث بلغ أقصاه فـي سـبتمبر   

يفسر هذا بانخفاض قيمة العملة األمريكية ، و بمـا أن موضـوع البحـث ال يخـص مـدى      

ق باألزمة المالية ، سـوف نقـوم باسـتبدال هـذه القـيم حيـث تعتبـر هـذه         تأثر هذا السو

األخيرة  قيم متطرفة من شأنها التأثير سـلبا علـى مصـداقية البحـث بقـيم متوسـطة أال و       

هي متوسط سعر الصرف الشهري بـين السـنة السـابقة و السـنة المواليـة مـثال بالنسـبة        

و التـي  71.5591305 بالقيمـة    66.843414سـوف نسـتبدل القيمـة    2008لشهر جانفي 

  .2009 و جانفي 2007القيمة المتوسطة بين سعر صرف جانفي  تعتبر

إلى  05/2000من  "معدلةالسلسلة ال" منحنى تطور سعر صرف األورو:  06الشكل رقم 

12/2010.  

  

  .eviewsمن إعداد الطالبة باستعمال برنامج  :المصدر   
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  .األمريكير صرف الدوالرتعديل سلسلة سع: 08الجدول رقم 

سلس����لة س����عر ص����رف     األشهر

  الدوالر األصلية  

سلس�����������لة  س�����������عر  

ص��������رف ال��������دوالر  

  2007لسنة 

سلس����������لة س�����������عر  

ص������رف ال������دوالر  

  2009لسنة 

سلس���لة س���عر ص���رف 

  الدوالر المعدلة

...  ...  ...  ...  ...  

01/2008 66.843414 71.606135 71.512126 71.5591305 

02/2008 66.614001 71.114782 71.70131 71.408046 

03/2008 65.533082 71.529163 72.774952 72.1520575 

04/2008 64.89049 70.466897 72.944083 71.70549 

05/2008       63.335647 70.446315 72.281035 71.363675 

06/2008 62.943543 70.22165 72.935835 71.5787425 

07/2008 61.496581 69.104609 72.166386 70.6354975 

08/2008     61.114134 69.143075 72.068746 70.6059105 

09/2008 60.823413 68.491075 71.501447 69.996261 

10/2008 62.111488 67.935595 71.490916 69.7132555 

11/2008 67.795232 66.726472 72.131011 69.4287415 

12/2008 70.693699 67.012717 72.220355 69.616536 

...  ...  ...  ...  ...  

  و باالعتماد على اإلحصائيات)  Excel (من إعداد الطالبة باستعمال اإلكسل: المصدر 
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 05/2000من " السلسلة المعدلة" منحنى تطور سعر صرف الدوالر األمريكي  :07الشكل رقم

  .12/2010إلى 

  

  .eviewsمن إعداد الطالبة باستعمال برنامج : المصدر

إن أحد الشـروط الضـرورية للتكامـل المتـزامن، هـو أن تكـون       : اختبار الجذر األحادي-2

السالسل الزمنية مستقرة من نفس الدرجة، و إال فإنـه ال يمكـن أن تكـون هنـاك عالقـة تكامـل       

للجــذر األحــادي إلجــراء اختبــار  « ADF »متــزامن بــين المتغيــرات، سنســتعمل اختبــار 

  .االستقرارية

   « LEURO » م سعر الصرف األورولوغاريت-1
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  «LBCD » لوغاريتم رصيد الميزان التجاري-2
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 « LUSD »لوغاريتم سعر صرف دوالر -3
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  هي تفاضل المتغيرة Δحيث أن 

  :على الفرضيات التالية يرتكز ADF اختبار

H0=j=1                                                                                                      

        

 H1=j1                                                              

معناه وجود الجذر األحادي، و منـه السلسـلة الزمنيـة غيـر مسـتقرة،       H0قبول الفرضية العدمية 

التي تخضع لتوزيـع سـتودنت، فـإذا كانـت      j t.فإننا نحصل على. في النماذج الثالثة jبتقدير

.j t         القيمة المحسوبة أكبر مـن إحصـائية سـتودنت الجدوليـة، فإننـا نقبـل الفرضـيةH0 . أي

 . يوجد جذر أحادي

الفرضـية  أصغر من إحصائية سـتودنت الجدوليـة، فإننـا نـرفض      j t.و أما إذا كانت و أما إذا كانت   --            22

  .العدمية، ونقبل الفرضية البديلة، و منه فإن السلسلة مستقرة
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سنقوم باختبار استقرارية  سلسـلة سـعر صـرف األورو و سلسـلة سـعر صـرف الـدوالر           

  .سلسلة رصيد الميزان التجاري مقومة بالدوالر األمريكيو

  :نتحصل على النتائج التالية  ،EVIEWSباستعمال برنامج 

  .من الدرجة صفر لجميع المتغيرات "ADF"اختبار  ):09(الجدول رقم 

ــة   المتغيرات درج

  التأخير 

القــــــيم 

  المحسوبة 

  القيم الجدولية عند مستويات المعنوية   االحتمال 

            1%                 5%         10%  

LEURO  12  2.234967   0.465

9  

4.033108     3.446168    3.148049  

LUSD 12  2.439463  0.357

7  

4.031899  3.445590    3.147710  

LBCD  12  2.985246   0.140

5  

4.032498     3.445877       3.147878  

  ««  EVIEWS ».من إعداد الطالبة باستعمال برنامج : المصدر

              .بعد التأكد من أن النماذج الثالثة تؤدي إلى نفس النتيجة اكتفينا بأخذ نتائج النموذج الثالث

درجـة التـأخير والتـي حـددت تلقائيـا      ) 09(أول ما يمكن مالحظته من خـالل الجـدول رقـم     

  .في مختلف مراحل الدراسة التطبيقية Schwarzبالبرنامج وفق معيار 

كما يظهر من خالل الجدول أن القيم المحسـوبة أكبـر مـن القـيم الجدوليـة عنـد مسـتوى            

ـ .  10و 1،5المعنوية  ا يظهـر احتمـال وجـود الجـذر األحـادي عنـد جميـع هـذه         كم

سلسـلة سـعر   "المستويات، ومنه يتم قبول الفرضية العدمية، و بالتالي كـل المتغيـرات المدروسـة    

صرف الدوالر المعدلة، سلسلة سعر صرف األورو المعدلـة، سلسـلة رصـيد الميـزان التجـاري      

رة نطبـق عليهـا الفـروق مـن الدرجـة      غير مسـتقرة، و إلرجاعهـا مسـتق   )" المقومة بالدوالر(

   .األولى
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  من الدرجة األولى لجميع المتغيرات ADFاختبار ): 10(رقم   الجدول

ــة   المتغيرات درج

  التأخير 

  القيم عند مستويات المعنوية   االحتمال   القيم المحسوبة 

        1%                  5%       10%    

ΔLEURO  12  9.375386  0.000

0  

4.033108      3.446168 3.148049       

LUSDΔ  12  9.383580  0.000

0  

4.033108     3.446168       3.148049     

   

BCDΔ  12  12.18988 

 

0.000

0 

4.033108 3.446168       3.148049 

  .."EVIEWS"من إعداد الطالبة باستعمال برنامج: المصدر

وجـود الجـذر األحـادي معـدوم و بالتـالي يـتم       يتضح أن احتمال ) 10(من خالل الجدول رقم 

أصـغر مـن القـيم الجدوليـة عنـد مسـتوى       ، كما نالحظ أن القيم المحسوبة H0رفض الفرضية 

كمــا أن احتمــال وجــود الجــذر األحــادي معــدوم عنــد جميــع . 10و 1،5المعنويــة 

بالتـالي كـل    مستويات المعنوية، ومنه يتم رفض الفرضية العدميـة وقبـول الفرضـية البديلـة، و    

سلسـلة سـعر صـرف الـدوالر المعدلـة، سلسـلة سـعر صـرف األورو         "المتغيرات المدروسة 

  .مستقرة)" المقومة بالدوالر(المعدلة، سلسلة رصيد الميزان التجاري 
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الدراسـة القياسـية الختبـار التكامـل المتـزامن بـين تغيـر سـعر          :المطلب الثاني

رو و بالنسـبة للـدوالر ورصـيد الميـزان     صرف الدينار الجزائـري بالنسـبة لـألو   

  .  التجاري

  :اختبار التكامل المتزامن

بما أن الشرط األول للتكامل المشترك قد تحقق ، فإننا نقوم بتقدير العالقة في المدى الطويل باستعمال 

  .طريقة المربعات الصغرى 

القة تكامل مشترك بين إذا كانت سلسلة البواقي غير مستقرة من الدرجة الصفر فإنه ال توجد ع

  .المتغيرات

  :اختبار استقرارية سلسلة البواقي)1-1

لسلسـلة البـواقي و     "ADF" نحصـل علـى نتـائج االختبـار     EEVVIIEEWWSS  بعد تطبيق برنامج  

  :فيما يلي النتائج

  ):األورو(اختبار االستقرارية لسلسلة البواقي من الدرجة صفر): 11(الجدول رقم

ــة    درج

  التأخير

  القيم عند مستويات المعنوية  االحتمال  حسوبة القيم الم

1%          5%                 10%  

ــوذج  النم

  األول

12  3.388152   0.0008  2.583444 1.943385 1.615037  

ــوذج  النم

  الثاني

12  3.372468   0.0138  3.482879 2.884477 2.579080  

  ."EVIEWS"من إعداد الطالبة باستعمال برنامج :المصدر

  
بأخذ نتـائج النمـوذجين األول و الثـاني، ويتضـح مـن خاللـه       )  11(اكتفينا في الجدول رقم     

. %10و  %5القيم المحسوبة أصغر من القـيم الحرجـة الجدوليـة عنـد مسـتويات المعنويـة       أن 
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بالتالي نرفض الفرضية العدمية أي عدم وجـود الجـذر األحـادي، و نقبـل الفـرض البـديل أي       و

  .البواقي مستقرة من الدرجة الصفر أن سلسلة

 LEUROو أخيرا نستنتج بأنه توجد عالقة تكامـل مشـترك بـين سلسـلة سـعر صـرف األورو      

  .LBCE سلسلة رصيد الميزان التجاريو

 

  ).الدوالر(اختبار االستقرارية لسلسلة البواقي من الدرجة صفر) :12(الجدول رقم 

المتغيرا

  ت

درجــة 

  التأخير

  القيم عند مستويات المعنوية  الحتمالا  القيم المحسوبة 

1%                      5 %      10 %  

النموذج 

  األول

12  3.559099    0.0005  -2.583444 -1.943385      -1.615037  

النموذج 

  الثاني

12  3.543888    0.0083  -3.482879    -2.884477 -2.579080  

  ."EVIEWS"من إعداد الطالبة باستعمال برنامج :المصدر

 

و نالحـظ مـن خاللـه أن    ) 12(اكتفينا بأخذ نتائج النموذجين األول و الثاني فـي الجـدول رقـم    

