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 إهـــــداء 
 

 أىدي ىذا العمل املتواضع إىل:
 ة سبحانو و تعاىل:إىل من قال فيهما رب العز 

 " و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة"
 الوالدين العزيزين الكرميني أطال اهلل عمرمها. 

: حممد عبد الكرمي، عبد اهلل، علي، إىل من مجعين هبم سقف واحد و دم واحد إخويت
 عبد العزيز

 خوايت: فاطمة، فتيحة، أمينة، وقويدري فاطمةو أ 
 إىل الرباعم ، أنفال، أالء الرمحن، عبد الرؤوف

 
 الزمالءو  صدقاءاألالعائلة الكبرية و  كل إىل

 أساتذيت كل إىل
 والوطن والعلم الدين حب قلبو سكن من كل إىل

 اىل كل من علمين حرفا يف ىذه الدنيا الفانية
 

 ونسال اهلل ان جيعل ىذا العمل نرباسا لكل طالب علم.
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 شكر وتقدير
 آخشه.ًهلل، أًنو ًفقين إلمتاو ىزا انعًم، احلًذ  احلًذ اهلل انزي

 :ال ٌسعين إال أٌ أتٌجو بانشكش ًااليتناٌ إىل أستاري انفاضم
 

عهى قبٌنو االششاف عهى ىزا انعًم، حٍث مل ٌبخم عهً  بٌخاسي عبذ احلًٍذاألستار انذكتٌس  

 او ىزا انعًم.انتٌجٍياث ًحشصو انذائى إلمتً باإلسشاداث

خنص بانزكش االستاد  َشكش كم األساتزة  انزٌٍ ٌَسًًَ  مبعاسفيى   ًاسشذًًَ  بتٌجٍياهتى انقًٍت

األستار  انذكتٌس   ً ً انذكتٌس قاسة ابشاىٍى يٍ جايعت غهٍزاٌعبادة عبذ انشؤًف يٍ جايعت غشداٌت  

 خانذ حمًذ انسٌاعً  يٍ جايعت  األسدٌ.
 

كًا أتقذو بانشكش اجلزٌم إىل مجٍع أساتزة كهٍت انعهٌو االقتصادٌت ًانعهٌو انتجاسٌت ًعهٌو انتسٍري 

 عيت ًسقهت ً اجلزائشايجبايعت غشداٌت ، ً كزا أستارتً يف ج
 

 كًا ال أَسى كم يٍ ساىى يف إخشاج ىزا انعًم ً نٌ بذعاء بظيش غٍب

 حسناهتىيف أساتزتً األفاضم باسك اهلل يف عهًيى ً انشكش يٌصٌل إىل أعضاء جلنت املناقشت املٌقشة
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 ملخص 

ادي ــمؤشرات اإلستقرار اإلقتصبعض تغريات سعر الصرف على  تأثريمدى اىل دراسة  هذا البحث  يهدف
وقد  ،5102-0991اجلزائر خالل الفرتة  يف)ميزان املدفوعات، النمو اإلقتصادي، التضخم واملوازنة العامة( 

قتصادية للعالقة اإل القياسيةالنمذجة وتقدمي حتليل السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة هذه الدراسة على  اعتمدت
 باستخدام، و مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي مقابل الدوالر األمريكيللدينار اجلزائري  سعر الصرف الرمسي بني

 .VARاإلحندار الذايت منوذج 

بينهما ،  يةطردأن سعر الصرف يؤثر على امليزان التجاري بنسبة متوسطة  مع وجود عالقة  إىل توصلناو قد  
بينهما ، أما عن نسبة تأثري سعر الصرف  عكسيةوسعر الصرف يؤثر على التضخم بنسبة عالية مع وجود عالقة 

، كما بني بينهمعلى النمو االقتصادي و رصيد املوازنة العامة فكانت النتيجة  ضعيفة مع وجود عالقة عكسية 
كل من سعر الصرف و النمو اإلقتصادي وبني سعر الصرف   واحد بني اجتاهيف وجود عالقة سببية السببية  اختبار

 .املوازنة العامةالتجاري و بني سعر الصرف و  والتضخم يف حني عدم وجود سببية بني سعر الصرف و امليزان
 

 .جتاري، اجلزائرميزان ، وازنة العامةمنو إقتصادي، تضخم، م دفوعات،ميزان م ،صرفسعر  الكلمات المفتاحية:
 

          : Abstract 

This research aims at studying how further can the changeable exchange rate  

impact the indicators of the economic stability (Balance of payment, economic 

growth, inflation and general budget) in Algeria during the period of 1990 to 

2015 , The  study has leaned on time series analysis of the study’s changes to 

put forth an appropriate standard data modeling for the economic relation 

between the officiel exchange rate( the Algerian dinar) compared to the US 

dollar and the indicators of the economic stability by using the Vector 

Autoregressive model VAR. 

We found that the exchange rate has an average impact on the commercial  

balance in a direct relationship between them, whearas the exchange rate can 

enormously affect the inflation in an inverse relationship, As for the impact of 

the exchange rate on the economic growth and the general budget is little, in an 

inverse relationship between them. Moreover, the causation test has shown that 

there is a causational relationship between the exchange rate and the economic 

growth and between the exchange rate and the inflation. Meanwhile, the 

causational relationship deos not existe between the exchange rate and the 

commercial balance as well as with the exchange rate and the general budget 

 Keywords: exchange rate,  Balance of Payments, Economic growth, Inflation , 

General budget, commercial balance, Algeria.  
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 وطئةت -1
 

 األسس اختالفم رغ الدول كل إليها تسعى اليت األىداف أىم من يعد قتصادياإل ستقراراإل حتقيق     
 اليت9711-9797الكربى قتصاديةاإل األزمة بعد األعلية ىذه ازدادت وقد ،قتصاديةاإل تنظيماهتا ليهاع متقو  اليت
 لألزمة نظرهتا يف اختلفت واليت قتصاديةاإل ادلدارس من العديد ظهور إىل ذلك دىأ حيث ة،بادلنظوم صفتع

 كفيلة ةالنقدي سياسةال إتباع نأ ىأفر  فريدمان ميلتون ماأ ، ادلرنة ادلالية للسياسة كبريا وراد طواعأ فالكينزيون
 .كما أن ىناك من يؤيد اتباع سياسة سعر الصرف يف حتقيق ذلك   قتصادياإلستقرار اإل بتحقيق

 

 جودة مدىعلى  احلاالت ممعظ يف حتركاتو عكسي كونو قتصاديةاإل اتادلتغري  مىأ من عتربسعر الصرف ي   
 العالقات يف التطور الصرف لسعر سًتاتيجيةاال عليةاألىذه  وتؤكد ،معاً  واخلارجي الداخلي قتصادياإل األداء
 ،الصرف سعر حتديد يتطلب ذلك نفإ خرىأل دولة من الدفع وسائل لتباين ونظرا الدولية، وادلالية التجارية
 مالية قتصادإ يف احملوري العنصر يعترب كما عوفرو  كافة يف يؤثر حيث ،قتصادإ يأ يف جوىرياً  أمرا يعتربه فتحديد
 جزع بوجود تتميز واليت النمو ضلو السائرة للبالد اتعادلدفو  يزانم تعديل يف بالغة عليةأ من يكتسبو دلا الدولة،
 .ادلتبعة التنمية رلال يف الكلية قتصاديةاإل للسياساتا تبع مزمن ىيكلي

 

صة الدول النامية اليت تعاين من خا قتصاديةدلعاجلة مشاكلها اإل الصرف بأسعار هتتم الدول أصبحت  
عادة النظر يف تقييم عمالهتا مقابل العمالت و اليت تسعى إىل إ اإلقتصاد الكليحادة على مستوى  اختالالت

كبرية على   اختالالت اقتصادىاو اجلزائر كغريىا من الدول عرف  االختالالت،األخرى قصد احلد من ىذه 
ىل إجراء إصالحات بالضرورة إ استدعىناتج عن إطلفاض أسعار النفط شلا مستوى التوازن الداخلي و اخلارجي ال

   .ستقرار اإلقتصاديقصد حتقيق اإلجذرية 
 

 اإلشكالية -2

 ػلتل فأصبح التبادالت، محلج اماى ومقياسا الدولية قتصادياتاال بني ربط قةلحسعر الصرف  يعترب
 السياسة أدوات ىمأ أحد يعترب فهو قتصادية،اإل احلياة يف يؤديو الذي دورنظرا لل قتصاداإل يف ىامة مكانة



 المقدمة
 

 

 
 ب

 تغرياتم سلتلف ىلع تأثريه خاللن م االقتصادي، نوالتواز  النمولتحقيق  الدولة خدمهاتست اليت االقتصادية
 8يف السؤال التايلاإلشكالية من خالل ما مت ذكره ؽلكن صياغة و ،  قتصادياإلستقرار اإل

 

قتصادي في اإلستقرار اإل مؤشراتي مدى تؤثر تغيرات سعر صرف الدينار الجزائري على بعض إلى أ
 .؟2115-1991خالل الفترة  الجزائر

 

  :يلي فيما أعلها نورد الفرعية األسئلة من رلموعة طرح ؽلكن ذكرىا السابق الرئيسية اإلشكالية من انطالقا
        

من خاللو التأثري على مؤشرات اإلستقرار  وكيف ؽلكنما أعلية سعر الصرف يف اإلقتصاد الوطين  -
 ؛ ؟ قتصادياإل
 ماىي اسباب االطلفاض و االرتفاع يف سعر صرف الدينار اجلزائري ، وما عالقتو  بسعر النفط ؟ ؛  -
 ؟؛اجلزائري اسة ختفيض قيمة العملة للدينار اجلزائري يف عالج إختالل ميزان ادلدفوعاتيما مدى صلاح س -
 ؛ ؟ فيما تتمثل عالقة سعر الصرف مبعدالت النمو اإلقتصادي و التضخم -
و ادلوازنة العامة وعلى معدالت التضخم على كل من رصيد ادليزان التجاري كيف يؤثر سعر الصرف  -

 . ؟ والنمو اإلقتصادي
1 

 فرضيات البحث -3

 اليت الفرضيات من رلموعة حتديد ؽلكن البحث، موضوع حول فرعية تساؤالت من طرحو مت ما ضوء على
 :التايل النحو على وىي ختبارىاال الباحث يسعى

تكمن  ة وضعية اإلقتصاد داخليا وخارجيا، وقدإقتصادي ىام دلعرفيعترب سعر الصرف مؤشر 8  الفرضية األولى
لة سعر الصرف كان العالقة بني سعر الصرف و التوازن اإلقتصادي يف تأثُر مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي حبا

 .أو إرتفاع اطلفاضا

على ادليزان التجاري عند مستوى  لتغريات سعر صرف الدينار اجلزائري %0نسبة بيوجد تأثري 8 الفرضية الثانية

 %؛03ادلعنوية 
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عند النمو اإلقتصادي على  لتغريات سعر صرف الدينار اجلزائري %0نسبة ب يوجد تأثري8  الثالثة الفرضية 
 %؛03مستوى ادلعنوية 

عند  معدالت التضخمعلى  لتغريات سعر صرف الدينار اجلزائري %0نسبة بيوجد تأثري  :الرابعة الفرضية 
 %؛03مستوى ادلعنوية 

عند  ادلوازنة العامة للدولةعلى  لتغريات سعر صرف الدينار اجلزائري %0نسبة بيوجد تأثري : الخامسةالفرضية 
  %؛03مستوى ادلعنوية 

 

 البحث هميةأ -4

سعر الصرف من حيث التأثري والتأثُر بادلتغريات  يكتسيهاتكمن أعلية الدراسة من خالل األعلية اليت 
اإلقتصادية، ومعرفة بيان األثار اإلقتصادية لتغريات سعر الصرف على مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي ) ميزان 

(، فهو يناقش سعر الصرف الذي يعترب أحد أىم  العامةادلدفوعات، النمو اإلقتصادي، التضخم وادلوازنة 
 ادلوضوعات األساسية كونو يرتبط بكافة ادلعامالت اإلقتصادية.

 

 :البحث أهداف -5

 ىداف اعلها8يسعى ىذا البحث إىل حتقيق رلموعة من األ

 سلتلف النظريات ادلتعلقة بسعر الصرف؛ سياسات و و أنواع  توضيح -
 الصرف يف عدد مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي؛دراسة ومناقشة تغريات سعر  -
 لسعر الصرف؛ ادلفسرة   ادلتغريات زلاولة إبراز أىم  -
 تسليط الضوء و الكشف عن طبيعة العالقة بني سعر الصرف الدينار اجلزائري و ادلؤشرات اإلقتصادية ؛ -
-9770خالل الفًتة معرفة أىم التطورات اليت حصلت يف سعر الصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر  -

 ؛9093
، ومعدالت التضخم و النمو دلوازنة العامةمعرفة التطورات احلاصلة يف أرصدة ميزان ادلدفوعات و ا -

 اإلقتصادي.
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 الموضوع اختيار مبررات  -4

  :منها ادلوضوع اختيار إىلبنا   أدت عديدة أسباب ىناك

 ؛النقديةو الرغبة الشخصية للبحث يف مواضيع ادلالية الدولية  -
 الكلي وخاصة يف رلال السياسات اإلقتصادية؛ باالقتصادادليل ضلو مواضيع ادلتعلقة  -
 ؛ ادلتقدمة و النامية الدول اقتصاديات تعيشها اليت االقتصادية الظاىرة ىذه دراسة يف الرغبة  -
 .واخلارجية الداخلية االختالالت معاجلة يفسياسة ختفيض قيمة العملة  دور إبراز زلاولة -

 
 

 الدراسة حدود -7

 اجلزائر يف معرفة أثر تغري سعر الصرف على مؤشرات االستقرار االقتصادي على ادلكاين اإلطار يقتصر
 فًتة حددت فقد ين،االزم لإلطار بالنسبة أما ،قتصاد اجلزائريرصد أىم التغريات احلاصلة يف اإل لرغبتنا الشديدة يف

عطتها السلطات النقدية  علية اليت أإىل األالفًتة  ىذه ختيارإ سبب يرجعو   9093-9770 بالفًتة الدراسة
دخال اصالحات وتعديالت ىامة مباشرة من خالل إللتطورات احلاصلة  اجلزائرية لنظام صرف الدينار اجلزائري

  .9764بعد سنة 
 

 المستخدمة واألدوات البحث منهج -8

دبيات ادلتعلقة ىم األالتطرق اىل أمن خالل يف اجلانب النظري على ادلنهج الوصفي  االعتمادمت 
يستند على دراسة احلالة ، وعن جرييب الذي تالالتحليلي نهج ادل استعملبادلوضوع، أما يف اجلانب التطبيقي 

مبتغريات الدراسة إضافة إىل حصائيات متعلقة  ىذا البحث كانت عبارة عن جداول وإدوات ادلستخدمة يف األ
  .Excelوبرنامج  حصائيةتخص  يف الدراسات القياسية و اإلادل   EVIEWS.10برنامج  استخدام

 

 الدراسة  مرجعية  -9

 باإلضافةو البنك الدويل،  ادلركزي كالبنك الرمسية اجلهات عن الصادرة تقارير على ىذه دراستنا يف عتمدناا
 .الدراسة رلال يف والغري منشورة ( حباث و الدراسات ادلتخصصة ) ادلنشورةاأل سلتلف يف دتثلت أخرى مصادر إىل

 



 المقدمة
 

 

 
 ج

 الدراسة صعوبات -11
 منها8 اء اصلاز ىذا البحثصعوبات أثنمت مواجهة عدة  
 ؛ء كانت ىيئات رمسية أو غري رمسيةخر سوااالحصائيات واختالفها من مصدر آل تضارب -
 البيانات من اجلهات الرمسية. بعض  صعوبة احلصول على -

 

 الدراسات السابقة -11

يف اجملال العلمي ألهنا توفر اخللفية العلمية وتكشف عن  و الدليل للباحثأالدراسات السابقة ادلوجو  عدتُ 
جذور ادلشكلة حول موضوع البحث، شلا يساعد الطالب يف رسم وحتديد مشكلة البحث بصورة دقيقة تساىم 

 يف إثراء البحث العلمي.
 

 تلمسان، جامعة ومالية، بنوك نقود ختص  قتصاديةاإل العلوم يف دكتوراه أطروحة) زلمد جبوري دراسة .9
 دراسة: قتصادياإل والنمو التضخم على الصرف أسعار أنظمة ريتأث( بعنوان  9099-9091

 .بانل اناتيب ستخدامبا ةياسيق و نظرية

 وىذا الدولية النقدية و ادلالية التحوالت مع تالئما األكثر نظام عن البحث ىلإ سةاالدر  هذى ىدفت
 الصرف أسعار أنظمة وحتليل ثرأ دراسة خالل من وذلك قتصاديإ أداء فضلأ وتقدمي الكلي ستقراراإل لضمان
مت  حيث ، بانل بيانات ظلاذج طريق عن القياسي قتصاداإل أساليب ستخدامبا قتصادياإل والنمو التضخم على
 .9006 حىت 9760 عام من للدراسة كعينة دولة 30 اريختإ

    

 ظل يف الصرف سعر أنظمة لدور ادلالية و قتصاديةاإل األعلية برازإ ىلإ الباحث يسعى العمل ىذا خالل ومن
 8 أعلها النتائج من رلموعة ىلإ توصل حيث ، والنقدية ادلالية التحوالت

 ؛بالتضخم يتعلق فيما النتائج فضلأ حققت والوسيطة الثابتة األنظمة نأ 
 ؛التضخم يف التحكم يف مردودية أداء فضلأ تقدم الثابتة األنظمة 
 ؛العائم النظام خاصة لألنظمة إغلايب تأثري وجود تضحا قتصادياإل النمو ؼل  فيما 
 قتصاديإلا النمو وزيادة لتحفيز مالئمة األكثر يكون العائم النظام. 
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، )مذكرة ماجستري يف قسم اإلقتصاد ادلايل و النقدي، جامعة دمشق قسم دراسة راقي بديع حبيب .9
 .سورية في اإلقتصادي اإلستقرار تحقيق في الصرف سعر دوربعنوان (، 9093-9092اإلقتصاد، 

 

ىدفت ىذه الدراسة إىل إيضاح األثار اإلقتصادية لتغريات سعر الصرف اإلمسي على أىم ادلؤشرات 
، و التوصل إىل دور سعر الصرف يف ادلساعلة يف حتقيق 9090-9770السوري خالل الفًتة  لالقتصادالكلية 

اإلستقرار اإلقتصادي، و لتحقيق ىدف الدراسة مت معاجلة ادلوضوع من خالل دراسة نظرية تشمل موضوع سعر 
يف سورية و ادلتمثلة يف )  الصرف و أنواعو وأنظمتو ونظرياتو باإلضافة إىل حتليل ألىم ادلؤشرات اإلقتصادية الكلية

، أما اجلانب التطبيقي فتم خالل الفًتة الدراسية الناتج احمللي اإلمجايل، ميزان ادلدفوعات، التضخم و البطالة(
احلصول على النتائج القياسية من خالل تطبيق الربامج اإلحصائية لدراسة العالقة بني سعر الصرف و ادلتغريات 

 الذايت. االضلدارمبعامالت  باالستعانةاخلطي البسيط وبالتحديد  االضلداروب اإلقتصادية و من خالل أسل

 ث توصلت الدراسة اىل النتائج التالية8حي

  وجود عالقة عكسية بني التغريات يف سعر الصرف اإلمسي و الناتج احمللي اإلمجايل و إمجايل
 ضخم ومؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي؛الصادرات ومعدالت ال

  عالقة طردية بني التغريات يف سعر الصرف ومعدالت البطالة.وجود 
 

 ثرأ ( بعنوان  9099-9090 غرداية جامعة دولية، جتارة ختص  ماجستري مذكرة) صاحل ويابةأ دراسة .1
 .2119-1991 الجزائر حالة دراسة قتصادياإل التوازن على الصرف سعر في التغير

 كون اخلارجي و الداخلي التوازن و الصرف سعر بني العالقة دراكإو  فهم زلاولة ىلإ الدراسة ىده ىدفت
 على الصرف أسعار يف التغريات ثرأ دراسة زلاولة،  باإلضافة اىل قتصادياإل التوازن على للتأثري أداة الصرف سعر
 أسعار لتقلب السلبية ثاراآل من للحد األدوات و لياتاآل و الوسائل عن البحث خالل من  اجلزائري قتصاداإل

 .اخلارجية الصدمات مع التكيف و الصرف

 8 نأ ىلإ الدراسة ىده توصلت

 ؛ادلدفوعات دليزان التوازن عادةإل ىامة وسيلة الصرف سعر 
 الصادرات وزيادة الواردات تقلي  خالل من اخلارجي و الداخلي التوازن حتقيق يف الصرف سعر يساىم 

 ؛الصرف على والرقابة العملة قيمة ختفيض عن طريق
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 ومرونة الصادرات  عرض يف مبرونة يتميز نتاجيإ جهاز توفر من البد العملة قيمة ختفيض سياسة لنجاح 
 ؛الواردات على الطلب

 البطالة وتقلي  األسعار ستقرارإو  ادلدفوعات ميزان توازن من وخارجيا داخليا ادلرغوبة النتاج ولتحقيق 
 .التوازن لتحقيق ادلالية و النقدية سياسات مع الصرف سعر سياسات بني ادلزج يتطلب مالئم ظلو ومعدل

 
 رللد 71العدد الرافدين، تنمية رللة) مقال منشور يف  فرحان حسني سعدون، نايف اهلل جار فواز دراسة .2
 عدد في الكلي قتصاداإل المتغيرات بعض على الصرف سعر تقلبات أثر بعنوان(  9007 سنة،  19رقم
 .النامية الدول من
 

 النمو التضخم،)  الكلي قتصاداإل متغريات من عدد يف الصرف أسعار تقلبات ثرأ ادلقال ىدا ناقش
 القرار ومتخذي ادلستثمرين تواجو اليت السلبية أثارىا من التخفيف وزلاولة( ادلال سأر  تدفقات قتصادي،اإل
 . قتصاديةاإل والفعاليات للنشاطات مواتية غري بيئة وخلق قتصادياإل

 من 90 العينة تضمنت 9009 غاية ىلإ 9769 من ادلدة خالل البحث من اذلدف ىذا دراسة فتم
( كينيا الوسطى، فريقياإ الكامرون، تشيلي، غانا، أرغواي، تركيا، كوستاريكا، زائيري، كولوميا،) يف ادلتمثلة الدول
 8 ابرزىا كان النتائج من عدد اىل الباحثان توصل حيث

 ىناك نأ يبدو ال حني يف والنمو ادلال رأس تدفقات يف الصرف سعر لتقلبات سلبية تأثريات ىناك أن 
 ؛والتضخم التقلبات هذى بني واسعة رتباطاتإ
 نأ أي العينة دول نصف يف قتصادياإل النمو معدالت يف الصرف أسعار لتقلبات سلبية تأثريات ىناك 

 حجم ؼلفض شلا األجانب، ادلستثمرين ستواجو اليت ادلخاطر زيادة تعين الصرف أسعار تقلبات زيادة
 . قتصادياإل النمو معدل ؼلفض وىدا ادلال سأر  تدفقات

 
عر تأثير س( بعنوان 9099دراسة زاىر عبد احلليم خضر، )مذكرة ماجستري يف اإلقتصاد  جامعة االزىر  .5

 .(2111-1994قتصاد الفلسطيني) الصرف على المؤشرات الكلية لإل
 

ركزت ىذه الدراسة على إيضاح اآلثار اإلقتصادية لتغريات أسعار صرف العمالت ادلتداولة يف ادلناطق 
، حيث دتت معاجلة ىذا  9090-9772الفلسطينية  على ادلؤشرات الكلية لإلقتصاد الفلسطيين خالل الفًتة 

ظريتو و العوامل ادلؤثرة يف ادلوضوع من خالل دراسة نظرية متعلقة مبوضوع سعر الصرف وأنواعو وأنظمتو ون
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إنتقالو، باإلضافة إىل دراسة تطبيقية دتثلت يف وصف ادلؤشرات اإلقتصادية الفلسطينية اليت تتأثر بتغريات أسعار 
األساليب احلديثة يف  باستخدامالنماذج القياسية  استخدامصرف العمالت ادلتداولة يف اإلقتصاد الفلسطيين ومع 

غريات اإلقتصادية زلل الدراسة وذلك من خالل أسلوب حتليل السالسل الزمنية و التكامل دراسة العالقة بني ادلت
 ادلشًتك ألجل.

 

 حيث توصلت الدراسة يف األخري اىل8
  وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف وكال من الناتج احمللي االمجايل و اإليرادات و النفقات

 العامة و التضخم؛
 صرف وإمجايل الصادرات والواردات.وجود عالقة طردية بني سعر ال 

 
 للبنات الًتبية كلية رللة، ) مقال منشور يف  الغاليب جليل احلسني توماس، عبد أمني حقي دراسة .4

 الموازنة وعجز األجنبي الصرف سعر بين العالقة ( بعنوان 9095 ، 99 العدد ، اإلنسانية للعلوم
 .2114-1991مصر حالة دراسية للمدة  -العامة

عجز ادلوازنة العامة الذي ينتاب الدول العربية و من ضمنها مصر اليت تعاين من عجز مزمن يف  يف ظل
ميزانيتها وىذا العجز ناجم عن التزايد ادلستمر يف النفقات العامة يقابلها تراجع يف اإليرادات العامة، حيث 

العامة أو عجز ادلوازنة يسبب حاولت ىذه الدراسة معرفة ىل تقلبات أسعار الصرف تسبب عجز يف ادلوازنة 
 تقلبات يف أسعار الصرف.

 

حيث دتت معاجلة ىذه الدراسة من خالل التطرق إىل ثالثة زلاور خص  احملور األول لإلطار النظري 
 9092-9770لسعر الصرف وادلوازنة العامة وزلور خاص بسعر الصرف وادلوازنة العامة دلصر خالل الفًتة 

 لعالقة بني ادلتغريين.واحملور الثالث تناول ا

 توصل البحث إىل8

  ادلوازنة العامة . باجتاهوجود عالقة سببية بني ادلتغريين من سعر الصرف 

7.  Study, azeez b.a, Effect Of Exchange Rate Volatility On 

Macroeconomic Performance In Nigeria, interdisciplinary journal of 

contemporary research in business, vol 4, no 1, may 2012. 
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تأثري تقلبات سعر الصرف على األداء اإلقتصادي الكلي يف ىل إىدف الباحث من خالل ىذه الدراسة 
رتباط اخلطي ادلتعدد بني ادلتغري التابع الباحث أسلوب اال استخدام(، حيث 9090-9764نيجرييا للفًتة )

 ادلستقلة ادلتمثلة يف ) سعر الصرف ، ميزان ادلدفوعات، وإيرادات النفط(وادلتمثل يف الناتج احمللي وادلتغريات 

 رلموعة من النتائج اعلها8ىل إتوصل الباحث    

 التقلبات يف سعر الصرف تؤثر على الطلب و العرض الكمي ؛ 
 وجود عالقة سلبية بني الناتج احمللي اإلمجايل وميزان ادلدفوعات يف ادلدى القصري ؛ 
 غلابية بني الناتج احمللي اإلمجايل و اإليرادات النفطية يف ادلدى القصري ، وعالقة سلبية وجود عالقة ا

 يف ادلدى الطويل؛
 .وجود عالقة إغلابية بني سعر الصرف و الناتج احمللي اإلمجايل يف ادلدى الطويل و ادلدى القصري 

 

8. Study , Ekaterina Tertyshnaya and Tregub, Effect of Exchange Rate 

Changes on Important Economic Indicators on the Example of 

Romania,  Financial University under the Government of the Russian 

Federation. 

 

ىدفت ىذه الدراسة يف البحث عن آثار تغريات سعر الصرف على مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي يف 
 من حركتو حتديد يتمو  ا،ديناميكي متغريًا الصرف سعر من أن انطالقا، 9099-9000رومانيا خالل الفًتة 

 التايل اإلمجايل احمللي الناتج وأعلها ، واالجتماعية والسياسية وادلالية قتصاديةاإل العوامل من واسعة رلموعة خالل
معاجلة ىذا ادلوضوع من خالل التطرق إىل قسم ػلتوي  ، متالفائدة وأسعار ادلدفوعات وميزان التضخم ومعدل
 احمللي الناتج8 التالية للمؤشرات قصريًا وصفًيا رقمًيا تطورًا رومانيا يف  الكلي قتصاداإل مؤشرات وتطور وصفعلى 

 خص  قسم ، و9099-9000 الفًتة خالل ادلدفوعات وميزان الفائدة معدل التضخم، معدل اإلمجايل،
 أعلية األكثر العملة مقابل الروماين الليو صرف سعر على ادلؤشرات ىذه تأثريدلعرفة  ، القياسي قتصاداإل موذجللن
(EUR)، ختباروا االضلدار معادلة معامل وحتديد ؤشرات،ادل بني العالقة شدة حتديد البحث من اذلدف كان 

 . النموذج صحة

 من جتعل الصرف سعر على مباشر غري أو مباشر بشكل تؤثر اليت ادلتعددة لعواملمت التوصل إىل أن ا
 التوازن على تأثري لوو  ، الطويل أو ادلتوسط أو القصري ادلدى على والديناميكي ادلعقد ادلتغري ىذا ظلذجة الصعب
 .ادلال رأس وأسواق ادلال وسوق األجنيب الصرف سوق بني الروابط إىل بالنظر ، العام قتصادياإل
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9. Study , Amit kara and Edward nelson, The Exchange Rate and Inflation 

in the UK, External MPC Unit Discussion Paper No. 11, Bank of 

England, September 2002. 

 

ادلتحدة مع دراسة العديد  ادلملكةقام الباحث من خالل ىذه الورقة البحثية إىل دراسة سلوك التضخم يف 
يات التضخم يف اإلقتصاد ادلفتوح، مع الًتكيز على العالقة بني سعر يكمن ادلقًتحات و النماذج حول دينام

ج كينز ، كما مت استخدام منحنيات فيليبس لنموذ  استخدامالصرف و تضخم أسعار ادلستهلك، حيث مت 
 النموذج  النقدي.

توصلت الدراسة إىل أن سعر الصرف ادلتقلب ال يؤثر على إعادة ختصي  ادلوارد و أن أسعار الصرف 
الثابتة ىي األمثل يف النموذج، و أن ىناك عالقة منخفضة بني التضخم و مؤشر أسعار ادلستهلك و أسعار 

 الصرف اإلمسي.
 

10. Study, Moses juma okumu,  The Effect of Exchange Rate Volatility on 

Budget Variance of International Refugee non Governmental 

Organizations in Kenya,  a research project , master of business 

administration degree, school of business, university of  Nairobi,  October 

2014. 

 

 غري الدولية ادلنظمات ميزانية تباين على الصرف سعر تقلب تأثري حتديد الدراسة ىذه من اذلدف كان
 من مجعها مت اليت الثانوية البيانات مع وصفية دراسة ستخداما مت، حيث كينيا يف بالالجئني ادلعنية احلكومية
 بيانات على احلصول مت و الدراسة ذلذه أولية كبيانات ستبيانا بواسطة للمنظمة ادلراجعة ادلالية البيانات سلتلف
 للحصول ادلتعدد ضلداراال ظلوذج ستخدامبا البيانات حتليل واعتمد، الكيين ادلركزي البنك موقع من الصرف سعر
 .البيانات لتحليل SPSS ستخدامبا ادلتغريات معامالت على

 يف أيًضا ويالحظ ،ادليزانية فروق مع إغلابية عالقة بالفعل ذلا الصرف أسعار أن إىل الدراسة نتائج أشارت
 الصرف أسعار أن إىل الدراسة خلصت وبالتايل ادليزانية، تباين على يؤثر الذي الوحيد العامل يكن مل أنو النتائج
 ميزانيات يف ضلرافاال ومقدار األجنبية العمالت عقود يف التمويل مبلغ جانب إىل ادليزانية تباين على تأثري ذلا

 . الشريكة ادلنظمات
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11. Study, S. Priyatharsiny, The Impact of Exchange Rate on Balance of 

Payment: an econometric investigation on Sri lanka, Proceedings of 

7th International Symposium, SEUSL, Faculty of Arts, University of 

Peradeniya, Sri Lanka, December 2017. 

 

 قتصاداإل على فقط يؤثر ال الكلي قتصادلال أساسي متغري ىو الصرف سعرحسب ىذه الدراسة فإن 
  ادلدفوعات دليزان الرئيسي احملدد فهو  ، العامل أضلاء مجيع يف األخرى البلدان من تأثري لو أيضا ولكن معني بلد أداء
 خالل سريالنكال ميزان ادلدفوعات على الصرف سعر تأثري معرفة مدى حاولت الدراسة ىذه فإن  وبالتايل للدول،
أو قصرية  طويلة العالقة دلعرفة ادلشًتك للتكامل نجوىانس ستخداما مت، حيث 9094 إىل 9756 من الفًتة
 معامل بني حيث ادلتغريين بني جلاأل طويلة غلابيةإ عالقة ىناك نأ جوىانسن نتائج كانت،  ادلتغريين بني األجل
 .الطويل ادلدى على التوازن مسار ضلو نزواًل  يتحرك الصرف سعر أن  التصحيح خطأ

 

 الصرف سعر تحت أو الصرف سعر نظامثبات  ظل يف العملة قيمة ختفيضأن  إىل الدراسة ىذهخلصت 
 ادلدى على و القصري ادلدى على تستخدم أن ؽلكن األجنبية العمالت مقابل احمللية العملة نظام حبرية العائم
 .ادلدفوعات ميزان يف اخللل لتصحيح الطويل

 

12. study,  duygu yolcu karadam,  The Real Exchange Rate and Economic 

Growth, thesis submitted to the graduate school of social sciences, 

middle east technical university, august 2014 

 

 قتصادياإل النمو على الصرف سعر يف احلقيقية التغريات تأثري دراسة ىو الرسالة ىذه من الرئيسي ذلدفا
 التغريات تأثري فح ، باإلضافة إىل  الصرف أسعار يف احلقيقية التغريات ظلو آثار يف التحقيقيف تركيا، حيث مت 

 .الًتكية التحويلية للصناعة الفرعية القطاعات وإنتاج والصادرات الواردات على الصرف أسعار يف احلقيقية

 أن حني يف النامية للبلدان بالنسبة نكماشا ىو احلقيقي الصرف سعر اطلفاض أن النتائج أظهرت
 يتعلق فيما ذلك، إىل باإلضافة ادلتقدمة البلدان على كبري تأثري أي ذلا ليس الصرف سعر يف احلقيقية التغريات
لسعر  احلقيقي االطلفاض من سليب بشكل الصناعات إنتاج ظلو يتأثر ، الصناعة مستوى على التحليل بنتائج
 ينخفض حيث وادلتوسطة العالية التكنولوجيا لقطاعات بالنسبة أكرب يكون السليب التأثري ىذا أن حني يفالصرف 
 .الواردات على عتماداال زيادة مع رتفاعووا القطاع ىذا من الصادرات حصة زيادة مع السليب التأثري ىذا
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   الدراسات السابقةتقييم   -12

 ىذه من دراستنا موقع وكذلك السابقة الدراسات بني االختالف أوجو و الشبو أوجو إىل سنتطرق
 .الدراسات
 بينها فيما للدراسات الشبه أوجه 
وتأثريه على ادلتغريات و ادلؤشرات اإلقتصادية  الصرف سعر فيها ىو متغري أىم كان الدراسات غلبأ

 تغري ثرأ ومعرفة فيو ادلؤثرة العوامل و لو األنظمة سلتلف ووأنواعو  الصرف سعر اىل موضوع  األخرى، حيث أشارو
 و الكلية قتصاديةاإل ادلتغريات بعض إىل والتطرق و التوازنات الداخلية واخلارجية  الكلي قتصاداإل على العملة قيمة

 الصرف سعر ىذه ثرأ دلعرفةاختبارات مالئمة حسب طبيعة النموذج و ادلتغريات ادلختارة  ختاذإ طريق عن النمذجة
 أو العكس. ادلتغرياتعلى ىذه 
 ختالفاإل أوجه 

 ادلتغرياتختتلف دراستنا من الدراسات السابقة على أن كل دراسة ربطت متغري سعر صرف مبؤشر من 
 أنظمة وحتليل ثرأ)دراسة جبوري(  ، بينتاالقتصادية حث اختلفت معاجلة االشكاليات من باحث اىل اخر

حاولت إيضاح األثار اإلقتصادية لتغريات )دراسة راقي( أما عن  ،قتصادياإل والنمو التضخم على الصرف أسعار
السوري ادلتمثلة يف )الناتج احمللي اإلمجايل، ميزان  سعر الصرف اإلمسي على أىم ادلؤشرات الكلية لإلقتصاد

 تقلبات ثر)نايف و سعدون( ناقشت أدراسة  ،9090-9770خالل الفًتة  ادلدفوعات، التضخم و البطالة(
وعن ، (ادلال سأر  تدفقات قتصادي،اإل النمو التضخم،)  الكلي قتصاداإل متغريات من عدد يف الصرف أسعار

خالل الفًتة  متطلبات السياسة النقدية لتحقيق اإلقتصاد الكلي يف اجلزائرأىم تبيان دراسة )زناقي( حاولت 
( بينت أثر تقلبات سعر الصرف على األداء اإلقتصادي الكلي يف AZEEZ)دراسة  ، وكذا9001-9092

اخلطي ادلتعدد بني متغريات الدراسة وىي الناتج احمللي كمتغري تابع  نيجرييا باإلعتماد على  أسلوب اإلرتباط
 حتديدتبني ( Jakobدراسة ) ( كمتغريات مستقلة، وبالنسبةو)سعر الصرف ، ميزان ادلدفوعات، وإيرادات النفط

  .قتصاديإلا والنمو الصرف سعر نظم بني ادلباشرة العالقة
 

أوال من حيث اختيار احلدود ادلكانية و ادلتمثلة يف بالنسبة لدراستنا ختتلف عن الدراسات السابقة أما 
،  9093اىل غاية  9770وايضا من حيث احلدود الزمانية  خالل ادلدة  (اجلزائر )دولة نامية ذات اقتصاد ريعي 

) ميزان ادلدفوعات، النمو  ادلتمثلة يف  وختتلف ايضا من حيث اختيار بعض من مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي
اشكالية اختيار ظلوذج ادلستخدم دلعاجلة حيث اإلقتصاد، التضخم و ادلوازنة العامة( ، كما ختتلف ايضا من 

  باستخدام مؤشرات يف اجلزائربعض تغريات سعر الصرف على  تًتكز على معرفة مدى تأثريادلوضوع أي أن دراسة 
 .VAR ظلوذج اإلضلدار الذايت
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 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:  -12
s 

تغريات سعر الصرف على مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي يف اجلزائر  على معرفة مدى تأثري  الدراسةتًتكز 
الذايت  االضلدارعلى ظلوذج  االعتمادمن خالل التطرق للجانب النظري للموضوع و اجلانب القياسي الذي سيتم 

VAR  ،أخدين سعر الصرف متغري مستقل ومؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي ) ميزان ادلدفوعات، النمو اإلقتصاد
التضخم و ادلوازنة العامة( متغريات تابعة دلعرفة نسبة األثر ونوع العالقة بني سعر الصرف وكل مؤشر من مؤشرات 

 اإلستقرار اإلقتصادي ادلختارة.