، و منـه يـتم رفـض    10و  5القيم المحسوبة أصغر من القيم الجدولية عند مستوى معنويـة  

الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة و عليه يمكن القـول بـأن سلسـلة البـواقي مسـتقرة مـن       

  .الدرجة الصفر

 LUSDو أخيرا نستنتج بأنه توجد عالقة تكامل مشـترك بـين سلسـلة سـعر صـرف الـدوالر       

  .LBCD سلسلة رصيد الميزان التجاريو
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 Granger:العالقات السببية ل اختبار: المطلب الثالث

ف بـين متغيـرة سـعر صـر     Granger نقوم أوال باختبار اتجاه العالقة السببية باستعمال طريقـة 

، ثـم نطبـق أيضـا هـذا االختبـار علـى       )بـاألورو (األورو و متغيرة رصيد الميزان التجـاري  

سلسلة سعر صرف الدوالر و رصيد الميزان التجاري لمعرفـة أي منهمـا يـؤثر علـى اآلخـر ،      

و من شروط اختبار السببية أن تكـون المتغيـرات مسـتقرة مـن نفـس الدرجـة و هـو شـرط         

 .محقق

  :ز على النماذج التالية اختبار السببية يرتك

  : متكاملتان من نفس الدرجةYو  Xلتكن لدينا سلسلتين 
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 : :التفاضل الثاني للمتغيرة   ، ،PP   : :عدد التأخرات 

  :نستعمل الفرضيتين التاليتين  )Granger(الختبار العالقة السببية 
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  :فنكون أمام الحاالت التالية
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نسـتطيع رفـض كـل مـن     مستقلين عن بعضهما الـبعض، إذا لـم   ) Xt(و) Yt(يكون المتغيرين *

 .الفرضيتين

 .معاً H0  ،H1تكون هناك عالقة سببية في االتجاهين إذا تم قبول الفرضيتين *

نقول تكـون هنـاك عالقـة سـببية بـين المتغيـرين وتكـون هـذه          H1وقبول  H0إذا تم رفض *

 ).Xt(إلى تفاضل المتغير الثاني ) Yt(العالقة من تفاضل المتغير األول 

المجدولـة  نـرفض الفرضـية العدميـة،      "Fisher"أكبر من إحصائية  F-Statistiqueإذا كانت 

المحسـوبة أصـغر مـن    ) *F(ونقبل الفرضية البديلة أي وجود عالقـات سـببية، أمـا إذا كانـت     

 .الجدولية، نقبل الفرضية العدمية، أي عدم وجود عالقات سببية "Ficher"إحصائية 

  .بين سعر صرف األورو و رصيد الميزان التجاري اختبار العالقة السببية: 13الجدول رقم

  الفـرضيات

"Null-Hypothesis"  

     عـدد المشـاهدات  

"Obs"  
Fstatistic  

ـــتمال        االحــــ

Probability 

D(LEURO)  ال يسببD(LBCE) 126  0.74567  [0.4766]  

 D(LBCE) ال يسببD(LEURO)  0.08708 [0.9167] 

 
 

  eviewsباستعمال برنامج من إعداد الطالبة  :المصدر

   يتضح من خالل الجـدول أنF     المحسـوبة أصـغر مـنF  باالعتمـاد علـى    ،الجدوليـة

و بالتـالي نـرفض الفرضـية البديلـة      3.84٬=الجدولي�ة   Fوجدنا  جداول فيشر اإلحصائية

أي عدم وجود عالقة سببية فـي االتجـاهين، وأيضـا االحتمـال     ، و نقبل الفرضية العدمية

 . بالتالي الفرضية العدمية مقبولةو ،0.05أكبر من 

  

  .اختبار العالقة السببية بين سعر صرف الدوالر و رصيد الميزان التجاري :14الجدول رقم
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  الفـرضيات  

"Null-Hypothesis"  

ــاهدات  ــدد المش   ع

"Obs"  
F-statistic  

ـــتمال        االحــــ

Probability 

D(LUSD)  ال يسببD(LBCD) 126   2.11148  [0.1255]  

 D(LBCD) ال يسببD(LUSD)  0.76250 [0.4687] 

 

  eviewsمن إعداد الطالبة باستعمال برنامج :  لمصدرا

  يتضح من خالل الجـدول أن F     المحسـوبة أصـغر مـنF  باالعتمـاد علـى   الجدوليـة ،

، و بالتـالي نـرفض    3.84الجدوليـة تسـاوي    Fجداول فيشر اإلحصائية  تحصلنا علـى  

بل الفرضية العدمية أي عدم وجـود عالقـة سـببية فـي االتجـاهين،      و نق، الفرضية البديلة

 .  و بالتالي الفرضية العدمية مقبولة ،0.05و أيضا االحتمال أكبر من 
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  :خاتمة الفصل الرابع

تطرقنا في هذا الفصل إلى استعراض السالسـل الزمنيـة، أدبيـات التكامـل المتـزامن بمـا             

و أيضا اختبارات التكامـل المتـزامن، و فـي األخيـر مفـاهيم حـول       في ذلك مفهومه و شروطه 

  .نموذج تصيح الخطأ و اختبارات السببية

أما في الدراسة التطبيقية قمنـا باختبـار اسـتقرارية السالسـل الزمنيـة لجميـع المتغيـرات ،            

ن، و توصلنا إلى أنها مستقرة من نفس الدرجـة و بالتـالي تحقـق أول شـرط للتكامـل المتـزام      و

و كانـت   ،بعد ذلك قمنا باختبار استقرارية سلسلة البـواقي مـن أجـل التأكـد مـن اسـتقراريتها      

و هـذا مـا يعنـي     ،النتيجة ايجابية أي أن سلسلة البواقي  مستقرة و متكاملة من الدرجـة الصـفر  

  .وجود عالقة تكامل مشترك بين المتغيرات محل الدراسة

ية و اتضح مـن نتـائج هـذه األخيـرة بأنـه ال توجـد عالقـة        ثم قمنا باختبار العالقات السبب    

  .سببية بين المتغيرات
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 :العامة الخاتمة

سعر الصرف يعتبر  المـرآة التـي يـنعكس عليهـا مركـز الدولـة التجـاري مـع العـالم                

ـ        ،الخارجي عار الصـرف أداة  وذلك من خالل العالقـة بـين الصـادرات والـواردات إذ تعـد أس

لربط االقتصاد المحلي باالقتصـاد العـالمي هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر إن اسـتيراد          

السلـــع من إحدى البلدان األجنبية يزيد مـــن الطلب على عملـة هـذا البلـد األجنبـي فـي      

السوق الوطني ، أو بعبارة أخرى فإن الـواردات تزيـد مـن الطلـب علـى العمـالت األجنبيـة        

من عرض العملة الوطنية فـي األسـواق العالميـة بينمـا الصـادرات تزيـد مـن الطلـب         وتزيد 

وتزيد من عرض العمالت األجنبيـة فـي السـوق الـوطني ، ومـع       ،األجنبي على العملة الوطنية

 : اختالف التعاريف حول سعر الصرف إال أنها كلها تؤكد أن سعر الصرف هو

فـي   حـدد وتـتم هـذه المبادلـة بسـعر م     ،األجنبية والعكس عملية مبادلة العملة الوطنية بالعملة " 

  ."سوق الصرف األجنبي

في إطار العالقات االقتصادية الدولية تواجه الجزائـر مشـكلة فـي ميزانهـا التجـاري، فقـد            

حاولنا من خالل الدراسة البحث عن إجابة لإلشـكالية التـي تـدور حـول مـدى تـأثر الميـزان        

ات التي تحدث على مسـتوى سـعر صـرف الـدوالر و سـعر صـرف       للجزائر بالتغير يالتجار

و كون المشكلة تتجلى فـي أن نسـبة كبيـرة مـن إيـرادات الصـادرات مقومـة          ،األورو خاصة

ممـا جعـل الجزائـر تتحـدى و     . أغلب واردات الجزائر من منطقـة األورو وبالدوالر األمريكي، 

نخفـاض الـدوالر أمـام األورو، فقمنـا     تواجه مشكلة الفرق بين قيمة العملتين خاصة فـي حـال ا  

  :بتقسيم البحث إلى أربعة فصول كما يلي

  : الفصل األول

تطرقنا في هذا الفصل إلى عموميات حول الصـرف و سـوق الصـرف، وأيضـا مفـاهيم حـول       

سعر الصرف بما في ذلك ماهية سعر الصـرف، أسـعار الصـرف كيفيـة تحديـدها و العوامـل       

ضـافة إلـى سياسـات سـعر الصـرف بمـا فـي ذلـك سياسـة          باإل ،المؤثرة فيها وخصائصـها 

وفـي األخيـر إلـى أهـم النظريـات       ،سياسة التعويم و سياسة الرقابة علـى الصـرف   ،التخفيض

  . المفسرة لسعر الصرف
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  :الفصل الثاني

استعرضنا في هذا الفصل بداية خصائص االقتصـاد الجزائـري ثـم تطـور سـعر الصـرف           

إلى نظام الرقابة على الصـرف و سـعر الصـرف المـوازي فـي       أيضا تعرضناوفي الجزائر ، 

و تم توضيح أسـباب اخـتالل الـدينار الجزائـري، و تناولنـا اتفاقيـات الجزائـر مـع          ،الجزائر

و فـي األخيـر  تضـمن هـذا الفصـل        ،صندوق النقد الدولي في إطار إصالح نظـام الصـرف  

  .عالقة سعر الصرف بالميزان التجاري 

  : الفصل الثالث

و تـم تقسـيم    ،هذا الفصل بعنوان االقتصاد الجزائري بين تدهور الـدوالر و تحـديات األورو      

هذا الفصل إلى ثالثة مباحث، أولها تضمن الـدوالر األمريكـي و األورو فـي االقتصـاد العـالمي      

والمبحث الثاني حـول الصـراع و السـيطرة علـى النظـام       ،من حيث النشأة و التطور التاريخي 

و أيضا مظاهر الصراع و التنافس بـين العملتـين ، وثالـث مبحـث تحـدثنا فيـه        ،الدولي  النقدي

   .عن تأثير كل من العملتين على االقتصاد العالمي و االقتصاد الجزائري

   :الفصل الرابع 

تطرقنا في هـذا الفصـل إلـى مفـاهيم حـول السالسـل الزمنيـة، اختبـارات االسـتقرارية               

متزامن ، نمـاذج تصـحيح الخطـأ و اختبـارات السـببية ، و دراسـة قياسـية        أدبيات التكامل الو

تناولنا فيه اختبار التكامـل المتـزامن بـين سـعر صـرف األورو       األولالجزء  :ينأمكونة من جز

و رصيد الميزان التجاري، و الجـزء الثـاني اختبـار التكامـل المتـزامن  بـين سـعر صـرف         

  .إلضافة إلى إجراء اختبار العالقات السببيةبا .الدوالر و رصيد الميزان التجاري

  :اختبار الفرضيات

بالنسبة للفرضيتين األولى و الثانية و اللتـان تنصـان علـى أنـه توجـد عالقـة فـي المـدى         * 