 

  :البحث هيكل -13

ثالثة اىل تقسيم البحث  سيتملإلجابة على االشكالية ادلطروحة، واختبار فرضيات موضوع الدراسة و 
خص  الفصل األول للجانب النظري لسعر الصرف سي،  تسبقهم مقدمة عامة وتليهم خادتة ( فصول01)

العالقة اليت تربط خص  الفصل الثاين لدراسة سي، كما أنواعو األنظمة  النظريات و أىم السياسات اإلقتصادية
أما الفصل الثالث  ومعرفة األثر احلاصل بينهما،  كل من سعر الصرف ومؤشرات االستقرار اإلقتصاديبني  
عرض النتائج  ادلتحصل عليها ومناقشتها قصد اخلروج بنتائج إلشكالية من خالل خص  للدراسة التطبيقية سيف

 ىذا ادلوضوع.
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 تمهيد
 

 بكافة رتبطي يعد سعر الصرف أحد أىم ادلوضوعات األساسية يف العالقات ادلالية الدولية كونو 
 الذي السعر لتحديد األقل عملتُت على بُت ادلقارنة من نوع يتطلب التبادل ىذا أن اإلقتصادية حبكم ادلعامالت

 إليو احلاجة وتربز الدولية االقتصاديات بُت ربط حلقة باعتباره الصرف سعر أعلية التعامل، حيث تنبع عليو يبٌت
 استعماذلاالدولية، وكذا  لالحتياطاتمصدرا  باعتبارىاقتصاد الوطٍت ألي بلد إذل العمالت األجنبية حاجة اإل من

 اه العادل اخلارج. ذب االلتزاماتيف سبويل الواردات وسداد 
 

 وغَت ادلقيمُت بُت تتم اليت وادلالية قتصاديةاإل ادلعامالت كل تسوية أساسو يتم على فسعر الصرف
 تشكلها اليت الوطنية العملة على والطلب العرض عوامل بسبب حادة تقلبات يعيش الذي غلعلو األمر ادلقيمُت،

العملة  قيمة يف تتحكم وإجراءات آليات ذبسيد مسؤولية النقدية السلطات أمام يبقى لذا ىذه ادلعامالت،
 يف وعاماًل مساعلاً  االقتصادية للقرارات سنداً  تكون أن يف مهماً  دوراً  تلعب األخَتة ىذه جعل قصد الوطنية،

 ادلرغوب  االذباه مباشرة إذل غَت أو مباشرة بطريقة واجلزئية الكلية قتصاديةاإل ادلتغَتات من العديد وضعية توجيو

 

 ىما : مباحث أربع يتم معالجة ىذا الفصل من خالل تقسيمو الى ولهذا س 

 سعر الصرف ماىية : وللمبحث األا

 سعر الصرفونظريات   نظمةأ:  المبحث الثاني

 سوق الصرف األجنبيالمبحث الثالث : 

 قتصاديةسعر الصرف و السياسات اإلالمبحث الرابع: 
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 سعر الصرف ماهيةول : المبحث ال 
 

 من معينة سلعة فاقتناء للقيمة، ومقياسا للتسوية أداة وجود الدولية، وادلدفوعات ادلعامالت تسوية تقتض.
 األجنبية، العمالت إذل احمللية بالعملة الوحدات نسبة ربديد يتطلب بل احمللية، بالعملة قيمتها دفع يتم ال ما دولة

  الصرف سعر: ـب اإلقتصادية األدبيات يف النسبة ىذه على ويطلق

 

  سعر الصرف : مفهومولالمطلب األ

 ستعمالا إذل الضرورة وتظهر الداخلية، الدفع يف عمليات تستعمل اليت اخلاصة عملتها دولة لكل توجد
 تعمل خارجها، مع شركات   داخل تعمل شركات  مالية بُت أو ذبارية عالقات تنشأ عندما اخلارجية العمالت

 إذل الذىاب إذل وتضطر بذلك ادلستوردة، السلع قيمة لتسديد البلد ادلصدر عملة إذل ادلستوردة الشركات وربتاج
 مع بالتجارة تقوم اليت ليست الشركات ويف الواقع العملية، ك. تتم ىذه  البلد ادلصدر عملة لشراء الصرف سوق

 إذل ػلتاج فيو يقيم الذي البلد إذل خارج يتنقل شخص كل بل الدولية العمالت إذل ربتاج اليت فقط ى. اخلارج
 الصرف  للقيام بعمليات مضطرا حينئذ نفسو وغلد إليها الذىاب اليت  يود الدولة عملة

 

 تعريف سعر الصرف: الفرع األول

 ىناك تعاريف عديدة لسعر الصرف نذكر منها ما يل.:

  1أخرى ":" سعر عملة مقابلة عملة  نوبأ  Exchange Rateسعر الصرف يعرف  -
- 

  2"ةيأجنب دولة عملة مقابل ما دولة عملة استبدالو بواسطت ؽلكن الذي السعر"
 العملة من وحدة سعر أنو أو الوطنية، العملة من بوحدات عنو معربًا أجنبية عملة من وحدة سعر -

  3األجنبية العملة من بوحدات عنو معربًا احمللية

                                                           
1

- BERNARD GUILLOCHON , économie international, 2 édition ,donod ,1998 , P 177. 
2
 - Thomas, L.B., Money, Banking, and Financial Markets, Thomson, 2006, P.14. 

3
  838، ص2005  القاىرة، والنشر، للطباعة العربية النهضة ، دارالدولي االقتصاد،  خليل سام. -
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 1مبادلتها بوحدة واحدة من النقد األجنيب" الوحدات من النقد احملل. اليت تتم  عدد -
 يسمى ما وىذا الوطنية، العملة من الواحدة الوحدة تعادل اليت األجنبية العمالت من الوحدات عدد -

 العملة من الواحدة الوحدة تعادل اليت الوطنية العملة من الوحدات عدد او " ادلؤكدة التسعَتة: " ب
وىناك من يسميها بالتسعَت ادلباشر والتسعَت  ،2"ادلؤكدة غَت التسعَتة: " ب يسمى ما وىذا األجنبية

 يقاساجلزائر  ذلك يف دبا التسعَت يف الطريقة االخَتة تستعمل العادل يف الدول ومعظم،  الغَت مباشر
  :3يل. كما الدينار من الوحدات من بعدد األمريك. الدوالر

  دينار 67 59=  أمريك. دوالر 1

 تبادذلا مع يتم السلع من كغَتىا سلعة دبثابة ىو األجنيب النقد" العظيم أن عبد ضبديحسب  أما -
  4الوطنية العملة من بوحدات شبنها عن ويعرب العمالت، ذلذه ادلصدرة الدول

 

 الصناعات رحبية وعلى اإلقتصادية القطاعات بُت التخصيص على للتأثَت ىامة فسعر الصرف وسيلة
 بُت يربط ذلك إذل باإلضافة وىو والعمالة، والنتائج التضخم على ومن ذلك ادلستوردة، ادلوارد وتكلفة التصديرية

 من مرتبطان للسلعة احملل. والسعر العادل. فالسعر العادلية،  السوق يف وأسعارىا احملل.،  اإلقتصاد يف السلع أسعار
  5الصرف سعر خالل

 

 التجارة رلال يف للبلد اخلارجية التنافسية القدرة على احلفاظ أو ربسُت يف مهما دورا الصرف سعر يلعب
 مستويات إذل بو الوصول ؽلكن الذي ادلدفوعات ميزان يف اجلاري احلساب يف العجز من احلد مث ومن اخلارجية

  6االقتصادي بالنمو التضحية دون ادلتوسط ادلدى على ربملها ؽلكن
  

من خالل معرفة التكاليف  العادلقتصاديات إقتصاد مفتوح وباق. إوعليو يعد سعر الصرف أداة ربط بُت 
  7وتسويتها ةادلختلفية ، وبذلك يقوم بتسهيل ادلعامالت الدولية ر واالسعار الدو 

 

                                                           
  15ص،1111وري للنشر والتوزيع، عمان، ز ا، الطبعة العربية، دار الينعكاسها على ميزان المدفوعاتإية بين سعر الصرف وسعر الفائدة و العالقة التبادلمسَت فخري نعمة، - 1
  31 ص ، 1987 القاىرة ادلصرية، النهضة مكتبة ، للدولة العامة بالموازنة وعالقتها الصرف سعر سياسةالعظيم،  عبد ضبدي - 2
3
  96، ص1115 ئر،زااجل ، اجلامعية ادلطبوعات ديوان ، بعةاالر  الطبعة ،البنوك تقنيات لطرش، الطاىر - 
4
  96ص،  مرجع سبق ذكره  العظيم، عبد ضبدي  - 

  113 ص،1113اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ديوان ،وتقييمية( تحليلية )دراسة الكلية اإلقتصادية السياسات إلى مدخل عبد اجمليد قدي، -5
6
  1، ص 1111، نشرة توعية يصدرىا، معهد الدراسات ادلصرفية، العدد الثاين عشر ، الكويت يوليو، سعار صرف العمالتأ، بدون اسم - 

  16ذكره،  ص  مسَت فخري نعمة، مرجع سبق - 7
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 سعر الصرف أنواع:  لفرع الثانيا

 يف عنها ادلعلن اليومية التسعَتات خالل من أخرى وعمالت معينة دولة عملة بُت العالقة تتحدد أن ؽلكن ال
 وبالتارل مدلوذلا منها لكل عديدة، انواع  صيغا الصرف سعر تكسب أخرى اعتبارات تدخل وإظلا معينة، فًتة

 وتتمثل يف: اخلاص استعماذلا
 

 سمي: سعر الصرف اإل  -1

يتم تبادل العمالت أو حيث ىو مقياس عملة إحدى البلدان اليت ؽلكن تبادذلا بقيمة عملة بلد آخر، 
وبيع العمالت حسب أسعار العمالت بُت بعضها البعض، ويتم ربديد سعر الصرف االمس. لعملة عمليات شراء 

ما تبعا للطلب والعرض عليها يف سوق الصرف يف حلظة زمنية ما، ذلذا ؽلكن لسعر الصرف أن يتغَت تبعا لتغَت 
قوهتا  االعتباربعُت  يأخذمس. يعرب عن سعر العملة اجلاري والذي ن سعر الصرف اإلأ، كما 1الطلب والعرض

  2الشرائية من سلع وخدمات ما بُت البلدين

 

 يف اتوالتغَت  للتطورات نتيجة للعملة احلقيقية القيمة قياس لىع قادر غَت مس.اإل الصرف سعر نأ ويالحظ
 نع الناصبة الصرف سوق يف ادلتعاملُت سلوكيات إذل باإلضافة الدولة يف األسعار ومستويات الفائدة معدالت
 توراتباعا يف غلمع الذي احلقيق. الصرف سعر ىو الصرف لسعر جديد ممفهو  ظهر ىنا ومن ، النفسية العوامل
  3مناسبة تعديالت بإدخال مالتضخ ومعدالت مس.اإل الصرف سعر تقلبات

 

 سعر الصرف الحقيقي:  -2

 مستوى عتباراال بعُت األخذ مع بينهما مس.اإل الصرف سعر ىو بلدين عمليت بُت احلقيق. الصرف سعر
 واخلدمات السلع أسعار دبستوى االمس. السعر بتخفيض عليو احلصول يتم أي ،البلدين ادلعنيُت يف األسعار

                                                           
  113ص  ،مرجع سبق ذكره، عبد اجمليد قدي 1
2
  4، ص1113نوفمرب ،  13قطار العربية، العدددورية تعٍت بقضايا التنمية يف األ، سلسلة ر الصرفاسعأسياسات بلقاسم عباس ،  - 
3
قتصاد ادلارل و النقدي، جامعة دمشق، لنيل شهادة ادلاجستَت يف قسم اإل ، مذكرةقتصادي في سوريةدور سعر الصرف في تحقيق اإلستقرار اإلراق. بديع حبيب،  - 

  5، ص 1114/1115
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أنو نسبة مستوى السعر العادل. للسلع ادلتاجر هبا إذل األسعار احمللية مقاسا بعملة  ىيعرف عل، حيث 1فيهما
وبالتارل يقيس القدرة على ادلنافسة وػلسب  مس.، القياسية لألسعار وسعر الصرف اإل مشًتكة، ويربط بُت األرقام

 :2وفق الصيغة التالية

   
  
   

 

 حيث:
Re .سعر الصرف احلقيق :             Pd الرقم القياس. لألسعار احمللية : 

e  .سعر الصرف االمس :                       Pf االجنبية : الرقم القياس. لألسعار 

ىناك عالقة عكسية بُت سعر الصرف احلقيق. وسعر الصرف االمس.، وكذلك بينو وبُت الرقم القياس. 
   ألسعار األجنبية وطردية مع الرقم القياس. لألسعار احمللية

 فًتة إذل نسبة للعملة ادلرجحة الشرائية القوى تغَت مدى عن تعربن مؤشرات سعر الصرف احلقيق. حيث أ
  3اتمدفوع ميزان على الصرف تأثَتات بقياس تسمح أساس،

 

 سعر الصرف الفعلي:  -3

يعرب سعر الصرف الفعل. عن ادلؤشر الذي يقيس متوسط التغَت يف سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة 
عمالت أخرى يف فًتة زمنية ما وبالتارل مؤشر سعر الصرف الفعل. يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية وىو 

كن قياسو باستخدام مؤشر يدل على مدى ربسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة جملموعة من العمالت األخرى وؽل
   4" السبَتز"  لألرقام القياسية

 ويعط. بالعالقة التالية:

     ∑  

 

(  
  

)

(  
  

)
      

                                                           
1
، رللة الباحث 2015أثر تقلبات أسعار الصرف على األسواق المالية دراسة إحصائية لبعض األسواق المتقدمة و النامية خالل السداسي األول من سنة زلفوظ جبار،  - 

   11، ص 1116 سنة،16،  العدد جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 .17، ص 1111، الطبعة األوذل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، قتصاديةدارتو في ظل الصدمات اإلإسعر الصرف و لغاليب، اعبد احلسن  ،عبد احلسُت جليل - 2
3
 - PERYRARD Josette , « Gestion Financiere Internationale »,3éme edtion , vuibert,paris.1995.p70. 

  115، ص سبق ذكرهعبد اجمليد قدي، مرجع  - 4
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     ∑  

 

            

 حيث:

TCNE .سعر الصرف الفعل : 

  
   ،  

 بالعملة احمللية يف سنيت القياس واألساس على التوارل  P: سعر صرف عملة البلد   

 سعر الصرف الثنائ. االمس. يف سنة القياس مقارنة بنسبة األساس  : مؤشر      
 

 سعر الصرف الفعلي الحقيقي :  -4

 على مالئمة داللة ذات ادلؤشر ىذا يكون أن أجل ومن ثنائية، صرف أسعار لعدة متوسط عن عبارة ىو
، .النسبية األسعار تغَتات أثر بإزالة التصحيح إذل مس.اإل ادلعدل ىذا ؼلضع أن البد اخلارج، ذباه البلد تنافسية
 :1التالية العالقة خالل من ادلعدل ىذا عن التعبَت وؽلكن

 
ppحيث :  

t  ، pp
 التوارل على واألساس القياس سنيت يف pالدولة  أسعار مؤشر 0

:pr
t  ،pr

 .التوارل على واألساس القياس سنيت يف احمللية األسعار مؤشر 0

IRERpr مع احمللية، بالعملةالتجاري  الشريك عملة صرف سعر ويعكس احلقيق.، الثنائ. الصرف سعر مؤشر 
 .احمللية األسعار دبؤشر مقارنة أسعاره مؤشر تطور االعتبار بعُت األخذ

 

                                                           
1
طروحة لنيل شهادة الدكتوراه أ -دراسة حالة الجزائر -قتصاديةالعولمة اإلقتصادي في ظل م الصرف ودوره في تحقيق النمو اإلمثل لنظااإلختيار األبربري زلمد االمُت،  - 

   17ص ، 1111/1111،  3ومالية، جامعة اجلزائر يف العلوم االقتصادية، زبصص نقود
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 الدولة سلع سعارأ منافسة درجة يف اتالتغَت  قياس ىو احلقيق. الفعل. الصرف سعر من األساس. واذلدف
 التنافس. ادلركز فإن احلقيق. الفعل. الصرف سعر يزداد فعندما التجاريُت، شركائها سلع بأسعار مقارنة احمللية
 معدالت ارتفاع من كربأ بدرجة الدولة ىذه يف مالتضخ معدل ارتفاع إذل ذلك ويعود ،اجعيًت  احمللية للدولة
 .1ذلا التجاريُت الشركاء بلدان يف مالتضخ

 

 سعر الصرف التوازني:  -5

العرض والطلب عندما ػلدث التساوي التام بُت الكمية ادلعروضة والكمية السعر الذي ربدده قوى ىو 
ادلطلوبة من إحدى العمالت بصرف النظر عن أثار ادلضاربة وحركات رؤوس األموال غَت العادية، وبذلك صلد أن 

نافسة الكاملة، سعر الصرف التوازين مثل سعر التوازن ألي سلعة من السلع ادلتداولة يف األسواق احلرة يف حالة ادل
 .2ويكون ىذا السعر متزامنا مع التوازن يف ميزان ادلدفوعات

 

قتصاديُت أن ربقيق سعر الصرف التوازين ىو أمر مستبعد، وأن ىذا ادلفهوم ىو رلرد فكرة يرى بعض اإل
ربديده مستوى التوازن لسعر الصرف ؽلكن ويليامسون يرى أن  لكن 3مثالية ال ؽلكن ذبسيدىا على أرض الواقع،

يف ادلدى القصَت والطويل، ويتعلق ذلك بأنواع التوازن لسعر الصرف احملقق، حيث سبكن "ويليامسون" من التمييز 
 :4بُت أنواع تتعلق كلها دبفهوم سعر الصرف التوازين

 

  اآللي لسعر الصرف في سوق الصرفالتوازن 

السعر الذي ربدده قوى العرض والطلب عندما تتساوى الكمية ادلعروضة مع الكمية ادلطلوبة  عنيعرب الذي        
يف حالة ادلنافسة التامة، فإن أي  من إحدى العمالت، فيصبح بذلك سعر الصرف التوازين سلعة من السلع احلرة 

 ؛تغَت يف ظروف الطلب أو العرض على العملة سيؤثر على سعر الصرف التوازين

 

                                                           
1
  7، مرجع سبق ذكره، صراق. بديع حبيب - 
، جامعة غرداية،  زبصص ذبارة دوليةمذكرة ماجستَت  (،2009-1990) دراسة حالة الجزائر للفترة  أثر التغير في سعر الصرف على التوازن االقتصادية صاحل، باياو  - 2

  19، ص 1111-1111
  11، ص1998 ، ، دار الزىراء للنشر، القاىرةاإلصالح االقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف والموازنة العامةعبد العظيم ضبدي ،  - 3

4 - loukas stenistsitis, taux de change de révérence et système monitaire international, édition economica, 

paris, 1992,  p34. 
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 الصرف التوازني الجاري سعر  

ومبدأ العقالنية كما يرتبط  على توفر كفاءة السوق ا النوع من أسعار الصرف التوازينيتوقف ربديد ىذ        
 ى الطلب احلقيق. مستوى األجور،ربديده دبجموعة من ادلتغَتات االقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، مستو 

 .معدل النمو

 

 سعر الصرفوأدوات وظائف : المطلب الثاني
 

 : وظائف سعر الصرفالفرع األول

 :1يقوم سعر الصرف بوظائف عدة نوجزىا فيما يل.

 وظيفة قياسية  -1

 ىذه يف سعر الصرف ودبثل ،العادلية السوق يف السلع سعارأ مع احمللية السلع أسعار مقارنة هبا يقصد
  العادلية و احمللية سعاراأل بنب الوصل حلقة دبثابة الوظيفة

 وظيفة تطويرية  -2

يستخدم سعر الصرف يف تطوير صادرات معينة إذل مناطق معينة من خالل دوره يف تشجيع تلك 
باالستَتاد  ستبداذلااالصادرات، وؽلكن أن يؤدى من جهة أخرى إذل االستغناء أو تعطيل فروع صناعية معينة أو 

حيث تكون أسعار ىذه السلع ادلستوردة أقل من األسعار احمللية، وبالتارل يؤثر سعر الصرف على الًتكيب السلع. 
 واجلغرايف للتجارة اخلارجية للدول 

 

 وظيفة توزيعية -3

بالتجارة اخلارجية،  ارتباطوقتصاد الدورل، وذلك بفعل لصرف وظيفة توزيعية على مستوى اإلؽلارس سعر ا
 حيث تقوم ىذه األخَتة بإعادة توزيع الدخل العادل. والثروات الوطنية بُت دول العادل 
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  سعر الصرف أدوات : الفرع الثاني
 

 :1لتنفيذ سياسة سعر الصرف وربقيق أىدافها تستعمل السلطة العديد من األدوات والوسائل، وأعلها

 تعديل سعر صرف العملة:  -

ترغب السلطات يف تعديل توازن ميزان ادلدفوعات تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقوؽلها تتدخل  عندما
يف ظل نظام سعر صرف ثابت، أما يف ظل نظام سعر صرف عائم فتعمل على التأثَت على ربسن أو تدىور 

  العملة  وتستخدم سياسة التخفيض على نطاق واسع لتشجيع الصادرات
 

 الصرف:  احتياطات ستخداما -

 هنياراافظة على سعر صرف عملتها، فعند يف ظل أسعار صرف ثابتة تلجأ السلطات النقدية إذل احمل
عملتها تقوم ببيع العمالت الصعبة لديها مقابل العملة احمللية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العمالت 

 فية يقوم البنك ادلركزي بتخفيض العملة احمللية غَت كا حتياطاتاالالعملة احمللية، وعندما تكون  األجنبية مقابل
 

 استخدام سعر الفائدة: -

عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك ادلركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة ادلرتفعة لتعويض خطر اهنيار 
إذل ربديد يف النظام النقدي األورويب عندما اعترب الفرنك أضعف من ادلارك األدلاين، عمد بنك فرنسا ) العملة

 أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة األدلانية( 
 

 مراقبة الصرف:  -

تقض. سياسة مراقبة الصرف بإخضاع ادلشًتيات وادلبيعات للعملة الصعبة إذل رخصة خاصة، ويتم 
النقدية استخدامها دلقاومة خروج رؤوس األموال خاصة اخلروج ادلضاريب، ومن بُت التدابَت اليت تعتمدىا السلطات 

 ما يل.:
 ؛منع التسوية القبلية للواردات 
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 ًتة زمنية االلتزام بإعادة العمالت األجنبية احملصل عليها يف اخلارج نتيجة التصدير ضمن ف
 ؛زلددة

 ؛ستفيد من التحويل اخلارج. للعملةتقسيم احلسابات البنكية إذل حسابات لغَت ادلقيمُت ت 
 للمقيمُت ال ؽلكن عن طريقها تسوية ادلعامالت مع اخلارج  حسابات 

 إقامة سعر صرف متعدد:  -

يهدف نظام أسعار الصرف ادلتعدد إذل زبفيض آثار حدة التقلبات يف األسواق وتوجيو السياسة التجارية 
 خلدمة بعض األغراض احملددة  

ر الصرف بوجود سعرين أو أكثر لسعر ومن أىم الوسائل ادلستخدمة ىو اعتماد نظام ثنائ. أو أكثر لسع
القطاعات  صرف العملة، أحدعلا مغاذل فيو ويتعلق بادلعامالت اخلاصة بالواردات الضرورية أو األساسية أو أدوات

 أما السلع احمللية ادلوجهة للتصدير أو الواردات غَت األساسية فتخضع لسعر الصرف العادي  ،ادلراد دعمها وترقيتها
 

 المؤثرة في سعر الصرفالعوامل   الثالث:المطلب 

 يتتبع والذي وتقلباتو الصرف سعر يف تؤثر اليت الرئيس. العامل أهنا غلد قتصاديةاإل األحداث يتتبع من إن
 تلك مثل بالعشوائية تتسم ربركاتو ألن وذلك ذلا عاكسة مرآة الصرف سعر أن غلد االقتصادية غَت األحداث

 تقسيم العوامل ادلؤثرة لسعر مت، الكلية قتصاديةاإل للمؤثرات يستجيب مؤشر إال ىو ما الصرف فسعر حداث،األ
   قتصاديةسمُت عوامل اقتصادية وعوامل غَت إاذل ق الصرف

 

 قتصاديةالعوامل اإل: الفرع األول

 قتصادية اليت تؤثر يف سعر الصرف ما يل.:تشمل العوامل اإل

 كمية النقود:  -1

القدرة  واطلفاضمستوى األسعار  بقاء العوامل األخرى ثابتة، تؤدى إذل إرتفاعإن زيادة كمية النقود مع 
الصادرات، وىذا يعٍت زيادة الطلب على  واطلفاضالتنافسية لسلع الدولة، شلا يؤدى إذل إرتفاع حجم الواردات 

  1طلفاض قيمة العملة احملليةالعملة األجنبية مقابل العملة احمللية، وىذا يعٍت إرتفاع يف أسعار العملة األجنبية أي ا
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 أسعار الفائدة: -2

 أن األموال حيث الفائدة، أسعار يف للتغَتات سباًما حساسة الدول يف لإلقراض ادلعدة األرصدة إن
 ألهنا وذلك ادلرتفع الفائدة سعر ذات ادلناطق ضلو منخفض الفائدة سعر فيها اليت ادلناطق من تتدفق ادلستثمرة

 اخلارج. ادلال رأس ربفيز على ستعمل احلقيقية الفائدة أسعار يف فالزيادة األموال، لتلك أكرب عائد تعط.
  1األجنيب الصرف سوق يف احمللية العملة صرف سعر رفع إذل يؤدي شلا الداخل إذل لالنسياب
 

يف األوراق ادلالية األجنبية، اليت سبتلك  االستثمارالتغَت يف معدالت الفائدة من الناحية النسبية يؤثر على 
فالزيادة يف اسعار القائدة احلقيقية ، 2تأثَتا يف الطلب على العمالت وعرضها وبالتارل التأثَت يف أسعار الصرف

  3ستحفز راس ادلال االجنيب  لالنسياب لداخل الدولة مؤدية اذل ارتفاع قيمة عملتها يف سوق الصرف االجنيب
 

 المدفوعات:  ميزان -3

 الصرف، سعر يف ادلؤثرة العوامل أىم بُت من ادلدفوعات ميزان يف قتصادياإل واالختالل التوازن يعد
 ميزان يف االختالل وػلدث اخلارج.، بالعادل البلد عالقة تعكس اليت الوصل حلقة ادلدفوعات ميزان لكون وذلك

 معينة زمنية فًتة خالل اخلارج. العادل مع البلد ومقبوضات مدفوعات بُت اختالف حدوث حال يف ادلدفوعات
  4غالًبا بسنة تقدر

 

عندما يكون رصيد ميزان ادلدفوعات موجبا، فإن ىذا يعٍت زيادة يف الطلب على عملة الدولة وبالتارل 
عرض إرتفاع يف قيمتها اخلارجية، وبالعكس عندما يكون رصيد ميزان ادلدفوعات سالبا، فهذا يعرب عن الزيادة يف 

  5عملة ىذه الدولة مقابل العمالت األجنبية وبالتارل إطلفاض قيمتها اخلارجية

 

                                                           
1
، مذكرة ماجستَت يف االقتصاد، جامعة االزىر، غزة، فلسطُت، (2010-1994قتصاد الفلسطيني )عر الصرف على المؤشرات الكلية لإلتأثير سزاىر عبد احلليم خضر،  - 

  45، ص 1111

   161، ص 1111، الطبعة األوذل، دار ادليسرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  دارة العمالت االجنبيةإ، عدنان تايو النعيم. - 2
  65عبد احلسن جليل ، عبد احلسن الغاليب، مرجع سبق ذكره، ص - 3
4
  48، مرجع سبق ذكره، ص زاىر عبد احلليم خضر - 

  81، ص سبق ذكرهمروان عطوان، مرجع  - 5
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 التضخم: -4

إن إرتفاع األسعار ) أسعار السلع واخلدمات( يف دولة معينة مع بقاء العوامل األخرى ثابتة يف الدول 
السلع واخلدمات  األخرى، يؤدى إذل إطلفاض سعر صرف عملة ىذه الدولة والعكس ػلدث عند إطلفاض أسعار
  1يف دولة معينة مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، فإن ىذا يؤدى إذل إرتفاع سعر صرف ىذه الدولة

 

 :الدخل -5

 :2علا اذباىيُتيعد الدخل من ادلؤثرات ادلهمة يف سعر الصرف ويأيت أثره يف 
 

اجلاري بالزيادة أو النقصان، فعند أي تغَت يف الناتج احملل. االصبارل يدفع إذل تغَت مشابو يف احلساب  -
الزيادة سينتعش احلساب اجلاري دافعا الطلب على العملة احمللية ضلو األمام والذي يؤدى إذل خفض سعر الصرف 

 األجنيب والعكس يؤدى إذل رفعو وىذا ىو األثر الرئيس. 
 

ى إذل زيادة الدخول النقدية يف مع افًتاض سبتع رأس ادلال حبرية احلركة فإن زيادة التدفق الرأمسارل تؤد -
الدولة ادلستقبلة لو شلا يؤدى إذل تنشيط طلبها الكل. دبا فيو الطلب على االستَتاد من البلد ادلصدر لو، وبالوقت 
ذاتو يًتتب على التدفق الرأمسارل اطلفاض الدخول النقدية يف البلد ادلصدر لو والذي يؤدى إذل إطلفاض الطلب 

فيو الطلب على االستَتاد، ونتيجة احلالتُت أي زيادة الطلب على صادرات البلد ادلعٍت بتصدير الكل. الداخل. دبا 
رأس ادلال واطلفاض وارداتو يتحقق فائض يف احلساب اجلاري يعوض العجز يف حساب رأس ادلال طويل األجل 

  اذباىهار الصرف األجنيب الناجم عن التدفق الرأمسارل اخلارج مؤديا إذل رفع قيمة العملة احمللية وخفض سع

 

 

 

 
 

                                                           
  51، ص  1118ردن، ، الطبعة األوذل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األالتمويل الدوليموسى سعيد مطر وشقَتي نوري موس. وياسر ادلومٍت،  - 1
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  قتصاديةالعوامل غير اإل :الفرع الثاني

 :1تتمثل العوامل غَت االقتصادية ادلؤثرة يف سعر الصرف يف

 والحروب:  ضطراباتاال -1

تؤثر على أوضاع التجارة والصناعة  فه.تؤثر االضطرابات واحلروب يف سعر الصرف على ادلدى القصَت، 
حيث يزداد اإلنفاق على ، ألجنيب وبالتارل تغَت سعر الصرفوالزراعة اليت من شأهنا أن تغَت الطلب على الصرف ا

اجملاالت العسكرية واألمنية وتنخفض كفاءة الوحدات االستثمارية بسبب التدمَت أو تعطيل ادلرافق العامة واخلاصة 
لصادرات وغَتىا من التأثَتات ادلباشرة وغَت ادلباشرة واليت تؤدي يف رلملها إذل فقدان الثقة فضال عن إطلفاض ا

 بعملة البلد ادلعٍت 
 

 شاعات و األخبار: اإل -2

خبار من ادلؤثرات السريعة على سعر الصرف األجنيب سواء كانت صحيحة أو غَت االشاعات واال ى.
ادلتعاملُت أنفسهم حول مستقبل عملة ما ولكن التأثَت ػلدث صحيحة، فأحيانا تصدر االشاعات من بعض 

 خالل وقت قصَت وال تلبث السوق أن تستعيد استقرارىا 
 

 خبرة المتعاملين:  -3

يقوم ادلتعاملون يف سوق العمالت األجنبية يف ضوء مهاراهتم وخرباهتم بالسوق وأحوالو بتحديد اذباه 
ا إذا كان من الضروري تعديلها وإبقاءىا على ما ى. عليو، وبناء عليو فإن األسعار وازباذ قراراهتم بشأهنا وربديد م

أسعار الصرف تتأثر بالقوة التفاوضية للمتعاملُت واألساليب ادلستخدمة لتنفيذ عملياهتم ادلختلفة كما تتأثر حبجم 
القائمة فإن كانت كبَتة سيتطلب اقناعهم بالتزامات إضافية تغَت جذري يف السعر ليغريهم بزيادة  التزاماهتم

 حجمها والعكس ػلدث إن كانت قليلة  

 عليات البنوك  -
 سوق العقود اآلجلة دلقايضة العمالت  -
 سوق عقود اخليارات  -
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 سعر الصرفونظريات المبحث الثاني: أنظمة  
 

 أو إغلاد إذل يهدف صبعيها أن إال الصرف أنظمة بتعدد أساسا مرتبط الدولية النقدية األنظمة تعدد نإ
خرى يث زبتلف النظم النقدية من دولة إذل أح أخرى، عملة إذل ما بلد عملة ربويل خالذلا من ؽلكن قاعدة توفَت

مناىج ربديد سعر الصرف من فًتة  اختلفتكما   تبعا للنظام االقتصادي واالجتماع. للدولة ودرجة تقدمها ،
 جل الطويل  القصَت و األ جلبتحديد سعر الصرف التوازين يف األوذلك بتحديد العوامل ذات العالقة  ألخرى

 

 سعر الصرفأنظمة   ول:المطلب األ
 

زمنة ومرت دبراحل تارؼلية سلتلفة حيث اعتمدت معظم الدول على مر األ نظم سعر الصرفقد تطورت 
 بنظام ويقصد، 1صدار النقدي حىت ظهور قاعدة النقد الورقيةقاعدة الذىب ومن مث تطور األمر إذل اال نظامعلى 

 ، وتتمثل أنظمة سعر الصرف فيما يل.:2العمالت صرف أسعار أساسها على حددت اليت الكيفية تلك الصرف
 

 الصرف الثابتسعر : نظام الفرع األول
 

 معُت دبقدار ػلدد التثبيت سعر كان حيث الذىب قاعدة إذل بأصولو الثابتة الصرف أسعار نظام يعود
 الرئيسية العملة القياس أساس فصار نقدية منطقة أو كتلة يف البلد بعضوية النظام ىذا ارتبط مث ومن الذىب، من
، ويتم احملافظة على سعر الصرف الثابت من خالل عملية تدخل البنك ادلركزي يف سوق 3الكتلة ىذه يف

  4الصرف

                                                           
1
  148، ص1119، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، اإلقتصاد النقدي و الدولياضبد فريد مصطفى،  - 

2
- FAUGERE.J-P et VOISIN.C, « Le Systéme Financier et Monétaire International ».edtion.nathan.1994.p80. 