الطويل بين سعر صرف األورو و الدوالر و رصيد الميزان التجـاري هـي فرضـيات صـحيحة     

 .ة تكامل مشترك بين المتغيرات محل الدراسةفلقد أثبتت الدراسة التي قمنا بها وجود عالق
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توصلنا من خالل الدراسة إلى أن الفرضية الثانية غير صحيحة، بمعنـى أنـه ال توجـد عالقـة      *

  .سببية بين سعري صرف األورو، و الدوالر األمريكي و رصيد الميزان التجاري الجزائري

حـل أنسـب فـي مواجهـة مشـكلة       و التي تعتبـر تنويـع االقتصـاد    لرابعةبالنسبة للفرضية ا* 

فوارق العمالت صحة هذه الفرضـية نسـبيا ، فمـن خـالل الدراسـة الحظنـا بـأن صـادرات         

الجزائر تركز على منتج وحيد أال و هو البترول و بالتالي فهي تتـأثر بالصـدمات التـي يشـهدها     

وقـات  منه فتدعيم و ترقية مختلـف القطاعـات األخـرى أي ماعـدا قطـاع المحر     وسوق النفط ، 

وأيضا بالنسـبة للـواردات يمكـن تقليـل نسـبتها و ذلـك بتشـجيع         .يساعد في تنويع الصادرات

  .الصناعة المحلية و ترقية القطاع الخاص، و تدعيم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  :نتائج البحث

توجد عالقة في المدى الطويـل بـين تغيـرات سـعر صـرف األورو و الـدوالر، و رصـيد         *

  .ان التجاري الجزائريالميز

ال توجد عالقة سببية بـين سـعري صـرف األورو و الـدوالر  و رصـيد الميـزان التجـاري        *

  .الجزائري

انخفاض سعر صرف الـدوالر األمريكـي مقابـل العمـالت الرئيسـية خاصـة األورو يشـكل        *

  .أصعب تحدي تواجهه الجزائر خاصة و أنها مرتبطة تجاريا بالدول األوروبية

انخفاض الدوالر على الدول النفطية هو أثر مـزدوج، يتمثـل أوال فـي انخفـاض القيمـة      إن أثر *

الحقيقة لإليرادات النفطية بنسب تعادل انخفاض الدوالر، فكل ما يـتم تحقيقـه مـن أربـاح جـراء      

ارتفاع أسعار النفط يذهب أغلبه في جيوب الـدول الصـناعية حيـث أن هـذه األخيـرة تشـتري       

و يتمثـل األثـر الثـاني فـي     . مستفيدة من الضعف في سعر صـرف الـدوالر  النفط بعمالت قوية 

ارتفاع قيمة الواردات من خارج منطقة الدوالر، فيتوجـب علـى الـدول النفطيـة شـراء الكثيـر       

  .من السلع من دول ذات عمالت قوية، فينتج عن ذلك زيادة في معدل التضخم نسبيا

ت فيتـأثر بـأهم الصـدمات التـي تحـدث علـى       اعتماد االقتصاد الوطني على قطاع المحروقـا *

  .مستواه
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تنويع االقتصاد يعتبر أنسب حل لمشكلة فوارق العمـالت ، فتصـدير سـلع متنوعـة بـدال مـن       *

النفط يدفعنا لتحصيل عائدات صادراتنا بعمالت مختلفة ، و أيضـا يـوفر لنـا إمكانيـة التخفـيض      

تنـوع بتكنولوجيـا حديثـة و جـودة عاليـة      من فاتورة الواردات، وذلك ألن اإلنتاج المحلـي و الم 

و يرفـع مـن نسـبة     و يقلل مـن نسـبة الـواردات ،    يحقق االكتفاء الذاتي من السلع و الخدمات ،

  .الصادرات

  :التوصيات و االقتراحات

  :من خالل نتائج البحث يمكننا تقديم بعض المقترحات و التوصيات نذكرها فيما يلي

 في الدول النفطية بتحريـر عمـالت هـذه الـدول مـن       أن يقوم أصحاب القرار االقتصادي

االرتباط بالدوالر، ثم يعاد تقييم سعر الصـرف وفـق مجموعـة مـن العمـالت الدوليـة       

المستقرة، حيث يتم اختيارها حسب العالقات التجارية مـع هـذه الـدول، و بـنفس نسـب      

 .التبادل التجاري

    ـ ن العمـالت الدوليـة المسـتقرة    انتهاج سياسة لتقييم أسعار النفط من خـالل مجموعـة م

 .بدال من التسعير فقط بالدوالر

          ينبغي البحث عن بـديل للصـادرات النفطيـة بتنويـع مصـادر الـدخل و ذلـك بتوسـيع

القاعدة االقتصادية و إقامة ركائز اقتصـاد حقيقـي مكـون مـن قاعـدة إنتاجيـة و ماليـة        

 .خدمية، يسهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل بجوار النفطو

 تغالل التدفقات المالية المتأتية من ارتفاع أسـعار الـنفط فـي السـوق العـالمي لتحقيـق       اس

 .تنمية اقتصادية

          الحد من العراقيل التـي تواجـه المسـتثمرين األجانـب بهـدف تشـجيع و زيـادة نسـبة

  .االستثمار األجنبي في الجزائر
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  .  2004، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، "االقتصاد الدولي "زينب حسين عوض اهللا، -19



       - دراسة حالة الجزائر  –أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري :                     قائمة المراجع 

194 
 

، الـدار الجامعيـة ، اإلسـكندرية،    "التجـارة و التمويـل  -االقتصـاد الـدولي   "كامل بكـري،  -20

2003.  

،منشـورات  "أساسـيات االقتصـاد الـدولي   "دل أحمد حشـيش، مجـدي محمـود شـهاب،    عا -21

  .2003الحلبي الحقوقية، لبنان،

  :المذكرات

سياسة التحرير التـدريجي للـدينار و انعكاسـاتها علـى تطـور وضـعية       " بربري محمد أمين،-1

ادة مـذكرة تخـرج لنيـل شـه    ( ،"2003-1990عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة 

  .2005-2004 ،جامعة شلف ،)الماجستير غير منشورة

رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي       ( ،"سير خطر سعر الصـرف  ت"جديدن لحسن، -2

  .2004 ، جامعة تلمسان،)غير منشورة العلوم االقتصادية

، "االقتصـادية بـالجزائر   اإلصـالحات النقدية و المالية فـي ظـل    فعالية السياسة" ،علي حمزة -3

 ،،جامعـة الجزائـر   )غيـر منشـورة   ماجستير في العلـوم االقتصـادية  الرسالة مقدمة لنيل شهادة (

2001-2002.   

 ،"تقلبـات الـدوالر و أثرهـا علـى االقتصـاد العـالمي حالـة الجزائـر        "بولويز عبد الوافي ،-4 

 انم،جامعـة مسـتغ   ،)في العلـوم التجاريـة غيـر منشـورة      الماجستيرمذكرة تخرج لنيل شهادة (

2010.  

،  "دراسـة حالـة الجزائـر   –آثار تقلبات أسعار الصرف على العوائـد النفطيـة    "موري سمية،  -5

غيـر   -ماليـة دوليـة  -مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجسـتير فـي التسـيير الـدولي للمؤسسـات     (

  .2010 جامعة تلمسان، ،)منشورة

لقـدرة الشـرائية دراسـة    إدارة سـعر الصـرف و نظريـة تعـادل ا     "بن مصطفى عبد القادر، -6

رسالة لنيل شـهادة الماجسـتير فـي العلـوم االقتصـادية      (، "حالة الجزائر، تونس، المغرب: قياسية

  .2010، جامعة تلمسان، )غير منشورة 
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رسـالة مقدمـة   ( ، "دراسة اقتصادية و قياسية لظاهرة التضـخم فـي الجزائـر   " سعيد هتهات، -7

، جامعـة قصـدي مربـاح، ورقلـة ،     )قتصادية غير منشـورة  لنيل شهادة الماجستير في العلوم اال

2006.  

دراسة أثـر تغيـرات سـعر الصـرف علـى نمـوذج التـوازن االقتصـادي         "بن قدور علي،  -8

رسالة مقدمة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي العلـوم االقتصـادية        (، "-دراسة حالة الجزائر-الكلي

  .2005، جامعة تلمسان، )غير منشورة 

  

:و ملتقياتالت مج ،مقاالت   

، سلسلة دورية تهـتم بقضـايا التنميـة فـي الـوطن      "سياسات أسعار الصرف "العباس بلقاسم، -1

  . 2003/نوفمبر/23العربي، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد

األورو و سياسـة سـعر الصـرف فـي الجزائـر، دراسـة       " بن بوزيان محمد، زياني الطاهر،-2

، ورقـة مقدمـة فـي الملتقـى الـوطني األول حـول االقتصـاد        "مقارنة مع المغـرب و تـونس  

  .2002ماي  21/22الجزائري في األلفية الثالثة، جامعة البليدة،

، مجلـة اقتصـاديات شـمال    "أثر االنفتاح التجاري على االقتصـاد الجزائـري  " خالدي خديجة، -3

  .2005، ماي02افريقيا، العدد

م أداء المنظومـة المصـرفية الجزائرية،مطبوعـة    تقيـي " أبو شـعور راضـية،   مصطفى،بلمقدم -4

جامعـة حسـيبة    ،"ملتقى المظومة المصرفية الجزائرية و التحـوالت االقتصـادية،واقع و تحـديات   

  .الجزائر ،2004ديسمبر15-14،شلف -بن بوعلي

 دراسـة -مبررات و دوافع التوجـه الحـديث ألنظمـة الصـرف الدوليـة     " بربري محمد أمين،-5

ـ  جامعة ،اإلنسـانية للدراسـات االجتماعيـة و    األكاديميـة  "-دينار الجزائـري حالة سعر صرف ال

 .2010شلف، الجزائر،
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نمدجـة قياسـية الـدينار     -سياسة سعر الصـرف فـي الجزائـر   "شعيب بونوة، خياط رحيمة ، -6

  . 2011،األكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية ،جامعة شلف، ماي " الجزائري

اسة قياسية السـتقطاب رأس المـال األجنبـي للجزائـر فـي ظـل فرضـية        در"الشارف عتو، -7

، السداسـي األول،  06، العـدد إفريقيـا ، مجلـة اقتصـاديات شـمال    "الركن لنظام سعر الصـرف 

2009 .  

، بحـث مقـدم إلـى الملتقـى الـدولي      "اليورو و آثاره على االقتصاد الجزائـري "سلمان ناصر، -8

، تنظـيم كليـة العلـوم االقتصـادية     "لعربية ، فرص و تحدياتاليورو و اقتصاديات الدول ا"حول  

  .2005، أفريل 18،19،20و العلوم التسيير ، جامعة األغواط، أيام 

ــير،   -9 ــريف بش ــد ش ــالمي    "محم ــاد الع ــى االقتص ــدوالر عل ــاض ال ــر انخف ، "أث

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1CFF3497-:لمصـــــــدر،ا3/10/2004

0B3E2ECCE00A.htm-81FD-4C6A-B4AA  

، مجلـة أقـالم الثقافيـة،    "انخفاض الدوالر و تأثيره على االقتصـاد الـدولي   "صالح الصيفي،-10

  :المصدر ،10-12-2007

http://www.aklaam.net/forum/showthread.php?t=17802  

تقييم أثـر اسـتخدام العملـة األوروبيـة الموحـدة علـى االقتصـاد الـدولي         " شريط عابد، -11

 : المصدر، 22/10/2010، جامعة تيارت،"العربيو

.post_22.html-eu.blogspot.com/2010/10/blog-http://arab  

، مجلـة  "األكثـر عالميـة دائمـا   : اليـورو " ، سامويلز وبارمشوار راملوغان-أكسل بير توتش-12

  . 47، ص 2007،مارس  44، المجلد 1التمويل و التنمية، العدد
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ر العالقـات  صـراع اليـورو دوالر فـي إطـا    " نزار قنوع، نبيـل علـي، شـادي شـهيلة،     -13

، مجلة جامعة تشـرين للدراسـات و البحـوث العلميـة، سلسـلة      "االقتصادية األوروبية األمريكية 

  .2007، 02، العدد29العلوم االقتصادية و القانونية، المجلد 

، المجلـة االقتصـادية االلكترونيـة    "مستقبل الـدوالر األمريكـي  " مقبل صالح أحمد الذكير ، -14

  .2010 مارس6، 5990، العدد 

، مجلـة  "األسـباب و اآلثـار المترتبـة عليـه    -تدهور أسعار الدوالر األمريكـي  «مازن ادم، -15

   :المصدر، 2011مجلة شهرية،  المسلح،

-01-16-04-2009-h.ly/component/content/article/8http://www.almusall

11.html-45-18-18-04-2009-04/11-01  

محددات الطلب على واردات المملكة العربيـة السـعودية فـي إطـار التكامـل      "عابد العبدلي، -16

، مجلة مركز صـالح كامـل لالقتصـاد اإلسـالمي، جامعـة األزهـر،       "المشترك و تصحيح الخطأ

  www.dbrid.net/paper4.pdf:المصدر، 24، ص 2007، 32العدد 

، 28/10/2007، المعرفـة، "أثار انخفاض الـدوالر علـى االقتصـاد العـالمي    " ممدوح الولي، -17

ــدر  4D50-069D-C1CFEhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/995-:المصــــ

C90CDE734DCE.htm-8878  

، "متى تتحرر الـدول النفطيـة مـن عقـد االرتبـاط بالـدوالر       " غسان عبد الهادي إبراهيم، -18

  :المصدر، 13/09/2005، 1316الحوار المتمدن، العدد 

debat/show.art.asp?aid=45419http://www.ahewar.org/  

آثـار تغيـر سـعر صـرف األورو مقابـل الـدوالر       " بوعتروس عبد الحق، قـارة مـالك،   -19

،  27، مجلـة العلـوم اإلنسـانية، جامعـة قسـنطينة ، العـدد      "األمريكي على االقتصاد الجزائـري 

  .2007جوان 
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ـ    "فلو، آليث - 20 ، مغربيـة ، الجزائـر،   "ريتراجع قيمة الدوالر قد تـؤثر فـي االقتصـاد الجزائ

  :المصدر، 25/11/2007

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/feat

01-ures/2007/11/25/feature  

يوليـو  /1،األهـرام الرقمـي،   "هـل انتهـى عهـد سـيادة الـدوالر      "لي ، مغاوري شلبي ع- 21

ــدر، 2009 : المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=95983&eid=312  

ــوق " ه ،.ف-22 ــذب س ــأثر بتذب ــري ت ــاد الجزائ ــدولي  االقتص ــد ال ــوم، "النق ــار الي ، أخب

   dz.com/ar-http://www.akhbarelyoum:المصدر، 15/01/2011

وحـدة حقـوق السـحب    -ما هو مستقبل الدوالر في ظـل منافسـة اليـورو   "محمد أبو حسبو،-23

  .11177، العدد 2009ليو يو/5، الشرق األوسط ،جريدة العرب الدولية،"؟"الخاصة

  : عناوين إلكترونية

1-http://etudiantdz.net/vb/t19097.html. 

2-http://forum.arjwan.com/t118986.html. 

3-http://www.univ-fisdis.com/t3348-topic . 

/www.latribune.fr/bourse/devises/ficheshttp:/ -4    

-balance-entre-liens-les--n10-technique-techniques/20081114trib000310269/fiche

.change.html-de-taux-et-commerciale  

5-http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=74155.  

6-http://ta3lime.com/montada/showthread.php?t=6082. 

7-http://www.startimes.com/f.aspx?t=14229910.     

8-http://www.drabid.net/econmetriclec1.htm.     
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9-http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/165365_1.pdf.    

10-http://www.drabid.net/view_pages.php?do=view&ids=22.     

11-http://kanz-redha.blogspot.com/2011/08/blog-post_7841.html.                

12-http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=20351.       

13-http://www.nbe.com.eg/pdf/chos7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8 

4%D8%A7%D8%B1.pdf. 

14-http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=57074.     

-http://somame.maktoobblog.com/835292/%D8%A8%D8%B9%D8%B6-15

.%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/ 

16-http://www.startimes.com/f.aspx?t=8700111. 

17-http://www.islammemo.cc/culture-and-economy/2011/07/20/130097.html. 

18http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid

=81. 
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2010إلى  2000جداول إحصائيات الميزان التجاري لبعض األشهر من :01الملحق رقم   

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION  2000  مايإحصائيات  

 Importations Exportations Balance 

G.U. Valeur 
(USD) 

Poids 
(Kg) Part Valeur 

(USD) 
Poids 
(Kg) Part Valeur (USD) 

Alimentation 
182 990 

160 
664 543 

219 
24.37 1 074 459 614 055 0.06 - 181 915 701 

Biens 
d'Equipement.Agric. 

5 943 570 926 968 0.79 5 611 392 1 079 
460 

0.29 - 332 178 

Biens 
d'Equipement.Indus. 

259 398 
617 

46 799 
499 

34.54 6 598 556 143 343 0.34 - 252 800 061 

Biens de 
Consommation 

124 196 
637 

34 546 
232 

16.54 759 113 185 720 0.04 - 123 437 524 

Demi Produits 133 603 
400 

281 846 
566 

17.79 51 557 
332 

205 351 
045 

2.65 - 82 046 068 

Energie & Lubrifiants 7 181 102 82 832 
673 

0.96 1 878 364 
265 

7 820 
163 800 

96.42 + 1 871 183 163 

Produits Bruts 37 720 
224 

107 963 
227 

5.02 4 183 279 10 417 
770 

0.21 - 33 536 945 

Total général 751 033 
710 

1 219 
458 384 100 1 948 148 

396 
8 037 

955 193 100 + 1 197 114 686 

  2000ديسمبر 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part Valeur (USD) 

Alimentation 
199 422 

398 

683 474 

063 
27.71 5 032 697 2 903 073 0.21 - 194 389 701 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
6 640 792 2 112 787 0.92 13 968 7 045 0 - 6 626 824 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

239 281 

120 

33 237 

441 
33.25 6 018 456 871 413 0.25 - 233 262 664 

Biens de 

Consommation 
97 229 974 

29 745 

113 
13.51 726 755 113 783 0.03 - 96 503 219 

Demi Produits 
139 353 

668 

357 270 

796 
19.37 46 896 241 

158 974 

643 
1.96 - 92 457 427 

Energie & Lubrifiants 11 326 768 
73 474 

911 
1.57 

2 326 089 

018 

7 682 480 

942 
97.27 

            + 2 314 762 

250       
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Produits Bruts 26 298 049 
76 271 

099 
3.65 6 696 094 

11 481 

840 
0.28 - 19 601 955 

Total général 
719 552 

769 

1 255 586 

210 
100 

2 391 473 

229 

7 856 832 

739 
100 + 1 671 920 460 

  

  2001إحصائيات 

  2001جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part Valeur (USD) 

Alimentation 
221 309 

159 

811 220 

982 
25.54 1 524 092 1 294 167 0.17 - 219 785 067 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
8 686 401 2 166 431 1 3 707 755 782 325 0.4 - 4 978 646 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

300 502 

235 

34 821 

210 
34.67 4 372 924 854 050 0.47 - 296 129 311 

Biens de Consommation 
106 277 

258 

31 221 

464 
12.26 3 609 625 5 100 869 0.39 - 102 667 633 

Demi Produits 
169 754 

550 

402 801 

071 
19.59 42 829 916 

139 520 

192 
4.64 - 126 924 634 

Energie & Lubrifiants 11 771 546 
128 697 

683 
1.36 

864 771 

194 

2 705 485 

860 
93.7 

            + 852 999 

648       

Produits Bruts 48 374 337 
130 241 

578 
5.58 2 121 460 

12 910 

906 
0.23 - 46 252 877 

Total général 
866 675 

486 

1 541 170 

419 
100 

922 936 

966 

2 865 948 

369 
100 + 56 261 480 

  2001ديسمبر 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 186 461 707 
792 160 

099 
22.72 2 478 162 2 085 758 0.12 - 183 983 545 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
9 921 808 2 067 114 1.21 3 1 0 - 9 921 805 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
288 268 731 46 012 652 35.12 9 953 460 3 453 520 0.47 - 278 315 271 

Biens de Consommation 131 263 477 38 184 535 15.99 753 785 263 803 0.04 - 130 509 692 
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Demi Produits 153 131 797 
388 570 

675 
18.66 45 417 455 262 871 613 2.13 - 107 714 342 

Energie & Lubrifiants 5 593 331 61 587 608 0.68 
2 067 522 

326 

10 622 363 

248 
97.16 

+ 2 061 928 

995 

Produits Bruts 46 200 661 
176 862 

945 
5.63 1 915 382 5 553 009 0.09 - 44 285 279 

Total général 820 841 512 
1 505 445 

628 
100 

2 128 040 

573 

10 896 590 

952 
100 

+ 1 307 199 

061 

 

2002إحصائيات    

  

  2002جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part Valeur (USD) 

Alimentation 208 312 401 
751 151 

034 
22 1 304 071 1 151 497 0.1 - 207 008 330 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
13 820 969 2 403 638 1.46 2 684 393 532 788 0.21 - 11 136 576 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
340 825 518 51 835 440 35.99 4 934 470 1 787 688 0.38 - 335 891 048 

Biens de Consommation 139 290 734 46 263 249 14.71 4 262 969 5 396 382 0.33 - 135 027 765 

Demi Produits 193 898 563 
417 576 

265 
20.47 31 774 644 

185 060 

865 
2.46 - 162 123 919 

Energie & Lubrifiants 4 621 256 29 897 963 0.49 
1 242 386 

911 

6 186 039 

872 
96.36 + 1 237 765 655 

Produits Bruts 46 269 579 
105 200 

326 
4.89 1 918 229 2 273 215 0.15 - 44 351 350 

Total général 947 039 020 
1 404 327 

915 
100 

1 289 265 

687 

6 382 242 

307 
100 + 342 226 667 

  2002ديسمبر 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 285 759 197 
1 132 853 

420 
24.8 4 427 587 4 562 127 0.21 - 281 331 610 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
13 282 966 2 383 238 1.15 4 248 259 488 740 0.2 - 9 034 707 

Biens 432 425 764 75 095 273 37.54 2 647 978 695 561 0.12 - 429 777 786 



 

206 
 

d'Equipement.Indus. 