3
  19،ص مرجع سبق ذكرهزاىر عبد احلليم خضر،  - 

4
 - PASCAL SALIN, L'ordre Monétaire Mondial, Presses Universitaires df France, Paris, 1982, p 61 . 
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يقصد بأنظمة الصرف الثابتة تلك األنظمة اليت تكون فيها معدالت الصرف ثابتة، أو تتحرك تلك حيث 
 ادلعدالت داخل ىامش ضيق، كما أن عملية التبادل العمالت تتم بأسعار زلددة مسبقا من طرف السلطات

 .1النسبة لعملتها اخلاصةب -سعر التعادل–معيار معُت لتعريف سعر التدخل  إذلالنقدية اليت تستند 

 

  من الكمية وفق يتحدد النقد وحدة الصرف سعر كان ، 1914 غاية وإذل الذىب، قاعدة ظل ف.ف
 يف ادلوجودة الذىب وكمية غرام، 1.505 حيث كان احملتوى الذىيب للدوالر يساوي  العملة  ربتويها اليت الذىب
 واحد دوالر مقابل الفرنسية الفرنكات من الوحدات عدد أن يعٍت فهذا غرام، 0.290 ب تقدر الفرنس. الفرنك

   2التعادل سعر وىو فرنك، 5.18 ىو

 :3أنواع  ، ى. ثالثةلسعر التعادل عليها ستناداالوادلعايَت اليت ؽلكن 
 ادلعادن الثمينة وخاصة الذىب  -

 العمالت الصعبة  -

 سالت العمالت  -
 

ثل قاعدة الذىب الشكل األول واألساس. لنظام سعر الصرف الثابت، حيث يرتبط العمل يف ىذه سب
 : 4القاعدة بوجود شروط معينة أبرزىا

 ازاء الذىب، أي يتم ربديد ما يقابل العملة الوطنية وبشكل ثابت  ربديد معدل ثابت من العملة الوطنية  -

ذىب وبالعكس، وتوفر القابلية واحلرية على ضوء ذلك وبدون أية قيود أو  إذلضمان ربويل العملة الوطنية  -
 شروط ربد من ىذه احلرية أو القابلية يف التحويل 

حرية تصدير واسًتاد الذىب اذل اخلارج بدون وجود أي زلددات تعيق عملية التصدير ىذه، أي ال يتم منع  -
 الدول  إذلدخول أو خروج الذىب من و 

 

                                                           
   161  ص 1111ردن، ، الطبعة األوذل، دار الفكر، األ: النظريات والسياساتقتصاد الدولياإلالسيد متورل عبد القادر،  - 1
2
  111ص ، 1991 ،اجلزائر -عُت ميلة -  دار اذلدى ،( اسعار صرف العمالت ) ازمات العمالت في العالقات النقدية الدولية، مروان عطون - 

  161، ص السيد متورل، مرجع سبق ذكره - 3
  111، ص 1114ردن، ، الطبعة األوذل، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األقتصادية الدوليةالعالقات اإلفليح حسُت حسن خلف،  - 4
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 : أشكال  ثالثة الصرف سعر ثبات نظام يأخذ و

 دولية بعملة ادلعٍت البلد عملة رفص سعر ربط :  يتمواحدة بعملة ادلرتبط الثابت الصرف سعر نظام 
تتحدد ألية الصرف يف نظام الصرف الثابتة لعملة كما ،  الفرنس. الفرنك ، األمريك. كالدوالر أساسية

التدخل، ثبات األسعار يكون عرب الزمن ذباه العملة ادلرتبط هبا وحيدة عن طريق االرتباط ادلباشر بعملة 
 ؛1ما دل تتدخل السلطات النقدية إلحداث التغَت يف سعر االرتباط ادلركزي للعملة

 

 عملة رفص سعر ربط يتم النظام ىذا ظل يف : بسلة من العمالت ادلرتبط الثابت الصرف سعر نظام 
 السحب حقوق لوحدة ادلكونة العمالت اختيار يتم ما عادة و العمالت من بسلة ادلعٍت البلد

(DTS)، غَت من العمالت بسلة مرتبطة عملة 11 تسجيل مت ولقد (DTS )  ؛19962يف سنة 
 

  فيها مسموح يكون ، معينة ىوامش وجود مع قيمة ثبات على احملافظة فيقيمادلرن:  الثابت الصرف سعر 
  الصرف سعر بتقلبات

 

 اليقُت عدم أو ادلخاطرة لتخفيض ى. ثابت صرف سعر العتماد الدولة تدفع اليت األسباب أىم ومن
 .الدولية والتجارة واالستثمار االنتاج مثل االقتصادية القرارات على يؤثر والذي الصرف أسعار بتقلبات ادلرتبط

 

 :ومن مزايا ىدا النظام 

 للمعامالت نسيب ستقرارإ وبالتارل وتشجيعها، الدولية التجارية للمبادالت مستقر إطار توفَت -
 إذل ويؤدي ، فيها، الثقة يزيد شلا تعادذلا سعر واستقرار للتحويل قابلة العملة االقتصادية ، كما  غلعل

 ؛3صرفها لسعر ادلثبتة الدولة مع والرأمسالية التجارية يف تعامالهتم العادل بقية ثقة زيادة
 األسعار تصحيح آلية أن عتباربا سعار،ألل الداخل. ستقراراإل ضمان إذل النظام، ىذا يسعى كما -

 العالقة على، أخرى جهة ومن ادلتداولة النقدية والكتلة الذىب كمية بُت الربط على جهة من تعتمد
 ؛4األسعار ومستوى النقود كمية بُت

                                                           
  161، ص بق ذكرهالسيد متورل عبد القادر، مرجع س - 1
2
  116 ص،  بق ذكرهمرجع س، ديق اجمليد بدع  - 
3
   11 ص،1111، دار النهضة العربية 1981-1974قتصادي في مصر سياسة الصرف األجنبي خالل فترة اإلنفتاح اإلاضبد زلمد جاىُت ،  - 

4
 - PERYRARD Josette , op cit , p6.  
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 العمالت بسلة من أو معروفة بعملة ترتبط العملة ىذه أن عتباربا البلد عملة يف ثقتو النظام ىذا يوفر -
 ؛1األجنبية

  2وتدفقات رأس ادلال مع البلدان نفس منطقة العمل االستثمارتعمل على ربفيز التجارة و  -
 

 من عيوب ىدا النظام:

 بكميات لالحتفاظ كبَتة قدرة إذل الدولة حاجةسلاطر،  بدون بادلضاربة ادلتعاملُت لبعض يسمح -
 أسعار ستقرارإ على للحفاظ احلاجة أوقات يف التدخل أجل من الدولية، االحتياطات من كافية

 العملة بشراء االحتياطات ىذه عن للتنازل مستعدة تكون حبيث التغيَت، رلال داخل الصرف
 ؛ 3الوطنية

 ادلدفوعات موازين توازن إعادة سياسات ، اضافة اذل اعتمادللبلدان النقدية السياسات حرية تقييد -
 عملة بُت الصارم التكافؤ نظام يف عيوب أو االنكماشية، ظهور التضخمية الوطنية السياسات على
 4  1997 عام األسيوية ادلالية األزمة أظهرتو كما و األجنبية العمالت و البلد

 

  نظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل : الفرع الثاني
 

 لتفادي الدورل النقد نظام ربكم جديدة قواعد إرساء يف التفكَت لزاما كان ذكرىا، السابق العيوب نتيجة
 معربا رمسيا العمالت الصرف أسعار تسجيل مت ، وودز بروتن نظام فتأسس احلربُت، بُت السائدة النقدية الفوضى

   :التارل اجلدول خالل من ذلك توضيح وؽلكن ،5صندوق النقد الدورل سجالت يف األمريك. بالدوالر عنها

 

 

 
                                                           

1
  111 ص،  1115 ، ، االردنالتوزيع و للنشر زىران دار ، األوذل الطبعة،  الدولية المالية،  العامري مشكور جايد سعود - 
2
؛ مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت زبصص ذبارة دولية، جامعة اجلزائر، دراسة حالة الجزائر -أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجيةاهلل بن طَتش،  عطاء - 

  51ص  ،1111/1111
  11، مرجع سبق ذكره، صاضبد زلمد جاىُت  -3
4
  111 صي، مرجع سبق ذكره، العامر  مشكور جايد سعود  - 
5
  41، ص1987، ادلؤسسة اجلزائرية للطباعة، نظام النقد الدوليضياء رليد ادلوسوي،  - 
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 1946  سنة الدورل النقد صندوق سجالت حسب العمالت بعض تعادل أسعار  :( 1.1) مرق الجدول

 األمريك. الدوالر :الوحدة
 سعر التعادل العملة الدولة

 1.000 الدوالر الواليات المتحدة االمريكية

 4.030 الجنيو اإلسترليني الواليات المتحدة
 0.008 الفرنك فرنسا
 1.000 الدوالر كندا
 0.377 الكلدر ىولندا
 0.003 البيزو الشيلي
 0.302 روبية الهند

 0.206 البيزو الفليبين

  41، ص1987، ادلؤسسة اجلزائرية للطباعة، نظام النقد الدولي: ضياء رليد ادلوسوي، المصدر
 

 والتعادل الدورل، النقد صندوق لدى هبا مصرح رمسيةفكل عملة حسب صندوق النقد الدورل ذلا قيمة 
 على للحفاظ والكافية الوطٍت قتصاداإل لتعديل الصغَتة اجلرعات على السلطات ربافظ أن معناه التكافؤ أو

 تغَت الدورل النقد مع صندوق تفاقباال و السلطات ادلدفوعات دليزان أساس. ختاللإ حالة يف الرمس. لكن ادلعدل
 ػلدث أن ؽلكن النظام ىذا يف قتصادياتلال اجلد واسع فالتطور ،(احمللية العملة خفض أو برفع) القيمة ىذه

  1التدىور أو سابقة للتخفيض ةمضارب نقدية أزمات
 

  ب الدوالر مقابل العمالت صرف أسعارحد لتقلبات  الدورل النقد صندوق ستقرار وضعولضمان اإل
 بالزيادة صرفها سعر أي ادلعلن عملتها سعر تعادل بتعديل دولة ألي السماح، 2فاعاالرت أو باالطلفاض سواء 1%

 األعضاء الدول ومنح( الصرف سعر رفع) احمللية العملة قيمة زبفيض دبسألة الصندوق ىتمإ ولقد بالنقصان، أو
 على واحلصول التعادل ادلعلن سعر من % 10 التخفيض نسبة تتعدى ال أن شرط اجملال ىذا يف حرية التصرف

                                                           
1
، سكيكدة ،  5، رللة ادلؤسسة وقضايا التنمية، رقم تطور أنظمة الصرف في الدول النامية ومحددات اختيارىا في ظل المتغيرات اإلقتصادية الدولية، شرقرق مسَت - 

  144، ص1111
2
  113مروان عطون، مرجع سبق ذكره، ص - 
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 ادلدفوعات، ميزان يف أساس. ختاللإ دلعاجلة وجهت أساسا العملية ىذه أن علما النسبة ىذه تعدت إذا منو إذن
  1اخلارجية القروض إذل باللجوء أو دولية حتياطاتا ستخدامبا معاجلتو مؤقت الذي ؽلكن ختاللإ خالف على

 

  من مزايا ىذا النظام:

 هبا ادلسموح التقلبات رلال ضمن الوطنية العملة أسعار بقاء وبتارل الكربى، النقدية التذبذبات ذبنب -
  2الدولية ادلبادالت تعيق اليت اإلقتصادية االختالالت من الكثَت تفادي ومنو

 

 من عيوب ىذا النظام

سعار صرف العمالت بشكل سريع ويف الوقت أن النظام دل يساعد على إجراء التعديالت على أ -
 3دى اذل عدم فعالية التعديل؛شلا أ ادلناسب

 التوقعات معاجلة يف الدورل النقد صندوق هبا يستعُت أدوات إذل الثابتة الصرف أسعار نظام فتقارا -
  4الدول بُت األموال رؤوس تدفقات ظل يف خاصة العملة قيمة رفع أو زبفيض خبصوص

 

 الصرف العائمسعر نظام  :الفرع الثالث
  
 بيةو األور  الدول قامت حيث وودز، بروتن قواعد جسدهتا اليت الثابتة الصرف أسعار عن االستغناء مت 

 متتالية زبفيضات إذل الدوالر تعرض حيث ،5الدوالر مقابل عمالهتا بتعومی 1973 مارس 1 يف واليابان الرئيسية
 وإظلا أساس، أي على يعتمد وال كبَتة، دبرونة يتمتع الصرف سعر النظام ىذا يف، حبرية يتحدد سعره ترك مث

 بدون األجنيب، الصرف سوق يف األجنبية العمالت من والطلب العرض حركات تفاعل نتيجة حبرية ويتغَت يتحدد
 هبذه تقتنع ال قد الدول فإن ىذا، رغم لكن السلع سوق يف سعر كأي يتحدد أنو أي النقدية، السلطات تدخل

                                                           
1
  144مرجع سبق ذكره، ص  ،شرقرق مسَت  - 

2
 -  SALLES Pierre , Problémes Economiques Géneraux,6éme edition, paris .1986.p317. 

3
  114مروان عطون، مرجع سبق ذكره، ص - 
  151ص ، 1991بَتوت،  اجلامعية،، الدار قتصاد الدوليمقدمة في اإلمندور ،  اضبد - 4

5
 - KRUGMAN.P et OBSTFELED.R, Economie Internationale  ,Belgique.1992 , p 37. 



 الفصل األول :  اإلطار النظري  لسعر الصرف
 

 

 
21 

 أسعار يف للتدخل رلاالً  لنفسها وجدت ذلذا والطلب، العرض قوانُت عن الناتج الصرف لسعر ادلطلقة احلرية
 .1عليها والتأثَت العائمة، الصرف

 

 صرف أسعار فيو تتحدد الذي النظام ىو Floating Exchange Rateالعائم  الصرف سعر نظام
ر أسعا تذبذب يف باحلرية سبتاز اليت الصرف سوق يف التوازن وربقيق والطلب العرض ميكانيزمات وفق العمالت
يكون  عندما أي نادرا، إال الصرف سوق يف النقدية السلطات تتدخل ال النظام ىذا يف الزمن عرب العمالت
  2الوطٍت لالقتصاد مضرا يصبح الذي األمر واسعا، التذبذب مستوى

 

 :( ) التعومی ادلدار/ احلر 3 النظيف غَت والتعومی ادلطلق  النظيف التعومی بُت التفرقة ؽلكن وعليو  
 

 (الحر) المطلق التعويم :free floating  

 على األخَت ىذا يتغَت حبيث العمالت صرف سعر ربديد يف النقدية السلطات تدخل يستلزم ال الذيىو 
 وحاجيات توقعات لتأثَت التقلبات  ىنا وزبضع الطلب، و العرض قوى حسب يوميا الصرف سوق مستوى

   4للبلد والنقدية  اإلقتصادية ادلؤشرات وكذا السوق يف ادلتعاملُت
 

 المدار التعويم :Managed floating  
 

 كانت إذا فيما يعرف ال البنك ادلركزي أن و،  التقلبات من للحد يف االسعار ادلركزي البنك يتدخل
 تستطيع ال أهنا للدول تبُت فقد أساس.، ذباها وجود على أم عالمة األجل قصَت تقلب ى. الصرف سعر حركة

 الضخمة حجم ادلعامالت بسبب جديد، توازين سعر ضلو ربركها يف الصرف لسعر القوية ذباىاتاالمقاومة 
 تلطيف يف الرمسية السياسة ىدف يتجلى ،حيث حتياطياتاالمن  البسيطة بادلستويات مقارنة األجنبية بالعمالت

 الطلب على ثَتالتأ خالل من ستقراراإل من كبَتة درجة ضمن ادلرونة على احلصول ،أي التقلبات ادلفرطة وهتدئة

                                                           
1
 مينات، جامعة منتوري قسنطينة،مذكرة ماجستَت يف العلوم اإلقتصادية زبصص بنوك وتأ -ائردراسة حالة اجلز  – سياسة سعر الصرف والتوازن الخارجيحنان لعروق،  - 

  71، ص1114/1115
2
  - Thomas, op cit , P.178. 

3
  71ص ،، مرجع سبق ذكرهحنان لعروق - 
4
  111، ص 2000 ، ، اجلزائراجلامعية ادلطبوعات ديوان ، النقدي للتحليل مدخل ضبيدات، زلمود - 



 الفصل األول :  اإلطار النظري  لسعر الصرف
 

 

 
22 

 احلالتُت بُت الوسط احلل ادلدار التعومی عتبارا وؽلكنالصرف  على الرقابة وأ الفائدة سعر سياسة وأ اإلصبارل
 حيث الدولية، التجارة وضع وكذا احلارل النقدي الوضع مع يتالءم وىو احلر، والتعومی الكامل الثبات ادلتطرفتُت

 1 .والطلب العرض لظروف وفقا وذلك حوذلا، للتغَت كبَتة مرونة وذبعل للصرف مركزية أسعار تتحدد

 

 من مزايا ىذا النظام

 وربقيق العمالت، صرف سعر ربديد يف آرل تنظيمو ألن تطبيقو، سهولة على النظام ىذا يتميز  -
 على يساعد كما للسوق، زلركة قتصاديةا ظروف بفعل يتحدد فهو  الصرف لسعر حقيق. تعادل
 ونقدية قتصاديةا سياسة بتتبع النظام ىذايسمح ، كما الدولية التجارة يف مكانتها يف الدولة وضع

 اخلارج. أو الداخل. األصل ذات الصدمات مع والتفاعل التكيف ؽلكنها مرونة، وأكثر مستقلة
 ؛2آثارىا متصاصوا

 يضمن دبا الصرف، ألسعار ادلتواصلة التقلبات خالل نم ادلدفوعات دليزان الدائم التوازن ضمان -
  3دون قيود خارجية مناسبة يراىا داخلية نقدية سياسة أي إتباعختيار و إ يف البلد حرية

 

 :من عيوب ىذا النظام

 عمالت قيم تدىور خالل من العادل. التضخم ظاىرة استفحال إذل يؤدي الصرف أسعار ستقرارإ عدم -
 ؛4الدول

 يف تأكد عدم حالة يف تقع ألهنا قتصادية،اإل ادلؤسسات على خطر يشكل الصرف أسعار يف التغَت -
  5االقتصادية السياسة فعالية من ينقص الضعيف التوقع أو التوقع عدم وحالة ادلالية، نتائجها

 
 

 

 

                                                           
1
  143شرقرق مسَت، مرجع سبق ذكره، ص - 
2
  73حنان لعروق، مرجع سبق ذكره، ص  - 

3
 - SALLES Pierre , op cit.p318. 

4
 - BENISAAD.M.E , Lajustement Structurel Objictifs Expériences , alain.edition , Alger,1993, p117. 

5
  74حنان لعروق، مرجع سبق ذكره، ص - 
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 : نظام الرقابة على الصرفالفرع الرابع
 

 التعامل كمنع معينة بتصرفات القيام ربظر اليت األحكام رلموعة يف الصرف تتمثل  عملية  الرقابة  على
 النظام ىذا ظهر ،1الصرف على الرقابة إدارة تتوذل اليت الرمسية اجلهات على وقصره األفراد على األجنبية بالعمالت

 متدادها مليت الالتينية وأمريكاحيث بدأت تطبقو أدلانيا  (1933-1919سنة )  الكربى قتصاديةاإل األزمة يف
 أو األجل قصَتة األموال لرؤوس العشوائ. للتصدير نتيجة الثانية، العادلية احلرب هناية حىت ستمروا العادل، لبقية

 2 التائهة األموال ظاىرة
 

 األجنبية الفعل.، للعمالت الطلب صبع يتم حيث إدارية، بطريقة النظام ىذا ظل يف الصرف سعر يتحدد
 العمالت، على والطلب ظل العرض يف للدولة حتكاريا بوجو يتميز ذلذا منها، ادلعروضة الكمية مع ومطابقتو

 إذل دائما الدولة وهتدف  الصرف سوق حجم عمليات تقلص إذل يؤدي شلا الوحيد، وادلشًتي البائع سبثل هناأل
  3العملة بقيمة ليتحفظ الصرف لسعر ادلتعمد الرفع

 

ن يكون ادلهم أ دولة، لكل واخلارجية الداخلية الظروف أساس على يكون  نظام ختيارإ أن القولؽلكن 
، والشكل ادلوارل ينب أنظمة الصرف ستقراراإ وأكثر قتصادي سريعإ ظلو ربقيق بإمكانو الذي ادلناسبىذا النظام 

 يف دول اعضاء صندوق النقد الدورل:

 

 

 

 

 

 
                                                           

 151، ص  1988 حلب، جامعة منشورات ، -وتخطيطها ماىيتها -والداخلية الخارجية التجارة شد،الن زلمد  - 1
  153ص  نفس ادلرجع السابق ،  - 2
  39ضبد زلمد جاىُت ،مرجع سبق ذكره، ص ا - 3
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 عضاء في صندوق النقد الدولييع أنظمة الصرف في الدول األتوز  :(  1.1)  رقمالشكل 

 

 
مذكرة ماجستَت يف العلوم اإلقتصادية  -دراسة حالة الجزائر –سياسة سعر الصرف والتوازن الخارجي : حنان لعروق، المصدر

  81،  ص1114/1115مينات، جامعة منتوري قسنطينة، زبصص بنوك وتأ
 

 تباع نظام الرقابة على الصرف لتحقيق أىداف عديدة منها: إ إذلتلجأ الدول يث ح

من موجات الكساد اخلارجية،  قتصاد الوطٍترقابة وضباية اإل اخلارج،  إذلمنع ربويل رؤوس األموال  -
 ؛1احلصول على موارد مالية خلزينة الدولة

 .2ناعات الناشئة وربسُت ميزان ادلدفوعات وربسُت معدالت التبادل الدورلضباية الص  -
 

 

 

                                                           
  167، ص سبق ذكرهالسيد متورل عبد القادر، مرجع  1
2
  441مرجع سبق ذكره، ص ، اإلقتصاد النقدي و الدولي اضبد فريد مصطفى، - 
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 الصرف سعر نظريات: المطلب الثاني
 

 دبختلف يتأثر كما العمالت، على والطلب العرض تالق. عملية خالل من الصرف سعر يتحدد
 تفسر اليت االقتصادية النظريات أىم تقدمی إذل ادلطلب ىذا خالل من نسعىوادلالية، حيث  قتصاديةاإل ادلتغَتات

  الدول بُت الصرف أسعار ختالفاتا
 

 ة الشرائية  نظرية تعادل القدر : لو الفرع األ
 

بعنوان " النقود  دما أصدر كتابعن 1914قتصادي "كوستاف كاسل" عام تعود ىذه النظرية إذل اإل
ن سعر صرف العملة يتحدد وفقا للقوة الشرائية ذلذه العملة يف السوق وأسعار الصرف االجنبية "، حيث يرى أ

تحدد وفقا للعالقة لة دولة أخرى تن العالقة بُت عملة دولة معينة وعمرجية، أي أاحمللية مقارنة بقوهتا الشرائية اخلا
  1كل من الدولتُتسعار السائدة يف  بُت مستويات األ

 

  سوق يف الصرف وأسعار التضخم معدالت بُت عالقة وضعت اليت النظرية ى. الشرائية القدرة تعادل
توفر ، 2للعملتُت الشرائية القدرة بداللة يتطور الصرف سعر أن فكرة من النظرية ىذه تنطلق بلدين، لعملة لصرفا

مؤشرات سعر الصرف الفعل. ادلتعدد األطراف، ودبوجب  حتسابالالقوى الشرائية األساس النظري  نظرية تعادل
ىذه النظرية يعترب سعر الصرف الفعل. ىو السعر النسيب بُت عملتُت، والذي غلب أن يتحدد يف حالة التوازن 

  3على أساس القوة النسبية ذلاتُت العملتُت
 

                                                           
1
  11، 11مسَت فخري نعمة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 
2
 بكر بلقايد، ة الدكتوراه زبصص تسيَت، جامعة أيب، أطروحة لنيل شهاد(2010-1970دراسة قياسية لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر ) بن قدور عل.،   - 

   11،  ص1111/1113تلمسان، 

  3  136، ص1113توزيع ، بَتوت، ، الطبعة األوذل ، رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و ال قتصادية الدوليةالعالقات اإلبسام حجار،  - 
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كما توفر كذلك مقياسا للحكم على مدى مالئمة مستوى معُت لسعر الصرف للسياسة العامة 
للحكومة وعادة ما ػلدث تصحيح ذايت على األجل الطويل ألي اضلراف لسعر الصرف احلقيق. عن قيمة القوة 

  1الشرائية ادلعادلة

أن  كما القصَت،  ادلدى يف منها أكثر الطويل ادلدى يف داللة ذات يبُت أهنا النظرية ىذه ختبارا
 الشرائية،  القوة تعادل لنظرية ستجابةا أقل الدولية األموال رؤوس حركة يف األعلية القليلة العمالت

 

  :2منها العالقة القضايا بعض تطرح النظرية ىذه أن إال

أسعار  اإلنتاج، أسعار ،ستهالكا أسعار : ادلعتربة األسعار نوع حسب التضخم قياس أساليب ختالفاتا -
 ؛الواردات و الصادرات

 ؛ادلدفوعات ميزان بكامل وليس اجلارية العمليات دبيزان إال تتعلق ال الشرائية القوة تعادل نظرية إن -
 األنظمة تطور عن النظر بغض البلدان كل يف التضخم معدل تقدير ؽلكننا أنو النظرية ىذه تعتقد -

 ؛واإلعالمية اإلحصائية
 ؛ادلدفوعات ميزان عجز على التأثَت بواسطتها ؽلكن أخرى وسائل على االقتصادية السلطات تتوفر -
 توجد ال مث ومن اعتبارات، لعدة الدولية التجارة نطاق ضمن تدخل ال اليت واخلدمات السلع بعض وجود -

 ؛أسعارىا بُت فيما الشرائية القوة تعادل إلقامة وسيلة
 ادلنتجات وظهور ادلستهلكُت أذواق تغَت مثل الصرف أسعار ربديد على مؤثرة أخرى عوامل ىناك -

 ؛اخل   البديلة
 ىو األسعار مستوى تفًتض النظرية نأ ذلك ادلستقل، ادلتغَت من التابع ادلتغَت سبييز يف مشكل ىناك -

 أسعار يف التغَتات بأن نالحظ أن ؽلكن أنو إال ،التابع ادلتغَت ىو الصرف سعر أن و ادلستقل ادلتغَت
   األسعار مستوى يف تغَتات إحداث إذل تؤدي الصرف

 
 
 

 

 

                                                           

  1 79، 78زلمود ضبيدات، مرجع سبق ذكره، ص ص،  - 
2
 العلوم ، مذكرة ماجستَت يف2003 -1994مريكي خالل الفترة مقابل الدوالر األ دراسة اثر المتغيرات النقدية على سعر صرف الدينار الجزائريمراد عبد القادر،  - 

 .11، ص 1111/1111، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة قتصاديةاالقتصادية زبصص ظلذجة إ
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 رصدة() األ: نظرية ميزان المدفوعات الفرع الثاني
 

ن سعر إوعات لدولة ما يف ربديد سعر الصرف، فىذه النظرية على النتيجة النهائية دليزان مدف تعتمد
حالة وجود فائض يف ميزان ، فف. "سعر الصرف التوازينالصرف يتحدد وفق قاعدة الطلب و العرض ويدعى ب "

بينما ػلدث  رتفاع يف قيمتها اخلارجيةلطلب على العملة الوطنية ومن مث إادلدفوعات فان ذلك يعٍت زيادة يف ا
 العكس يف حالة العجز  

 

 :1ة بااليتيحيث تتلخص النظر 

 ؛وضع ميزان ادلدفوعات يعد العامل احلاسم يف ربديد سعر الصرف للعملة الوطنية  -
 سعر الصرف طبقا لقوى العرض والطلب على العملة احمللية و الطلب اخلارج. عليها؛يتحدد  -
ي ىو العامل الذي يتأثر وال يؤثر يف قل بينما سعر الصرف عامل تابع ) أن ميزان ادلدفوعات عامل مستإ -

 ان ادلدفوعات ( ميز 
 

     :2نو يؤخد على ىذه النظرية األيتغَت أ

أثَت متبادل بُت االثنُت، ادلدفوعات ىو احملدد دلستوى اسعار الصرف، وذلك لوجود تميزان نظرية إنتقاد  -
خر يف ت يؤثر يف سعر الصرف العمالت ، فإن سعر الصرف نفسو يؤثر ىو اآلن ميزان ادلدفوعافكما أ

و الصادرات بشكل حاسم بوضع سعر الصرف  االستَتاداتىذا ادليزان وذلك من خالل تأثَت كل من 
 االستَتاداتارجية ذلا يؤثر بشكل واضح يف القيمة اخل زبفيض أو ، فرفع القيمة اخلارجية للعملة العملة

 والصادرات؛
 

رف من خالل سعار الصت متوازنا  لك. ؽلارس تأثَته يف أحسب ىذه النظرية  يكون ميزان ادلدفوعا -
ن ىذه أ باعتبارمعظم فقرات رأس ادلال قصَت األجل ،  استبعادالعمليات اإلقتصادية فإن ذلك يستدع. 

ن حساب دلدفوعات ، ومن مث ىذا ال ؽلكن ألختالل احلاصل دليزان االفقرة تقوم هبا الدولة لتجنب اإل
  يتجزأ من حساب ميزان ادلدفوعات؛رأس ادلال جزء ال

                                                           
1
  15مسَت فخري نعمة، مرجع سبق ذكره، ص  - 
2
  16، صنفس ادلرجع السابق - 
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م الصرف ىو التوازن احلسايب أ ادلدفوعات الذي ػلدد سعر ذل ربديد وضع ميزانإمن الصعوبة التوصل  -
جنيب مع تساوي ايرادات البلد من الصرف األالتوازن االقتصادي؟ ، فالتوازن احلسايب يتحقق عندما ت

 ساس القيد ادلزدوج  س لو مذلول يف بنائو النظري على أمدة من الزمن ، لذلك لي أيخالل  مدفوعاتو
 

 الفائدة معدالت تعادل نظرية: لفرع الثالثا
 

 تلك تعترب إذ الصرف، سعر تقلبات موال  يفرؤوس األ حركات تلعبو الذي الدورتبُت ىذه النظرية 
 معدالت، ف1خطورة بأقل شلكن عائد أحسن عن تبحث األموال رؤوس ألن ادلهم العامل الفائدةدبعدالت  ادلتعلقة
 وىذه األموال، رؤوس ربركات على يؤثر ما وىذا األجنبية البلدان يف ادلتاحة ادلعدالت بتلك تقارن احمللية الفائدة

 بالعملة معروف ىو كما يتم األجنيب البلد إذل نتقالاال ىذا ألن الصرف على آثار ذلا أن الواضح من التحركات
 .2البلد ذلذا احمللية

 

النقدي الوطٍت وسوق الصرف أي أن  تسعى ىذه النظرية للكشف عن الصلة ادلوجودة بُت السوق
، جنبيةر للعملة احمللية نسبة للعملة األو تدىو ينتج عنو سواء ربسن أ اثنُتبُت معدالت الفائدة يف بلدين  اختالف
، من خالل   ieجنيب يف نفس الفًتة ىو أما معدل الفائدة لبلد أ id( ىو 1معدل الفائدة يف الزمن ) وبافًتاض

 ىو: احملليةجل للعملة ت الفائدة فإن سعر الصرف األنظرية  تعادل معدال

                    
      

      
 

 

واق النقدية عن طريق سر الصرف التوازن ال ؽلكن الوصول إليو إال بعد عملية التحكيم يف األن سعإ
موال وىو ما يثبت يشًتط عدم وجود رقابة على الصرف أو حركة رؤوس األلكن  سعار الفائدة،الفوارق يف أ

   3معدال الفائدة لعدم نوفر ىذا الشرطزلدودية نظرية تعادل 
 

                                                           
1
- P. Bouhours  , La Monnaie Finance “institutions et mécanismes", éditions Ellipses, Paris, 1993, P309. 

2
 - Jean-Louis Besson , Monnaie et Finance, OPU, Alger, 1993, P P110-111. 

3
قتصادية، جامعة اجلزائر، جوان  يف العلوم اإل، مذكرة ماجستَتدراسة حالة الجزائر –دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات للدول النامية يوسف. عبد القادر،  - 

  11، ص 1111
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  النقود كمية نظرية: الفرع الرابع
 

 1911 يف فيشر آيرفنج م قا مث ،الصرف سعر ربديد يف النقود كمية ثرأ إذل نبو من ولأ ريكاردو يعترب
 تؤدي النقود كمية يف الزيادة أن يف يتلخص الكمية للنظرية األساس. احملتوى إن،  1 لشرحها إضافية فكارأ بتقدمی

 زيادة و الصادرات نقص بالتارل و احمللية السلع على الطلب طلفاضإ إذل يؤدي شلا الداخل يف األسعار رتفاعإ إذل
 اذل يؤدي ما ىذا ،و أسعارىا ارتفاع بعد احمللية السلع بأسعار مقارنة أقل يصبح األجنبية السلع سعر ألن الواردات

 احمللية العمالت على الطلب طلفاضإ و ، الواردات قيم تسديد أجل من األجنبية العمالت على الطلب زيادة
  2الصادرات قيم لتسديد

 

 من السلع ىذه قتناءا على ادلقمُت إقبال زيادة و ،طلفضا قد العادلية األسواق يف عليها الطلب أن عتباربا
 العكس ػلدث و ، الوطنية العملة قيمة تدىور بالتارل و األجنبية العملة على الطلب زيادة يعٍت ىذا و اخلارج،

 ذبدر الصرف، معدالت على كبَت تأثَت ذات النقدية الكتلة حجم تغَتات إذن النقود، كمية نقص حالة يف سباما
 على ختاللاإل إحداث يف الرئيس. ادلتسبب احملل. التضخم إذل تؤدي النقدي، العرض يف ادلبالغة أن إذل االشارة
 يستدع. شلا ، اخلدمات و السلع أسعار يف زيادة خالل من التضخم ىذا يتجلى و ادلدفوعات، ميزان مستوى

  3االقتصاد يف السائدة األسعار مستوى و يتوافق دبا الصرف سعر تغيَت
 

 نظرية كفاءة االسواق ونظرية االنتاج  :الفرع الخامس
 

 األسواق كفاءة نظرية  -1

 بكفاءة عليو يصطلح ما وىو قتصاديةاإل للمعلومات الكفء ستغاللاال أن على النظرية ىذه تقوم  
 بكفاءة ادلتاحة ادلعلومات بعكس ىتماماال زلل األصل سعر كان إذا كفء سوق بأنو السوق ويعترب ادلعلومات

 الفعلية العوائد أن أي عشوائيا مسارا األصول أسعار تتبع أن بالضرورة تتضمن السوق كفاءة أن أوضح وقد دائما

                                                           
1
 .49، ص 1998، ، دمشقللدراسات و النشر، دار كنعان النقد وتطوره التاريخيسنقر عبد الرحيم،  - 
2
  118ص، 1114مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان،  ، الطبعة االوذل،التمويل الدولي،  خلف حسن فليح - 
3
  58،ص1111/1111، مذكرة ماجستَت زبصص مالية دولية ، جامعة تلمسان، أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاريعبد اجلليل ىجَتة،  - 
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 التوازين العائد يكون أن ادلفًتض من احلالة ىذه يف ولكن ادلتوقع التوازين العائد قيمة حول عشوائ. بشكل تتقلب
 1.ثابت غَت ادلتوقع

  اإلنتاجية نظرية -2

 اإلنتاج. جهازىا مقدرة أساس على تتحدد ما دولة لعملة يةعرجادل القيمة أن يف النظرية ىذه تتلخص
 األسعار و الدخول مستويات رتفاعإ منو و ادلعيش. مستواه و الفرد إنتاجية زيادة ذلك يف دبا اإلنتاجية، زيادةو 

 إذل يؤدي شلا األجنبية، العملة على الطلب زيادة ،أي الواردات زيادة و الصادرات من احلد إذل يؤدي ما وىذا
  2رفهاص سعر ارتفاع و األجنبية العملة قيمة تفاعإر  و هاعرف سعر طلفاضإ و احمللية، العملة قيمة طلفاضإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .392 ص ، 2007  السعودية، العربية ادلملكة للنشر، ادلريخ دار، الدولي والتمويل النقود :ماكدونالد رونالد ىالوود، بول س. - 
2
  119ص ،  مرجع سبق ذكره، خلف حسن فليح- 
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 المبحث الثالث: سوق الصرف الجنبي 
 

وحيث أّن ، حيث أّن لكل بلد عملتو اخلاصة، إّن دلوضوع ادلعامالت التجارية الدولية جوانب نقدية
سوق واليت يتحدد سعرىا يف  العمالت ستعمالاسوق الدولية مقابل يتم يف الرؤوس األموال بُت البلدان  انتقال

البد وأن تقابلها ، ال بُت البلدانو لرؤوس األم نتقاالاتتضمن  أي أّن أي معاملة دولية، يسمى سوق الصرف
يؤدي إذل تغَت سعر  شلّا يف حُت أّن ىذه ادلعامالت تولد ضغطًا على سوق الصرف ، معامالت مالية كذلك

  الصرف
 

 تعريف سوق الصرف األجنبي :المطلب األول
 

الذي تنفذ فيو عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية ، وال يوجد مكان  عن السوق يعرب سوق الصرف
تبطة معلوماتية مر  إلكًتونية أو ذلذه األسواق ، فف. العادة تتم العمليات بُت البنوك بواسطة أجهزة تداول زلدد

ت ادلالية وتعمل نشاؤىا من قبل شركات اخلدماإصناعية يتم  أو أقمار صالاتفيما بينها عن طريق شبكات 
 بأنو، حيث يعرف سوق الصرف 1التوقيت يف ىذه األسواق ختالفاساعة وىذا نتيجة  14ساعة على 14

  2السوق اليت يف إطارىا يتم ربويل العمالت لبعضها
 

الوعاء الذي تتم فيو كل الصفقات العادلية سواء تعلقت بالتجارة الدولية أو يضا على أنو حيث يعرف أ
األموال، وما ذبدر إليو اإلشارة أن سوق الصرف غَت زلدد ادلكان فهو يتوزع على كل ادلراكز ادلالية، بتدفق رؤوس 

  3عرب الشبكات ادلعلوماتية والكوابل اذلاتفية للبنوك وادلؤسسات ادلالية
 

                                                           
1
 .61 ص  ،مرجع سبق ذكره اهلل بن طَتش،  عطاء - 

2
 - Patrice Fontaine, Gestion du risque de change , éd Economica , Paris, 1996,  p 07. 

3
  119ص  ، مرجع سبق ذكره،الطاىر لطرش - 
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ىو اإلطار التنظيم. الذي يقوم فيو  The Foreign Exchange Marketسوق الصرف األجنيب 
تكون سوق الصرف األجنيب ألي كات والبنوك بشراء وبيع العمالت األجنبية أو الصرف األجنيب ، وياألفراد والشر 

الدوالر مثال من صبيع ادلواقع مثل: لندن وزيورخ، وباريس كذلك نيويورك حيث تباع وتشًتى مقابل  عملة 
  1عمالت أجنبية أخرى

 

 جنبيالمطلب الثاني: وظائف سوق الصرف األ
 

 :2وظائف سوق الصرف االجنيب يفوتتمثل أىم 
 ربويل القدرة الشرائية لبلد معُت اذل بلد آخر؛ -
 توفَت ومنح االعتمادات ادلالئمة لتسوية العمليات التجارية؛ -
 تقدمی تسهيالت إلمكانية تغطية خطر الصرف  -

 

 المطلب الثالث: المتعاملون في سوق الصرف األجنبي
 

 : 3كل من  يتدخل يف سوق الصرف

البنك ادلركزي: يتدخل ىذا البنك للقيام بعمليات السوق ادلفتوحة على العمالت األجنبية من   -1
بنك الدولة، خبصوص ادلعامالت يف العملة  باعتبارهجهة، ومن جهة أخرى تنفيذ أوامر احلكومات 

يكون ىذا التدخل من قبل البنك ادلركزي يف العادة من أجل ضباية مركز العملة احمللية أو بعض 
 يعترب مسؤوال عن صرف سعر العملة؛ العمالت االخرى ألنو

 

ساهبا اخلاص، حيث تتدخل يف السوق لتنفيذ أوامر زبائنها وحل البنوك التجارية وادلؤسسات ادلالية: -1
فأعوان الصرف العاملون يف البنوك غلمعون أوامر الزبائن، يقومون بادلقاصات وػلولون إذل السوق 
الفائض من عرض أو طلب العمالت الصعبة ويتوفرون على أجهزة إعالم آرل تتضمن آخر األسعار 

                                                           
1
 - Domnick Salvatore, économie interntionale, McGraw-hill, Parais, 1975, P : 119. 