Biens de Consommation 158 743 717 55 992 476 13.78 3 352 071 1 909 361 0.16 - 155 391 646 

Demi Produits 199 935 624 
396 677 

602 
17.36 48 220 312 

198 967 

999 
2.26 - 151 715 312 

Energie & Lubrifiants 19 300 280 
188 460 

880 
1.68 

2 074 427 

222 

7 933 011 

608 
97.05 

+ 2 055 126 

942 

Produits Bruts 42 577 665 95 187 042 3.7 250 304 152 262 0.01 - 42 327 361 

Total général 
1 152 025 

213 

1 946 649 

931 
100 

2 137 573 

733 

8 139 787 

658 
100 

+ 985 548 

520 

  

  

  2003يات إحصائ

  2003جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part Valeur (USD) 

Alimentation 220 159 205 
899 546 

657 
21.74 2 233 702 1 655 033 0.1 - 217 925 503 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
14 829 622 1 786 748 1.46 0 0 0 - 14 829 622 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
396 174 552 70 865 767 39.13 785 742 732 768 0.04 - 395 388 810 

Biens de Consommation 173 911 303 51 092 428 17.18 900 884 303 770 0.04 - 173 010 419 

Demi Produits 159 659 939 
342 656 

742 
15.77 26 932 312 

113 641 

593 
1.25 - 132 727 627 

Energie & Lubrifiants 1 715 452 5 786 549 0.17 
2 118 953 

553 

6 409 299 

316 
98.26 + 2 117 238 101 

Produits Bruts 46 121 393 
180 242 

289 
4.55 6 733 550 38 076 100 0.31 - 39 387 843 

Total général 
1 012 571 

466 

1 551 977 

180 
100 

2 156 539 

743 

6 563 708 

580 
100 + 1 143 968 277 

  2003ديسمبر 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. Valeur Poids (Kg) Part Valeur Poids (Kg) Part Valeur 
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(USD) (USD) (USD) 

Alimentation 235 553 923 
536 939 

122 
19.8 8 834 760 3 073 375 0.5 - 226 719 163 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
6 929 014 1 898 095 0.58 0 0 0 - 6 929 014 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
468 718 276 67 442 338 39.4 2 005 630 164 080 0.11 - 466 712 646 

Biens de Consommation 173 135 687 53 711 384 14.55 4 705 727 2 433 275 0.26 - 168 429 960 

Demi Produits 231 862 003 
434 908 

212 
19.49 59 002 017 

179 360 

277 
3.32 - 172 859 986 

Energie & Lubrifiants 3 542 378 10 234 133 0.3 
1 696 717 

788 

6 823 283 

224 
95.53 

+ 1 693 175 

410 

Produits Bruts 69 995 220 
251 182 

726 
5.88 4 912 597 40 208 542 0.28 - 65 082 623 

Total général 
1 189 736 

501 

1 356 316 

010 
100 

1 776 178 

519 

7 048 522 

773 
100 

+ 586 442 

018 

  2004إحصائيات 

  2004جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part Valeur (USD) 

Alimentation 
215 229 

155 

455 779 

777 
17.89 63 049 692 8 273 362 2.31 - 152 179 463 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
10 491 429 1 872 403 0.87 12 353 2 639 0 - 10 479 076 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

461 267 

675 

62 682 

947 
38.33 5 571 632 1 442 957 0.2 - 455 696 043 

Biens de 

Consommation 

216 530 

783 

56 948 

915 
17.99 815 884 116 023 0.03 - 215 714 899 

Demi Produits 
236 572 

380 

541 063 

505 
19.66 51 508 920 

180 777 

483 
1.89 - 185 063 460 

Energie & Lubrifiants 12 430 251 
69 743 

580 
1.03 

2 595 945 

563 

9 762 754 

100 
95.28 

            + 2 583 515 

312       

Produits Bruts 50 878 081 
136 982 

788 
4.23 7 564 549 52 330 450 0.28 - 43 313 532 

Total général 
1 203 399 

754 

1 325 073 

915 
100 

2 724 468 

593 

10 005 697 

014 
100 + 1 521 068 839 

  2004ديسمبر 
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Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part Valeur (USD) 

Alimentation 
400 486 

759 

1 167 294 

326 
23.59 10 305 624 5 824 770 0.44 - 390 181 135 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
16 099 436 1 965 670 0.95 0 0 0 - 16 099 436 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

682 472 

847 

90 594 

316 
40.2 5 167 512 1 196 606 0.22 - 677 305 335 

Biens de 

Consommation 

202 462 

414 

53 445 

080 
11.92 1 906 018 486 084 0.08 - 200 556 396 

Demi Produits 
314 076 

134 

347 824 

902 
18.5 47 930 160 

169 798 

640 
2.06 - 266 145 974 

Energie & Lubrifiants 16 648 529 
114 345 

787 
0.98 

2 250 719 

681 

7 429 516 

348 
96.8 

            + 2 234 071 

152       

Produits Bruts 65 617 987 
194 553 

620 
3.86 9 098 825 

45 246 

506 
0.39 - 56 519 162 

Total général 
1 697 864 

106 

1 970 023 

701 
100 

2 325 127 

820 

7 652 068 

954 
100 + 627 263 714 

  2005إحصائيات 

  2005جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 259 666 946 
744 813 

349 
15.53 6 339 189 10 893 148 0.21 - 253 327 757 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
16 671 995 2 563 053 1 0 0 0 - 16 671 995 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
716 272 186 90 473 381 42.83 5 578 723 3 530 599 0.18 - 710 693 463 

Biens de Consommation 222 633 246 60 560 095 13.31 784 008 513 333 0.03 - 221 849 238 

Demi Produits 379 048 815 
465 521 

812 
22.67 54 207 684 

188 271 

465 
1.76 - 324 841 131 

Energie & Lubrifiants 19 955 539 
105 354 

417 
1.19 

3 007 767 

248 

7 994 755 

768 
97.51 

+ 2 987 811 

709 

Produits Bruts 58 130 545 
157 428 

038 
3.48 9 881 935 60 158 223 0.32 - 48 248 610 



 

209 
 

Total général 
1 672 379 

272 

1 626 714 

145 
100 

3 084 558 

787 

8 258 122 

536 
100 

+ 1 412 179 

515 

  2005ديسمبر 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 283 584 688 
991 186 

346 
18.58 6 482 702 4 954 185 0.16 - 277 101 986 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
7 940 942 1 425 014 0.52 27 880 5 145 0 - 7 913 062 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
559 526 698 72 611 370 36.65 2 751 834 1 486 735 0.07 - 556 774 864 

Biens de Consommation 262 728 283 68 498 091 17.21 1 988 978 625 383 0.05 - 260 739 305 

Demi Produits 340 948 292 
378 004 

884 
22.34 62 406 140 

134 700 

366 
1.55 - 278 542 152 

Energie & Lubrifiants 14 924 119 74 235 545 0.98 
3 948 283 

155 

6 562 732 

522 
97.95 

+ 3 933 359 

036 

Produits Bruts 56 833 584 
179 993 

832 
3.72 9 048 193 48 699 185 0.22 - 47 785 391 

Total général 
1 526 486 

606 

1 765 955 

082 
100 

4 030 988 

882 

6 753 203 

521 
100 

+ 2 504 502 

276 

  2006إحصائيات 

  2006جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 417 258 587 
1 227 826 

860 
22.46 7 368 761 8 966 813 0.12 - 409 889 826 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
11 155 908 1 758 724 0.6 0 0 0 - 11 155 908 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
740 213 327 

113 020 

901 
39.84 1 126 602 177 690 0.02 - 739 086 725 

Biens de Consommation 221 277 387 43 410 165 11.91 679 075 339 354 0.01 - 220 598 312 

Demi Produits 381 456 747 
477 076 

436 
20.53 59 440 085 144 100 588 0.93 - 322 016 662 

Energie & Lubrifiants 23 322 603 101 970 1.26 6 314 279 10 011 727 98.79 + 6 290 957 
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487 905 032 302 

Produits Bruts 63 214 012 
204 554 

944 
3.4 8 963 380 46 815 965 0.14 - 54 250 632 

Total général 
1 857 898 

571 

2 169 618 

517 
100 

6 391 857 

808 

10 212 127 

442 
100 

+ 4 533 959 

237 

   2006ديسمبر

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 328 356 447 
3 707 540 

001 
18.82 7 712 550 9 587 471 0.14 - 320 643 897 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
5 132 494 1 269 963 0.29 139 310 82 620 0 - 4 993 184 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
618 288 449 

110 391 

949 
35.43 5 062 505 4 387 084 0.09 - 613 225 944 

Biens de Consommation 266 425 321 65 678 331 15.27 2 676 741 890 284 0.05 - 263 748 580 

Demi Produits 434 989 686 
488 487 

532 
24.93 96 275 088 

115 397 

924 
1.79 - 338 714 598 

Energie & Lubrifiants 20 864 059 87 872 074 1.2 
5 254 257 

125 

7 825 992 

177 
97.57 

+ 5 233 393 

066 

Produits Bruts 70 836 783 
155 580 

887 
4.06 19 239 706 

224 824 

386 
0.36 - 51 597 077 

Total général 
1 744 893 

239 

4 616 820 

737 
100 

5 385 363 

025 

8 181 161 

946 
100 

+ 3 640 469 

786 

  2007إحصائيات 

  2007جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 515 651 418 
1 192 026 

502 
23.17 7 404 306 9 495 786 0.13 - 508 247 112 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
15 003 588 2 403 834 0.67 26 609 429 0 - 14 976 979 

Biens 

d'Equipement.Indus. 
739 606 800 

128 477 

716 
33.23 3 909 621 581 969 0.07 - 735 697 179 

Biens de Consommation 260 662 458 81 327 398 11.71 3 186 058 482 748 0.06 - 257 476 400 

Demi Produits 590 043 447 504 123 26.51 80 947 458 147 061 1.43 - 509 095 989 
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929 113 

Energie & Lubrifiants 10 919 404 33 683 123 0.49 
5 556 602 

078 

9 476 665 

092 
98.09 

+ 5 545 682 

674 

Produits Bruts 93 942 671 
266 232 

376 
4.22 12 767 298 

138 008 

186 
0.23 - 81 175 373 

Total général 
2 225 829 

786 

2 208 274 

878 
100 

5 664 843 

428 

9 772 295 

323 
100 

+ 3 439 013 

642 

   2007ديسمبر

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part Valeur (USD) 

Alimentation 
561 197 

183 

1 048 964 

919 
21.67 7 157 437 6 823 444 0.13 - 554 039 746 

Biens 

d'Equipement.Agric. 