2
قتصادية، دة ادلاجستَت يف العلوم اإل، مذكرة لنيل شها -حالة مؤسسة الملح بسكرة –قتصادية لمواجهتها ات سعر الصرف وتدابير المؤسسة اإلأثار تقلبالسعيد عناين،  - 

  6، ص1115/1116زبصص تسيَت ادلؤسسات، جامعة باتنة، 
3
  119،  مرجع سبق ذكره ، عبد اجمليد قدي  - 
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ف ى. معاجلة األوامر قصد ادلطبقة بُت البنوك يف سلتلف الساحات ادلالية العادلية، ومهمة أعوان الصر 
 ل سعر وربقيق مكاسب لصاحل بنوكهم؛سبكينها من احلصول على أفض

 

مساسرة الصرف: يعترب مساسرة الصرف وسطاء نشيطُت يقومون بتجميع أوامر الشراء أو البيع   -3
بُت البنوك  االتصالللعمالت الصعبة لصاحل عدة بنوك أو متعاملُت آخرين، ويقومون بضمان 

دلعلومات عن التسعَتة ادلعمول هبا يف البيع والشراء بدون الكشف عن أمساء ادلؤسسات وإعطاء ا
 البائعة أو ادلشًتية ذلذه العمالت 

 

 المطلب الرابع: عمليات سوق الصرف االجنبي
 

سوق الصرف األجنيب ىو مكان لتبادل العمالت األجنبية، ويتم تقسيم العمليات اليت تتم يف ىذا  إن
 حسب ادلدة اليت تتم فيها الصفقة، وظليز بُت نوعُت من الصفقات، حيث صلد الصفقات العاجلة واآلجلة 

 

سبثل ىذه العمليات اجلانب األكرب من نشاط سوق الصرف األجنيب،  عمليات الصرف العاجلة)نقدا(: -1
إجراء الصفقة، وػلدث التوازن يف سوق الصرف العاجل تاريخ وتتميز بفًتهتا القصَتة دون أن تتجاوز يومُت من 

 فيما يل.: وتتمثلمن خالل العمليات اليت يقوم هبا ادلتدخلون يف ىذا السوق 
 

نفصلة، وعند يقصد هبا القيام بعمليات بيع وشراء العمالت يف أسواق صرف معمليات المراجحة:  -1-1
من اختالفات سعر إحدى العمالت، وبالتارل ػلصل ادلرجح على ربح يف مدة قصَتة  ستفادةلالنقاط زمنية معينة 

  جدا
 

والتحويالت  ستَتادواالت الناذبة عن عمليات التصدير حيث يتم تسديد ادلستحقا :عمليات التسوية  -1-2
الرأمسالية، حيث يعرب ىذا السوق مصدر سيولة ذلذه العمليات، ويتميز سوق الصرف العاجل بغدة شليزات نذكر 

 2منها:

                                                           
1 - Albert Ondo Ossa, économie monétaire internationale, édition Estem, paris, France, 1999, p47.    
2 -  Dominique Plihan, les taux de change, 3edition, la couverte, France paris, 2001, pp 06-08.   
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 ى العادل. نتيجة اإلختالل الزمٍت؛أنو سوق مستمر على ادلستو  -
 ستخدم سوق الصرف الثابت وآخر مرن؛ؽلكن أن صلد يف بعض الدول أسواق صرف أجنيب ت -
 طية األخطار أو احلصول على أرباح؛و مكان ؽلكن اللجوء إليو لتغى -
 التسعَتة ادلباشرة وغَت ادلباشرة؛تستخدم فيو  -
وىناك ترتيب  األول يف السوق، ادلرجعتستعمل فيو رموز معينة للعمالت، ويعترب الدوالر األمريك.  -

 ( السويسري،     نيو اإلسًتليٍت، الفرنك تسلسل.)الدوالر، اليورو، الُت، اجل
 

 عمليات الصرف اآلجلة -2

الصرف األجل عبارة عن اتفاق على شراء أو بيع مبلغ بالعملة مقابل عملة أخرى بسعر صرف زلدد غَت 
ف عن سعر الصرف قابل للمراجعة و هنائ. يف تاريخ الحق متفق عليو، و عادة فإن سعر الصرف األجل سلتل

 REPORTو عندما يكون الفرق بُت السعرين إغلابيا نسميو  ناذرة جدا،العاجل أو احلاضر إال يف حاالت 
 : 1إذا ؽلكن كتابة ادلعادلة التالية  DEPORTو عندما يكون سليب نسميو 

 DEPORT –أو  REPORTسعر الصرف اآلجل = سعر الصرف العاجل + 

 سعر أساس على وذلك الحق وقت إذل العمالت تسليم تأجيل على االتفاق السوق، ىذه مستوى على يتم
 من العاجل الصرف سوق يف التوازن ويتحقق، 2العقد إبرام فيو يتم الذي الوقت يف يتحدد مستقبل.، صرف
  :كاآليت وى. ادلتدخلون اهب يقوم اليت العمليات خالل

 

 يف العمالت  بشراء تعٌت واليت العاجل الصرف سوق يف ذبرى اليت العمليات أبرز من : وتعتربالمراجحة 
 دقائق يف ظرف ربح على للحصول السعر ادلرتفعة األسواق يف بيعها وإعادة السعر منخفضة األسواق
  3معدودة

 

  :ى. عملية شراء وبيع العمالت من طرف ادلضاربُت واالستفادة من تغَت سعر إحدى المضاربة
   العمالت، ويستند ادلضاربون إذل عمليات التنبؤ بأسعار الصرف

                                                           
1
  18ردن،  صردنية، األطر سعر الصرف، جامعة الزيتونة األ، مداخلة ضمن ملتقى تقنيات إدارة سلاتقنيات إدارة مخاطر سعر الصرفعبد احلق بوعًتوس،  - 
2
  169، ص1993بَتوت،  ، اجلامعية الدار ،  الخارجية التجارة أساسيات  ،يونس زلمود - 
  14 ص، 1991، القاىرة اللبنانية، ادلصرية الدار ، األوذل الطبعة ، والتنظيم التنظير بين الخارجية التجارة ، حامت عفيف سام. - 3

4
 - Dominique Plihon , "Les taux de change" édition la découverte, Paris, 1991, pp 32-33. 
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 العاجل الصرف سعر مستوى على تذبذبات حدوث إمكانية من االستفادة زلاولة إذل دفهت ادلضاربةف
 ادلتفق اآلجلة الصرف أسعار بُت تباين حدوث يتوقعفهو  ادلخاطر يتقبل فادلضارب العمالت، من لعملة ادلستقبل.

 فيتقدم الربح، ربقيق من ؽلكنو الذي الش.ء ،ستحقاقاال تواريخ عند العاجلة واألسعار احلاضر، يف عليها
 ،رتفاعاال ىذا يتحقق عندما وبيعها سعرىا رتفاعإ يتوقعون اليت العملة، من أكرب كميات شراء إذل ادلضاربون

 كما ،طلفاضاال يتحقق أن بعد وشراؤىا احلال يف بيعها يتم إذ سعرىا، طلفاضإ يتوقعون عندما العكس وػلدث
 ادلستثمر يقوم حيث األجنبية العملة خيارات لعقود ادلعاصرة التطورات ظل يف ادلضاربة من أخرى عمليات ظهرت

 يف ىتماماال موضع العملة ربركت فإذا ما، أجنبية عملة ( بيع أو ) بشراء اخلاص اخليار حق لو ليكون عالوة بدفع
 عليها، ادلتفق األجنبية العملة على احلصول يتم أو أعلى بسعر إما يباع أن ؽلكن اخليارات عقد فإن ادلتوقع، ذباهاال
  1احلاضرة السوق يف بيعها إعادة مث

 

 التغطية 

ف إذل ذبنب سلاطر سعر الصرف، اليت من ادلمكن أن يتعرض ذلا ادلستثمر يف السوق وذلك قصد وهتد            
ألن  ذبنب اخلسارة يف سعر الصرف، وىنا يقوم ادلستورد بشراء مبالغ من العملة لدفع مبلغ التسوية التجارية آجال،

بتسليم مسبق للمبلغ وبصفة أخرى، ؽلكن للمدين  تفاقاوم ادلصدر بنفس العملية عن طريق ذلك أقل سلاطرة، ويق
  2لصفقة ببيع مسبق تفاديا للمخاطرةاحلصول على مبلغ الصفقة بشراء مسبق، وؽلكن للدائن أن يدفع مبلغ ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  35بربري زلمد األمُت، مرجع سبق ذكره، ص  - 

2 - Jean Bourget, Arcangles Figliuzzi, Yves Zenou, monnaies et systèmes monétaires ,9
e
 édition ? Bréal, 2002   

p 43.  
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 سعر الصرف و التوازنات االقتصادية الكمية :الرابعالمبحث 
 

 وذلك ،انهم النامية البلدان لدى خاصة االقتصادي رارستقاإل لتحقيق سعيها ىو للدولة ىاجس أكرب إن
وسياسة سعر  لتجاريةوا وادلالية النقدية السياسة يف أساسا وادلتمثلة قتصاديةاإل السياسات بعض على عتمادباال

  الكل. قتصاداإل على التأثَت ذلا ؽلكن اليت األدوات أىم من عتبارىاباالصرف 

 

 مفهوم السياسة االقتصاديةول: المطلب األ
 

 دلواجهة مظاىرهمن  ومظهرا اإلقتصادية احلياة يف للتدخل الدولة أداة اإلقتصادية السياسة تعترب
  إذل احلاضر يف وقتنا تشتد احلاجة أصبحت لذا اإلقتصادية، ادلنظومة داخل التوازنات ادلطلوبة وربقيق االختالالت

 .قتصاديات العادلوالتحديات اليت تطبع إ التحوالت كل تستوعب كلية قتصاديةا سياسات غلادإ

 

 قتصادية السياسة اإل الفرع األول: تعريف

 تتخذىا القرارات اليت رلموعة" Xavier Greffe نظر وجهة حسب الكلية اإلقتصادية السياسة شَتت
 اليت البيئة اإلقتصادية معادل ربدد شأهنا أن من واليت ،1فيو مرغوب ذباها يف النشاط توجيو العمومية يف السلطات

  2األخرى" اإلقتصادية الوحدات ظلها يف تعمل
 

 تتخذىا اليت والتدابَت واإلجراءات والتقنيات الوسائل رلموعة" :بأهنا قتصاديةاإل السياسة تعرفحيث 
 احلياة يف التأثَت بغية الدولة تتخذىا اليت العملية اإلجراءات: "اهنبأ، و 3"االقتصادية احلياة تنظيم أجل من الدولة

  4قتصاديةاإل
                                                           

1
 8 ص ، 1991 القاىرة، الشروق، دار ،اإلقتصادي لإلصالح قومية استراتيجية نحو النجار، سعيد - 
2
 24 ص ، مرجع سبق ذكره، عبد اجمليد قدي، - 
3
، مذكرة دراسة حالة موريتانيا -قتصاديوالكلية في ظل برامج االصالح اإل قتصاديةوالمالية في تحقيق، التوازنات اإلفعالية السياسة النقدية الشيخ اضبد ولد الشيباين،  - 

   16، ص 1111/1113سطيف، -قتصاديات االعمال و التجارة الدولية،  جامعة فرحات عباس العلوم االقتصادية زبصص إستَت يف ماج
4
  9نفس ادلرجع السابق ، ص  - 
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 الدولة تقوم اليت والتدابَت واإلجراءات واألساليب والوسائل القواعد من رلموعةكما تعرف أيضا بأهنا "
 ربدد أن، و اليت من شأهنا "1معينة زمنية فًتة خالل الوطٍت لالقتصاد ادلنشودة األىداف ربقيق ضلوقراراهتا  وربكم
  2األخرى اإلقتصادية الوحدات ظلها يف تعمل اليت اإلقتصادية البيئة معادل

 

 من رلموعة رلرد تعد دل هناأ على قتصاديةاإل السياسة مفهوم إذل ينظر  قتصاديةاإل النظم يفأما حسب 
 السياسة مشكلة وتتلخص  العامة ادلصلحة ربقيق على العمل ىو دورىا أصبح وإظلا ، التصحيحية اإلجراءات

حيث  ، العامة ادلصلحة تعظيم إذل تؤدي أن انهشأ من اليت األىداف ذلذه ادلناسبة القيم ختيارإ يف قتصاديةاإل
 عليها، للقضاء احللول إغلاد وزلاولة قتصاداإل يواجهها اليت ادلشاكل تفسَت إذل الكلية قتصاديةاإل النظرية هتدف

 3. ذلا زلددة أىداف وضع مث ذاإ إال شلكنة ليست األخَتة ىذه ، ناجعة قتصاديةا سياسة بوضع إذل ذلك يتم وال

 

 ةقتصاديدوات السياسة اإل: أالفرع الثاني
 

واحلد من  ، قتصاديقتصادية وربقيق النمو اإلكم هبا الدولة لتحقيق أىدافها اإلىناك أدوات كثَتة تتح
 تالفقر والتوازن يف السوق احملل. للدولة، ونذكر منها الضرائب بتحديد نسبة الضريبة على ادلنشآت وادلبيعا

قتصادية التابعة للحكومة، فبعض الدول تلجأ إذل خصخصة عفاء الضرييب وغَته، وادلنشآت اإلواألفراد، وكذلك اإل
صرف عملة الدولة، والتحكم بالفائدة ادلصرفية والتحكم ىذه ادلشاريع والتحكم يف نفقات الدول، وأسعار 

، وغَتىا من األدوات ادلصريف ئتمانباال، والتحكم االستَتادوزبفيض رسوم  بالرسوم اجلمركية، واإلعفاءات اجلمركية
  4قتصاديةوالوسائل اإل

 

 

 

                                                           
1
  14ص ، 2003 القاىرة، العربية، النيل رلموعة ، 1، الطبعة  كلي( )تحليل  يالقوم اإلقتصاد مستوى على اإلقتصادية السياسات ادلطلب، عبد احلميدعبد  - 
2
  153، ص 1111مؤسسة شباب اجلزائر، االسكندرية،  أسس علم االقتصاد ) التحليل التجميعي (،نعمة اهلل صليب ابراىيم،  - 
3
، ادلؤسبر العلم. الدورل حول األداء ادلتميز الكامل التشغيل :قتصاديةاإل السياسات أىداف تحقيق في الحكومية المنظمات فعاليةبلخريصات رشيد، بن سعيد أضبد،  - 

  164ص، جامعة ورقلة، 1115مارس  18/19للمنظمات و احلكومات، يوم. 
4
  11/11/1118، تاريخ ادلشاىدة  /http://mawdoo3.com،  مفهوم السياسة االقتصاديةكفاية العبادي،  - 
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 : وتتمثل أدوات السياسة اإلقتصادية يف 
 

  سياسة سعر الصرف -1

 التحكم أجل من احلكومات قبل من احملددة التدابَت أو القياسات من رلموعة الصرفسعر   سياسة تعترب    
 يف احمللية والعملة العمالت و بيع شراء شملوي الكل.، قتصاداإل أىداف ربقيق يلهتس قصد الصرف سعر يف

 الضعيفة العملة فسياسة ،القوية العملة وسياسة الضعيفة العملة سياسة من تطبيقها ؼلتلف حيث الصرف، سوق
  لَتنر دلرشال (احلرجة ادلرونة نظرية) على اآللية ىذه تستند حيث احلارل، النقدي النظام يف العملة قيم زبفيض ى.

(Marishall-lerner) القوية العملة سياسة أما التجاري، التوازن ستعادةا على يساعد العملة قيمة وزبفيض 
 زيادة أن حيث الواردات، أسعار مستوى طلفاضوا الصادرات أسعار رتفاعإ وى. العملة، قيمة رفع منها فادلقصود

  1اإلنتاجية زيادة خالل من التنافسية القدرةربسُت  إذل تؤدي التصدير أسعار
 

 تعريف سياسة سعر الصرف -1-1

 سعر لتحديد النقدية تتخذىا السلطات اليت اإلجراءات و القرارات رلموع ى. الصرف سعر سياسة
 الذي ادلتبع الصرف نظام وربديد ختيارباالقيام  إذل باإلضافة األجنيب، الصرف سوق يف الوطنية للعملة الصرف
 ى. السياسة ىذه عملتها ستقرارى إعل احلفاظ ربقيقها، وأعلها ادلرجو واألىداف قتصاديةاإل أوضاعها مع يتالءم

  2 أخرى وسائل مع ستخدامهااويتعُت  قتصاديةاإل السياسة يف ىامة أداة
 

 سياسة تخفيض قيمة العملة -1-2

يواجو البالد اخللل يف  ماقتصادية األكثر شيوعا عندمن السياسات اإل زبفيض قيمة العملة ى. واحدة
والواردات أكثر تكلفة من  عن طريق جعل الصادرات أكثر قدرة على ادلنافسة يف األسواق العادلية ادليزان التجاري

                                                           
1 - Socrat GHADBAN, le taux de change et la demande touristique, these de doctorat, de l’université de 

Toulouse, 2013, P.P.68-67. 
2
  11ص  ،مرجع سبق ذكره   ضبيدات، زلمود - 
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تساوي عددا  جنبية، حبيث تصبحة زبفيض قيمة عملتها بالعمالت األالدولن تقرر ، وى. أ 1حيث العملة احمللية
  2قل من ذي قبل من ىذه العمالتأ

 

ادلستوى التوازين  إذلفهو إجراء رمس. إلعادة النظر يف ربديد سعر صرف العملة احمللية والعودة بو 
، 4 الوطنية قيمة العملة تدنية النقدية مضمونو السلطات تتخذه قراراً  الوطنية العملة قيمة يف فالتخفيض، 3احلقيق.

ستهلكُت شلا يؤدي إذل ربسن يف اإلقتصاد ذل ربويل اإلنفاق من قبل ادلتؤدي زبفيض قيمة العملة إ ومن ادلتوقع أن
 ختالالتاالل. اليت هتدف إذل خفض كبَت يف إذل حد كبَت ىذه السياسة مع برامج التكيف اذليك رتبطتاو لقد 

  5اصة  للبلدان الناميةاخلارجية خ
 

 يتميز سيئ قتصاديإ ظرف دلعاجلة البلدان تستخدمها متعمدة وسيلة ى. العملة قيمة  زبفيض سياسة
 األسعار خفض السهل من يصبح العملة قيمة زبفيض طريق فعنمدفوعاهتا،  ميزان وعجز التنافسيةهتا قدر  بتدىور
 تقليص وبادلقابل عليها، اخلارج. الطلب زيادة وبالتارل للصادرات، السعرية التنافسية ربسن يف يساعد دبا ببساطة

 شروط عدة تتطلب السياسة ىذه أن غَت توازنو،  ادلدفوعات ميزان يستعيد مث ومن أسعارىا، رتفاعال الواردات
  6النجاحه

 

أحيانا زيادة موارد اخلزانة العامة للدولة دلا يتضمنو منو إعادة تقومی الرصيد الذىيب ادلتاح  كما يقصد  بالتخفيض   
   7سياسة نقدية تضخمية أحيانا النتهاجلديها وفقا لسعر اجلديد كما يهدف إذل هتيئة الظروف 

 

                                                           
1  - Fernando Daniel  Sedano, TRADE ADJUSTMENTS TO EXCHANGE RATES IN REGIONAL  CONOMIC INTEGRATION:  

RGENTINA AND BRAZIL, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Auburn University, December 16, 2005,p7. 
2
 - Mokhtar KHELADI, INTRODUCTION AUX RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES, office des Publications 

Universitaires,Alger, 2010,p45. 
 .181، ص 1111، الطبعة األوذل، دار بلقيس، اجلزائر، البعد الدولي لنظام النقد الدولي برعاية صندوق النقد الدولينعمان السعيدي،  - 3

4
 - Dominique Plihon , op cit , p 91. 

5 - Samson Kwalingana, The short-run and long-run trade balance response to exchange rate changes in 

Malawi,  Journal of Development and Agricultural Economics Vol. 4(8), May 2012, p 221. 
6
، 1117فريقيا، جامعة الشلف، العدد السادس عشر، ، رللة إقتصاديات مشال إتخفيض الدينار الجزائري لمواجهة تداعيات الصدمة النفطيةجدوى سياسة شريف ، بودري  - 
  141ص

7
التخطيط التنموي، ، مذكرة ماجستَت يف 2001-1990سياسات سعر الصرف و أثرىا على اإلستقراراإلقتصاي في السودان خالل الفترة منال عطا ادلوذل عباس،   - 

  11ص ، 1113جامعة اخلرطوم، 
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 اللجوء إلى التخفيض  سبابأ 

 :فيما يل. اللجوء إذل التخفيض  وترجع أسباب
 

 يؤدي للعملة اخلارجية القيمة زبفيض العجز، فإن ىذا وجود حالة فف. التجاري، ادليزان يف العجز معاجلة -
 نظر وجهة من الواردات أسعار سًتتفع وبادلقابل نظر األجانب وجهة من الصادرات أسعار زبفيض إذل

 ؛1التجاري ادليزان إذل التوازن فيعود تنشيط الصادرات إذل يؤدي شلا ادلواطن،
 نقد على ضافة اذل احلصولاخلارج؛ إ من ستَتادىاا وتشجيع اخلارج األموال إذل رؤوس تصدير من احلد  -

 ؛2الصادرات زيادة اخلارجية نتيجة ادلديونية بالتزامات الوفاء على يساعد إضايف أجنيب
ستغالل   إتنشيط القطاعات التصديرية وبقية القطاعات اليت تعتمد عليها الدولة و بالتارل يساىم ذلك يف -

 ؛3ستغالل ادلزيد من اليد العاملةإالطاقة االنتاجية و 
 البلد األجنيب يف وخدمات بضائع شراء للمواطن ؽلكن حبيث احمللية للعملة الواقع. الصرف سعر ربديد -

 إذل عملتو احمللية ربويل بعد بلده يف يشًتيها أن يستطيع اليت واخلدمات البضائع ونوعية لكمية مساويا
  4أجنبية عملة

 
 شروط نجاح عملية التخفيض 

 :5وتتمثل فيما يل.

 ؛ ادلصدرة و ادلستوردة السلع على واخلارج. الداخل. الطلب مرونة 
 الصادرات؛ رتفاعإ عن الناجم اجلديد الطلب يف رتفاعلال اإلنتاج. اجلهاز مرونة 
  ؛ اخلارجية القيمة بتخفيض األخرى الدول تقوم ال أن 
 آخر  زبفيض سيتبعو التخفيض ىذا بأن النقدية األسواق يف الشك يًتدد ال أن 

 
                                                           

1
  15ص  ،. 1999 األردن، عمان، للنشر، جدالوي،  " الدولي التمويل" ، احلسيٍت تق. عرفان  - 
2
  141مرجع سبق ذكره، ص بودري الشريف، - 
3
رللة  موال في بلدان مختارة،تغيرات اإلقتصادية مع التركيز على إنتقال رؤوس األثر تخفيض سعر الصرف على بعض المأياد ضباد عباد، صبح. حسون الساعدي، إ - 

  91، ص1111، 7العدد  4قتصادية و االدارية، اجمللد جامعة االنبار للعلوم اإل
4
مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف العلوم االقتصادية ، الجزائر في النقدي والنموذج القوة الشرائية تعادل لنظرية قياسية محددات سعر الصرف: دراسةصحراوي سعيد،  - 

  14، ص1111-1119 بكر بلقايد، تلمسان ،جامعة أيب زبصص مالية دولية،
5
ص مالية ، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف العلوم اإلقتصادية زبص (2012-1990دراسة حالة الجزائر)  – التجاري الميزان على العملة قيمة تخفيض تأثيرسالمة صلاح،  - 

  53ص  ، 1113-1111وإقتصاد دورل، جامعة زلمد خيضر ، بسكرة، 
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 رفع قيمة العملة -1-3

، حيث 1األجنبية العمالت إزاء ما لبلد احمللية العملة قيمة رتفاعإ إذل يشَت العملة رتفاعإ مصطلح إن
 قد طويلة دلدة ادلدفوعات ميزان يف ادلستمر فالفائض التجاري، الفائض زبفيض إذل أساسا العملية ذهى دفهت

 التضخم إذل ادلؤدية العوامل من تعترب اليت السيولة تدفق إذل يؤدي عتبارهبا مساوئ، عدة للدولة بالنسبة يشكل
 األجل القصَتة األموال رؤوس جتذابا إذل الصرف أسواق يف ادلضاربة تقود عندما تزداد فاخلطورة ذلك إذلإضافة 

2.الحقا القيمة تلك رفع بانتظار احلقيقية  قيمتها دون اأهن على تقَيم اليت
  

 

 للعملة الخارجية القيمة رفع عوامل 

  :3ى. لعملتها اخلارجية القيمة رفع إذل النقدية السلطات تدعو اليت العوامل أىم ومن 

 ؛ميزان ادلدفوعات يف فائض وجود 
 عملت على حينما فرنسا بو قامت كما ،اسًتاتيجية لسلعة العادلية األسعار يف احلاصل رتفاعاال معادلة 

 ؛السبعينات فًتة خالل النفط أسعار يف االرتفاع دلواجهة الفرنس. الفرنك قيمة رفع
 الدوالر  لدعم عملتيهما قيمة رفعتا حينما واليابان أدلانيا فعلت كما األخرى األجنبية العمالت تدعيم

تتعلق  معنوية ألسباب الدوالر قيمة زبفيض األمريكية ادلتحدة الواليات امتنعت عندما األمريك.
  بسمعتها

 
 

 الرقابة على الصرف -1-4

جراء حكوم. تتخذه الدولة بغرض أن ترفع سعر صرف عملتها يف أسواق الصرف، ويتم ذلك بأن تقر إ
ن أىم سبب للجوء ،   حيث أ4الدولة سعر معينا لعملتها مث تضع نظاما كامال دلراقبة ىذا السعر حىت ال ينخفض

   5احملافظة على ميزان ادلدفوعات للدولة وزلاولة التخلص من العجز إن وجدإذل ىاتو السياسة ىو 

                                                           
1
-2010للفترة الجزائر في الصرف سعر نظام حالة دراسة) الدولية الصرف ألنظمة الحديث التوجو ظل في المالئم الصرف نظام اختيار إشكالية جعفري، عمار - 

  15،  ص 1111/1113جامعة بسكر،  دورل، اقتصاد زبصص قتصادية،اإل العلوم يف ادلاجستَت مذكرة ،  1990
، رللة (2014-1989دراسة تحليلية وقياسية للفترة ) -اثر سياسات سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائريزلمد الناصر ضبيداتو، عبد القادر شويرفات ،   - 2

  ، 187ص،  1116، 16الباحث ، عدد
3
  16، ص مرجع سبق ذكره جعفري، عمار - 
4
  143 ص، 1115، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر،قتصادية الدوليةالعالقات اإل، رلدي شهاب  ،ضبد حشيش أعادل  
5
  144، ص  نفس ادلرجع السابق - 
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يهدف صندوق موازنة الصرف إذل تنظيم سعر الصرف عن طريق التدخل دلوازنتو، أي لالحتفاظ بو كما 
مكون من  حتياط.ا، وصندوق موازنة الصرف عبارة عن عند مستوى معُت يعترب مستوى التوازن بالنسبة لو

 .1عمالت وموضوع ربت تصرف الدولة بغرض التدخل يف سوق الصرف دلنع التقلبات غَت ادلناسبة
 

         أىداف سياسة سعر الصرف -1-5

عر صرف عملة ما مقابل ستقرار لسس. لسياسة سعر الصرف يف ربقيق اإلينحصر اذلدف الرئيكما 
 : 3قتصادية أبرزىامن األىداف اإلرف إذل ربقيق صبلة تسعى سياسة سعر الصكما ،  2العمالت

 

 مقاومة التضخم:  -

طلفاض يف مستوى التضخم ادلستورد وربسن يف مستوى تنافسية ادلؤسسات، إيؤدى ربسن سعر الصرف إذل 
طلفاض مستوى التضخم ادلستورد إأثر إغلايب على  االستَتاديف تكاليف  االطلفاضون فف. ادلدى القصَت يك

ادلؤسسات وتتضاعف أرباح ادلؤسسات دبا ؽلكنها من ترشيد أداة اإلنتاج يف ادلدى وربسن يف مستوى تنافسية 
ة عالية دبا يعٍت ربسن ادلتوسط وىكذا ربقق ادلؤسسات عوائد إنتاجية وتتمكن من إنتاج سلع ذات جود

 ، والشكل ادلوارل يبُت ذلك:تنافسيتها

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
  166ص  ، 1117، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية، مصر، االقتصاد الدولي المعاصررلدى زلمود شهاب،  - 

  17مسَت فخري نعمة، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  133-131، ص ص  مرجع سبق ذكره عبد اجمليد قدي،  3
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 سياسة سعر الصرف ستخدامباالتضخم  ستهدافا: (2.1 )الشكل رقم
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ادلطبوعات ديوان وتقييمية(، ربليلية )دراسة الكلية اإلقتصادية السياسات إلى مدخل عبد اجمليد قدي، المصدر: 
  131ص  ،1113اجلزائر، اجلامعية،

 

 تخصيص الموارد: -

قتصاد أكثر تنافسية إذل ربويل ادلوارد إذل قطاع السلع الدولية يؤدى سعر الصرف احلقيق. الذي غلعل اإل
توسيع قاعدة السلع الدولية حبيث يصبح عدد كبَت من السلع قابال )ادلوجهة إذل التصدير(، وىذا ما يعمل على 

  ستَتادىاابالتارل يقل عدد السلع اليت يتم للتصدير، و 
 

 توزيع الدخل:  -

رتفاع القدرة إأو بُت القطاعات احمللية، فعند  يؤدى سعر الصرف دورا ىاما يف توزيع الدخل بُت الفئات
طلفاض سعر الصرف احلقيق.، فإن ذلك غلعلو إأولية، زراعية( نتيجة  )مواد التنافسية لقطاع التصدير التقليدي

و القدرة الشرائية أكثر رحبية ويعود الربح من ىذا الوضع إذل أصحاب رؤوس األموال يف الوقت الذي تنخفض في
رتفاع إمس. فإن ذلك يؤدى إذل طلفاض سعر الصرف اإلإاض القدرة التنافسية الناصبة عن طلفإللعمال، وعند 

 القدرة الشرائية لألجور 

التنافسية الخارجية )خارج 

 األسعار(

المحافظة على حجم 

 الصادرات

إرتفاع األسعار عند 
 التصدير

 )بالعملة الصعبة(

 تتحسن العملة

المحافظة على حجم 

 الواردات

سعار عند نخفاض إ

 ستراداإل

 فائـض
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 تنمية الصناعة المحلية: -

سياسة لتخفيض أسعار الصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، فلقد قام  عتماداؽلكن للبنك ادلركزي 
 عتمادباالصادرات ويف مرحلة ثانية قام  بتخفيض ىام للعملة شلا شجع  1948البنك الفيدرارل األدلاين عام 

السلطات النقدية سياسة التخفيض حلماية السوق احملل. من ادلنافسة اخلارجية  عتمدتاكما   قوية،سياسة العملة ال
 وتشجيع الصادرات 

 

  ةالسياسة النقدي -2

 يتزايدهبذه السياسة  ىتمامااليف البلد وقد أخد  العامة قتصاديةاإل السياسة ذرعأ أىم من النقدية السياسة تعد
  1قتصادي الذي شهده العادلاألزمات ادلالية وعدم اإلستقرار اإل تفاقم مع

 

 تعريف السياسة النقدية -1-1

من طرف  واستعماذلاود فالسياسة النقدية تعٍت اهنا الوسائل اليت يف حوزة السلطات العامة دلراقبة خلق النق 
  2اإلقتصادية الكلية ىدف السياسة قتصادية حسب الصاحل العام احملدد يفالوحدات اإل

 

هبا  تقوم اليت والتدابَت واإلجراءات واألساليب القواعد من رلموعةهنا كما تعرف السياسة النقدية على  أ
 قتصاديةا أىداف لتحقيق قتصادياإل النشاط مع مئيتال دبا النقود عرض يف التحكم أو للتأثَت النقدية السلطة

3خالل فًتة زمنية معينة
ثر بصفة مباشرة وغَت مباشرة على توازن ادلدفوعات اخلارجية للبالد أالنقدية تفالسياسة ،  

سعار أو تدخل السلطات النقدية يف األسواق بصفة غَت مباشرة من خالل أ ،ر على معدل سعر الصرفتؤث أي
  4الفائدة

 

                                                           
1
اجمللة العراقية للعلوم  (،2009-2003قتصاد العراقي للمدة ) دور السياسة النقدية في تحقيق اإلستقرار النقدي في اإلأضبد امساعيل ادلشهداين، حيدر حسُت آل طعمو،  - 

  131، ص1111، 13االقتصادية، العدد
2
  143، ص 1118، الطبعة الرابعة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر تقنيات وسياسات التسيير المصرفيخبراز يعدل فريدة،  - 
3
  91ص  ،1114/1115الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  اقتصاديات المالية العامة،عبد ادلطلب،  اجمليدعبد  - 
4
  146خبراز يعدل فريدة، مرجع سبق ذكره، ص - 
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 أىداف السياسة النقدية -2-2

متكاملة ربدد األدوات و األىداف  يعد أمرا ضروريا  لبناء سياسة نقدية فعالة وموائمة  اسًتاتيجية إعداد إن
 :1حتوائها على التارلاالنقدية متكاملة ال بد من  تيجيةسًتاااللتحقيق األىداف ادلرجوة ، وحىت تكون 

  شكل مباشر التأثَت على األىداف النهائية بيف األىداف تشغيلية : بسبب عدم قدرة البنك ادلركزي
 أىداف تشغيلية تتمثل يف معدالت ظلو كل من : األساس النقدي ومعدالت استخدامالبد من  

 الفائدة قصَتة األجل وسعر الصرف؛
 

  ة: تتمثل يف التأثَت على معدالت الفائدة طويلة األجل وعرض النقد فمن خالل الوسيطاألىداف
 اعلة يف ربقيق األىداف النهائية ؛ذين اذلدفُت ؽلكن للسلطة النقدية ادلساالتحكم هب

 

 قتصادي و ادلساعلة يف ار النقدي و اإلستقر تمثل يف ربقيق مستوى مقبول من اإلاألىداف النهائية ت
قتصادية، كما هتدف السياسة النقدية اذل إستقرار القطاعات اإلربقيق معدالت ظلو مناسبة يف صبيع 

     قيمة العملة وربقيق العدالة يف توزيع الدخول

 

  وتنقسم اذل أدوات تقليدية كمية وأدوات نوعيةياسة النقدية: الس أدوات -2-3

 النقدية الكمية ) الوسائل الغَت مباشرة( يف : السياسة أىم أدوات تتمثلو 

 البنوك من ادلركزي البنك يتقاضاه الذي الفائدة سعر" بأنو اخلصم إعادة سعر يعرف : اخلصم إعادة سعر 
 ؛ة "ذباري أوراق من لديها ما خصم إعادة طلب أو قًتاضاإل عند التجارية

 

 يف والتجارية ادلالية األوراق وشراء بيع بعمليات ادلركزي البنك قياما هب يقصدو  :ادلفتوحة السوق عمليات 
 على التجارية البنوك مقدرة يف والتأثَت ادلتداولة النقود كمية على التأثَت هبدف وذلك ادلالية، األسواق

 ؛3االئتمان خلق
 

 لدى  التجارية البنوك هبا ربتفظ اليت الودائع من النسبة تلك عنالقانوين: تعرب  حتياط.اال نسبة سياسة
 .4حسب ظروف االقتصادية للتعديل قابل قانوين حتياط.كاالبنك ادلركزي  

                                                           
1
  133ص مرجع سبق ذكره، أضبد امساعيل ادلشهداين، حيدر حسُت آل طعمية،  - - 
2
  116، ص1111القاىرة، ، والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار، اإلسالم في قتصادياإل والركود التضخم عالج رلدي، سليمان - 

  316، ص1111و، اإلسكندري  ،اجلامعية الدار ،المالية واألسواق البنوك وأعمال النقود في مقدمة النعيم، عبد مبارك زلمود، يونس - 3
4
   111ص ،سبق ذكره مرجع رلدي، سليمان - 
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 كمية على تؤثر ال الوسائل من رلموعة على اليت تشمل ( الوسائل ادلباشرة )  النقدية النوعية السياسة  وسائلما أ
1وتتضمن سلتلفة ذباىاتوا فًتات يف النقود توزيع إعادة على تؤثر ظلاوإ النقود

 : 

 ؛الفائدة معدل يف التمييز  -
 ؛السندات من بضمان قًتاضاإل  -
 ؛ستهالك.اال ئتماناال على الرقابة -
 ؛سعر اخلصم يف التمييز  -
 االديب قناعاإل    -

 
  السياسة المالية -3

 ذلك يف معتمدة الوطٍت قتصاداإل إليها يهدف اليت ادلتعددة األىداف ربقق أن السياسة ادلالية  تستطيع
 للمجتمع، جتماعيةاال و قتصاديةاإل اجلوانب كافة يف تؤثر حىت تكيفها أن تستطيع اليت ادلتعددة أدواهتا على

 السياسة أن   غَت، الدولة دلفهوم جتماع.اإل و السياس. التطور نتيجة جوىرية تطورات ادلالية السياسة وشهدت
 السياسات بُت و بينها التنسيق ينبغ. بل الوطٍت، قتصاداإل ينشدىا اليت األىداف كافة ربقق أن تستطيع ال ادلالية