12 091 

929 
2 326 926 0.47 27 916 628 0 - 12 064 013 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

867 809 

085 

116 046 

271 
33.52 4 366 616 2 542 131 0.08 - 863 442 469 

Biens de 

Consommation 

373 500 

318 

93 823 

215 
14.42 1 597 020 510 984 0.03 - 371 903 298 

Demi Produits 
584 117 

815 

454 840 

645 
22.56 

121 029 

169 

194 856 

817 
2.14 - 463 088 646 

Energie & Lubrifiants 
36 628 

306 

73 489 

221 
1.41 

5 502 701 

213 

14 454 

436 383 
97.29 

            + 5 466 072 

907       

Produits Bruts 
153 925 

640 

268 771 

993 
5.94 

19 306 

643 

260 405 

466 
0.34 - 134 618 997 

Total général 
2 589 270 

276 

2 058 263 

190 
100 

5 656 186 

014 

14 919 

575 853 
100 + 3 066 915 738 

  2008إحصائيات 

  2008جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part Valeur (USD) 

Alimentation 
609 574 

766 

962 634 

266 
21.64 9 302 384 9 530 492 0.17 - 600 272 382 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
11 998 764 1 862 918 0.43 183 876 15 095 0 - 11 814 888 

Biens 1 193 396 133 218 42.37 3 563 590 662 499 0.07 - 1 189 833 323 
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d'Equipement.Indus. 913 033 

Biens de 

Consommation 

310 170 

705 

89 434 

530 
11.01 1 328 411 127 300 0.02 - 308 842 294 

Demi Produits 
558 620 

445 

485 055 

499 
19.83 

125 293 

761 

180 876 

380 
2.33 - 433 326 684 

Energie & Lubrifiants 36 186 729 
143 175 

014 
1.28 

5 202 429 

265 

6 094 486 

048 
96.91 

            + 5 166 242 

536       

Produits Bruts 96 525 202 
157 372 

757 
3.43 26 248 397 

247 144 

944 
0.49 - 70 276 805 

Total général 
2 816 473 

524 

1 972 753 

017 
100 

5 368 349 

684 

6 532 842 

758 
100 + 2 551 876 160 

  2008ديسمبر 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part Valeur (USD) 

Alimentation 
570 878 

266 

1 015 916 

380 
16.68 9 094 879 9 642 275 0.15 - 561 783 387 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
8 996 915 1 504 487 0.26 37 072 588 0 - 8 959 843 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

1 423 817 

749 

193 637 

565 
41.59 3 732 852 564 731 0.06 - 1 420 084 897 

Biens de 

Consommation 

404 627 

182 

91 690 

628 
11.82 1 974 498 160 643 0.03 - 402 652 684 

Demi Produits 
873 292 

902 

804 927 

080 
25.51 54 574 825 

167 654 

687 
0.93 - 818 718 077 

Energie & Lubrifiants 38 527 816 
105 503 

483 
1.13 

5 797 797 

921 

10 277 214 

149 
98.57 

            + 5 759 

270 105       

Produits Bruts 
103 146 

403 

203 779 

792 
3.01 14 618 220 99 626 573 0.25 - 88 528 183 

Total général 
3 423 287 

233 

2 416 959 

415 
100 

5 881 830 

267 

10 554 863 

646 
100 + 2 458 543 034 

  2009إحصائيات 

  2009جانفي 

BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATION 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 

Alimentation 641 246 386 
1 072 022 

191 
19.84 9 147 352 13 649 429 0.3 - 632 099 034 
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Biens 

d'Equipement.Agric. 
14 046 289 2 178 968 0.43 15 135 2 300 0 - 14 031 154 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

1 420 134 

833 

165 221 

616 
43.94 3 999 258 679 368 0.13 

- 1 416 135 

575 

Biens de Consommation 366 938 973 89 494 315 11.35 2 445 201 220 627 0.08 - 364 493 772 

Demi Produits 687 168 558 
661 612 

703 
21.26 40 602 660 

139 631 

315 
1.33 - 646 565 898 

Energie & Lubrifiants 21 900 577 53 683 990 0.68 
2 979 555 

430 

6 009 926 

609 
97.53 

+ 2 957 654 

853 

Produits Bruts 80 843 408 
140 728 

159 
2.5 19 123 306 

168 818 

943 
0.63 - 61 720 102 

Total général 
3 232 279 

024 

2 184 941 

942 
100 

3 054 888 

342 

6 332 928 

591 
100 - 177 390 682 

   2009ديسمبر

 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part 

Valeur 

(USD) 

Poids 

(Kg) 
Part Valeur (USD) 

Alimentation 
496 078 

478 

955 208 

656 
14.01 6 901 098 

13 931 

276 
0.13 - 489 177 380 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
22 160 331 3 382 126 0.63 0 0 0 - 22 160 331 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

1 460 527 

913 

149 397 

919 
41.23 2 429 138 334 752 0.05 - 1 458 098 775 

Biens de 

Consommation 

559 584 

681 

103 365 

289 
15.8 4 210 705 1 813 822 0.08 - 555 373 976 

Demi Produits 
823 977 

588 

677 008 

079 
23.26 62 796 467 

170 426 

488 
1.2 - 761 181 121 

Energie & Lubrifiants 60 730 427 
110 224 

552 
1.71 

5 130 621 

311 

7 700 484 

046 
98.3 

            + 5 069 890 

884       

Produits Bruts 
118 964 

336 

225 862 

314 
3.36 12 206 499 

170 362 

827 
0.23 - 106 757 837 

Total général 
3 542 023 

754 

2 224 448 

935 
100 

5 219 165 

218 

8 057 353 

211 
100 + 1 677 141 464 

  2010إحصائيات 

 2010BALANCE PAR GROUPE D'UTILISATIONجانفي 

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
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Alimentation 569 447 055 
1 151 679 

446 
18.82 11 434 164 13 159 976 0.22 - 558 012 891 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
25 842 155 3 494 748 0.85 88 611 3 578 0 - 25 753 544 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

1 193 955 

486 

140 355 

085 
39.46 2 198 367 386 918 0.04 

- 1 191 757 

119 

Biens de Consommation 288 999 796 
113 723 

974 
9.55 2 545 714 1 245 475 0.05 - 286 454 082 

Demi Produits 759 105 972 
595 547 

868 
25.09 105 833 857 

190 457 

329 
2 - 653 272 115 

Energie & Lubrifiants 96 250 763 
193 698 

769 
3.18 

5 155 253 

991 

7 798 620 

168 
97.51 

+ 5 059 003 

228 

Produits Bruts 92 197 389 
276 895 

672 
3.05 9 416 721 

117 465 

141 
0.18 - 82 780 668 

Total général 
3 025 798 

616 

2 475 395 

562 
100 

5 286 771 

425 

8 121 338 

585 
100 

+ 2 260 972 

809 

  2010ديسمبر

 
Importations Exportations Balance 

G.U. 
Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part 

Valeur 

(USD) 
Poids (Kg) Part Valeur (USD) 

Alimentation 606 473 322 
958 173 

416 
15.34 21 555 919 27 486 528 0.49 - 584 917 403 

Biens 

d'Equipement.Agric. 
37 768 425 4 730 027 0.96 321 1 0 - 37 768 104 

Biens 

d'Equipement.Indus. 

1 882 827 

978 

151 231 

741 
47.61 4 115 127 214 200 0.09 - 1 878 712 851 

Biens de 

Consommation 
461 779 351 

112 205 

802 
11.68 2 459 329 515 982 0.06 - 459 320 022 

Demi Produits 770 350 092 
681 250 

379 
19.48 92 386 843 117 982 459 2.1 - 677 963 249 

Energie & Lubrifiants 50 076 638 93 783 068 1.27 
4 266 452 

614 

30 959 984 

101 
97.09 

+ 4 216 375 

976 

Produits Bruts 145 282 910 
220 717 

696 
3.67 7 309 082 81 377 325 0.17 - 137 973 828 

Total général 
3 954 558 

716 

2 222 092 

129 
100 

4 394 279 

235 

31 187 560 

596 
100 + 439 720 519 

  http://www.douane.gov.dz/applications/stat :المصدر

  2010إلى ديسمبر  2000إحصائيات سعر صرف األورو من ماي :02الملحق رقم 
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Mois 
Moyenne 
EUR/DZD= 

Min 
EUR/DZD= 

Max 
EUR/DZD= 

 71.8535 71.8535 71.8535 00 يام
 73.322 71.9862 72.600503 00جوان
 72.9008 71.637 72.42441 00جوييه
 72.2111 70.575 71.428887 00أوت

 71.5922 69.4708 70.21602 00 سبتمبر
 71.0828 67.5878 69.73309 00أكتوبر
 69.3911 67.5129 68.350973 00 نوفمبر
 71.5308 68.9991 69.873861 00ديسمبر
 72.0384 69.9552 71.067519 01جانفي

 72.4908 69.7991 71.131696 01ريفيف
 72.1348 68.7687 70.709003 01مارس
 71.095 68.7687 69.92524 01أفريل

 71.2022 68.7378 70.221926 01مي
 70.5129 67.737 69.508857 01جوان
 71.0678 68.1058 69.866606 01ةيلجوي
 73.4011 69.78 71.004645 01أوت

 73.8087 66.7007 71.311783 01 سبتمبر
 72.7829 71.2391 71.919035 01أكتوبر
 72.366 65.6535 68.10028 01 نوفمبر
 70.0799 65.703 67.398577 01ديسمبر
 69.575 66.0391 68.149142 02جانفي
 69.01 65.4798 67.514214 02فيفري
 70.8536 66.3791 68.750716 02مارس
 71.7499 67.502 70.1913 02أفريل

 75.932 69.348 71.609081 02 يام
 79.0211 71.9802 75.508287 02جوان
 81.0091 75.5703 79.145032 02ةيلجوي
 78.6842 74.3978 77.154197 02أوت

 78.012 74.5966 75.873347 02 سبتمبر
 78.2811 74.6556 76.284574 02أكتوبر
 80.0366 75.829 78.748587 02 نوفمبر

 81.6705 76.7691 80.387135 02يسمبرد
 86.2608 80.6584 83.709655 03جانفي
 84.9394 83.0877 84.218089 03فيفري
 88.3913 84.208 85.745948 03مارس
 87.624623 82.487941 84.991038 03أفريل

 92.054374 85.067953 89.094288 03 يام
 93.919565 87.499996 91.542996 03جوان
 90.075517 85.901761 88.014195 03ةيلجوي
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 87.442344 84.089776 85.276385 03أوت
 89.209279 82.33992 86.218643 03 سبتمبر
 91.674104 85.581002 88.344722 03أكتوبر
 89.22016 78.655411 84.805311 03 نوفمبر
 88.770409 79.959209 83.523934 03ديسمبر
 91.297983 88.448316 90.410891 04جانفي
 91.846949 85.750291 90.107421 04فيفري
 88.622615 84.14412 85.378069 04مارس
 87.944823 83.185395 84.431725 04أفريل

 87.921269 83.14442 85.242549 04 يام
 87.008719 82.888814 85.858659 04جوان
 90.385808 84.084602 88.685561 04ةيلجوي
 89.862321 84.024527 88.130931 04أوت

 91.023432 86.755616 88.612275 04 سبتمبر
 93.513348 88.791239 91.023402 04أكتوبر
 96.621257 92.918542 94.675505 04 نوفمبر
 99.09186 94.351652 96.297931 04ديسمبر
 98.076097 92.296389 94.469418 05جانفي
 95.544497 92.18441 93.867741 05فيفري
 96.75817 93.733213 94.871423 05مارس
 94.402782 90.830557 93.129673 05أفريل

 93.999608 88.647803 91.510448 05 يام
 91.327417 85.569759 89.050976 05جوان
 89.229906 86.909695 88.355406 05ةيلجوي
 90.646392 86.577913 89.035052 05أوت

 90.641346 84.94332 88.254035 05 سبتمبر
 88.142927 85.309867 87.085091 05أكتوبر
 87.648233 83.592724 86.019885 05 نوفمبر
 88.293 84.775946 86.661884 05ديسمبر
 89.464409 86.515586 88.574137 06جانفي
 88.15061 86.51261 87.471099 06فيفري
 88.804571 85.858795 87.832921 06مارس
 90.989032 87.21405 89.266626 06أفريل

 93.510735 90.040186 91.579588 06 يام
 93.487905 91.056401 92.554008 06جوان
 94.450878 90.312472 92.811724 06ةيلجوي
 94.153771 90.6765 92.982989 06أوت

 95.503274 89.991376 91.629642 06 سبتمبر
 93.969301 89.462963 92.423264 06أكتوبر
 94.562038 90.450658 93.00438 06 نوفمبر
 96.491102 92.323096 93.867831 06ديسمبر
 94.101572 91.760721 93.041333 07جانفي
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 94.776899 91.00621 92.967084 07فيفري
 95.543576 93.30321 94.737285 07مارس
 96.799791 93.62204 95.173181 07أفريل

 96.752616 94.215653 95.167728 07 يام
 95.046145 92.477975 94.183713 07جوان
 96.110435 92.960794 94.718263 07ةيلجوي
 95.372518 93.012226 94.151793 07أوت

 97.141027 91.792013 95.177012 07 سبتمبر
 98.214708 95.45234 96.66874 07أكتوبر
 99.662246 96.002593 97.928367 07 نوفمبر
 99.436146 96.499063 97.623647 07ديسمبر

 99.859825 96.429791 98.390682 08يجانف
 100.26616 96.964838 98.208568 08فيفري
 103.03116 100.26616 101.58637 08مارس
 103.44605 98.953842 102.17866 08أفريل

 99.81898 97.049784 98.486329 08 يام
 99.801828 96.407568 97.913575 08جوان
 98.442513 94.825668 96.968729 08ةيلجوي
 97.068496 88.70845 91.541733 08أوت

 89.28483 85.031527 87.276523 08 سبتمبر
 85.911139 80.021047 82.733071 08أكتوبر
 89.365938 84.777295 86.250419 08 نوفمبر
 104.18852 88.27034 95.397117 08ديسمبر
 97.903911 92.4101 95.006253 09جانفي
 92.878699 89.871398 91.561404 09فيفري
 100.63158 90.7659 94.989075 09مارس
 98.03717 94.685091 96.36304 09أفريل

 101.88336 93.806138 98.595906 09 يام
 103.31865 101.12289 102.29664 09جوان
 103.50583 100.66139 101.60216 09ةيلجوي
 104.63652 101.15925 102.89506 09أوت

 106.21962 101.71825 104.1093 09 سبتمبر
 108.25323 103.38359 105.88283 09أكتوبر
 108.60674 106.49629 107.44176 09 نوفمبر
 109.09053 101.92031 105.53969 09ديسمبر
 104.16392 99.597249 102.39553 10جانفي
 101.23997 98.073685 99.663772 10فيفري
 99.998462 97.491402 98.867715 10مارس
 98.432501 97.2392 98.252087 10أفريل

 98.245557 90.759736 93.8781 10 يام
 92.976373 89.793676 91.024549 10جوان
 96.96227 90.901134 93.846802 10ةيلجوي
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 97.296229 93.500676 95.550677 10أوت
 101.20517 93.984149 97.524053 10 سبتمبر
 103.46338 101.02575 102.26468 10أكتوبر
 105.46384 95.12426 99.692083 10 نوفمبر
 99.696481 96.0591 97.869557 10ديسمبر

  http://fxtop.com/fr/historates.php:المصدر
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  2010إلى ديسمبر  2000إحصائيات سعر صرف الدوالر من ماي :03الملحق رقم 

Mois 
Moyenne 
USD/DZD= 

Min 
USD/DZD= 

Max 
USD/DZD= 

 77.236913 77.236913 77.236913 00 يام
 77.323473 75.588643 76.569672 00جوان
 78.884924 75.616471 77.062333 00ةيلجوي
 80.108803 77.948079 78.929189 00أوت

 82.646058 78.195051 80.356937 00 سبتمبر
 83.071983 79.74733 81.55153 00أكتوبر
 80.919663 78.684994 79.744923 00 نوفمبر
 79.354093 75.895918 77.580514 00ديسمبر

 78.747977 74.247552 75.68129 01يجانف
 79.976611 74.994897 77.221063 01فيفري
 79.838801 75.31507 77.725047 01مارس
 80.54648 77.234512 78.409169 01أفريل

 82.781363 77.883065 80.238611 01 يام
 83.034503 79.289477 81.485235 01جوان
 84.765983 78.374886 81.211961 01ةيلجوي
 80.704893 76.413628 78.877466 01أوت

 82.339023 72.35134 78.231597 01 سبتمبر
 81.178648 77.531799 79.455996 01أكتوبر
 80.391809 73.942258 76.564558 01 نوفمبر
 77.728372 73.732465 75.642001 01ديسمبر
 79.634997 74.159573 77.165005 02جانفي
 79.180557 74.954514 77.58429 02فيفري
 80.360213 76.482429 78.474862 02مارس
 81.005453 76.984902 79.27223 02أفريل

 82.516844 75.839895 78.214676 02 يام
 81.351218 76.680729 78.937546 02جوان
 82.80599 76.814698 79.741339 02ةيلجوي
 80.619057 76.149232 78.889473 02أوت

 79.521119 75.666364 77.320628 02 سبتمبر
 79.594408 76.38179 77.765885 02أكتوبر
 80.080663 76.179753 78.623624 02 نوفمبر
 81.621527 76.55816 78.899458 02ديسمبر
 83.006928 76.473129 78.937118 03جانفي
 78.65496 76.773511 78.10246 03فيفري
 81.626395 76.282272 79.433416 03مارس
 81.571982 76.424358 78.344643 03أفريل

 79.606561 73.403852 77.116024 03 يام
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 81.619672 75.614899 78.466874 03جوان
 80.454513 75.853898 77.410615 03ةيلجوي
 78.822947 74.61382 76.633841 03أوت

 80.465023 75.371101 76.842606 03 سبتمبر
 77.769006 73.315345 75.53134 03أكتوبر
 75.67373 66.849746 72.412891 03 نوفمبر
 70.285359 64.794858 67.930353 03ديسمبر
 73.631113 70.241674 71.699407 04جانفي
 71.575853 68.908945 71.363677 04فيفري
 71.512423 68.641817 69.666118 04مارس

 72.74719 68.770994 70.291581 04لأفري
 72.824707 68.577137 70.976307 04 يام

 71.873652 68.833096 70.776561 04جوان
 72.967565 69.103059 72.34437 04ةيلجوي
 74.037008 70.119775 72.424139 04أوت

 73.955568 71.822386 72.509951 04 سبتمبر
 74.280973 72.164531 72.864055 04أكتوبر
 74.295482 72.051777 72.852701 04 نوفمبر
 72.685293 70.527472 71.939981 04ديسمبر
 72.392983 69.899016 71.892182 05جانفي
 72.820088 71.295899 72.145683 05فيفري
 72.553037 70.958993 71.952355 05مارس
 72.929368 70.101534 71.989608 05أفريل

 73.314068 70.065343 72.059485 05 يام
 74.316394 70.765596 73.153509 05جوان
 73.963487 72.217445 73.354991 05ةيلجوي
 73.923443 70.76542 72.36725 05أوت

 72.816052 70.060903 71.891589 05 سبتمبر
 73.282716 70.843603 72.381426 05أكتوبر
 74.322253 71.465097 73.016402 05 نوفمبر
 74.843604 71.299901 73.14934 05ديسمبر
 74.843604 72.245997 73.262346 06جانفي
 73.570989 72.379787 73.254069 06فيفري
 74.544255 71.139941 73.072025 06مارس
 73.635791 71.065386 72.867875 06أفريل

 72.833348 71.058858 71.727774 06 يام
 73.560511 71.908159 73.157516 06جوان
 74.27617 72.354167 73.143434 06ةيلجوي
 73.569999 70.774664 72.621244 06أوت

 74.51297 70.865338 71.951453 06 سبتمبر
 74.229294 70.951472 73.252606 06أكتوبر
 73.885231 70.003269 72.228758 06 نوفمبر



 

221 
 

 72.741125 69.89264 71.077912 06ديسمبر
 72.368955 69.88666 71.606135 07جانفي
 71.740897 70.194203 71.114782 07فيفري
 72.007159 71.096372 71.529163 07مارس
 71.580671 69.140326 70.466897 07أفريل

 71.187276 69.661842 70.446315 07 يام
 70.684278 68.700672 70.22165 07جوان
 70.082522 68.278013 69.104609 07ةيلجوي
 70.162165 68.423632 69.143075 07أوت

 69.677229 67.335691 68.491075 07 سبتمبر
 68.5452 66.450344 67.935595 07أكتوبر
 67.423996 65.865227 66.726472 07 نوفمبر
 67.364099 66.512095 67.012717 07ديسمبر
 67.482227 66.452927 66.843414 08جانفي
 67.756824 65.519697 66.614001 08فيفري
 66.1081 64.80425 65.533082 08مارس
 65.512056 63.446557 64.89049 08أفريل

 64.081004 62.580464 63.335647 08 يام
 63.947533 61.910514 62.943543 08جوان
 62.242358 60.266076 61.496581 08ةيلجوي
 62.327274 60.242111 61.114134 08أوت