  األخرى
 

 تعريف السياسة المالية  -3-1

، 2اخلزانة أو النقود حافظةوتعٍت  "Fisc"  الفرنسية الكلمة من أساًسا شتقإ ادلالية السياسة مصطلح
 فى. "رلموعة من القواعد واإلجراءات والتدابَت اليت تتخذىا احلكومة يف أي دولة لتحقيق رلموعة من األىداو 

ادلتفق عليها خالل فًتة زمنية معينة

 النفقات مستوى بواسطة مباشرة بصفة والتشغيل اإلنتاج مستوى على الدولة تدخل تعرف أيضا على أهنا
 اخلدمات  األجور، الضرائب، بواسطة االستهالك مبلغ على التأثَت طريق عن مباشرة غَت وبصفة العامة،

  4للعائالت تقدمها اليت االجتماعية
                                                           

1
، 13دارية، اجمللد رللة العلوم اإلقتصادية واإل (،2003 - 1980التضخم دراسة تحليلية للمدة من ) ثرىا في تقييم أداء السياسة النقدية في العراق وأثريا عبد الرحيم،  - 

 145، ص 1117، سنة 48العدد
2
  201 ص ، 1999 عمان، والتوزيع، للنشر الصفاء دار ،العامة المالية حلاج، طارق  - 
   41ص مرجع سبق ذكره، عبد اجمليد عبد ادلطلب ،  -3

4
 - Edmond Alphandéry , Georges Delsupeme ,Les politique de stabilisation, PUF, Paris, 1974, P24. 
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 ظلط و دبستوى ادلتصلة ادلتعمدة و ادلدروسة اإلجراءات و السياسات تلك أهنا ادلالية السياسة كما تعترب
  1ىأخر  ناحية من عليها ربصل  اليت اإليرادات ىيكل و دبستوى و ناحية من احلكومة بو تقوم الذي اإلنفاق

 

 أىداف السياسة المالية -3-2

 العامة والنفقات اإليرادات ستخداما خالل من العامة السياسة أىداف ربقيق إذل ادلالية السياسة هتدف
 ربقيق يف تساعد كما قتصادية،اإل التنمية ربقيق يف كبَتة مساعلة تساىم ادلالية فالسياسة، احلكومة طرف من

 االستقرار ربقيق يف تساىم أن ادلالية السياسة تستطيع وأخَتا أدواهتا تكييف طريق عن االجتماعية العدالة
  2اإلقتصادي

 

 :3و من بُت األىداف صلد  أيضا

 مستوى أقل إذل األسعار مستوى ربركات احتواء النقدية السلطة مهمة وتتمثل  :األسعار يف االستقرار ربقيق -
 ؛ذلا

 ؛االقتصادي النشاط مستوى مع النقود عرض بتكييف ويكون  :النقدي االستقرار ربقيق -

 وتعومی ربرير سياسة اتباع خالل من ويكون  :العملة قيمة وربسُت ادلدفوعات ميزان توازن ربقيق يف ادلساعلة -
 ؛الصرف سعر

 ذلدف والكساد البطالة حالة يف النقود عرض زيادة على وتقوم: الكامل التشغيل ىدف ربقيق يف ادلساعلة -
 ؛الوطٍت االقتصاد يف والتشغيل االستثمار يزداد مث ومن الفعال، الطلب من الزيادة

 .الكامل التشغيل ىدف بتحقيق ويرتبط مرتفع: اقتصادي ظلو معدل ربقيق يف ادلشاركة -

 

                                                           
1

 - Philip . A. klein, the Management of Market, Oriented Economics A Comparative Perspective Wadswor the 

Publishing company, Belmont, California, 1973, p176. 
2
 العلوم اإلقتصادية،  يف  ، أطروحة لنيل دكتوراه دولة2014-1990السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن اإلقتصادي حالة الجزائر نضر : درواس. مسعود، للمزيد: أ - 

  77، ص 1115/1116جامعة اجلزائر، 
3
، ادللتقى الدورل يف اإلقتصاد اإلسالم. الواقع  اإلسالمي النظام إطار ستقرار فيواإل يةالتنم نجاح تحقيق وأدوات االقتصادية السياسات  عمر شريف، مداخلة بعنوان - 

 .6 ،5 صص  ، 1111نوفمرب 13/14ورىانات ادلستقبل، جامعة غرداية، 
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 أدوات السياسة المالية -3-3

 يرادات العامةالنفقات العامة واإل تتمثل يف :

 تدعى مالية مبالغ وإنفاق بصرف عامة منفعة وربقيق العامة احلاجات إشباع دفهب الدولة تقوم :النفقات العامة
 خارجية أو داخلية ربويلية دخول توزيع خالل من أو وخدمات سلع إلنتاج ذلك كان سواء "عامة نفقات"

  1قتصاديةإ أو اجتماعية أىداف لتحقيق
 

 الالزمة ادلالية ادلوارد لتدبَت وبالتارل العامة النفقات لتغطية منها البد اليت التمويل مصادر وى. : يرادات العامةاإل
 القومية ادلالية بو تسمح ما حدود يف القوم. الدخل من أساسا اإليرادات ىذه على الدولة وربصل ، العام لإلنفاق

  2العام اإلنفاق متطلبات دلواجهة الطاقة ىذه كفاية عدم عند اخلارج من أو
 

 السياسة التجارية -4

 اخلارجية شؤون التجارة تنظيم هبا ادلنوط العامة قتصاديةاإل السياسة فروع حدىإ ى. السياسة التجارية
 واإلجراءات واألساليب القواعد من رلموعة"، تعرف على أهنا 3زلددة أىداف لتحقيق معينة أدوات خالل من

 ربقيق إطار ويف العادل دول مع باق. التعامل من العائد لتعظيم الدولية رلال التجارة يف تقوم الدولة اليت والتدابَت
  4"معينة زمنية فًتة خالل للمجتمع األخرى اإلقتصادية األىداف منظومة ضمن اخلارج.، التوازن

 

اليت تسعى إذل ربقيقها، وتقود سلوكا اذل فالسياسة التجارية تعٍت أن ربدد كل دولة األىداف و األوليات 
ذباه الدول األخرى، وأن تسعى إذل تشخيص البدائل من الوسائل وأن زبتار البديل األمثل من بُت البدائل الذي 

  5ػلقق إصلاز ىذه األىداف على أن يتم ذلك خالل فًتة زمنية معينة
 

                                                           
1
، رللة 2013-1997إلقليم كردستان العراق للمدة  تحليل أثر تغيرات سعر الصرف األجنبي في الموازنة العامة، امساعيل عثمان ىيوا،  .ي باداوة خدر عثمان سردار - 

  9ص  ،1115، 13، العدد17جامعة األنبار للعلوم االقتصادية و االدارية، اجمللد 
2
  9، مرجع سبق ذكره، ص زلمد خالد ادلهايٍت - 
3

  69السيد متورل عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  -
4
(، أطروحة لنيل شهادة 2015-1990االستقرار االقتصادي الكلي في الجزائر في ضوء اإلصالحات اإلقتصادية للفترة بين )دراسة قياسية لمؤشرات ميهوب مسعود،  - 

  17ص  ،1116/1117مد بوضياف، ادلسيلة، الدكتوراه ، زبصص علوم ذبارية، جامعة زل
5
، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، الدولي من منظور إقتصاديات  السوق و التحرر االقتصاديقتصاد إلقتصادية الدولية : دراسة في اإلالمعامالت امصطفى رشدي شيحة،  - 
  61، ص1998سكندرية، اإل
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 القادرة الوسائل  من متناسقةمية جملموعة العمو  السلطات بو تقوم الذي هنا اإلختياركما تعرف على أ
 اإلقتصاد تطويرك ادلنشود واذلدف زلددة، أىداف إذل الوصول بغرض للدولة، اخلارجية التجارة يف التأثَت على

  1الصرف واستقرار التام كالتشغيل أخرى أىدافا صلد أن ؽلكن أنو إال الوطٍت،
 

 ىلع اهفرض نؽلك ال اليت و الدولية التعامالت ىلع القيود نم العديد تفرض احلكومات نفإ بالتارل
 :2التعامالت الداخلية تتمثل يف

 وى. الضرائب على السلع ادلستهلكة؛الرسوم اجلمركية   -
واليت تضع حدا أقصى للكميات من سلعة ما و اليت يسمح هبا للدخول اذل  احلصص على الواردات -

 الدولة؛
 اليت ادلنتجات نم وحدة ىلع األموال نم غالمب للمصدرين احلكومةحيث تدفع  دعم الصادرات -

 ؛اخلارج يف التنافس. همموقف تعزيز بغرض ذلكو  ا،ىبتصدير  نيقومو 
 أجنبية  عمالت إذل اأمواذلل ربوي ىلع اهمواطني قدرة بتقييد ما، دولة متقو  وفي و فالصر  ىلع الرقابة -

 

 الهيكلي والتعديل التثبيت سياسة -5

 السياساتو مع فشل سلتلف  النامية الدول معظمهتا شهد اليت واخلارجية الداخلية اإلختالالت إن
 إصالحية عمليات إجراءب أدى الدول، تلك حكومات قبل من ةر ر قادل الذايت اإلصالح وبرامج ادلعتمدة التنموية
 يف وادلرتكزة الدورل النقد صندوقهبا  ؼلتص اليت التثبيت سياسة أوالىا الدولية، اذليئات قبل من هبا موصى واسعة

 ادلوازنة يف العجز معاجلة إذل دفهت انكماشية ونقدية مالية سياسة ستخدامبا الطلب جانب إدارة على أساسها
 دائرة ربت تقع اليت اذليكل. التعديل سياسة صلد الثاين الشق ويف ادلدفوعات، ميزان رصيد وربسُت العامة

 إصالح طريق عن العرض جانب وإدارة اإلنتاج ىيكل يف اإلختالل تصحيح إذل والرامية الدورل البنك ختصاصإ
  3ادلال ورأس العمل وأسواق اإلستثمار وربرير اخلارجية التجارة وربرير السعرية السياسات

 

 

 

 

                                                           
1
 - Maurice Bye, Relation Economique Internationale ,Dalloz, Paris, 1971, p341. 

2
 .17 ص ،1117،  ، الرياض للنشر ريخادل دار ، ،الدولي  "مدخل لسياسات قتصاداإل ، طيةع مسعود .عل ،منصور ميابراى زلمدترصبة  كريانُت خاي مورد - 
3
  19مرجع سبق ذكره،  ص ميهوب مسعود، - 
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 سعر الصرف و السياسة اإلقتصادية: الثانيالمطلب 
 

 السياسة من يتجزأ ال جزءا عتبارهباالكلية  التوازنات ربقيق يف حامسا دورا الصرف سعر يؤدي
  قتصاد الكل.اإل متغَتات مع ادلباشر ادلباشر وغَت رتباطوا خالل من وذلك قتصادية،اإل

 

 قتصادية    ور سعر الصرف كجزء من السياسة اإلدالفرع األول: 

 خالل: من قتصادلال الكلية الفعالية ربديد دور ىام يف الصرف سعرل

 :الدخل توزيع -1

 التنافسية القدرة رتفاعإ فعند احمللية، القطاعات أو الفئات بُت الدخل توزيع يف ىاما دورا الصرف سعر يؤدي
 ىذا من الريع ويعودرحبية  أكثر غلعلو ذلك فان احلقيق.، الصرف سعر اطلفاض التقليدي نتيجة التصدير لقطاع
  للعمال الشرائية القدرة فيو تنخفض الذي الوقت يف األموال رؤوس أصحاب إذل الوضع

 

 القدرة رتفاعإ إذل يؤدي ذلك مس. فاناإل الصرف سعر طلفاضعن إ الناصبة التنافسية القدرة طلفاضإ عند
ستثمارىا إ فتقلص الدولية، السلع قطاع يف العاملة الشركات رحبية فيو تنخفض الذي الوقت يف الشرائية  لألجور

أسعار  عتمادا إذل أحيانا القرار أصحاب يلجأ التنافس. الصرف سعر عن الناصبة السلبية اآلثار تقليص وهبدف
  1متعددة صرف

 

 التضخم مقاومة -2

 ادلؤسسات تنافسية مستوى يف وربسن ادلستورد التضخم مستوى يف طلفاضإ إذل الصرف سعر ربسن يؤدي
 أرباح وتتضاعف التضخم، مستوى طلفاضإ على غلايبإ أثر ستَتاداإل تكاليف طلفاضال يكون القصَت ادلدى فف.

 وتتمكن إنتاجية عوائد ادلؤسسات ربقق وىكذا ادلتوسط، ادلدى يف اإلنتاج أداة ترشيد من ؽلكنها دبا ادلؤسسات
 2القوية  الفاضلة للعملة باحللقة الظاىرة ىذه وتسمى، تنافسيتها ربسنيعٍت  دبا العالية اجلودة ذات سلع إنتاج من

 

                                                           
1
   133، صسبق ذكره مرجع،  قدي اجمليد عبد - 
2
  131ص  بق ، اسال رجعادل - 
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 الموارد تخصيص  -3

الدولية  السلع قطاع إذل ادلوارد ربويل إذل تنافسية أكثر قتصادغلعل اإل الذي احلقيق.، الصرف سعر يؤدي
 يقل وبالتارل للتصدير، قابال السلع من كبَت عدد يصبح حبيث الدولية السلع توسيع قاعدة على يعمل ما وىذا
1تصديرىا ؽلكن اليت والسلعزلليا  تستورد كانت اليت السلع إنتاج ويزيد ستَتادىا،يتم إ اليت السلع عدد

. 

 

 المدفوعات ميزان ختاللإ تصحيح -4

 احلاجة دون تلقائية بصورة ادلدفوعات ميزان يف ختاللاإل تصحيح على الصرف سعر يف التغَتات تعمل
 على يعمل شلا الصرف، سوق يف احمللية العملة عرض من فائضا العجز ؽلثل حيث دولية بأرصدة حتفاظلال

 نسبيا أرخص تصبح اليت واألصول ادلالية واخلدمات للسلع تنافسية ميزة بدوره ذلا، ويعط. اخلارجية القيمة طلفاضإ
 ؼلتف. حىت الوطنية للعملة اخلارجية طلفاض القيمةإ ستمرارإ ويفًتض الواردات، من ويقلل الصادرات ذلك فيشجع
  2العجز

 

 الفرع الثاني: إستقرار سعر الصرف
 

أمر ضروري  واستقرارىاتعترب أسعار الصرف من ادلتغَتات الرئيسية يف اإلقتصاد الدورل لذا فإن ثباهتا 
لتوطيد وسائل االتصال القوم. دلختلف الدول، كما أن التقلبات ادلتكررة يف سعر الصرف تكون مكلفة خاصة 
بالنسبة للدول النامية إذ أن عدم اإلستقرار ػلرم ىذه البلدان من االستثمارات اخلارج. وجذب رؤوس األموال 

ها لسوق الصرف احلرة يتقلب فيها سعر عملتها وفقا واألخذ بنظام حرية الصرف يف بعض الدول ال يعٍت  ترك
لتقلبات العرض و الطلب ، فف. معظم األحيان تتدخل الدولة يف سوق الصرف األجنيب هبدف تقليل حدة 
التقلبات يف سعر صرف العملة الوطنية و العمل على إستقرار عند ادلستوى الكفيل بتحقيق مصلحة االقتصاد 

تقرار يؤثر على كل األداء االقتصادي ، لذلك فإن احملافظة على إستقرار سعر الصرف القوم.، كما أن عدم االس
   3أمر ضروري

 

                                                           
1
  131، ص سبق ذكره مرجع،  قدي اجمليد عبد - 
 319 ص ، 1991 اإلسكندرية، الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة ،الدولية التجارة عابد، سيد زلمد - 2
3
  13، ص  مرجع سبق ذكرهمنال عطا ادلوذل عباس،  - 
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 و التوازنات االقتصادية الكلية  قتصادي: اإلستقرار اإلالثالثالمطلب 
 

 كبَتا جدالو اليت  أثارت  قتصادياإل الفكر يف القدؽلة ادلفاىيم قتصادي منيعترب مصطلح اإلستقرار اإل
 اإلقتصاديُت  ادلفكرين بُت

 

 قتصاديمفهوم اإلستقرار اإل الفرع األول:
 

 اإلستقرار اإلقتصادي تعريف  -1

 فف. ربقيقو، ووسائل ادلطلوب اإلستقرار نوع حيث من خبصوص اإلستقرار اإلقتصادي  ادلفاىيم تعددت
 من مناسبة درجة على احلفاظ مع للموارد الكامل التشغيل أنو ربقيق اإلقتصادي كان يقصد باإلستقرار البداية

 عقب إختالالت إذل العادل دول معظم مدفوعات موازين تعرض ، وبعد1لألسعار العام ادلستوى يف اإلستقرار
 األمريكية أهنت الواليات ادلتحدة أن وبعد الذىب قاعدة عن الدول تلك خروج نتيجة الكربى،االقتصادية  األزمة
 العالقات يف لإلستقرار مفهوم جديد  االقتصادي الفكر أضاف السبعينات، فًتة خالل الدوالر لذىب عالقة

 إذل باإلضافة  يشمل قتصادياإل ستقراراإل بالتارل أصبح  و ادلدفوعات، ميزان يتعلق بإستقرار الدولية قتصاديةاإل
  2ادلدفوعات ميزان إستقرار  للموارد الكامل والتشغيل األسعار ستقرارإ

 

 معدالت مثل الكل. قتصاداإل متغَتات يف احلادة أو ادلفرطة التقلبات غياب إذل قتصادياإل ستقراراإل يشَت  
 مطلبا قتصادياإل ستقراراإل ىذا يعترب، وغَتىا ستثمارواإل ستهالكواإل والتضخم والبطالة تصادياإلق النمو

  3قتصادياإل التخطيط عملية تسهيل يف يسهم ونوك احلكومات ادلركزية والالمركزية  صبيع إليو تسعى أساسيا
 

                                                           
1
  471ص ، 1973 القاىرة، العربية، النهضة دار الثاين، اجلزء ،اإلقتصادية النظرية جامع، أضبد - 
2
  7، ص مرجع سبق ذكرهميهوب مسعود،  - 
3
  6ردن،  صادلركز الدورل لألحباث و الدراسات، األ ، رللةقتصاديدور العمل الخيري في تعزيز اإلستقرار اإلاضبد ابراىيم مالوي،  - 
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 الكبَتة اتالتغَت  وتفادي ادلتاحة، قتصاديةاإل للموارد الكامل التشغيل "بأنو قتصادياإل رارستقاإل يعرف
 للموارد الكامل التشغيل ربقيق، مع 1"القوم. الناتج يف حقيق. ظلو عدلدب حتفاظاال مع لألسعار العام ادلستوى يف
  2ألسعارلادلستوى العام  يف اإلستقرار من مناسبة درجة على احلفاظ مع

 

 خالل من ذلا ادلرتفعة ادلعدالت على واحملافظة قتصاديةاإل التنمية ربقيق إذل يهدف قتصادياإل رارستقاإل"
 عجالت دفع ستمرارال ادلالئم والنقدي السعري رارستقاإل ربقيق مع وادلالية وادلادية البشرية للموارد الرشيد التشغيل
 .3"التنمية

 

 ألية التعرض سلاطر الدول ذبنب اليت الوضعية بأنو قتصادياإل ستقراراإل الدورل النقد صندوق ويعرف
 يف ومفرطة حادة تقلبات وجود إذل يشَت قتصادياإل قرارستاإل ممفهو  فإن وبالتارل ،مالية وأ قتصاديةا ىزات

م والتضخ البطالة ومعدالت قتصادياإل النمو معدالت يف عام بشكل وادلتمثلة الكلية قتصاديةاإل ادلتغَتات
 4.وغَتىا اجلاري احلساب وميزان ستهالكواإل ستثماراإلو 

 

يف  أيضا يعترب وإظلا تصاديةاإلق السياسات دلنظومة ىدفا فقط يعترب ال ادلعٌت قتصادي هبذاو اإلستقرار اإل
قتصاد الكل.، رلملها مؤشرات لإلاألنشطة تشكل  يف  ومتنوعة األبعاد متشابكة العناصر متعددة منظومة ذاتو

 :التارل البيان خالل من ادلوضح ويًتصبها ادلربع السحري لكالدور

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 ،اجلزائر ،جامعة ها ردكتو  شهادة لنيل مقدمة ،أطروحة  2004-1990الجزائر،  حالة دراسة االقتصادي التوازن تحقيق في ودورىا المالية السياسة، دراوس. مسعود - 1

  77ص ،ص 1116
2
   471، ص مرجع سبق ذكره ، جامع أضبد - 
 71ص ، 1111 ، اإلسكندرية اجلامع.، الفكر دار ، االقتصادي النمو تعجيل في االستثمار حوافز دور ادلغريب، حسن متورل ابراىيم - 3
4
  67راق. بديع حبيب، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 لكالدور( السحري ) المربع الكلي اإلقتصادي اإلستقرار منظومة : (3.1 ) رقم الشكل

 
 اجلامعية، ادلطبوعات ديوان وتقييمية(، ربليلية )دراسة الكلية اإلقتصادية السياسات إلى مدخل عبد اجمليد قدي، :المصدر

  34، ص1113اجلزائر،
 

 اإلقتصادي رارستقاإل أىمية -1

 :1يف يتمثالن لتحقيقهما قتصاديةاإل السياسات تسعى أساسُت ىدفُت قتصادياإلرار ستقاإل يتضمن

 ادلتاحة؛ قتصاديةاإل للموارد الكامل التشغيل مستوى على احلفاظ 
 لألسعار العام ادلستوى يفرار ستقاإل من مناسبة درجة  ربقيق  

 

 نسيب إختفاء األمر يتطلب ظلاإو  الصفر إذل البطالة دبعدل الوصول بالضرورة يعٍت ال الكامل لتشغيلا   
 األجور معدالت عند العمل فرص عن يبحثون والذين ادلؤىلُت فراداإل لكل الوظيفية الفرص وهتيئة البطالة لظاىرة

 العام ادلستوى يف األجل قصَتة لتحركات حاد ذباهإ وجود عدم يعٍت لألسعار العام ادلستوى ستقرارأما إ، السائدة
  لألسعار العام ادلستوى ستقرار إ مع تتعارض فال  الفردية السلع أسعار يف نسبية تغَتات  حدوث ،أما لألسعار

 

 النمو معدل يف بزيادة يتدعم أن غلب والذي التنمية إلحداث ىام مؤشر قتصادياإل رار ستقاإل يعترب  
 رفع إذل يؤدي شلا ادلتاحة قتصاديةاإل للموارد الكامل ستخداماإل إذل يؤدي الكامل التشغيل فتحقيق قتصادياإل

                                                           
1
  78 ص سبق ذكره، مرجع ،دراوس. مسعود - 
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 مستويات يف التقلبات تؤدي بينما ادلؤقتة األسعار ومستويات ادلعيشة ومستويات االقتصادي النمو معدالت
 مستويات رتفاعإ و التضخم وبُت ناحية من والكساد البطالة بُت قتصادياإل النشاط يف تقلبات إذل األسعار
 الدول يفرار ستقاإل ربقيق أن كما ،االقتصادية ادلشاكل من العديد ظهور إذل يؤدي شلا أخرى ناحية من األسعار

 جنبا يسَت أن غلب والذي قتصاديةاإل التنمية ربقيق هبدف الوثيق رتباطوال خاصة أعلية لو زائراجل  ومنها النامية
  1االقتصاديرار ستقاإل ربقيق ىدف مع جنب إذل

 

 الكلي  اإلقتصادي و التوازن  محددات اإلستقرار  : الفرع الثاني
 

 مستويات مع العامة، ادلالية بتوازن داخليا توازن إذا إال إستقرار على يَرسى ال قتصاداإل أن إذل شاري
 من مقبولة تمستويا مع للبالد اخلارجية ادلالية الوضعية بتوازن اخلارج. وازنالت مع وازيتبال العام، يندال من مقبولة

ختالل فهو غياب حلالة التعادل عادل بُت القوى ادلتعارضة أما اإلالتوازن ىو حالة من التف ،2ةاخلارجي ادلديونية
ذاتيا حيث ػلدث إختالل خارج. ولن يوجد إذباه للتغَت يف العالقات القائمة من  باالستمرارىذه، فيتميز التوازن 

 .3القوى الداخلية للنظام
 

 الداخلي اإلقتصادي اإلستقرار -1

 تار مؤش ى. تكون ما عادةً  ةهممإستقرار مؤشرات  خالل من االقتصاد يف اخل.الد اإلستقرار تحددي  
 امالت خداماالست و مؤشرات اإلصبارل، اتجالن أو خلدال مستوى ةخاص موالنمؤشرات  وكذا للدولة العامة يزانيةادل
 شاطالن على سلبية آثار من ذلادلا  العام ينللدَ  حيزالت سلاطر اليفوت األسعار إستقرار وكذا  )الكامل الت شغيل(

  4 قتصادياإل
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  78 ص سبق ذكره ، مرجع ،دراوس. مسعود - 
2
ديسمرب  11، رللة الباحث  اإلقتصادي، سكيكدة، العدد 2016-1990محددات االستقرار اإلقتصادي الكليفي الجزائر /بوىريرة عباس، بوعبدرل أحالم،  - 

  47،ص1118
3
  174كره، ص ذ  أضبد مندور، مرجع سبق - 
4
  447ذكره ، ص ، مرجع سبق بوىريرة عباس، بوعبدرل أحالم - 
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 الموازنة العامة -1-1

سلطات العمومية لتحقيق التنمية العامة للدولة عن أىم الوسائل ادلالية اليت تستخدمها ال ادلوازنةتعرب 
ار العام لسياسة الدولة أداة لتنفيذ برنامج احلكومة الذي يعكس اخلطة ادلالية للدولة أو دبثابة اإلط شاملة فه. لا

  1و الثقافية جتماعيةقتصادية واإلاإل
 

 العامة ادلوازنة يف ويظهر "،قادمة مالية سنة خالل اإليرادات و النفقات من كل ؽلثل بيان" بأهنا تعرف
 وغَتىا، والقضاء الدفاع و الصحة و كالتعليم العمل رلاالت من رلال كل يف العامة النفقات لبنود األول جانبان

 ادلوازنة عن ونقول وغَتىا، اجلمركية والرسوم الدخل ضرائب مثل ادلختلفة يراداتباإل اخلاصة للبنود الثاين اجلانب و
 إذا فائض حالة يف العامة ادلوازنة وتكون العامة، اإليرادات تساوي العامة النفقات كانت إذا متوازنة أهنا العامة
 من أكرب العامة النفقات كانت إذا عجز حالة يف وتكون العامة يراداتاإل من أقل العامة النفقات كانت

  2العامة يراداتاإل
 

 قتصاديالنمو اإل -1-2

 متزايدة قدرة للبلد كان إذا إال اليتحقق وىو قتصاديةاإل السياسة أىداف أىم من قتصادياإل النمو يعترب
، 3لألفراد ادلعيش. ادلستوى زاد كلما السكان ظلو معدل من أكرب النمو معدل وكان ، واخلدمات السلع إنتاج على
 دلختلف ادلضافة القيمة معرفة من ؽلكننا والذي اخلام، الداخل. الناتج دبستوى يقاس قتصاديإ مؤشر دبثابة فهو

  4االقتصاد يف الناشطة ادلؤسسات
 

 الناتج من الفرد نصيب يف دلستمرةيف الزيادة ا يتمثل كمية ظاىرة عن عبارة أساسا اإلقتصادي النمو إن
 ، 5السكان عدد على احلقيق. الوطٍت الدخل من الفرد نصيب ومتوسط الوطٍت،

 

                                                           
، العدد 11، اجمللداالقتصادية والدراسات األعمال إدارة رللة، 2016-2000 الجزائر حالة-البترول  أسعار تقلبات ظل في للدولة العامة الميزانيةشليح. الطاىر،  - 1
   33ص 1116،
2
  187ص ، 1117، األردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار ، "الكلي قتصاداإل" األشقر، أضبد  - 
3
  165، مرجع سبق ذكره، ص بلخريصات رشيد، بن سعيد أضبد - 

4
 - Agnés Bénassy-Quéré et Bénoit Coeuré, " Politique économique ", 3

0
  edition, de boeck , paris,2015, pp: 

348-349. 
5
 - Marc Nouchi, Croissance-histoire économique, Edition Hazan, France, 1990, p40. 
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 أو الثابتة باألسعار القوم. الدخل يف زيادة خالل من يكون قتصادياإل النمو ىدف ربقيق أن كما
 بأن القول ؽلكن حىت السكاين النمو دبعدل يرتبط أن البد قتصادياإل النمو معدل فتحقيق الزمن عرب احلقيقية
 ،زيادة الدخل لدولة معُتأي أنو ، 1اجملتمعراد أف معيشة مستوى من يرفع شلا ربقق قد قتصادياإل النمو ىدف

لك للتمييز بُت النمو ويضيف بعض الكتاب إذل ىذا التعريف شرط استمرار ىذه الزيادة لفًتة طويلة من الزمن، وذ
  2الذي يتم لفًتة قصَتة نسبيا (Expansion économiqueقتصادي )والتوسع اإل

 

 البطالة -1-3

 أو متقدما اجملتمع كان سواء الدول معظم منها تعاين قتصاديةا و جتماعيةا ظاىرة البطالة مشكلة تعترب
  3"عمال ذبد أن دون السائد باألجر العمل يف غبةراو  قادرة عمل قوة وجود "بأهنا البطالة تعرف حيث ناميا

 

وفق منظمة العمل  أما، 4"رةو ادلأج العمل كميةو  ضةو ادلعر  العمل كمية بُت ما الفرق " اأهن ىلع لبعضرفها ايع
أن العاطل عن العمــل ىو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال عمل و ىو قادر  على فه.  ILOالدولية  

  5 العمل و راغب فيو و يبحث عنو عند مستوى أجر سائد لكنو ال غلده
 

حول  1981وطبقا للتعريف ادلعتمد من طرف ادلكتب الدورل للعمل يف ادللتقى الدورل الثامن عشر سنة 
 :6الشخص يف سن العمل بطاال كل من توفرت فيو ثالث معايَت وى. اعتربوالذي إحصاءات العمل،  

اإلطالق خالل تلك الفًتة ىذا ادلعيار يضمن  اذا دل يعمل بدون الشخص يعترب عمل" ونبد: "المعيار األول
  ؛الفصل بُت حالة العمالة و البطالة

ذا كان قادرا ومستعدا للعمل إذا توفرت لو إ بأنو متاح للعمل: "متاح للعمل" يوصف الشخص المعيار الثاني
، كما يستبعد كل فرد يبحث عن العمل يف فًتة الحقة ) كالطالب الذي يبحث عن الفرصة خالل فًتة البحث

 العمل ادلؤقت ( وكذلك األشخاص ادلستبعدين عن لعمل بسبب معوقات كادلرض ؛

                                                           
1
  89مرجع سيق ذكره، ص ،  كلي( القوم  )تحليل اإلقتصاد مستوى على اإلقتصادية السياسات ،ادلطلب عبد اجمليد عبد  - 
2
  91، ص 1995،  منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، المشاكل الهيكلية للتنميةسيدي زلمود ولد سيدي زلمد،  - 
3
      317، ص 1111، ،األردن والطباعة والتوزيع للنشر ادليسرة دار،  قتصاداإل علم مبادئ وآخرون، الوادي حسُت زلمود - 
4
   141، ص 1118ردن،األوالتوزيع؛ ؛ إثراء للنشراقتصاديات العملزلمد طاقة، حسُت عجالن حسن؛  - 
5
  39، ص1998، 116العدد،أكتوبر  رللة عادل ادلعرفة، الكويت، ،االقتصاد السياسي للبطالةرمزي زك.،   - 

6
 - Muller. J et autres," Manuel et applications : Économie", Dunod, 4 eme édition, Paris2004, p 71. 
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خطوات زلددة للحصول  ازبذوااألشخاص الذين  : "يبحث عن العمل" وتنطبق ىذه اخلاصة عنالمعيار الثالث
 على العمل خالل فًتة معينة وىذا جلدية البحث كالتسجيل يف مكاتب التشغيل 

 

  :1صنفت البطالة إذل األنواع التالية: أنواع البطالة ومسبباتها

 Frictional Unemploymentالبطالة االحتكاكية  - أ

الوظيفة فيًتك العامل عملو لينتقل إذل وظيفة أخرى وىذه بطالة ال ى. بطالة مؤقتة ناصبة عن تغيَت          
بد منها حىت يف ظروف التوظيف الكامل وى. شبن على العامل أن يدفعو ألنو رغب يف تغيَت عملو وىذا 

  قتصادي ) مدهتا أسبوعان أو ثالثة أسابيع أو أكثر (لثمن يكون بسيطاَ أيام الرواج اإلا
 

 Structural Unemploymentالهيكلية  البطالة -ب

قتصادية العمل ادلتاحة فحىت يف الظروف اإلربدث عندما غلد العامل أن مهاراتو دل تعد تتناسب مع فرص         
ر من عشرة أسابيع فهو ػلتاج اجليدة قد ال غلد بعض األشخاص عماَل ، ىذا النوع من البطالة قد يطول أمده أكث

ديدة وإعادة تدريب يتناسب مع متطلبات السوق ومن أسباب ىذه البطالة التغَتات مهارات ج تساباكإذل 
  اذليكلية يف االقتصاد كتطور التكنولوجيا 

 

 Seasonal Unemploymentالبطالة الموسمية  -جـ

إذ تتصف بعض األعمال بادلومسية كالزراعة والعمل يف ادلنتجعات السياحية الصيفية لذلك غلد العامل          
 عماَل أثناء ادلوسم ويفقده خارج ادلوسم  

 

 Cyclical Unemployment البطالة الناتجة عن دورة األعمال -د

قتصادي توظيف والعكس يف أوقات الرواج اإللقتصادي واطلفاض اإلنتاج ينخفض ايف فًتات الركود اإل        
ىتمام السياسات ادلالية النقدية اليت تتبعها إاالت واطلفاض معدالت البطالة الناصبة عن دورة األعمال ىو أحد رل

قتصادية ادلختلفة ال تتأثر بنفس القدر بدورة األعمال فالتأثر الذكر أن العمالة يف القطاعات اإلاحلكومة واجلديد ب

                                                           
1
جامعة ، احلكومة للقضاء على البطالة و ربقيق التنمية ادلستدامة إسًتاتيجية:  ادللتقـى الدورل حـــول، البطالة و النمو االقتصادي في الجزائر )دراسة قياسية(يوسفات عل.،  - 

  15، ص 1111نوفمرب  16-15، يوم. ادلسيلة
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لة يف قطاع اخلدمات وأكرب يف قطاع. الصناعة والبناء و تتأثر العمالة ذات ادلهارات األقل أكثر من العما أقل
  قتصادي  العمالة ادلختلفة خالل الكساد اإلالفارق يف الدخل بُت رلموعات  تساعاادلاىرة وىذا يؤدي اذل 

 

 (:التضخم )التحكم في مستوى االسعار  -1-4

،  1تالسياسا دبختلف لعالجها وتسعى الدول من العديد منها تعاين قتصاديةإ مشكلة التضخم ربيعت
من دؽلومة  استمراريتهافالتضخم ظاىرة منتشرة يف كل مكان تفرزىا طبيعة العالقات اإلقتصادية القائمة وتستمد 

إقتصادية  ، كما أن التضخم ظاىرة2إختالل التوازن البنيوي بُت العوامل اليت ربكم سر النشاط اإلقتصادي
وإجتماعية مركبة ومتعددة اإلبعاد دبعٌت ان ذلا عديدا من ادلظاىر و اإلشكال وعديدا من اآلثار وعالقاهتا سبتد يف  

    3كافة قطاعات اإلنتاج و التوزيع
 

 إال السواء لىع وادلتقدمة النامية البلدان قتصادياتإ تصيب اليت قتصاديةاإل ادلشاكل يعد من مالتضخف
 وسائل ختالفإ نوع مينج شلا ادلتقدمة، البلدان يف نهاع زبتلف النامية البلدان يف مللتضخ ادلنشئة األسباب نأ
 حدة وزيادة قتصادية،اإل األنظمة زبلف ويعد حدوثووراء  تقف اليت واألسباب العوامل ختالفبا مالتضخ الجع

 الضغوط تغذية يف متساى اليت العوامل كثرأ من اذليكلية ختالالتاإل موتفاق واخلارجية الداخلية ختالالتاإل
  4احمللية األسعار مستويات يف متوالية اتعتفار إ حدوث إذل وتؤدي التضخمية
 

 الخارجي اإلقتصادي اإلستقرار -2

 اللخ ما القتصاد ادلدفوعات ميزان بتوازن إال يتم ال اخلارج.رار ستقاإل أن إذل قتصاديةاإل األحباث مأى شَتت 
 صارمة تدابَت ازباذ يفرض ما وىو ستدانة،إ حالة يف قتصاداإل أن يعٍت ادليزان ىذا يف عجز فأي معينة، فًتة

ثل بينما رلدًدا، الّتوازن لتحقيق   5نوع من عدم التوازن ادلقبول عمليا الفائض ؽلم

 
 

                                                           
1
  311، ص  مرجع سبق ذكره وآخرون، الوادي حسُت زلمود - 
2

 .1111مروان عطون، مرجع سبق ذكره، ص  -
3
  151، ص 1113، منشورات احلليب احلقوقية، يَتوت، لبنان، المصرفيقتصاد النقدي و أساسيات اإلزينب عوض اهلل، اسامة زلمد الفورل،  - 
4
  48راق. بديع حبيب، مرجع سبق ذكره، ص  - 
5
  447، مرجع سبق ذكره ، ص بوىريرة عباس، بوعبدرل أحالم  - 
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دلعرفة وضع  اخلارجية قتصاديةمن أىم ادلؤشرات اإل Balance of Paymentsيعترب ميزان ادلدفوعات 
قتصادية بُت ادلقيمُت يف بلد جل منتظم ومبوب للمعامالت اإلنو سإ،  حيث يعرف على 1البلد يف ادلدى القصَت

  2معُت وباق. بلدان العادل خالل فًتة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة
 

 السياسة ىدف ويتبلور ، األموال رؤوس وتدفقات والواردات الصادراتمن  ادلدفوعات ميزان يتكون
 معُت ىيكل وربقيق ، منها والعائد الصادرات تعظيم ضرورة يف ادلدفوعات ميزان على اإلغلايب األثر يف قتصاديةاإل
 ادلدفوعات ميزان توازن ربقيق عدم عن الناصبة االقتصادية ادلشاكل لتفادي وذلك تكلفتها وزبفيض ، الواردات من
 3. العملة قيمة وزبفيض ادلديونية مشكلة مثل

كما سيتم التفصيل يف زلددات االستقرار اإلقتصادي  اليت تعد أىم مؤشرات االقتصادية يف الفصل 
  ادلوارل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .346 ، ص1111الطبعة األوذل،  دار ادلنهل اللبناين، بَتوت  ،االقتصاد الكليبسام احلجار، عبد اهلل رزق،  - 
2

  48ص ،  1117 ،االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة،  ،االقتصاد الدولي، اضبد فريد مصطفى -
3
  166، مرجع سبق ذكره، ص بلخريصات رشيد، بن سعيد أضبد - 
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 : الفصل خالصة
 

 أساسو على تتم حيثقتصاديات الدول، يف إن لسعر الصرف أعلية بالغة من خالل ما سبق يتضح أ
 ادلعامالت معظم، فالدورل التبادل عن الناشئة االلتزامات تسوية تسهيل أجل من أجنبية بعملة احمللية العملة مبادلة

 ادلعامالت ىذه ربتاج حيث األموال، ورؤوس واخلدمات السلع ستَتادإو  تصدير خالل من تتم الدولية قتصاديةاإل
 الذي مس.اإل الصرف سعر بينها من صيغ عدة الصرف سعر يتخذ وقد، تسويتها أجل من األجنيب النقد إذل

 عدد عن يعرب حيث حقيقيا يكون وقد ادلبادالت، يف رمسيا بو التعامل ويتم النقدية السلطات قبل من يتحدد
 بعُت ويأخذ ،(احمللية) األجنبية العملة من واحدة وحدة لشراء الالزمة (األجنبية) احمللية العملة من الوحدات

ذل سعر صرف ، إضافة إاألجنبية األسعار دبستوى وربطها احمللية األسعار مستوى على تطرأ اليت التقلبات عتباراإل
 خَت متزامنا مع التوازن يف ميزان ادلدفوعات ازين يكون ىذا األفعل. وسعر صرف تو 

 

 األول يتحدد حيث العائم، الصرف لنظام وفقا أو الثابت الصرف لنظام وفقا الصرف سعر يتحددحيث 
 نظام أساس على ادلدفوعات القائم نظام ظل يف النظام ىذا ساد وقد الذىب ، من معُت مقدار أساس على

 أنو أي األجنيب، النقد من وادلطلوبة ادلعروضة الكميات على أساس العائم نظام الصرف يتحدد الذىب بينما
 ظهرت الصرف، أنظمة لتعدد نظرا، و الذىب نظام هنيارإ النظام بعد ىذا ساد وقد السوق، لقوى وفقا يتحدد

 بُت وجدل اختالف زبللها اجلهود ىذه لكن وربديدىا الصرف ظاىرة تفسَت حاولت ومقاربات جهود عدة
 قتصاديوناإل يتوصل دل وبالتارل وتشابكو، قتصادياإل احمليط تعقد وكذا ادلتغَتة الظاىرة لطبيعة نظرا االقتصاديُت

 .الباحثون عندىا يستقر الصرف لظاىرة ائ.هنو  كامل ظلوذج إذل
 

 السياسات بعض على عتمادباال ،انهم النامية البلدان خاصة قتصادياإل رارستقاإل لتحقيق البلدانتسعى 
 األدوات أىم من عتبارىاباوسياسة سعر الصرف  لتجاريةوا وادلالية النقدية السياسة يف أساسا وادلتمثلة قتصاديةاإل

ى.  احلياة يف للتدخل الدولة أداة تعترب اإلقتصادية السياسة حيث أن ،الكل. قتصاداإل على التأثَت ذلا ؽلكن اليت
ادلتخذة قصد ربقيق إستقرار إقتصادي، وىذا األخَت لو رلموعة من ادلؤشرات  والتدابَت واإلجراءات من رلموعة

قرار اإلقتصادي يف الفصل ، وسنالحظ عالقة ىذه التغَتات دبؤشرات اإلستواليت تتأثر بتغَتات سعر الصرف
 ادلوارل 
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 مهيدت
 

 ىذا أعلية تعكس حيث ، قتصاديةاإل البنية نواحي سلتلف على التأثَت يف مهما وراد الصرف سعر ؽلارس
 ميزان وضع وكذلك البطالة و التضخم و النمو معدالت ) األساسية قتصاديةاإل راتادلؤش رلموعة على الدور

 ادلتقدمة البلدان ففي ، قتصاديةا منظومة أي وسالمة صلاح مدى لتقييم تستخدم واليت (وادلوازنة العامة ادلدفوعات
 ، الصرف سعر سياسة أىداف كأىم التضخم ومعدالت النموقرار ستإ ىدف قتصاديةاإل اإلدارة ربدد ما عادة
 كهدف ادلدفوعات ميزان وضع وربسُت التضخم معدالت تقليص إىل تسعى النامية البلدان معظم ان صلد فيما
 . الصرف سعر إدارة لسياسة يرئيس

 

 ستقرارمؤشرات اإل يف وتأثَتاهتا الصرف أسعارتغَتات  سةرابد قتصاديُتاإل الباحثُت من العديد ىتمإ
 اليتات ادلتغَت  ىذه أىم من ،و ادليزانية العامة ميزان ادلدفوعات ،التضخم، قتصادياإل النمو ويعترب ، يقتصاداإل

 ادلقبلة، السنوات خالل متزايدة قتصاديإ ظلو معدالت لتحقيق دفعا يعطي ما ىذا، الدول قتصادياتإ يف تتحكم
 يف اقتصادي ستقرارإ حدوث إىل ادلؤشرات ىذه ربسن يؤدي و عملتها، صرف نظام يف الدولة ثقة يعزز وبتايل
 .الدولة تلك

  

 علا: مباحث أربع ىل إتقسيم ىذا الفصل مت وذلذا   
 

 تغيرات سعر الصرف على ميزان المدفوعات :األولالمبحث 

 قتصادي النمو اإل علىسعر الصرف تغيرات  : الثانيالمبحث 

 التضخم علىسعر الصرف تغيرات  :الثالثالمبحث 

 تغيرات سعر الصرف على الموازنة العامة: الرابعالمبحث 
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 ميزان المدفوعاتتغيرات سعر الصرف على :  األولالمبحث 
 

 ادلكانة لتوضيح شرا مؤ أنو  كما دولة ألي اخلارجية ساباتللح أىم سجل  ادلدفوعات ميزان يعترب 
من  ادلدفوعات وذلك ما يضمنو ميزان الدولية االقتصادية العالقات مستوى وم حج ربديد و للبلد االقتصادية

 .اهخارجو  الدولة داخل يف اقتصادية باتتقلب ينعكس األرصدة ذهى يف ػلدث تغيَتألرصدتو، إن أي قراءة  خالل
 

 مفهوم ميزان المدفوعات األول:  المطلب
 

من أىم ادلؤشرات االقتصادية دلعرفة وضع البلد يف  Balance of Paymentsيعترب ميزان ادلدفوعات 
التنافسية ودرجة استجابتو للتغَتات احلاصلة يف االقتصاد يعكس قوة االقتصاد الوطٍت وقابليتو فهو ، 1ادلدى القصَت

 .2الدويل
 

 : تعريف ميزان المدفوعاتالفرع األول
 

 :نوأب Balance of Paymentsيعرف ميزان ادلدفوعات 

 ،3" حساب ػلمل تسجيالت منظمة جلميع ادلعامالت  خالل سنة بُت ادلقيمُت  وغَت ادلقيمُت"  -
ادلعامالت التجارية وادلالية اليت تتم بُت الدولة والعامل اخلارجي خالل فًتة زمنية تقدير مايل جلميع  -

 .4خالل فًتة معينة ا ىو نمعينة غالبا ما تكون سنة، أي أنو سجل حلقوق الدولة ودي

                                                           
1
 .346، ص مرجع سبق ذكرهبسام احلجار، عبد اهلل رزق،  - 
2
 .6، ص www.rsscrs.com، 2009(، ملتقى البحث العلمي ) كتاب الكًتوين ،المساعد في المالية الدوليةىاين عرب،  - 

3
 - Brahim GUNDOUZI, RELATIONS ECONOMIQUES ITERNATIONNALES, éditions el maarifa, Alger, 

p 11. 
4

 - Josette Peyrard,Gestion Financiere Internationale, 5eme edition, Vuibert, Paris, 1999, p 40. 
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قتصادية بُت ادلقيمُت يف بلد معُت وباقي بلدان العامل خالل فًتة سجل منتظم ومبوب للمعامالت اإل -
 ، 1معينة غالبا ما تكون سنةزمنية 

 .2" حساب ػلمل تسجيالت منظمة جلميع ادلعامالت  خالل سنة بُت ادلقيمُت  وغَت ادلقيمُت"   -        

 حكومات  بُتم تت اليت قتصاديةاإل ادلعامالت صبيع نيتضم الذي م وادلنظ األساس سجلال - 
، 3بلد آخر موثقة لفًتة زمنية غالبا ما تكون سنةومؤسسات ومواطٍت بلد معُت مع حكومات ومؤسسات ومواطٍت 

 زمنية لفًتة معينة دولة يف ادلقيمُت وغَت ادلقيمُت  بُت النقدية و ادلالية و التجارية ياتلالعم جلميع هو سجل منظمف
 .4سنة نتكو  ما عادة

 

 ،5ىل الدولةإناء على جنسية االشخاص ادلنتمُت ن التفرقة بُت ادلقيم وغَت ادلقيم بأىل إ شارةوذبدر اإل
غالبا ، و 6اللزوم وقت اهحبمايت يتمتع و قامةبلد اإل لقوانُت ؼلضع معنوي أو طبيعي شخص أي وادلقيم ىحيث أن 

جانب الذين عمال األىذه الدولة باإلضافة اىل رجال األقليم دولة معينة ىم مواطنو إقيمون على ادل نما يكو 
عضاء البعثات الدراسية  و الدبلوماسية ال يعتربون مقيمون يف أو أجانب ما السائحُت األأطول ، أيعيشون لفًتة 

   .7الدولة اليت يتواجدون فيها
 

حصائي يلخص ادلعامالت بُت إنو بيان أدويل فيعرف ميزان ادلدفوعات على ما حسب صندوق النقد الأ
ويل، األادلقيمُت وغَت ادلقيمُت خالل فًتة زمنية معينة، ويتألف من حساب السلع و اخلدمات، وحساب الدخل 

، و الذي يتم دبوجب 8وحساب الدخل الثانوي، و احلساب الرأمسايل، و احلساب ادلايل، وفق نظام القيد ادلزدوج
 .9العامل اخلارجي مرتُت، مرة يف اجلانب الدائن ومرة يف اجلانب ادلدينىذا القيد تسجيل كل عملية ذبري مع 

 

 

                                                           
1

 .48ص ، 2007 ،االسكندرية، ، مؤسسة شباب اجلامعةاالقتصاد الدولي، اضبد فريد مصطفى -
2
- Brahim GUNDOUZI, Op Cit, Alger, p 11.

 
 

3
 .40، ص 2007يع، األردن، التوز  و للنشر ادلناىج دار، األوىل الطبعة ، الدولية المالية في مقدمة ،اخلشايل طيفالل عبد منجد ييت، اذل الرضبن عبد نوزاد - 

4
 - Samuel donalain, économie . internationale, contemporaine, o.p.u Alger , 1993,p27. 

5
  .81ص، 2000، االسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،العالقات االقتصادية الدوليةعادل اضبد حشيش،  - 

6
 - mohamed el houcine benissad, cours d’économie internationale, opu, hydra,alger, p 34. 

7
 .158ص ، 1990، الدار اجلامعية، مقدمة االقتصاد الدولياضبد مندور،  - 

 . 9، ص2009، الطبعة السادسة،دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدوليصندوق النقد الدويل،  -8
 .71صمرجع سبق ذكره، َت فخري نعمة، مس -9
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   أىمية ميزان المدفوعاتثاني: الفرع ال
 

وطٍت ألنو  قتصادإادلدفوعات تعد مسالة حيوية ألي  ن تسجيل ادلعامالت االقتصادية الدولية يف ميزانإ
يقيس ادلوقف  دلدفوعاتافإن ميزان قتصاد الدويل و بالتايل قتصاد الوطٍت مع اإلاإل اندماجيعترب احملدد لدرجة 

للتغَتات  استجابتولوطٍت وقابليتو التنافسية ودرجة قتصاد ايعكس قوة اإل ونأىل إ، باإلضافة 1الدويل ألي بلد
قتصادية ات العامة على زبطيط العالقات اإلداة ىامة تساعد السلطأقتصاد الدويل، كما يشكل احلاصلة يف اإل
 ، 2اخلارجية للدولة

 

داة رئيسية لتحليل أحيث القوة و الضعف ومن مث يشكل  كما يكشف ادلركز اخلارجي للدولة من
اجلوانب النقدية من التجارة الدولية ألي بلد ، مؤشرا لسياستها ادلالية و النقدية وسياسات الصرف بشان احلاجة 

من  IMFنقد الدويل انو عادة ما يطلب صندوق الخر فآى صعيد ، وعل3ختالل خارجيإللتعديل مىت ما حدث 
على ادلركز  ىم ادلؤشرات قاطبة للحكمأدفوعاهتا سنويا لكون ادليزان من عضائو تقدًن موقف موازين مأصبيع 

 .4عضاء الصندوقأاخلارجي لكل عضو من 
 

 قتصاد الدولة معإبط هبا تعن الدرجة اليت ير  كما يعمل ميزان ادلدفوعات على تقدًن معلومات ىامة 
ت واضعي السياسات ضافة إىل ذلك تساعد ادلعلومات اليت يوفرىا ميزان الدفوعاقتصاديات الدول يف العامل، باإلإ

 .5جراءات ادلالية  والنقدية يف الدولةاالقتصادية يف إعداد اإل
 

 ىيكل ومكونات ميزان المدفوعات: الفرع الثالث
 

خر دائن، فاجلانب ادلدين تسجل فيو كل حدعلا مدين و اآلأزان ادلدفوعات أفقيا إىل جانبُت يقسم مي
للدولة قبل  التزام)الواردات ( وكل ما من شأنو خلق خروج العملة األجنبية من دولة إىل أخرى  عنهاعملية يًتتب 

                                                           
1
 .76، ص  2013، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، االردن،المالية الدوليةدريد كامل آل شبيب،  - 
2
 .6سبق ذكره، ص ىاين عرب، مرجع  - 
3
  .72ص  ،مرجع سبق ذكرهَت فخري نعمة، مس - 
4

 .6، مرجع سبق ذكره، ص ىاين عرب  -
5
 .130علي صايل، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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لة األجنبية )الصادرات( وكل ما دخول للعم عليهاما  اجلانب الدائن تسجل فيو كل عملية يًتتب أدول أخرى، 
 .1من شأنو خلق حقوق للدولة من قبل ادلستوردين األجانب

 

أما عموديا فال توجد تقسيمات موحدة بُت الدول ومن بُت التقسيمات الشائعة نورد ىذا التقسيم لتميزه 
قسمُت  ميزان احلساب اجلاري وميزان راس ادلال وذلك نظرا لتشابو  بالوضوح وادلنطقية، ومت تقسيم ىذا ادليزان اىل

 ادلعامالت االقتصادية الدولية ، ويشمل كل قسم على النحو التايل:
 

 و الذي يضم:   Current Accountةحساب العمليات الجاري   -1
بالتجارة ادلنظورة؛ احلساب التجاري : ويضم الصادرات و الواردات من السلع و البضائع ويطلق عليو  ( أ

ويضم العوائد احملصلة او ادلدفوعة عن اخلدمات مثل خدمات النقل ، التأمُت و السياحة و الصرافة ، 
 ؛2عوائد االستثمار و يطلق عليو بالتجارة غَت ادلنظورة

 

ولة من جانب واحد و اليت حساب التحويالت من جانب واحد: ويضم ىذا احلساب ادلدفوعات احمل    ( ب
 .3وطاهنمأىل إجانب  ال ترد او ربويالت العاملُت األرض ىبات و ىدايا اليتغتكون ل

 
س ادلال بُت البلد أو يشمل تدفق ر  :  Capital Accountحساب العمليات الرأسمالية  -2

 ادلعٍت وباقي العامل
طويلة س ادلال طويل األجل: وىي التدفقات الرأمسالية اليت تتجاوز السنة الواحدة كالقروض أحساب ر  ( أ

 ؛ 4أو بيعها من و إىل اخلارج (األجل و االستثمارات ادلباشرة أو شراء األوراق ادلالية ) أسهم و سندات
 

س ادلال قصَت األجل : وىي التدفقات الرأمسالية اليت ال تتجاوز السنة الواحدة مثل العمالت أحساب ر  ( ب
 أيضا احلساب ذاشمل ىي و ؛5الكمبياالت األجنبية و الودائع ادلصرفية و األوراق ادلالية قصَتة األجل و

 استَتاد ةلمعام مثل سباما ادلدفوعات ميزان يف بىالذ تصدير اسًتاد و حيث يعامل بىالذ حركات

                                                           
1
 .48ص ، مرجع سبق ذكره، االقتصاد الدولي، اضبد فريد مصطفى - 

2
 - Brahim GUNDOUZI, Op Cit, p13-14. 

3
 .66، ص 2004، دار اجلامعة اجلديدة، الدولياالقتصاد زينب حسُت عوض اهلل،  - 
4
 .124ص مرجع سبق ذكره، عبد القادر السيد متويل،  - 
5
 نفس ادلرجع ، نفس الصفحة. - 
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و عادة ما يطلق على ميزان العمليات اجلارية + ميزان التحوالت من جانب واحد + ، 1علالس وتصدير
 ؛2بادليزان األساسي  حركة رؤوس األموال طويلة األجل 

 

 الصعبة العمالت حركة احلساب ذاى يف جليس و: النقدي ىبالذ و الرمسي حتياطياال حساب  ( ت
  حيث نم ادلدفوعات ميزان موقف نع تنتج اليت ادلتحصالت أو ادلدفوعات سبثل اليت و النقدي بىوالذ

 ؛3ادلدفوعات ميزان يف احلسايب نالتواز  ربقق اليت ادلوازنة بنود نم البند ذاى يعترب و فائض، أو عجزكونو 
 

ادلدين  اجلانب مع ئنالدا اجلانب لتساوي الالزم الصايف الرصيد يزانادل ذاى يف جليس: وهالس و اخلطأ  ( ث
 فةلادلخت البنود تبويب و ذبميع يف األخطاء بعض ػلدث قد ناألحيا نم كثَت ففيدليزان ادلدفوعات، 

 نفإ بالتايل و اخلارج، مع ممعامالهت نع صحيحة غَترات تقدي عطاءإب م األفراديقو  قد و السابقة،
ليسجل كل  السهو و اخلطأ بند ادلدفوعات ميزان إىل يضاف لذلك و تتساوى، ال قد السابقة نادلوازي

 .4الفروق اليت تؤدي اىل ربقيق التوازن احملاسيب
 

 :الرسمية التسويات حساب -3

 والتغَت األجانب الرمسيُت للحائزين ةلالسائلا و ةلالسائ االلتزامات يف التغَت الرمسية التسويات حساب يقيس
 نم وحوزت يف ما إىل قطرلل الرمسية االحتياطية األصول تشَت و، السنة خالل قطرلل الرمسية االحتياطية األصول يف
 .5وحقوق سحب خاصة، ومركز الذىب  اخلاص هبا صندوق النقد الدويل للتحويل ةلقاب عمالت و بىذ

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 .327 ،ص 1983، بَتوت العربية، النهضة دار ، االقتصادية العالقات و البنوك و النقود ،زلمد مدحت العقاد س،ر دتا يصبح يصةقر  - 
2
 .125  مرجع سبق ذكره، صعبد القادر السيد متويل،  - 
3
 .86ص، 1991،  القاىرة ،العربية النهضة دار ، التطبيق و النظرية  بين الصرف سعر ، زلمد يمإبراى الفار - 
4
 86ص، مرجع سبق ذكره ، زلمد يمإبراى الفار - 
5
 .125، ص 1993اجلامعية، ، سلسلة شوم، ديوان ادلطبوعات االقتصاد الدوليومنيك، سلفاتور د - 
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 ختالل في ميزان المدفوعاتالمطلب الثاني: التوازن و اإل
 

 ضرورة مع الدولية، العالقات دائرة يف للدولة اإلقتصادية للوضعية العاكسة ادلرأة ادلدفوعات ميزان يعترب
 تطرقال يتم  سوف وبالتايل ادلدفوعات دليزان احلقيقية األعلية يبُت ال التوازن ىذا لكن فًتاتو آخر يف جانبيو توازن

 . فيو ختاللواال التوازن إىل
 

 : التوازن في ميزان المدفوعاتولالفرع األ

ي تساوي ادلطلوبات اليت أو مع اجلانب الدائن، التوازن يف ميزان ادلدفوعات يعٍت تساوي اجلانب ادلدين في
التوازن ميزان ادلدفوعات خرى، يشمل خرى مع حقوق الدولة على الدول األتستحق على الدولة للدول األ

 .1قتصاديُت التوازن احلسايب و التوازن اإلمفهوم
  

ن طريقة تنظيمو وتسجيل متوازنا من الناحية احملاسبية أل يكون ميزان ادلدفوعات  المحاسبي:التوازن  .1
إضافة  بعد واخلصوم األصول بنود كل تعادل "فهو  عبارة عن ادلعامالت تتم وفق نظام القيد  ادلزدوج، 

و ىذا يعٍت أن كل معاملة يكون فيها طرفان  أحدعلا دائن و األخر مدين و ىذا ، 2"واخلطأ السهو بند
 . 3 ما غلعل ميزان ادلدفوعات متساوي من الناحية احلسابية بالضرورة

 

قتصادي و ليس كز الدولة اإلوذبدر االشارة اىل ان ىذا التوازن ال ؽلثل قيمة يف التعرف على مر        
زان ادلدفوعات كوحدة واحدة ن ميإ، وبصفة عامة ف4ن ػلدث التوازن لكل حساب على حدةأشرطا 
ن يتعادل حسابيا خالل سنة، ، وىذا التساوي احلسايب ضرورة حتمية لكنو ال يعٍت التساوي أالبد 

 .5الفعلي او احلقيقي بل تساوي حسايب فقط
 

                                                           
1
 .121صمرجع سبق ذكره، فليح حسن خلف،  - 
2
 رللة ،2000/2015 الفترة بين ما الجزائر حالة دراسة -المدفوعات ميزان ورصيد الدينار الصرف سعر بين المشترك التكامل عالقة إختبارزبَت عياش، بعلول نوفل،  - 

 .96،ص 2017 جوان 02 العدد - الثالث االقتصادي، اجمللد البشائر
3

 . 122ص ،  فليح حسن خلف ، مرجع سبق ذكره -
4
 .92، ص2000،، االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشرالعالقات االقتصادية الدوليةعادل اضبد حشيش،  - 
5
 .100ص، 1990، مكتبة هنضة الشرق، اقتصاديات التجارة الدوليةعلي حافظ منصور،  - 
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و عجز أو يكون يف دولة ما يف حالة فائض أنال إعلى الرغم من حتمية التعادل   قتصادي :التوازن اإل .2
ن التوازن االقتصادي يتطلب تعادل بنود معينة يف ادليزان ناذبة عن عمليات تلقائية، حيث أمعٌت ذلك 

دائما ،  ودلا كان ميزان ادلدفوعات متوازنا 1ىل حالة ميزان ادلدفوعاتإالنظر  ىذه العمليات تتحقق دون
من الناحية احملاسبية فإن التوازن الذي ضلكم بو على ميزان ادلدفوعات عندما نركز النظر على بعض 
احلسابات فقط فيو البد أن يكون لو وصف أخر غَت وصفو احملاسيب ، وىكذا يوصف ىذا التوازن بأنو 

 .2اقتصادي
 

ففي حالة الفائض يكون ميزان ادلدفوعات بالرصيد ادلوجب أي أن ادلتحصالت من العامل اخلارجي،  
أكرب من ادلدفوعات للعامل اخلارجي وىذه احلالة تكون غَت مرغوب فيها نظرا دلا يتضمنو من زبلي البلد 

مقابل تراكم  فرادجات األايف ح استخدامهاؽلكن  صاحب الفائض عن جزء من موارده احلقيقية اليت كان
ن ػلدث وتعترب حالة الفائض أقل شلا كان ؽلكن أ اقتصاديةاىية رصدة النقدية وىي تعٍت مستوى معيشة ورفاأل

بالرصيد السالب أي أن ادلتحصالت  كون يعجز ميزان ادلدفوعات  أما يف حالة ،أقل خطورة من حالة العجز
قتصادية دفوعات تعلن على أن السياسات اإليف ميزان ادل من العامل اخلارجي أقل من ادلدفوعات وحالة العجز

 .3مل تنج يف ربقيق ىدف التوازن  مع العامل اخلارجي

 

و أالنظر على العمليات التلقائية   عندما يركز قتصادياانو متوازن أصف ميزان ادلدفوعات بيو حيث 
وعدم ن تعادل اجلانب ادلدين مع اجلانب الدائن يعٍت توازن ادليزان إلة وحدىا دون غَته، و بالتايل فادلستق

ميزان وىنا ؽلكن التمييز بُت نوعُت من العمليات اليت تدخل يف  ،4ختالل ادليزانإتعادل ىاتُت القيمتُت يعٍت 
ضمن   تقعو موازنة ، فاألوىل ىي العمليات اليتأو مستقلة وعمليات تعويضية أادلدفوعات عمليات تلقائية 
العمليات اليت ال ما العمليات التعويضية فهي تلك أ، 5جلالقصَت األ س ادلالأاحلساب اجلاري وحساب ر 

 .6ىل حالة او وضع ميزان ادلدفوعاتإظلا ذبري بالنظر إذبري  لذاهتا و 
 

 

                                                           
1
 .32،ص2013، غزة ، مذكرة ماجستَت يف االقتصاد،  جامعة االزىراختالل ميزان المدفوعات الفلسطيني اسبابو وطرق عالجو، ناىض قاسم القدرة - 
2
 . 197، ص  مرجع سبق ذكرهشهاب ،  رلدي عادل أضبد حشيش ،  - 
 379 ص ، 2004  نعما وائل، دار الكمي، يقتصاداإل التحليل في مقدمة سعيد، اجلبار عبد عفاف ،حسُت يلع رليد - 3
4
 .52، ص 1999 ،االسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة، االقتصاد الدولي، اضبد فريد مصطفى، زلمد عبد ادلنعم عفر - 
5
 ،السابع اجمللد، قتصاديةاإل  العلوم رللة، اثر السياسة النقدية في ميزان المدفوعات ) االقتصاد االمريكي حالة دراسية (جليل شيعان ضمر، عقيل عبد زلمد احلمدي،  - 

 .203، ص 2011 ولاأل كانون،   27 العدد
6
 197، ص مرجع سبق ذكرهشهاب ،  رلدي عادل أضبد حشيش ،  - 
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 ختالل في ميزان المدفوعات ثاني :اإلالفرع ال
 

 ميزان يف ىناك إختالل قولنا وعند النامية، الدول يف خصوصا ادلدفوعات دليزان مالزمة األكثر احلالة تعترب
 هتا لتلك الدولة.ومطلوبا األخرى الدول عن تًتتب اليت الدولة حقوق بُت توازنالال حالة معناه مدفوعاهتا

 

 : ختالل ميزان المدفوعاتإفهوم  م .1

 على الدائن اجلانب زيادة يعٍتشلا  ، العجز و الفائض ادلدفوعات حاليت ميزان يف التوازن ختاللبا يقصد
صورتان فائض وعجز وؽلكن قياس ىذا الفائض و العجز من  ختالللاليعٍت ، 1و العكسأادليزان  يف ادلدين اجلانب
ول يشمل بنودا فوق اخلط فقي  اجلزء األأ يفصل بينهما خط ىل جزئُتإبنود ميزان ادلدفوعات اليت تقسم خالل 

ختالل و اليت تضم ادليزان ، واليت تدعى دبقاييس اإل2اجلزء الثاين يشمل البنود ربت اخلطسبثل البنود التلقائية و 
 :ساسي وميزان التسويات الرمسية األ

ل ـويل األجــس ادلال طأىف أرصدة احلساب اجلاري و حساب ر ىو اجملموع  اجلربي  لصا  ادليزان األساسي : -
نسبيا يف ادلدى القصَت  ستقرارباالتلقائية، تتميز ىذه احلسابات و يفًتض أن تكون ادلعامالت يف احلسابات 

 .3لذلك توضع فوق اخلط أما باقي احلسابات اليت تتأثر بعوامل مؤقتة توضع ربت اخلط

جل و بند السهو اصة قصَتة األـوال اخلـمركات رؤوس األـافة حـم وضع كـفيو يت ميزان ادلستويات الرمسية :  و -
حتياطية ىي فقط اليت توضع ربت اخلط كوهنا صول اإلما ادلعامالت يف األأفوق اخلط، وتوضع و اخلطأ 

 . 4تعكس التدخل الرمسي يف سوق الصرف االجنيب
 

 أسباب االختالل في ميزان المدفوعات .2

ل جقتصادية قصَتة األؤقت ػلدث نتيجة بعض ادلتغَتات اإلختالل مإختالل، ظليز بُت نوعُت من اإل
طوال سنوات عديدة بسبب الظروف دائم الذي يستمر  ختاللواي سياسة للتخلص منو، أويستدعي ىذا الوضع 

                                                           
1
 . 218،  ص2011اجلزائر، دار بلقيس،  وىل، ، الطبعة األالبعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدولي ، نعمان سعيدي - 
2
 .20، ص 2008، الطبعة االوىل، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، المالية الدوليةموسى سعيد مطر، شقَتي النوري موسى، ياسر ادلومٍت،  - 
3
 188ص مرجع سبق ذكره، اضبد مندور،  - 
4
 .35 ،ص ، مرجع سبق ذكرهناىض قاسم القدرة - 
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يكون حسب  لختالحيث تنوع ىذا اإل ،1قتصادية السيئة اليت تسيطر على النشاط االقتصادي بصفة دائمة اإل
 .2يضاأئض ا يشمل الفاإظلىذا االختالل على حالة العجز و  سباب حدوثها وال يقتصرأ
 

 :ختالل في ميزان المدفوعات نجدإما بالنسبة لألسباب التي تؤدي الى حدوث أ

ادرات ــ)الص الوطٍت خاصة ىيكل التجارة اخلارجية  قتصادلالادلتعلقة بادلؤشرات اذليكلية  : سباب ىيكليةأ   -
وينطبق على الدول النامية اليت  طويلة، يستمر ىذا االختالل لفًتات 3 ىل ىيكل الناتج احملليإإضافة  ( والواردات
  ؛4و سلعيتأ يكل صادراهتا بالًتكيز على سلعة يتسم ى

التقلبات اليت ربدث يف : تتعلق بالتغَتات الدورية اليت سبر هبا الدول ادلتقدمة عادة ويقصد هبا  سباب دوريةأ   -
 ؛5قتصادي مثل حاالت الركود و الرخاءالنشاط اإل

و يف حالة تدىور البيئة السياسية  أو اجلفاف أيف حاالت حدوث فيضانات  : ربدث الظروف الطارئة  -
 ؛6كاإلضراب مثال

ار يف ميزان قتصاد الوطٍت يعاين من ضغوطات تضخمية فإنو ينشأ عجز  باستمر التضخم احمللي: إذا كان اإل   -
ىل بديالهتا ادلستوردة إة زلليا نتجىل ربويل الطلب احمللي من السلع ادلإسعار رتفاع األإادلدفوعات حيث يؤدي 

 7؛زان ادلدفوعاتوالنتيجة ىي عجز يف احلساب اجلاري وتبعا لذلك يف مي

ول الذي ينجم عن حدوث عارض ال يتفق و طبيعة األمور و الثاين الذي ختالل العارض و ادلومسي: األاإل -
احملاصيل ادلومسية أو منتوجات   اخاصة الدول اليت ذل يتوقف على ادلدة اليت حدث فيها االختالل و ؽلس

 ؛8مومسية
يًتتب  قتصاد وماقتصادية اليت ؽلر هبا اإلوىذا بسبب الدورة اإلن التغَت يف حركة الدخل: الناجم ع اإلختالل -

 ؛9ثر يف ميزان ادلدفوعاتأعلى مثل ىذه التغَتات من 

                                                           
1
 .221ص ، مرجع سبق ذكره،نعمان سعيدي - 
2
 .220 السابق، ص ادلرجع نفس - 
3
 .88، ص مرجع سبق ذكره اويابة صاٌف،  - 
4
قتصادية، زبصص نقود وبنوك، جامعة ، مذكرة ماجستَت يف العلوم اال-دراسة حالة الجزائر -دور وفعالية السياسة النقدية في التوازن الخارجيلعزازي حسيبة،  - 
 .84، ص 3،2010/2011جلزائرا

5
 .217ص  ، 2010، عمان،إثراء للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىلق، قتصاد الدولي النظرية و التطبيالا ، ىجَتة عدنان زكي امُت - 
6
 .85ص  مرجع سبق ذكره،دريد كامل آل شبيب،  - 
7
 .88-87ص ص  مرجع سبق ذكره ، اويابة صاٌف، - 
8
 .222-221 ص ص،   ، مرجع سبق ذكرهنعمان سعيدي - 
9
 .215ص  سبق ذكره،مرجع  ىجَتة عدنان زكي امُت - 
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قيمتو احلقيقية  كرب منألية العملة احملالتقييم اخلاطئ لسعر صرف العملة احمللية: حيث اذا كان سعر صرف   -
ىل اطلفاض  السلع وبالتايل رتفاع أسعار السلع احمللية من وجهة نظر األجانب شلا يؤدي اإفسيؤدي ذلك اىل 

 1قل ما غلب.أيف حالة ربديد سعر صرف العملة ب ختالف يف ميزان ادلدفوعات، كما ػلدث العكسإحدوث 
 

      ميزان المدفوعات سعر الصرف على ر تغيرات اثأالمطلب الثالث: 
 

صرف  سعر رتفاعإ حالة ففي ادلدفوعات، ميزان يف التوازن ربقيق يف مهًما دورًا سعر الصرف  يلعب
 ادليزان تأثَته على طريق عن ادلدفوعات ميزان يف خلل ػلدث ذلك فإن األجنبية، العمالت مقابل احمللية العملة

 ان ادلدفوعات .ز رىا على مير الصرف وأثادلطلب تغَتات سع، لذلك سنرى يف ىذا التجاري
 

 الفرع األول: عالقة سعر الصرف بميزان المدفوعات

ن ن ميزان ادلدفوعات من ادلمكن أألصرف وحالة ميزان ادلدفوعات، إذ ىناك عالقة مزدوجة بُت سعر ا
، ففي الصرف يف ميزان ادلدفوعاتثر سعر ن يؤ ر الصرف ىذا من جانب ، ومن جانب آخر ؽلكن أيؤثر يف سع

اوي الطلب ىل التوازن من خالل تسالصرف ؽليل إن سعر إىل التعادل، فميزان ادلدفوعات إ احلالة اليت ؽليل فيها
ن الطلب يف ميزان ادلدفوعات، أما يف حالة العجز أي أ االلتزاماتاحمللي على العمالت األجنبية  لتسديد جانب 

ن سعر الصرف ما يف حالة الفائض فإأ، االرتفاع ىلن سعر الصرف يتجو إعلى عرضو فإ جنيب يزيدى الصرف األعل
 .2جنيبوذلك بسبب زيادة العرض األجنيب عن الطلب على الصرف  األ االطلفاضؽليل إىل 

 

أكثر شلا صدر وىذا يؤدي إىل تدىور قيمة  ستورداان عجز يف ميزان ادلدفوعات يعٍت أن البلد كلما ك  يأ
نو  ىل زيادة قيمة العملة و إرتفاع سعر صرفها أي أا يؤدي إالعملة ، أما إذا سجل ميزان ادلدفوعات فائض فإن ىذ

كلما كان سعر الصرف العملة منخفضا كلما كان ذلك يف صاٌف ادلنتجات ادلوجهة للتصدير  وكلما كان مرتفعا 
 .3جات ادلستوردةذلك يف صاٌف ادلنت

                                                           
1
 .193ص ،مرجع سبق ذكرهعبد القادر السيد متويل،  - 

2-  Thomas A  pugel , H  Lindert , "International Economics "USA , 2000 ch, 21 , p480 . 
3 - Mishkin, S. F., The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 6th ed., Addison-
Wiley,2001,.P.484.  
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دلعامالت اجلارية تعترب أىم أرصدة ميزان ادلدفوعات سواء تعلق األمر برصيد التجارة اخلارجية أو رصيد ا
عوامل مفسرة لتغَت سعر الصرف يف ادلدى ادلتوسط، فحدوث عجز يف ادليزان التجاري  ،الرأمسايل أو رصيد ميزان

عاكس نالحظو يف حالة إطلفاض عجز ميزان ادلعامالت اجلارية، يؤدي بالضرورة إىل إطلفاض سعر الصرف األثر ادل
أن ذلا عالقة مع التضخم ومعدالت الفائدة، فادلالحظة أن الدولة اليت تتميز  عتبارباصدة تزيد أعلية ىذه األر 

والعكس يف حالة معدل  دبعدل تضخم مرتفع ذبد صعوبات كبَتة يف تصدير منتجاهتا إىل تأثَت ادليزان التجاري،
  1.تضخم منخفض

 

  ثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعاتأ: الثانيالفرع 

من أجل تسوية اخللل يف ادليزان ادلدفوعات وخاصة يف ادليزان التجاري ترتكز ادلؤسسات النقدية الدولية 
على زبفيض العملة احمللية من أجل إحداث التوازن وذلك من خالل تطبيق أسلوب ومناىج  ادلرونات 

 ىل ادلنهج النقدي و ادلايل.إضافة إ االستيعابو 

 منهج المرونات -1

ىذه النظرية أنو عند زبفيض العملة احمللية، فإن الطلب األجنيب على الصادرات احمللية يزيد  تبُت         
وينقص معو الطلب احمللي على الواردات األجنبية، ألن األوىل أصبحت قيمتها بالعملة األجنبية منخفضة أما 

 .2قيمتها مرتفعة بالعملة احمللية الثانية فأصبحت

 تعريف منهج المرونات -1-1

يقصد بو دراسة الكيفية اليت يتغَت هبا وضع ادليزان اجلاري لدولة نتيجة التخفيض أو رفع القيمة اخلارجية           
كل من الطلب والعرض احمللي واألجنيب لتغَتات األسعار النسبية بُت   ستجابةاللعملة احمللية، ويستند إىل مدى 

وينسب   (1937)خالل فًتة الثالثينات من القرن العشرين وظهر ىذا األسلوب، 3الدول أطراف التعامل الدويل
 .Marshal-Lerner 4وقد تدعم دبا يسمي شرط مارشال لَتنر  Robinsonبنسون و إىل ر 

                                                           
 129-128ص مرجع سبق ذكره ،  ،عبد اجمليد قدي   1-

2
 بنوك، مالية، نقوم زبصص االقتصادية العلوم يف ماجستَت مذكرة ،(األرجنتين – مصر) مقارنة دراسة -النامية الدول اقتصاديات على وأثره الصرف سعر أوناسي، حسان - 

 . 66ص ،2005/2006 البليدة جامعة
3
، ادللتقى الوطٍت االول حول ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية و التحوالت تحوالت الدينار الجزائري واشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية اسلوب المرونات  -راتولزلمد  - 

 .336ص ، 2004ديسمرب  14-15، جامعة الشلف، اجلزائر يومي -الواقع و التحديات  –االقتصادية 
4
 -  Harry G. JOHNS0Nt, THE MONETARY APPROACH TO THE BALANCE OF PAYMENTS, Journal of International Economics, 

November 1976, p3. 
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 فرضيات منهج المرونات :                                                      -1-2

 1يلي يقوم منهج ادلرونات على عدد من الفروض ؽلكن إغلازىا فيما                            : 

 ؛دفوعات( أي أن رصيده يساوي الصفريفًتض منهج ادلرونات توازنا مبدئيا يف ادليزان التجاري )ميزان ادل 

  دوليا )صادرات  لإلذبارالهنائية مرونات عرض الصادرات والواردات وبالتايل تكون أسعار السلع القابلة
                      ؛سلع ادلنافسةوكذلك أسعار ال ،واردات( ثابتة 

 فًتاض ثبات الدخول باعتبارىا معطاة إGIVEN  ويستمد ىذا الفرض تفسَته من الفرض الكالسيكي
                                    ؛, وبالتايل يتم إعلال أثر الدخللسيادة حالة التوظف الكامل 

  ؛لواردات الطلب على اثبات منحنيات الطلب على الصادرات و                                 

 ؛آثار إحداث تغيَت يف معدل الصرف فًتاض عدم وجود ردود أفعال للدول األخرى تؤدي إىل ربييدإ                            

 ؛جارةادلرونات السعرية  ىي ادلتغَتات القادرة على تفسَت أثر تغيَت معدل الصرف على ميزان الت                                  
ستقرار سوق الصرف األجنيب )إعلال األثار النقدية لتغَتات معدل الصرف(  ويفسر إـ افًتاض حالة 

منهج ادلرونات ىذا الفرض بوجود قوى ذاتية تتكفل بتصحيح اإلختالالت ادلمكن حدوثها يف سوق 
ي إىل زيادة الكميات ادلعروضة من الصرف حيث أن ارتفاع معدل الصرف سوف يؤد ، الصرف األجنيب

دبا يؤدي إىل حدوث  فائض يف عرض  ،األجنيب وإطلفاض الكميات ادلطلوبة من الصرف األجنيب
 الصرف األجنيب من مث يعود معدل الصرف إىل التوازن.   