 61.731388 60.030886 60.823413 08 سبتمبر
 67.086277 60.638114 62.111488 08أكتوبر
 69.314994 66.685705 67.795232 08 نوفمبر
 71.866423 69.290989 70.693699 08ديسمبر
 73.075109 69.55342 71.512126 09جانفي
 72.566757 70.086093 71.70131 09فيفري
 74.896743 71.415447 72.774952 09مارس
 73.439011 72.320744 72.944083 09أفريل

 72.776727 70.941646 72.281035 09 يام
 73.456698 71.545838 72.935835 09جوان
 73.315301 71.286719 72.166386 09ةيلجوي
 72.815952 71.143587 72.068746 09أوت

 72.539523 70.782271 71.501447 09 سبتمبر
 72.780171 70.692115 71.490916 09أكتوبر
 72.654038 71.479936 72.131011 09 نوفمبر
 73.082312 70.710286 72.220355 09ديسمبر
 72.531675 70.817157 71.793599 10جانفي
 75.053728 71.4927 72.975468 10فيفري
 73.711944 71.469395 72.878044 10مارس
 74.259503 72.256374 73.24507 10أفريل

 76.967973 73.537454 74.479979 10 يام
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 76.10358 73.160005 74.556298 10جوان
 75.165589 72.231018 73.504173 10ةيلجوي
 75.302213 72.121189 74.15424 10أوت

 75.305189 72.927255 74.730764 10 سبتمبر
 74.336037 72.31621 73.588882 10أكتوبر
 74.040886 72.017433 72.957437 10 نوفمبر
 74.773566 72.854336 74.042404 10ديسمبر

 http://fxtop.com/fr/historates.php :المصدر      

إلى  2000للفترة ماي تحويل إحصائيات الميزان التجاري من الدوالر إلى األورو : 04الملحق رقم 
  .2010ديسمبر 

DOLLAR/E  التاريخ

URO 

الميزان التجاري 

  بالدوالر

الميزان التجاري 

 باالورو

 1323435425 1197114686 1.105521 00-ماي

 1012360547 959843661 1.054714 00-جوان

 985739979 926395108 1.06406 00-جويلية

 1036448565 937931096 1.105037 00-أوت

-سبتمبر

00 

1.144477 679466438 777633711 

 912802357 780333690 1.169759 00-أكتوبر

 709039377 607692130 1.166774 00-نوفمبر

-ديسمبر

00 

1.110525 1671920460 1856709469 

 59911331 56261480 1.064873 01-جانفي

 229573158 211468884 1.085612 01-فيفري

 785951585 714894633 1.099395 01- مارس

 1283644175 1144744332 1.121337 01-أفريل

 707347434 619017911 1.142693 01-ماي

 1638070541 1397291981 1.172318 01-جوان

 1191894998 1025374224 1.1624 01-جويلية

 962374586 866179310 1.111057 01-أوت

-سبتمبر

01 

1.096923 781807651 857582794 

 413649948 374398056 1.10484 01-أكتوبر

 780248089 693726518 1.12472 01-نوفمبر

-ديسمبر

01 

1.12246 1307199061 1467278658 
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 387509415 342226667 1.132318 02-جانفي

 442528688 385077444 1.149194 02-فيفري

 625742025 548168507 1.141514 02- رسما

 745826999 660358747 1.129427 02-أفريل

 372556723 341071711 1.092312 02-ماي

 727285812 695349122 1.045929 02-جوان

 43601285.9- 43271256- 1.007627 02-جويلية

 543675159 531708007 1.022507 02-أوت

-سبتمبر

02 

1.019098 814214395 829764262 

 864708148 848214615 1.019445 02-أكتوبر

 719930431 721052389 0.998444 02-نوفمبر

-ديسمبر

02 

0.981597 985548520 967411471 

 1078680863 1143968277 0.942929 03-جانفي

 1201699693 1295797948 0.927382 03-فيفري

 844165335 911309724 0.926321 03- مارس

 817000325 886288595 0.921822 03-يلأفر

 727595120 840319823 0.865855 03-ماي

 515540913 601392733 0.857245 03-جوان

 824679852 937600734 0.879564 03-جويليه

 916549130 1019858785 0.898702 03-أوت

-سبتمبر

03 

0.891549 703836691 627504898 

 790139651 924126973 0.855012 03-أكتوبر

 795054672 931151822 0.85384 03-نوفمبر

-ديسمبر

03 

0.813475 586442018 477055921 

 1206315585 1521068839 0.793071 04-جانفي

 776969996 980907540 0.792093 04-فيفري

 804656101 986058286 0.816033 04- مارس

 602544875 723670707 0.832623 04-أفريل

 867369613 1041692724 0.832654 04-ماي

 818934066 993384263 0.824388 04-جوان

 916633061 1123549264 0.815837 04-جويليه
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 1123891156 1367520382 0.821846 04-أوت

-سبتمبر

04 

0.818322 1294617427 1059413922 

 1394290997 1741414019 0.800666 04-أكتوبر

 565103793 734302512 0.769579 04-نوفمبر

-ديسمبر

04 

0.747117 627263714 468639384 

 1074832424 1412179515 0.761116 05-جانفي

 2553805267 3322463946 0.768648 05-فيفري

 1046539382 1379739596 0.758505 05- مارس

 1172011144 1516128301 0.773029 05-أفريل

 2198312977 2791384481 0.787535 05-ماي

 1499573152 1825301933 0.821548 05-جوان

 1341875838 1616221327 0.830255 05-جويليه

 1455760328 1790929133 0.812852 05-أوت

-سبتمبر

05 

0.814763 2613308518 2129227088 

 1927216206 2318642472 0.831183 05-أكتوبر

 2167937768 2553841023 0.848893 05-نوفمبر

-ديسمبر

05 

0.844094 2504502276 2114035344 

 3750282519 4533959237 0.827154 06-جانفي

 353797226 422453024 0.837483 06-فيفري

 3014309284 3623255311 0.831934 06- مارس

 2062281077 2526113387 0.816385 06-أفريل

 2125813314 2714040987 0.783265 06-ماي

 2106217275 2664519342 0.790468 06-جوان

 2661920407 3377582947 0.788114 06-جوييه

 2145937352 2747612224 0.781019 06-أوت

-سبتمبر

06 

0.785273 2604664897 2045373018 

 2023359600 2552835566 0.792593 06-أكتوبر

 1358543798 1749330161 0.776608 06-نوفمبر

-ديسمبر

06 

0.757217 3640469786 2756625610 

 2646774947 3439013642 0.769632 07-جانفي
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 1726924669 2257524105 0.764964 07-فيفري

 2116724611 2803374832 0.755063 07- مارس

 1647075538 2224389014 0.740462 07-أفريل

 1876812416 2535373024 0.740251 07-ماي

 1633035664 2190253736 0.745592 07-جوان

 2001861287 2743801741 0.729594 07-ييهجو

 1628758007 2217828883 0.734393 07-أوت

-سبتمبر

07 

0.71972 2461105409 1771306785 

 2463939894 3505925492 0.702793 07-أكتوبر

 2103186007 3086452665 0.681425 07-نوفمبر

-ديسمبر

07 

0.686491 3066915738 2105410052 

 1733714041 2551876160 0.679388 08-جانفي

 2161630462 3186567636 0.678357 08-فيفري

 2095379899 3247800033 0.645169 08- مارس

 2424528954 3817380334 0.635129 08-أفريل

 2169539717 3373475926 0.643117 08-ماي

 2313162378 3598253387 0.642857 08-جوان

 1959256508 3089291556 0.634209 08-جويلية

 4899680546 7335520977 0.667939 08-أوت

-سبتمبر

08 

0.697023 2693401254 1877362622 

 1976048531 2630687132 0.751153 08-أكتوبر

 1443452957 1836313967 0.78606 08-نوفمبر

-ديسمبر

08 

0.742576 2458543034 1825655052 

 133576425- 177390682- 0.753007 09-جانفي

 112194147 143267051 0.783112 09-فيفري

 264604398- 345024863- 0.766914 09- مارس

 51403471- 67900332- 0.757043 09-أفريل

 93578952.6- 127596411- 0.733398 09-ماي

 420304282- 589477150- 0.713012 09-جوان

 44947371.4- 63280310- 0.71029 09-جويلية
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 402219679 574233672 0.700446 09-أوت

-سبتمبر

09 

0.686879 1054259872 724148967 

 1164122542 1723905779 0.675282 09-أكتوبر

 1395338627 2078373077 0.671361 09-نوفمبر

-ديسمبر

09 

0.684552 1677141464 1148090543 

 1585428048 2260972809 0.701215 10-جانفي

 2289434210 3126578814 0.732249 10-فيفري

 1134024877 1538374239 0.737158 10- مارس

 1343556252 1802253093 0.745487 10-أفريل

 1290968112 1626242370 0.793835 10-ماي

 547458273 668359900 0.819107 10-جوان

 1075023245 1372141215 0.783464 10-جويلية

 817509515 1053254118 0.776175 10-أوت

-سبتمبر

10 

0.766604 329534864 252622745 

 485270884 674350739 0.719612 10-أكتوبر

 1235957026 1687960878 0.732219 10-نوفمبر

-ديسمبر

10 

0.756573 439720519 332680672 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج اإلكسل و الموقعين التاليين: المصدر 

http://fxtop.com/fr/historates.php وhttp://www.douane.gov.dz/applications/stat  
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  :الملخص

تم األخذ . يالجزائر أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاريتهدف مذكرة الماجستير إلى دراسة 

صادرات تعتمد على قطاع المحروقات في أن ال بعين االعتبار خاصية االقتصاد الجزائري و التي تكمن 

من  التأكدة التكامل المتزامن تم باستعمال طريق .فمجملها بعملة األوروبالدوالر األمريكي أما الواردات 

العالقة السببية بين سعر صرف األورو و رصيد الميزان التجاري من جهة و بين سعر عدم وجود 
  من جهة اخرى صرف الدوالر و رصيد الميزان التجاري

  الكلمات المفتاحية

  الجزائر - التكامل المتزامن  - الميزان التجاري  - سعر الصرف

Résumé : 

Le but de ce mémoire de Magister est d'étudier l'impact des variations du taux 

de change sur la balance commerciale algérienne. Nous avons utilisé la méthode 

de la cointégration pour tester une causalité entre le taux de change de l'Euro et 

du Dollar Américain par rapport à l'équilibre de la balance commerciale. 

Les résultats ont montré la non présence d'une telle causalité malgré la 

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

d'importation en Euro.  

  Mots clés : 

Balance Commerciale – Cointégration - Algérie - Taux de change –  

: Abstract 

The purpose of this  Magister Thesis is to study the impact of exchange rate 

changes on Algerian trade balance. We used the method of cointegration to test 

causality between the exchange rate of the Euro and the U.S. Dollar compared to 

the trade balance 

The results showed the non presence of such causality despite the specificity of 

the Algerian economy's export in Dollars and import in Euros. 
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