 الصيغة الرياضية لمنهج المرونات: -1-3

ومرونة كل من الصادرات والواردات  ، نسونوبر  -لَتنر –تعتمد ىذا النظرية على صياغة مارشال 
 ،التحليل يف ميزان متوازن انطالقالنظرية فإنو يتم  والشتقاقتوجيو ميزان ادلدفوعات  صرف يفبالنسبة لسعر ال

 :2ما يلي  بافًتاض

 X    :قيمة الصادرات بالعملة الوطنية.

                                                           
1
 .4. 3ص صـ، 2006،مصر، القاىرة ،  شركة ناس للطباعة ،  الطبعة االوىل ،التوازن النقدي ومعدل الصرف ،ت الوكيل نشأ - 
2
 بنوك، مالية، نقوم زبصص االقتصادية العلوم يف ماجستَت مذكرة ،(األرجنتين – مصر) مقارنة دراسة -النامية الدول اقتصاديات على وأثره الصرف سعر أوناسي، حسان- 

 . 66ص ،2005/2006 البليدة جامعة
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: قيمة الواردات بالعملة األجنبية  M  
   P:سعر الصرف 

  B:ادليزان التجاري وىو عبارة عن الفرق بُت الصادرات والواردات بالعملة الوطنية .

 مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف وتعطى كما يلي:

:مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف وتعطى كما يلي:          ex 

    
  

 
  

 

 

 الصرف .التغَت يف سعر          و    التغَت يف الصادرات   حيث 

em وتعطى كما يلي  ،مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف   

   

  
 
  
 

 
  

  
 
 

 
 

 التغَت يف سعر الصرف   التغَت يف الصادرات و    حيث 

 وعليو من خالل بعض االختزاالت يتم الوصول اىل الصيغة التالية :

 

 

أي رلموع مرونيت الصادرات والواردات بالنسبة لسعر الصرف غلب أن يكون أكرب من الواحد وىو الشرط 
 نسونوبر  -لينر  –ادلعروف بشرط مارشال 

 فإن التغَت الذي ػلصل يف ادليزان نتيجة تغَت سعر الصرف يكون معدوما .  ex+em=1كان : ا  أما إذ

 فإن التغَت يف سعر الصرف يؤدي إىل تدىور ادليزان . ex+em<1 ويف حالة :

ex +em >1 
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أما إذا كان ىذا اجملموع مساوي للواحد فإن ميزان ادلدفوعات ال يتغَت، ويزيد من العجز إذا كانت ىذه القيمة أقل 
 من الواحد. 

ىل ربسن ميزان ىي الصيغة األوىل أي أن يكون رلموع ادلرونتُت أكرب فالصيغة الوحيدة اليت تؤدي إ 
وىو الشرط الذي ػلدد الكيفية اليت  نسونوبر  -لينر –من الواحد الصحيح وىو الشرط األساسي دلارشال 

 سياسة معينة لسعر الصرف حسب حاالت العجز أو الفائض. انتهاجسن هبا ادليزان التجاري على إثر يتح

 : Jمنـحنــــــــــي ثر أ -1-4

وكان ىناك طاقة إنتاجية فائضة  /نسونوبر  إن الدراسات تشَت إىل أنو حىت لو توافر شرط مارشال/ لَتنر
لدى الدولة سبكنها من مواجهة الزيادة يف الطلب على صادراهتا، فإنو من ادلمكن أال يًتتب على زبفيض قيمة 

ادلرونات بشكل عام يف األجل القصَت تكون منخفضة، وىو ما  العملة ربسن آن يف ميزاهنا التجاري، بسبب أن
رتفاع فاتورة الواردات بصورة أكرب من زيادة اإليرادات إ، والذي ينشأ نتيجة J يتسبب يف حدوث ما يسمى دبنحٌت

الكميات ادلستوردة وادلصدرة للتغَتات اليت ربدث يف األسعار النسبية الناصبة عن  ستجابةإمن الصادرات، وضعف 
 :، والشكل ادلوايل يبُت ذلك1التخفيض

 J : حالة منحنى(1.2) الشكل رقم

 ميزان التجارة                                                                              

(+)                                                           t   

                                                                                                                                      

                                    0                                     

 الزمن                                                

(-)                                                              

 .27ص  -النقود و التمويل الدولي -رونالد ماكدونال وأخرون المصدر: 

 
                                                           

1
 .72ص ، 2007، السعوديةالرياض ، دار ادلريخ لنشر، الطبعة األوىل ، النقود والتمويل الدولي ،رونالد ماكدونال وأخرون  - 
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  : من خالل تقييم ادلنهج حيث يتم 

التحليل الذي يقدمو  ٌجعل شلا ، العام التوازن إطار يف دراجوا عدم ادلنهج ذلذا اجلوىرية  من بُت العيوب  -
 ؛تعاجلو الذي باجلزء صلة ذات ةيإستثنائ شروط توافر حالة يف إال للصحة ٌفتقدجزئيا وي

دليزان ادلدفوعات،  ختالل وفق ىذا النموذج مقتصر على ادليزان التجاري مع إعلال بنود أخرىتصحيح اإل -
حيث أن سياسة زبفيض قيمة العملة هبدف وضعية ادليزان التجاري بعد إجراء مؤقت يصلح يف األجل 

 تالل اذليكلي يف اآلجال الطويلة ؛القصَت لكنو ال يعاًف اإلخ
ي أعلل ىذا ادلنهج متغَتات عديدة ذلا أثر واضح على ميزان ادلدفوعات وىو األمر الذي من شأنو أن يؤد -

 معاجلة إختالل ادليزان التجاري ؛ إىل تقليص كفاءة سياسة التخفيض يف
وذلك بالنظر إىل الطابع  شلا غلعلو قاصرا يف التحليل لالقتصاداجلانب النقدي  االعتباربعُت  األخذعدم  -

 .1النقدي دليزان ادلدفوعات
 

 منهج االستيعاب -2

ادلرونات فهو ػلاول التحليل من ادليزان التجاري كفرق بُت إن منهج االستيعاب يعد تطورا حديثا على منهج  
 .2الصادرات و الواردات اىل احلساب اجلاري كفرق بُت الدخل احمللي و االنفاق احمللي الكلي

 

 تعريف منهج اإلستيعاب -2-1

 التحليل يف نزييالك النموذج على ويستند Alexander Sidney يد على عابياالست منهج ظهر
  عابياالست منهج يتم تطبيق،  )السلع سوق(  للدولة التجاري ادليزان على ربليلو ويرتكز ،يالكل االقتصادي

 كل على تأثَته خالل من ادلدفوعات توازن ميزان  على العملة قيمة ضزبفي آثار عند دراسة أساسا  )االمتصاص(
 .3القوميُت واإلنفاق الدخل من

 
 

                                                           
1
، مذكرة شهادة ادلاجستَت يف العلوم التجارية، ربصص 2014 -1990حالة الجزائر –آثار تقلبات أسعار الصرف على ميزان المدفوعات، دراسة قياسية  زراقة زلمد،  - 

 . 65 -64، ص ص  2016-2015اقتصاد قياسي بنكي ومايل،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
2
 - Robert  Mundel, International Economics, macmilan company, New Yourk, 1968, p122. 

3
 100 ص ،سبق ذكره مرجع احلسٍت، الدين تقي عرفات - 
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  االستيعابفرضيات منهج  -2-2

  :1يف ادلتمثلة و الفرضيات من رلموعة على عابياالست منهج يعتمد

 ؛الكامل غَت يفظالتو  حالة سيادة فًتاضا -
 ؛النقدية األجور و السلع أسعار ثبات فًتاضا -
 ؛اإلنتاجية العملية نفقات ثبات فًتاضا -
 .الدولة لدى الصرف اتطاحتيا توفر فًتاضا -

 

  ستيعابمنهج اال الرياضية الصياغة -2-3

هالك و االستثمار ستىل رلموع االنفاق الداخلي النهائي ادلتمثل يف كل من االستيعاب إتشَت كلمة اال
التحليل النظري ذلذا ستيعاب سبثل الفرق بُت الناتج الكلي وميزان السلع و اخلدمات و منو فعليو فطاقة اال

 :2ادلنهج

Y=C+I+G+(X-M)           B=X-M           A=C+I+G            

 ن :أحيث 

B وضع احلساب اجلاري : 

X الصادرات : 

M  الواردات : 

 (  B=Y-Aالواردات   )    –االستيعاب = الصادرات  -ن:   الناتج القوميأي أ               

لة حامسة بالنسبة أقتصاد مسيمة العملة على كل من الدخل و اإلحيث تعد معرفة الكيفية اليت تؤثر فيها زبفيض ق
 ىل منهج االستيعاب.إ

 

                                                           
 16 ص ،بق ذكرهس مرجع الوكيل، زلمد نبيل نشأت  - 1
2
 .8ادلديرية العامة لإلحصاء و االحباث، ص –البنك ادلركزي العراقي ، المداخل الحديثة في تصحيح االختالل في ميزان المدفوعاتعلي عبد الرضا ضبودي،  - 
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ىذا ادلنهج آللية ربقيق التوازن يف ميزان ادلدفوعات نظرة أكثر مشولية مقارنة دبنهج ادلرونات، حيث  أعطى
يظهر أثر التخفيض يف سعر الصرف لتحقيق التوازن من خالل آليتُت سلتلفتُت األوىل تتمثل يف ربويل االنفاق 

اإلنفاق اإلصبايل لتقليص الطاقة االستيعابية لالقتصاد صوب السلع ادلنتجة زلليا و الثانية وفق هتدف إىل زبفيض 
 احمللي و بالتايل ربقيق التوازن يف ميزان ادلدفوعات .

 

 ستيعابمنهج االنتقادات ا -2-4

نتقادات اليت شككت يف كفاءة ىذا ادلنهج يف معاجلتو للخلل يف رغم كل ىذا إال أنو عرضة لبعض االلكن 
 :1دفوعات تتمثل يفميزان ادل

مالت اليت تتم يف وفق ىذا ادلنهج ينطبق فقط على احلساب اجلاري دليزان ادلدفوعات ويهمل ادلعاالتحليل  -
 حساب رأس ادلال؛

ختالف ادلدفوعات و بالتايل فشل يف تقدًن نهج التبعات النقدية الناصبة عن احيث أعلل وفق ىذا ادل -
ز عن ربديد وتقدير التغَتات و اليت ربمل ، حيث أن ىذا ادلنهج عاجظلوذج صحيح يتناول ىذه التبعات 

 اشرا على معدالت األسعار و الصرف؛تأثَت مب
عنية، كم أنو يعمل على يرى البعض أن ىذا ادلنهج يزيد من ادلشكالت االقتصادية الداخلية يف البلدان ادل -

التأثَت سلبا على  ختالل ادلكبوت الذي يتحقق يف حالة قيام الدولة بتبٍت إجراءات يًتتب عليهاتفاقم اإل
 ؛التوازن الداخلي بغية ربقيق التوازن اخلارجي

ػلدث على مستوى احلساب اجلاري يستمر عرب فًتات زمنية متوالية إال أن الواقع كما أن التحسن الذي  -
زول بزوال األسباب أن عملية تصحيح مؤقتة فقط ربصل يف ىذا احلساب و لكنها سرعان ما تىو 

 ادلؤدية إليها؛
النماذج القائمة على منهج االستيعاب يف ربليل آثار التخفيض على ميزان ادلدفوعات تفًتض إن معظم   -

ربقق حالة التوظف الكامل للموارد وعليو فإن التخفيض سوف يوسع قطاع السلع زلل التبادل عندما 
الدخل لصاٌف عوامل  ربرر ادلوارد من قطاع السلع غَت ادلتبادلة وبناءا عليو فإن التخفيض سيعيد توزيع

 االنتاج يف ظل قطاع السلع زلل التبادل.
 

                                                           
1
 .114،  مرجع سبق ذكره، ص رونالد ماكدونال وأخرون - 
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 المنهج النقدي -3

ن ميزان ادلدفوعات بكونو ظاىرة نقدية ال أج النقدي ىو التأكيد على النظر بساس النظري للمنهاأل  
ض وفق ىذا ادلنهج ختالل تدفق، فالتخفيإختالل رصيد وليس إختالل ميزان ادلدفوعات ىو إن أو ، 1حقيقية

ىتمام النقديُت بالبنود اليت تقع ان أقية للنقود ادلعروضة ، حيث يتضح داة لتقليل القيمة احلقيأيتجسد يف كونو 
 .2سفل اخلط يف ميزان ادلدفوعات و اليت تؤثر بشكل فوري ومباشر على عرض النقود يف اجملتمعأ

 

عتبارىا السوق ادلناسبة لتحليل مشاكل ميزان با هج النقدي جل اىتمامو على السوق النقديةيركز ادلن
اد صقتزبفيض ظلو االستيعاب  احمللي لال ادلدفوعات و بالتايل فاذلدف من تبٍت بعض اإلجراءات النقدية ىو

وزبفيض معدالت التضخم ألن ذلك يسهم يف زبفيض الطلب الكلي و بالتايل ربسُت موضوع ميزان 
 . 3ادلدفوعات

 

 : 4ن حسب ىذا ادلنهج النقدي فانأحيث 

رصيد الكلي دليزان الدفوعات= االحتياطيات النقدية الدولية= رصيد ادليزان التجاري+ رصيد ميزان التحويالت 
 الرأمسالية   

            ي        أ

 : 5يقوم ىذا ادلنهج على رلموعة من الفرضيات ؽلكن اغلازىا يف

ستيعاب ويكملو ولكنو يتوسع عنو ليقدم تفسَتا شامال دليزان ادلدفوعات ؽلاثل منهج اال ن ادلنهج النقديإ -
 بدل من الًتكيز فقط على احلساب اجلاري فقط؛دلزان ادلدفوعات 

 

ختالل يف ميزان ادلدفوعات ىو إختالل رصيد وليس إختالل تدفق و بالتايل فالًتكيز البد أن يكون إن اإل -
 ختالل السوق احمللية  للسلع؛قتصاد الوطٍت وابُت إختالل سوق النقد داخل اإلُت قائم على العالقة ب

 

                                                           
1
 - Harry G. JOHNS0N, THE MONETARY APPROACH TO THE BALANCE OF PAYMENTS, Journal of International Economics, 

November 1976, p9. 
2
 .114ص مرجع سبق ذكره،  حسيبة،لعزازي  - 
3
 .154مرجع سبق ذكره، صمسَت فخري نعمة،   - 
 .133  ص  ابراىيم، مرجع سبق ذكره، سهام رشاد منصور - 4

55
 .73زراقة زلمد،  مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 قتصادية احمللية؛تضمن عددا معينا من ادلتغَتات اإلدالة الطلب على النقود ىي دالة مستقرة ت -
 

تأثَتىا هنائيا، حيث يؤثر تغَت مستوى العرض النقدي لعب األسعار النسبية دورا ىامشيا أو قد يغيب ت -
 على االنفاق الكلي.

 

 :1أما بالنسبة للتقييم ادلنهج النقدي

يفًتض ىذا ادلنهج أن دالة الطلب على النقود ىي دالة مستقرة لعدد معُت من ادلتغَتات االقتصادية  -
ادلنهج احمللية ويهمل بعض ادلتغَتات االقتصادية اخلارجية األخرى ذات االرتباط القوي و الوثيق دبتغَتات 

 النقدي؛
يقوم ربليل اإلختالل يف ميزان ادلدفوعات وفق ادلنهج النقدي يف ظل سعر صرف ثابت حيث أن غالبية  -

 عمالت السيادية؛الدول آنذاك كانت قد ثبتت أسعار صرف عمالهتا مع إحدى 

 ركز ادلنهج النقدي على دور النقود يف إحداث التوازن يف ميزان ادلدفوعات وذباىل العوامل األخرى ؛ -

ختالالت اخلارجية هج قدم ربليالت عملية جملاهبة االىذه التحفظات إال أن ىذا ادلنلرغم من وعلى ا -
 وافقة اىل حد كبَت مع فرضيات ىذا ادلنهج؛ن النامية  اليت تعترب ظروفها متوتصحيحها خاصة يف البلدا

قييم اخلاطئ للعملة قتصادية لطادلا عانت منها ىذه الدول  وىي ظاىرة التيتعامل ىذا ادلنهج مع مشكلة ا -
 إضافة إىل اإلفراط يف العرض النقدي.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .76زراقة زلمد، مرجع سبق ذكره، ص - 
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 قتصاديالنمو اإلعلى سعر الصرف تغيرات : الثانيلمبحث ا

 

قتصادي من األىداف األساسية اليت تسعى خلفها احلكومات، وتتطلع إليها الشعوب؛ يعترب النُّمو اإل 
إذ يعد أحد الشروط  ،قتصادية ادلبذولة يف اجملتمعقتصادية وغَت اإلؽلثل اخلالصة ادلادية للجهود اإل وذلك لكونو

 .الضرورية لتحسُت ادلستوى ادلعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشرًا من مؤشرات رخائها
 

 النظرية من بدءا بشأنو البحوث وتطورت قتصادية،اإل الدراسات يف مهما حيزا قتصادياإل النمو حتلا
 جبعل ىتمتا اليت احلديثة النظريات إىل وصوال الشعوب، تقدم ربدد اليت القوى بدراسة ىتمتإ اليت الكالسيكية

 وقت إىل قتصاديةاإل والتنمية جعلو شلا األخَتة، الستة العقود خالل ظهرت اليت التنموية للمشكالت حال النمو
 .قتصادياإل التقدم وىو واحد دلعٌت مرادفان قريب

 

 النمو اإلقتصادي مفهومالمطلب األول: 

 قتصاديون،اال تناوذلا اليت ادلوضوعات أىم من قتصادياإل النمو دبوضوع اخلاصة األساسية ادلفاىيم تعد 
 كأحد و ككل، العامل يف قتصادإ ألي األساسية األىداف بُت من ىدف ىو قتصادياإل النمو اعتبار ؽلكن إذ

 .تطورىا لقياس ادلقاييس

 

 قتصاديةاإل و النمو التنمية تعريف: الفرع األول
 

 واحدا، مصطلحا قتصاديُتاال والتنمية النمو لظل الدول، من كثَت منها عاىن اليت التخلف قضية لوال 
 اإلمكانيات تنمية يف ادلنتج االستثمار زيادة أي لالقتصاد، اإلنتاجية الطاقة زيادة بأهنما ذلما نظري كان حيث
 اليت القضايا ويف واألىداف ادلضمون يف ؼلتلفان ولكنهما اجملتمع، يف احلقيقي الدخل إلنتاج والبشرية ادلادية

 .التنمية نع احلديث اىل قناو يس يقتصاداإل والنم نع احلديث ، لذلك فإنيعاجلاهنا
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 قتصاديةاإل التنمية فيتعر  -1

 يةلالعمفهي ، 1اإلقتصادي النمو لتحقيق األجل طويلة قتصاديةا كسياسة قتصادية،اإل التنمية تعرف 
 ادفةاذل يةلالعم" ابأهن أيضان تعرف كما ،مالتقد ضعيةو  إىل التخلف نم ةمعين ضعيةو  نم مابلد  رو دبر  تسمح اليت
 .2نالزم نم ةليو ط لفًتة ممنتظ بشكل  احلقيقي الفرد دخل سطو مت يف مدائ يدتزا إىل يتؤد طاقة خلق إىل

 وىيكل بنيان تغيَت يف تتمثل معتمدة وتدابَت وسياسات إجراءات بأهنا قتصاديةاإل التنمية تعرف كما 
 ن،مالز  من شلتدة فًتة عرب احلقيقي الدخل متوسط يف ودائمة سريعة زيادة ربقيق إىل وهتدف القومي، قتصاداإل

 .3األفراد من العظمى الغالبية منها يستفيد وحبيث
 

 قتصاديتعريف النمو اإل -2

 لفًتة ستمراو  الكالسيكية، النظرية من بتداءا ادلنتظم قتصادياإل التحليل ظهور مع ادلصطلح ىذا تزامن
 ألسباباو   السبل يف ويبحث يهتم رلتمع فكل  ذلك غَت أو كانت متقدمة الدولة نوعية مراعاة دون طويلة زمنية
 تكون اليت قتصادية،اإل وادلنشآت الوحدات طرف من إنتاجها يتم اليت واخلدمات، السلع كمية رفع من سبكنو اليت
 .4األموال رؤوس تراكم من سبكنها اليت األرباح معدالت أقصى وربقيق منتجاهتا بزيادة ملزمة األخرى ىي

 

 طرف من ادلنتجة واخلدمات السلع كمية يف ادلستمرة الزيادة أنو على عامة بصفة االقتصادي النمو يعرف
 :نوأ أيضاً على  يعرف و ،5معُت اقتصادي زليط يف الفرد

 

 .6التكنولوجيا يف التطور أو ادلوارد يف التوقعات ارتفاع عن الناتج اإلنتاج متاحات لمس يف الزيادة  -
 و السؤال، 7اجملتمع يرغبها اليت كاخلدمات علالس إنتاج ىلع قتصاداإل إمكانيات يف ادلضطردة الزيادة  -

 .8ككل االقتصاد طاقة متعظ اليت اإلنتاجية كالطاقات ادلوارد زيادة كيفية نع
                                                           

1
 41 ص ، 1986 بَتوت، اجلامعية، الدار ،اإلقتصاد مبادئ ،بكريكمال  -  
2
 .03 ص ، 2009 نعما ،نالزما يسلج دار  ىل،و اال الطبعة ،االقتصادية التنمية اسس سي،و اجلي ليدو  - 
3
 185 ص ، 1980 القاىرة، الشمس، عُت مكتبة ،االقتصادية التنمية ،لطفيعلي  - 
4
راه يف العلوم االقتصاديةـ ، أطروحة دكتو  مقارنة بالدول العربية دراسة تحليلية وقياسيةأثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر كبداين سيدي أضبد،  - 

 .17، ص2012/2013قتصاد، جامعة أيب يكر بلقايد، تلمسان، زبصص ا
5
 - Jean Arrous, Les théories de la croissance, éditions du seuil, Paris, 1999, P.9 

6 - William Henry Pole , " Macroeconomique ", 3 ème Edition, MC Graw Hill Quebec, 1988,page 63. 
7
 .319، دار أسامة للنشر و التوزيع، اجلزائر، ص الكلي مبادئ التحليل االقتصاديتومي صاٌف،  - 
8
 .7، ص 2001، دار القاىرة، القاىرة ،النمو االقتصادي النظرية والمفهومزلمد ناجي حسن خليفة،  - 
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 .1 "احلقيقي الفردي الدخل يف الزيادة رلرد النمو " أن فَتى شافعي زكي زلمد أما -
 

حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفري احلقيقي مع مرور الزمن  قتصادي بأنوبالنمو اإلعٍت كما ي
يعٍت قتصادي ال أن النمو اإل أي، متوسط الدخل ىو حاصل قسمة الدخل الكلي على عدد السكان حيث أن

رلرد حدوث زيادة نصيب الفرد من الدخل الكلي أو الناتج الكلي ألنو يتعدى ذلك ليعٍت حدوث ربسن يف 
 الزمن عرب الوطٍت قتصادلإل اإلنتاجية ادلقدرة تزيد خالذلا من اليت و ادلستمرة العملية هو،  ف2مستوى معيشة الفرد

 .3القومي الدخل أو القومي الناتج مستويات لرفع
 

 الفرق بين النمو و التنمية االقتصادية  -3

 تصادي تلقائي تتمأن النمو اإلقتصادي عملية توسع إققتصادية ىو يو الفرق بُت النمو و التنمية اإلوعل
من إجراء اإلقتصادية تفًتض تطويرا فعاال أي البد  جتماعية ثابتة وزلددة،، يف حُت أن التنميةيف ظل تنظيمات  ا

 .4جتماعية للدولةاال تغَتات يف التنظيمات
 

قتصادية، فالنمو ػلص دبجرد الزيادة يف مفهوما أضيق بكثَت من التنمية اإلقتصادي كما يعترب النمو اإل
قتصادي مصحوب بتغَتات ىيكلية ربدث يف اجملتمع أما التنمية االقتصادية فهي ظلو إالدخل الفردي احلقيقي، 

 .5واليت تتضمن ربسن اجلانب االجتماعي بالضرورة 
 

 قتصادياإل النمو أنواعو   ىميةأ: الفرع الثاني
 

احلقيقية أو الدخول النقدية  و القضاء على الفقر والتلوث   ىل الزيادة يف األجوريؤدي إ النمو اإلقتصادي
قتصاد يف العامل ىو الوصول إىل ىدف أي اإلو  ،6ستثمارستهالك و اإلنتاج و االالبيئي دون تناقص يف مستوى اال

                                                           
 .19ص ، 1996 مصر، رةھالقا الشرق، راءھز مكتبة ،( قطر دولة لتجربة خاصة إشارة)  والتطبيق النظرية بين  :التخطيط و التنمية ،زلمد البنا - 1
2
 .11، ص2003، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،  اتجاىات حديثة في التنميةد القادر زلمد عبد القادر عطية، عب - 
3
، 3، مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، زبصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر 2005-1990عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالل الفترة هبلول مقران،  - 

 .25، ص 2010/2011
4
، 2، أطروحة دكتوراه زبصص نقود مالية وبنوك، جامعة البليدة 2014-1991أثر تغيرات عرض النقود على األداء االقتصادي مع دراسة حالة الجزائر فترة علي صاري،  - 

 .84، ص 2014/2015
5
 .39، ص2010، دار جليس الزمان للنشر و التوزيع، عمان، التنمية االقتصادية في العالم العربيعلي جدوع الشرقات،  - 
6
 .10زلمد ناجي حسن خليفة، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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ستدامة ادلوارد ا( قائم على Sustainable Economic Growthقتصادي ادلستدام )اإل  ما يسمى النمو
 .1لى البيئة وحقوق األجيال القادمةخبلق صناعات تولد قيمة مضافة مستدامة مع  احملافظة عو الدخل 
 

 :2إىل قتصادياإل النمو أنواع وؽلكن تصنيف 

 بنفس يتم الدخل ظلو كون يف النمو يتمثل ىذا Croissance extensiv ادلوسع قتصادياإل النمو -
 ساكن؛ الفردي الدخل أن أي السكان، ظلو معدل

 يفوق الدخل ظلو كون يف النمو يتمثل ىذا (Croissance intensive ادلكثف قتصادياإل النمو -
  .يرتفع الفردي الدخل فإن وبالتايل السكان ظلو

 والظروف سباماً  يتحول اجملتمع أين نقالب،اال نقطة ثلؽل ادلكثف النمو إىل ادلوسع النمو من فادلرور يووعل
 .تتحسن جتماعيةاال

 

 قتصاديالنمو اإل مظاىرسباب و : أالثالثالفرع 
 

 :3يلماي علي تًتكز ما عادة النمو أسباب

 ؛ قتصادياإل النشاط يف ادلساعلة معدالت( السكان عدد تزيد) العمل مدخالت تزيد 
 اإلنتاجية، زيادة إيل تؤدي( ادلال رأس يف الزيادة البشري، ادلال رأس سلزون)  العمل مدخل نوعية ربسُت 

 ؛التقٍت التقدمو  التكنولوجيا ربسُت
 قتصاداإل ينمو ادلؤسسة وحجم قتصاداإل حجم زاد كلما احلجم قتصادإ. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، رللة سلرب التحوالت االقتصادية و التنمية و اسًتاتيجيات التكامل االقتصادي الدويل  االستراتيجيات و اإلبعاد -نمية االقتصادية في البلدان الناميةالتأنظر: أوسرير منور،   - 1

 .03/2007، ادلدرسة العليا للتجارة، اجلزائر ، العدد

2 - Jacque Brasseul , Introduction à l’Economie du Développement, Paris, Armond colin édition, 

1993,P.13 
3
  ،2011، رللة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد السابع،تونس -المغرب –االصالحات و النمو االقتصادي في شمال افريقيا دراسة مقارنة بين الجزائر حاكمي بوحفص،  - 

 .6ص 
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 :1تتمثل يف  : النمو االقتصادي مظاىر أما

 كذاو  اإلنتاج يف احلقيقية بالزيادة ،يقتصاداإل سعو الت وأ النشاط محج زيادة وب يقصدنتاج:  و زيادة حجم اإل -1
 ؛السابقة بالفًتات مقارنة زمنية فًتة خالل اإلنتاج لزيادةرافق ادل احلقيقي يالفرد الدخل زيادة

ديناميكية ىل طرق جديدة تسهل سعي ادلستثمر إىل الوصول إ  :التنظيم طرق مستوى على تغَتات حدوث  -2
السعي  ة  حيث ىداحث عن عناصر أقل تكلفة وأكثر رحبينتاج بطرق أسهل  والبالعمل وتداول عناصر اإل

تاحة طرق تنظيم جديدة أصلح من أجل ربقيق فائض أكرب و االستمرار يف عملية ادلباشر للمستثمرين يؤدي إ
 ؛النمو

ىو رلموع التحسنات اإلقتصادية و اإلجتماعية ادلرافقة للنمو اإلقتصادي، فإنو مسة من التقدم اإلقتصادي:  -3
 د. جتماعية لألفراات النمو واستمراره لتحقيق غايات امس

    

   وشروط تحقيقو صاديقتمو اإلنقياس الالمطلب الثاني : 

  

تج الوطٍت اخلام قتصادي يف أي اقتصاد كان يقاس عادة دبا يعرف بالناقتصاديُت أن النمو اإليرى بعض اإل
عتبار مستويات األسعار. خل الوطٍت الذي يأخذ بعُت االالد مسي، دبعٌت ذلك التغَت يف مستوىاحلقيقي وليس اإل

 .لعواملاالتكلم عن 
 

 قتصـاديو اإلقيـــاس النمـ: الفرع األول

 GDP (Grossستخدام النسبة ادلئوية لنمو الناتج احمللي اإلصبايل ابقتصادي قياس النمو اإليتم       
domestic productاالقتصـادي  وؽلكن عرض مقاييس النمو ، 2( وتقارن النسبة يف سنة معينة بسابقتها

 كاآليت:

ا إىل التقديرات النقدية حلجم ستنادي معدالت النمو اليت يتم حساهبا اوى المعدالت النقدية للنمـو: .1
أي بعد ربويل ادلنتجات العينية لذلك االقتصاد إىل ما يعادذلا بالعمالت النقدية ادلتداولة  لقومي،قتصاد ااإل

ورغم العديد من التحفظات على ذلك  ا أيضا بالعمالت النقدية،ا يعادذلوكذلك ربويل ادلنتجات اخلدمية إىل م
                                                           

1
 .89، ص مرجع سبق ذكرهعلي صاري،  - 
2
 .11مرجع سبق ذكره، ص القادر عطية،  د القادر زلمد عبدعب - 
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أو إغفال نسب التحويل فيما بُت سلتلف  ،أو إغفال أثر التضخم ،األسلوب اليت يرجع أغلبها إىل سوء التقدير
إال أنو ال يزال أفضل وأسهل األساليب  ساليب احملاسبية ادلعتمدة دولياختالف األنظمة واألاأو إىل  ،العمالت

 .ادلتاحة خاصة بعد التعديالت اليت ذبرى على ىذه التقديرات 

 
زدياد السكان يف الدول مع التأثَت الكبَت الرتفاع معدالت ا قتصـادي:المعدالت العينية للنمـو اإل .2

ستخدام مؤشرات معدالت ظلو متوسط الدخل والناتج أصبح من ادلالئم ا النامية بدرجة تقارب معدالت ظلو
قتصادي يف عالقتها دبعدالت النمو السكاين، ومنها على حيث تقيس ىذه ادلعدالت النمـو اإلنصيب الفرد، 

ظلو  سبيل ادلثال: معدالت ظلو نصيب الفرد من الناتج القومي، ومعدل ظلو نصيب الفرد من الناتج احمللي، ومعدل
ة يف رلال اخلدمات كان ال بد من ستخدام ادلقاييس النقدية اونظرا لعدم دقنصيب الفرد من الدخل القومي، 

ستخدام بعض ادلقاييس العينية األخرى اليت تعرب عن النمو االقتصادي، مثال نصيب الفرد من التعليم والصحة ا
 .1والتغذية

 

الناتج الوطٍت مقوما بسعر تستخدم ادلنظمات واذليئات الدولية مقياس قيمة  . مقارنة القـوة الشرائية:3
دان من الدوالر األمريكي عند نشر تقاريرىا اخلاصة بالنمو االقتصادي ادلقارن لبلدان العامل، مث تقوم بًتتيب البل

ومن عيوب ذلك ادلقياس أنو يربط  بطريقة تعسفية  بُت قوة  ،ستنادا لذلك ادلقياسحيث درجة التقدم والتخلف ا
معدل تبادل العملة الوطنية بالدوالر األمريكي، يف الوقت الذي تضطرب فيو قيمة  االقتصاد يف حد ذاتو وبُت

 .معظم العمالت يف أسواق النقد الدولية
 

ولقد تنبو خرباء صندوق النقد الدويل إىل أن ىذا ادلقياس ؼلفي القيمة احلقيقية القتصاديات الدول النامية، 
ية للعملة الوطنية داخل حدودىا، دبعٌت حجم السلع واخلدمات لذلك مت إعداد مقياس يعتمد على القوة الشرائ

للعمالت األجنبية يف بلدان  اليت ػلصل عليها الفرد مقابل وحدة واحدة من عملتو الوطنية مقارنا بالقوة الشرائية
 .2أخرى

 

 

 

 

                                                           
1
 .12ص  ، ، مرجع سبق ذكره، د القادر زلمد عبد القادر عطيةعب - 
2
 .120ص، 1998 ، اإلسكندرية ر،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنش،  النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية، سهَت عبد الظاىر أضبد ، زلمد مدحت مصطفى - 
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 قتصاديشروط تحقيق النمو اإل: الفرع الثاني

 أوال قتصادياإل النمو ربقيق التنمية إىل الوصول مراعاة قبل النامية البلدان يف السياسة صانعي على يتعُت
 1:وىي أساسية مكونات ثالثة توافر يشًتط والذي اجملتمع يف

 جهة، من ادلادية وادلعدات األراضي يف اجلديدة االستثمارات من كل على مشتمال :المال رأس تراكم 
 بنوعية االرتقاء أو مستغلة غَت أراضي استصالح طريق عن سواء جديدة موارد بإضافة يسمح حيث
 االدخار زيادة(  وادلستقبلي احلايل االستهالك بُت التوازن إحداث بواسطة وىذا فعال، ادلوجودة ادلوارد

 كبَت بشكل تؤثر البشري ادلال رأس نوعية ربسُت حيث أخرى، جهة من البشرية ادلوارد أو )واالستثمار
 .والتأىيل والتدريب التعليم أشكال كل طريق عن وىذا اإلنتاجية الطاقة حول

 

 الطاقة زيادة إىل السكان عدد زيادة تؤدي حيث العمل، قوى يف الفعلي النمو وبالتايل :السكاني النمو 
 سلتلف يف استغالذلا يتم العمل قوى من جديدة طبقات بدورىا تكّون واليت للمجتمع، الشرائية

  .البطالُت المتصاص ادلالئمة التوظيف سياسة طريق عن القطاعات
 

 ادلال رأس يف االستثمار زيادة عن الناتج االقتصادي للنمو عنصر أىم يعترب الذي :التكنولوجي التقدم 
 على احلفاظ مع ادلال لرأس أو للعمل، موفرة تكنولوجيا خلق إىل إما يؤدي أن ؽلكن حيث البشري،

 .الكلي للناتج مرتفعة دبخرجات ولكن األخرى العناصر من مدخالهتا
 

  قتصادياإل النمو المطلب الثالث: نظريات
 

لو ىتمام واسع يف الفكر االقتصادي حيث مت تناو اإلقتصادية و النمو اإلقتصادي با حضي موضوع التنمية 
قتصاديُت خالل فًتات زمنية سلتلفة ىذا ما جعل من مفهوم النمو االقتصادي من طرف العديد من ادلفكرين اال

 .يتغَت عرب سلتلف ادلراحل تطور الفكر االقتصادي و من مث أعطيت لو العديد من النظريات 

 نظرية النمو الكالسيكية  -1

ت مالتوس وقد يكاردو وروبر قتصاد السياسي  و على رأسهم آدم مسيث ودافيد ر سي اإليعترب الكالسيك مؤس
 وقد كانت الرأمسالية احلرة ىي أساس بنيت  ،قتصادي أساسا أنو "نتاج عملية الًتاكم الرأمسايل"ىل النمو اإلنظروا إ

 .عتمد الكالسيك على مبدأ تقسيم العمل الذي يف رأيهم يزيد يف االنتاجعليو فكرة التنمية عندىم ، كما إ
                                                           

1
 .30،  29ص ص  ، مرجع سبق ذكرهكبداين سيدي أضبد، ،  - 
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 :1ومن بُت أفكار رواد النظرية

يا، ففي ظل وجود بعض : حيث يرى أنو عندما ينطلق النمو االقتصادي يصبح متجددا ذاتآدم مسيث  -
مكانو، غَت أنو يرى وجود  يأخذمسايل وتوفر السوق الكايف فإن تقسيم العمل و التخصص أالًتاكم الر 

 حدود ذلذه العملية الًتاكمية للنمو، أي توجد قيود توقف ىذه العملية الًتاكمية للنمو.
قتصادية ألنو دبثابة العامة إذ يوفر موارد القطاع الفالحي أىم النشاطات اإل ريكاردو : يعترب أندافيد  -

ريكاردو دببدأ تناقض الغلة  يف القطاع  اىتمالعيش للسكان فاألرض ىي أساس أي ظلو إقتصادي، حيث 
 .على تعويض تناقض الغلة رالفالحي وركز على أن االنسان قاد

 
 

 نظرية النمو الكالسيكية المحدثة ) النيوكالسيكية (  -2

 إشباع أقصى لتحقق ادلستهلكُت سعي و شلكن ربح أعلى لتحقيق ادلنتجُت سعي أن النظرية ىذه ترى
 مدى مثل ، خاصة عوامل لو العربية الدول يف السوق آليات تطبيق أن غَت ادلتاحة اإلمكانات حدود يف شلكن
 التنمية عملية فإن ىذا وعلى مة،عا بصفة النامية الدول يف تطبيقو دون ػلول ما وىذا السوق، شروط واقعية

 االقتصاديُت بعض حسب وادلتواصلة ادلستدؽلة االقتصادية التنمية فتحقيق اجملتمع، عناصر يف التغيَت تتطلب
 سياق ويف قتصادي،اإل ستقراراإل وربقيق ، واألسعار االقتصادية األنشطة ربرير مثل  عديدة شروط تستوجب

 .2السوق اقتصاد إىل والتحول اذليكلة إعادة
 

قتصاد احلديث خاصة بعد احلرب العادلية الثانية حيث أصبحت مسألة النمو سيطرت ىذه النظرية على اإل
قتصاديُت وسارت أحباث مفكري ىذه ادلدرسة وفق ىتمام احلكومات و اإلامسايل تشكل ومشكلة الًتاكم الرأ

ستطاع رواد ىذه ادلدرسة بناء رلموعة من النماذج الرياضية للنمو انزية ، فقد يار عارضت ادلدرسة الكأفك
 :3االقتصادي منها

سوان: حيث طور ىذا النموذج حملاولة تفسَت الشواىد التارؼلية حول أظلاط النمو يف العامل  -ظلوذج سولو -
 ويف الدول الصناعية ادلتقدمة.

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن تأثير أنظمة أسعار الصرف على النمو االقتصادي: دراسة قياسية تحليلية لمجموعة من الدول الناميةبنُت بغداد،  - 

 .180،  ص2015/2016بوعلي، الشلف، السنة اجلامعية 
2
اقتصاد عمومي وتسيَت  ، مذكرة ماسًت يف العلوم االقتصادية، زبصصقتصادي و البطالة في الجزائر" تحليل مدى مالئمة قانون أوكين"النمو اإلإسحاق كواشخية،   - 

 .18، ص2014/2015ادلؤسسات، جامعة الشهيد ضبة خلضر، الوادي، 
3
 .182، 181ص  مرجع سبق ذكره، ص بنُت بغداد، - 
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ستخدم دالة اإلنتاج اليت تسمح بدأ األسلوب الكالسيكي احلديث وإالذي أخد دبظلوذج جيمس ميد :   -
 بوجود وفرات احلجم بُت عناصر اإلنتاج ادلختلفة.

 
 نزيةينظرية النمو الك -3

ىتم أساسا بتحليل الوضع االقتصادي يف الدول احيث  1929د أزمة الكساد العادلي و اليت ظهرت بع  
النمو االقتصادي من وجهة نظر التحليل التجميعي ) الكلي( وركز يف ربليلو على  ادلتقدمة وقد تناول كينز

 .  1العمل، سعر الفائدة، عرض النقود ومعدل االستثماركادلتغَتات الكلية  

 كينز ويرى الكلية، االقتصاديات يف ثورة دبثابة كانت العمالة عن جديدة نظرية" كينز رد مينا جون "دمحيث  ق
 النمو ربقيق وبالتايل الكلي الدخل زاد التشغيل حجم زاد كلما فإنو، التشغيل مستوى يف دالة الكلي الدخل أن

 االدخار أن كينز واعترب القومي الدخل ربديد على كينز ظلوذج يف االستثمار مستوى يعتمد، حيث االقتصادي
 .القومي االقتصاد يف اكرب دورا احلكومة تلعب مل ما الطويل األجل يف كمشكلة تبقى البطالة أن و الدخل يف دالة
 حلقيقة كثَتا ربليلو يتعرض ومل التجميعي، أو الكلي الطلب رلال يف االستثمار على ادلًتتبة اآلثار على كينز وركز
 2.القومي االقتصاد يف اإلنتاجية الطاقة زيادة عن يتمخض االستثمار أن

 

   المتوازن النمو نظرية -4

 الرأمسالية السلع صناعات وبُت االستهالك، سلع صناعات سلتلف بُت التوازن يتطلب ادلتوازن النمو
 ىذه قدمت و لويس أرثر و راصلر و روزنشتُت قبل من معاجلتها سبت قد ادلتوازن النمو نظرية و واالستهالكية

 ركزحيث  قصَتة، فًتة يف النمو دبعدل اإلسراع علي ساعدهتا و روسيا طبقتها للتنمية جديدا أسلوبا النظرية

 االدخارية، السياسة وأعلية الطلب وتكامل للتجزئة قابليتو وعدم االجتماعي ادلال رأس أعلية علىالنظرية  أنصار
 .3ادلتوازن النمو إطار يف القوية الدفعة فكرة تبٍت دبعٌت

 

 

 

                                                           
1
 .183مرجع سبق ذكره ، ص  بنُت بغداد، - 
2
 .18، مرجع سبق ذكره، ص إسحاق كواشخية  - 
3
يف ادللتقى الوطٍت االول حول ك االقتصاد اجلزائري قراءات حديثة يف التنمية، جامعة احلاج  ، مداخلةنحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصاديةصليحة مقاوسي،  - 

 .13، ص 2009/2010خلضر، باتنة، 
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 نظرية النمو الغير متوازن -5

 زبصص احلالة ىذه يف االستثمارات أن حيث ادلتوازن النمو لفكرة مغايرا اذباىا ادلتوازن غَت النمو نظرية تأخذ
 مشاريع إقامة فان ذلَتمشان وفقا، الوطٍت االقتصاد قطاعات صبيع على بالتزامن توزيعها من بدال معينة لقطاعات

 جديدة خارجية وفورات بدورىا زبلق أهنا ،إال خارجية وفورات من األخرى ادلشاريع حققتو ما على يعتمد جديدة
 .1أخرى مشروعات عليها وتقوم منها تستفيد أن ؽلكن

 

 يف اجلديدةرات االستثما بًتكيز ختلادل ادلوقف تصحيح ىو التنمية لسياسة األساسي اذلدف نبأ سنجر ىير 
 ويةمتسا بنسب يوجو نأروري أن يكون متوازنا دبعٌت الض نم ليس االستثمار ىذا ى ، ولذلك فإن أخر  قطاعات

 .2فةلمتخ تلظ اليت القطاعات تنمية ىلع الًتكيز ينبغي، بل الرئيسية القطاعات صبيع إىل أو أقل أكثر

 

 قتصادي النمو اإلعلى سعر الصرف  ثار تغيراتأ: الرابعالمطلب 
 

على  قتصاديةوىي من األىداف اإل قتصادية بأقل تكلفة ظلو إقتصادي مستدام وتنمية امن أجل ربقيق 
، ذلذا سيتم قتصاد الكلي بالنسبة للدول النامية وىو إعادة النظر يف ظلط سعر الصرف العلة الوطنية مستوى اإل

 التعرف على األثر الذي ربده التغَتات يف سعر الصرف على معدالت النمو اإلقتصادي.
 

 قتصاديعالقة سعر الصرف بالنمو اإلالفرع األول: 
 

قتصادي ، عالقة جد سلبية بُت تقلبات سعر الصرف و النمو اإلأثبتت الدراسات التجريبية أنو يوجد 
ليت أضافت أن ىناك عواقب على ادلدى الطويل ا  Bosworth, Collins et Chenعلى غرار دراسة 

 Collins et razinتتجاوز اآلثار على ادلدى القصَت على تنافسية ادلؤسسات، كما أثبت الدراسة اليت قام هبا 
قتصادي، و أن التغَتات الكبَتة يف سعر الصرف طاء يف معدالت النمو اإليمة العملة ربدث إبأن ادلبالغة يف ق

                                                           
1
 .13، مرجع سبق ذكره، ص صليحة مقاوسي - 
2
 .114، ص 1979، دار النهضة العربية، بَتوت، التنمية االقتصاديةالعشري حسُت درويش،  - 
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يساىم يف ارتفاع تكاليف التكيف مع الوضع   ستثمار وىذا ماي تؤدي اىل سلاطر وآفاق ضعيفة لالاحلقيق
 .1ادلايل كإطلفاض يف االنتاج وإحداث زيادة يف تقلب أسعار الفائدة شلا يؤدي اىل عدم االستقرار

 

 Ghuraليها  قتصاد  كما أشار إطة الرئيسية لالختالف سعر الصرف ػلدث آثار سلبية على األنشفا
et Grennes    و Cavallo et Khen قتصادي وعالقتو بتغَتات سعر حيث ركز على دراسة األداء اإل
قتصادية وىروب ادلوارد اإل زبصيصطلفاض كفاءة سوء أن األمر ؽلكن أن يؤدي إىل إ ااستنتجو الصرف يف األخَت 
ادر عدم توازن ىتماما باعتبارىا مصدر ىاما من مصادلؤسسات لذلك ىذه الظاىرة تلقى ارؤوس أموال رحبية 
عترب شرط ستقرارية االقتصاد الكلي ويتصادي وضمان اقتباره شرط واجب لتحسُت األداء اإلعاالقتصاد الكلي وبا

قتصاد الكلي و السياسات الرامية لتحقيق اإلستقرار يف قرارية اإلستا وضمانقتصادي ضروري لتحسُت األداء اإل
 .2ىل تعزيز مستوى النمود مستوى معُت ومن جهة أخرى تعمل إسعر الصرف احلقيقي عن

 

 قتصاديأثر سعر الصرف على النمو اإلالفرع الثاني: 

أن  بدون اطلفاضو أن حُت يف االقتصادي، النمو إبطاء إىل الصرف سعر يف حساسية األكثر ادلغاالة سبيل
أن اطلفاض سعر الصرف احلقيقي يساىم يف زيادة الصادرات  أيقتصادي اإل النمو تسارع إىل سيقود مفرط يكون

نتج زلليا، وىو ما يعزز النمو ستَتاد رأس ادلال الغَت مبانفتاح اإلقتصادي ن طريق أثر ادلنافسة حيث يسمح االع
 ىاماً  مصدرا باعتبارىا النقاشات السياسية كبَت يف ىتماما زلل الظاىرة ىذه كانت لذلك ونتيجة قتصادي ،اإل
 وضمان قتصادياإل األداء لتحسُت اجلوىرية الشروط إحدى التصحيح عملية تعترب أين الكلي، االقتصاد ختاللال
 .3الكلي االقتصاد ستقرارإ

 

ىل التقلبات الكبَتة لسعر الصرف اليت يشجع القطاع التقليدي باإلضافة إ أما سعر الصرف احلقيقي ادلرتفع  
قتصادي من جراء سعر الصرف يؤثر على النمو اإلف ربتمل وقوع سلاطر اليت تصدر عن ادلصدرين احملليُت ، 

الصرف نفتاح على حركة رؤوس األموال اليت ؽلكن أن تؤثر باإلغلاب على ادلشاريع الضعيفة ، فتقلبات سعر اال
جبانب تفاقم ضغوط احلماية ربدث نشاط جيد على القطاعات ذات العالقة بالتجارة اخلارجية مع حدوث 

                                                           
1
 .189بنُت بغدادر مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .190بنُت بغداد، مرجع سبق ذكره؛ ص  - 

 ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية زبصص تأثير أنظمة أسعار الصرف على التضخم و النمو االقتصادي: دراسة نظرية وقياسية باستخدام بيانات بانلجبوري زلمد،   - 3
 .282، ص2012/2013كر بلقايد، تلمسان، بنقود بنوك ومالية، جامعة أيب 
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ت سعر الصرف الثابت فهو يشوه مؤشرات األسعار دون كفاءة زبصيص ادلوارد بُت القطاعاأما إنتاجية ضخمة ، 
مسي تؤدي إىل خلق صعوبات الصرف اإل التقلبات الكبَتة لسعر، حيث قتصاديوػلدث أثار سلبية على النمو اإل

وعراقيل للنمو االقتصادي وعليو تقليص من حجم االستثمارات ومستوى ادلعامالت التجارية اخلارجية وبالتايل فإن 
ستيعاب تأثَت ايل متطور دبا فيو الكفاية الام مالبلد الذي يعيش معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي فإنو يتمتع بنظ

 .1وفَت األدوات الالزمة للحد من التقلباتأسعار الصرف وت
 

  للمتغَتات التوازنية القيم على نعكاسإ لو يكون ال الصرف سعر نظام نوع قتصادية،اإل النظرية حسب
 النمو على الصرف سعر نظام تأثَت يظهر حيث التصحيح، مسار على يؤثر أنو غَت الطويل، ادلدى على احلقيقية

 أن، احمللي قتصاداإل تصيب اليت العشوائية ضطراباتاال من التصحيح سرعة على أثره من نطالقاا قتصادياإل
 يتمثل األمثل الصرف سعر نظامف قتصاداإل تصيب اليت ضطراباتاال درجة على يتوقف الصرف سعر نظام ختيارإ

  Levy-Yeyati فحسب دراسة كل من :  الكلي قتصاداإل متغَتات تقلبات من بتقليل يسمح الذي النظام يف

 قتصادياإل النمو على التبادل شروط صدمات من تقلل ادلرنة الصرف أسعار أن أنظمة يوضح Edwards و 
 الصرف نظام فإن حقيقية صدمات يواجو االقتصاد كان إذاأما ؛ 2سواء حد على والصناعة الدول الناشئة يف

 إذا فمثال الصرف، سعر تثبيت درجة يف الرغبة دتاز  احلقيقية الصدمات تنوعت فكلما األفضل، ىو الثابت
 صرف سعر لنظام فإتباعها وسياسية أمنية مشاكل بسبب اخلارج إىل األموال رؤوس ىروب من تعاين دولة عتربناا

 من حتياطاهتاا زبسر ال غلعلها ما وىذا األجنيب، الصرف على الطلب زيادة بسبب عملتها هنيارا من يقيها الثابت
 .3عملتها عن الدفاع يف األجنيب النقد

 

 أنو عتبارا ستثمار علىاال زيادة يف نظريا تساىم األنظمة ىذه أن الثابتة األنظمة أنصار يضاأ يؤكدحيث 
،  أن آخرون يؤكد منظرون أخرى، ناحية من، الصرف سعر بتغَت ادلرتبط التأكد عدم طلفاضإ ظلها يف ػلدث

 تقلبات تقدمو الذي والعازل احملوري الدور بفضل والتعديل للتصحيح مهمة آلية بضمان تسمح ادلرنة األنظمة
 4.الصرف أسعار

 
                                                           

1
 .191، 190بنُت بغداد، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 
2
 .285جبوري زلمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 
3
خالل إنعكاسات تغير سعر الصرف على متغيرات اإلقتصاد الكلي ) النمو اإلقتصادي ، التضخم، حركة رؤوس األموال الدولية( دراسة حالة الجزائر صاحلي فوزية،  - 

 .60، ص2015/2016جامعة زلمد خيضر بسكرة، ، مذكرة ماسًت يف العلوم اإلقتصادي زبصص مالية وإقتصاد دويل، 2015-2000الفترة 
4
 .285جبوري زلمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 التضخم تغيرات سعر الصرف على : الثالثالمبحث 
 

 غَت السواء على وادلتقدمة النامية البلدان قتصادياتإ تصيب اليت قتصاديةاإل ادلشاكل من التضخم يعد
 تلك على جتماعيةواال قتصاديةاإل اآلثار تباين عليو يًتتب شلا ، البلدان بُت زبتلف للتضخم ادلنشئة األسباب أن

حدوثو، كما رباول  وراء تقف اليت واألسباب العوامل ختالفاب التضخم عالج وسائل ختالفا وبالتايل البلدان،
 بعض البلدان توظيف أسعار الصرف حملاربة التضخم  وزبفيض زلاوالتو.

 

 المطلب األول : مفهوم التضخم
 

 الفًتة، نفس مفكري نظر وجهات ختالفاب الزمنية الفًتة نفس خالل التضخم مفهوم ؼلتلف قد
 مستويات يف والزيادة األسعار مستويات يف الزيادة تشمل عديدة ظواىر لوصف التضخم مفهوم ويستخدم
 .التكاليف يف التضخم أو العملة يف التضخم تشمل كما واألجور، الدخول

 

 التضخم: تعريف الفرع األول

 كلما أنو حبيث نسبيا، طويلة لفًتة ادلنتجات أسعار يف وادلستمر الكبَت رتفاعاال " بأنو التضخم يعرف
 التضخم فإن بالتايل و تقل السلع ىذه من الدينار يشًتيها اليت القيمة فإن واخلدمات للسلع العام ادلستوى رتفعا

التضخم أكثر تسارعًا عندما يرافق الزيادة يف اإلصدار النقدي ويصبح ، 1"للنقود الشرائية القوة تناقص إىل يؤدي
 2زيادة يف النفقات احلكومية اليت يتم سبويلها بالقروض احمللية بداًل من الضرائب."

 

 على أنو: أيضا ويعرف التضخم 

 رتفاع ادلستمر واحملسوس يف ادلستوى العام لألسعار، أو معدل األسعاراال -

                                                           
1
 .310، ص مرجع سبق ذكره وآخرون، الوادي حسُت زلمود - 

2 - David Begg and Stanley Fishcer and Ohters, Economics, Edition: McGraw- Hill Company Eruope, London, 1997, P:462. 

.215. 214، ص .ص.2000مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  ،االقتصاد النقدي رليد،ضياء  -3
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 .1"النقد لوحدة احلقيقة القيمة يف وادلتواصل ادلستمر طلفاضاال " -
 .2"النقود كمية يف زلسوسة زيادة" -
رتفاع األسعار مبٍت على ميكانيزمات على مستوى االقتصاد الكلي )تكوين األسعار، توزيع الدخل، إ -

  3 (التوزيع...أنظمة 

 :4بشكل عام تتصف ظاىرة التضخم دبا يليو 

 عنو ارتفاع أجور األفراد ارتفاعا غَت عادي.رتفاع الدخول النقدية ويعرب إ -

 التضخم ىو كتلة من النقود زائدة بصورة كبَتة، مستمرة ومتداولة يف األسواق. -

 يف التكاليف على أسعار عوامل اإلنتاج ادلوجودة يف السوق. ارتفاعالتضخم يشمل ا -
 

 :5أساسيتُت فكرتُت على يعتمد التضخم تعريف فإن وعليو

 من التضخم دلفهوم ربديدىا يف الفكرة ىذه تقوم حيث السلع، لكمية بالنسبة النقود كمية يف الزيادة - أ
 ختاللإ يؤدي شلا اجملتمع، يف ادلتوفرة واخلدمات السلع كمية مع ادلتداولة النقود كمية بُت ادلقارنة خالل
 كمية يف الزيادة ألن األسعار؛ مستويات يف التأثَت إىل السلع وكمية ادلتداولة النقود كمية بُت التوازن
 يف الزيادة عن ناتج طلب فائض خلق إىل تؤدي االقتصاد يف واخلدمات السلع كمية عن ادلتداولة النقود
 رتفاع،اإل ضلو باألسعار يدفع شلا منها، ادلعروضة الكمية عن واخلدمات السلع على  الكلي الطلب حجم

 كمية يف الزيادة من أكرب بنسبة قتصاداإل يف واخلدمات السلع كمية زيادة عند ذلك عكس ويتحقق
 النقود كمية يف الزيادة عن يعرب التضخم فإن وبذلك،  االطلفاض ضلو باألسعار يدفع شلا ادلتداولة، النقود

 كميات يف الزيادة ثبات مع النقود كمية يف الزيادة عن يعرب حيث اإلنتاج لكمية بالنسبة اجملتمع يف
 .اإلنتاج

 

 لكمية بالنسبة النقود كمية يف الزيادة عن تعبَت إال ىو ما لألسعار العام ادلستوى يف االرتفاع حدوث - ب
 حيث واخلدمات، السلع من زلدودة كمية على النقود من كبَت مقدار تزاحم إىل يؤدي والذي اإلنتاج،

                                                           
1
 .48راقي بدبع حبيب، مرجع سبق ذكره، ص - 
2
 .219 ص ، 1974 القاىرة،  ،العربية، النهضة دار، النقدي والتوازن النقود اقتصاديات فؤاد، ىاشم - 

3 - Janine B et Alain G, Dictionnaire économique et sociale, Paris : Hatier 1981, p.212. 

 10، ص1986دار الشهاب، الطبعة الثانية،  ، المالي مالتضخغازي حسُت عناية،  4-
5
 . 201 ص،  1992 ،، بَتوتوالنشر للطباعة اجلامعية الدار  ،والمصرفي النقدي االقتصاد أساسيات ،حشيش اضبد عادل  - 
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 العام ادلستوى رفع إىل السلع من الكمية تلك على للحصول النقد وحدات بُت فيما التنافس يؤدي
 وجود ألن وسريًعا؛ مفاجًئا يكون أن غلب االقتصاد يف التضخم أن االعتبار عُتب  األخذ مع لألسعار،
 الوقت احلكومات تعطي سوف األسعار مستويات يف االرتفاعات من سلسلةٍ  حبدوث اجملتمع يف توقعات
 شلاثلة زيادة ادلتداول النقد كمية يف الزيادة يصاحب حبيث اإلنتاج، بزيادة الكفيلة اإلجراءات زباذال الكايف

 .قتصاداإل يف ادلنتجة واخلدمات السلع كمية يف
 

 : أنواع التضخمالفرع الثاني

عدين والتضخم الورقي ضخم ادلنواع من التضخم ، التيز بُت عدة أقتصاديُت على التمياالجرت عادة 
سعار، ويتخذ نو يتعلق بشكل النقود اليت ربدث إرتفاع األألائي لكن يبقى ىذا التمييز شكلي نتموالتضخم اال

 .1ساسيُت : التضخم الزاحف و التضخم العنيفالتضخم يف كلتا احلالتُت مظهرين أ
 

 :2أعلها التضخم من سلتلفة أنواعوىناك 

 True Inflation الحقيقي التضخم -1

 الزيادة فيها تؤدي ال اليت احلالة بأنو التضخم من النوع  ىذا  كينز  نكليزياإل قتصادياإل عرف وقد
 يف معُت مستوى عند صفرا تكون اإلنتاج مرونة نفإ كينز وحسب ، اإلنتاج زيادة إىل الكلي الطلب يف اإلضافية

 . الكلي الطلب يف التغَتات إىل بالنسبة القصَت األجل

 Creeping Inflation  الزاحف التضخم -2

 عدم حالة يف حىت مستمرة ولكنها بطيئة بصورة رتفاعاال ضلو لألسعار  العام ادلستوى ذباها عن عبارة وىو
 .كبَتة الكلي بنسبة الطلب زيادة

  Suppressed Inflation المكبوت التضخم  -3

 ستهالكية،اال للسلع بالنسبة السيما األسعار ارتفاع دلنع منها زلاولة  يف تتدخل احلكومة فان النوع ىذا يف
 فًتة طالت وكلما ، الحقة فًتة يف كبَتة بنسب يرتفع لألسعار العام ادلستوى فان ، احلكوميالدعم  توقف ما فإذا

                                                           
1
 251زينب عوض اهلل، أسامو زلمد الفويل، مرجع سبق ذكره، ص  - 
2
 212 ص.  2002 ، األردن التوزيع، و للنشر احلامد دار ، الكلي االقتصاد مبادئ ،األمُت الوىاب عبد - 
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 الوسائل ىذه حبيث تصبح ، الطلب زيادة حتمالا زاد كلما ، معُت مستوى عند األسعار كبت وسائل ستخداما
 . األسعار ارتفاع ظاىرة نفجارا وبالتايل ، فاعلة غَت

  Hyper inflation المفرط التضخم -4

 العملة  إصدار بواسطة ادلتزايدة احلكومية النفقات قبل من  سبويل زلاولة من عادة تنجم الظاىرة ىذه نإ
Currency Issue )  )  ىذه ويزيد ، احلروب وخاصة كبَتة أزمات بلداهنا تواجو اليت احلكوماتمن قبل 

 ستهالكياال  اإلنفاق زيادة إىل ستؤدي مستمرة وبصورة أعلى دبعدالت األسعار رتفاعإ توقعات نأ سوءا الظاىرة
 النقود تفقد وبالتايل ، أسرع و ربأك بنسبة االرتفاع ضلو األسعار معدالت دفع إىل يؤدي شلا ، طبيعية غَت بصورة
 النظام ضطرابا إىل الظاىرة ىذه وستؤدي ، الوطنية بالعملة الثقة اجلمهور وسيفقد ، كبَت حد إىل الشرائية قوهتا
 . قطاعاتو معظم وشلل ، قتصادياإل

 

 حيث يعتقد ، التضخم دلواجهة باعهاإت الواجب السياسات حول قتصاديةاإل ادلدارس آراء تباينت وقد
 سوف هناأ يعتقدون ولكنهم ، التضخم  معدل زبفض نأ ؽلكن ادلقيدة النقدية و ادلالية السياسة نأ الكينزيون

 يؤيدون نالكينزيو  الكثَت من نفإ لذا ، للغاية مكلفة سياسة ستكون هناأ إىل إضافة ، جدا طويال وقتا تأخذ
 جور، و األ األسعار ترشيد برنامج مثل توسعا، قلونقدية أ مالية سياسات مع تندمج أخرى سياسات ستخداما

 وعلى فعالة غَت تكون افإهن  النقد عرض يف بتغَت مصحوبة تكن مل نإ ادلالية السياسة نأ فيعتقدون النقديونأما 
 معدل يف تدرغليا طلفاضاا يقتضي التضخم يف معدل طلفاضاال نأ يرون فهم مث ومن ، الطويل األجل يف األخص

 الرشيدة التوقعات نظر وجهة أما ، الكينزيون هبا ينادي اليت واألسعار األجور ترشيد ويرفضون ، النقود عرض ظلو
 .1 التضخم معدل لتخفيض توسعية أقل نقدية سياسة على فتنصب

 

 سباب التضخم : أالفرع الثالث

 للحكومات بالنسبة قتصادياإل الشاغل يعد (التضخم)لألسعار العام ادلستوى يف ادلستمر رتفاعاال إن
 ىذا من سلرج إلغلاد الالزمة احللول عن بالبحث ادلختلفة قتصاديةاإل ادلدارس جبميع أدى الذي األمر ،رادواألف

 التضخم) ادلشهورة مقالتو يف فريدمان ميلتون قتصادياإل شارك قد الشأن ىذا ويف ادلزمن، قتصادياإل ادلشكل

                                                           
1
( باستخدام نموذج التعديل 2019-1990للفترة ) قياس تأثير المستوى العام لألسعار وعرض النقد على سعر الصرف الدينار العراقي نشأت رليد حسن الونداوي،  - 

 117، ص 2010، رللة االدارة و االقتصاد، العدد الثاين ، الهيكلي
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 يف فريدمان ميلتون مع كينز مينارد جون من بداية الكينزيون تفقا وقد ،( نقدية ظاىرة األحوال كل ويف دائماً 
 .1ذلك

 

 :2سباب التضخم يف تتمثل أحيث 
 التضخم ػلدث من النوع ىذا : فأنالطلب الكلي من السلع واخلدمات  التضخم الناشئ عن زيادة -1

 يظل الذي الوقت يف اجملتمع يف وادلستثمرين لقطاع ادلستهلكُت اإلصبايل الكلي الطلب يرتفع عندما
 مستغلة كلها أصبحت قتصاديةاإل ادلوارد نأل نظرا ثابتاً  السلع واخلدمات من ادلتاح العرض فيو

 .الطلب يف الزيادة دلواكبة الكافية بالسرعة اإلنتاج زيادة ؽلكن ألنو  أو ، بالكامل
من أجور ومرتبات أو مواد خام أو طاقة أو غَتىا من  التضخم الناتج عن زيادة تكاليف اإلنتاج -2

يث ذبعلو وتؤثر زيادة التكاليف على العرض الكلي من السلع واخلدمات ، حب، عناصر التكاليف
كلي من السلع ن يزيد عن العرض الأطلفاض الطلب الكلي ؽلكن إم ينخفض ، ويف حالة عد

 ذباىات التضخمية.واخلدمات فتتولد اال
ويف حالة أن  ، التضخم ادلستورد : وىو ناشئ عن زيادة أسعار السلع واخلدمات ادلستوردة من اخلارج -3

ادلستهلكة يف دولة كمية السلع واخلدمات ادلستوردة تشكل جزءا كبَتا من إصبايل السلع واخلدمات 
سعار يف الدولة ومن مث تعزيز ما ، فان ىذه الزيادة تنعكس يف شكل زيادة يف ادلستوى العام لأل

 قتصادىا.اذباىات التضخمية يف اال
 أن يريد اليت الربح معدالت لرفع نتيجة ترتفع واخلدمات السلع أسعار أن : صلد الربح نتيجة لتضخما -4

 السائدة. الربح معدالت فوق والبائع ػلققها ادلنتج
 اإلنتاج يف واألساسية الرئيسية السلع بعض أسعار ترتفع عندما النوع ىذا ػلدث : اذليكلي التضخم -5

 زيادة إىل بدوره يؤدي الذي األمر األخرى، السلع إنتاج يف وسيطة أو أولية كمواد تدخل واليت
 الدعم لرفع نتيجة) اخلام البًتول أسعار رتفاعإ ذلك على األمثلة ومن ، ادلنتجة السلع ىذه أسعار

 .األخرى والصناعات السلع من كثَت إنتاج يف يدخل والذي( عنو احلكومي
                                                           

1
، اجمللة اجلامعية، اجمللد االول،  (2009 -1992دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة ) ازلمد رمضان شنبيش،  - 

 .243،  ص2013العدد اخلامس عشر، 
2
مذكرة ادلاجستَت يف االقتصاد، جامعة شندي،  (،2012-1994قياس أثر السياسة النقدية على التضخم في السودان خالل الفترة من ) ليلى علي القشاط دفع السيد،  - 

 .50، 49ص ص  ،2015السودان، 
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 :1صلد التضخم حصول إىل أيضا تؤدي أن ؽلكن اليت األسباب من أىم و
 

 احلكومة ضهاتقًت  اليت بالكمية العامة يراداتاال عن العامة النفقات زيادة أي : العامة ادليزانية يف العجز -
 مع الفعلي الكلي الطلب ازدياد رىاأث على يًتتب و ،تغطية بدون التداول يفحها تطر  و ادلركزي البنك من

 ؛احلقيقي اإلنتاج ثبات
 للنقود الكمية النظرية حسب التضخم يرجع أن حيث :النقدية الكتلة زيادة أو النقود إصدار يف الزيادة  -

 السلع من احلقيقي اإلنتاج يف زيادة بهايصاح أن دون النقدية الكتلة يف الكبَت و ادلستمر التزايد إىل
 ؛واخلدمات

 يزيد شلا اإلعتمادات، باب فتح على الفائدة سعر معدل اطلفاض يشجع حيث :الفائدة سعر طلفاضإ -
 ؛ادلتداولة النقدية الكميات دفتزي اإلقًتاض فرص من

 أي احلالة  ىذهيف التكاليف بزيادة ادلقصود و األجور، خاصة و النفقات أو اإلنتاجية التكاليف زيادة -
 ا؛ذل احلدي اإلنتاج من أكرب بنسبة اإلنتاج عوامل خدمات أسعار زيادة

 على األجنبية األسواق يف األسعار إرتفاع ينعكس حيث :اخلارج من اخلدمات و السلع معظم ستَتادا -
 .للتضخم سًتادا عملية ىناكن أ أي سًتاد،اال بفعل احمللية األسواق يف األسعار

 

 مـؤشـرات قيـاس التضـخم :الفرع الرابع

 :ادلعايَت التالية يف مـؤشـرات قيـاس التضـخموتتمثل 

  ستقـرار النقـديمعيـار اإل  -1

عتبارىـا إمكانيــة تغيــَت كــل مــن وكالســيكية الــيت تــدخل يف اار إىل منطــق الّنظريـة الكميــة النييسـتند ىــذا ادلعيــ
 الناتج القومي، وأيضاً إمكانية تغيَت الطلب على الّنقود أو سرعة دوراهنا.الّدخل أو 

                                                           
1
، رللة SVAR   1990-2012محددات التضخم في الجزائر: دراسة قياسية باستعمال نماذج متجهات اإلنحدار الذاتي  المتعدد الهيكلية ي ػلي ، عبد اهلل قور  - 

 .80، ص14/2014الباحث العدد ، 
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كمية النقودستقرار الّنقدي يتحّقق عموماً إذا تعادل معّدل التغَت يف  وطبقاً ذلذه الّنظرية فإنَّ اإل
M

M مع معدل

لقوميالتغَّت يف إصبايل الناتج 
Y

Y وؽلكننا توضيح ىذا دلعيار ،  1يصبح الفرق بينهما معاداًل للّصفر وىنا

    بالعالقة الرياضية التاليـة:







 

 : معـامل االستقرار النقدي. Bحيث: 

M

Mمعامل التغَت الكتلة النقدية وعادة ما يعرب عنو بـM2

Y

Y.نسبة التغَت يف الّناتج الوطٍت اإلصبايل باألسعار الثابتة 

 معيـار اإلفـراط النقـدي -2

ويعرب ىذا ادلعيار عن الفائض يف الكتلة النقدية عن ادلستوى ادلالئم، يستند إىل نظرية كمية النقود ادلعاصرة، 
سًتاتيجي يف إحداث التغَت يف مستوى من كمية النقود ىو ادلتغَتر اإل اليت ترى أن الّتغَت يف نصيب الوحدة ادلنتجة

ونعرّب عن ذلك بالعالقة الرياضية التالية، األسعار






 حيـث أن :

     M.كميـة النقود : 
     .متوسط نصيب الوحدة من الّناتج الوطٍت اإلصبايل احلقيقي من كتلة النقود : 
     Yالناتج الوطٍت اإلصبايل باألسعار الثابتة ويساوي :: 

                                                           
 .315، ص2002دار النهضة العربية، لبنان،  ،اقتصاديات النقود والمصارفزلمد عزت عزالن، 1
 . 318 ، صبق ساالرجع ادل نفس2

100
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 الضمنـيالمعيـار  -3

يعد ادلعيار الضمٍت مؤّشراً ذو داللة مهّمة لقياس الّتغَّتات الـيت ربـدث يف ادلسـتوى العـام لألسـعار، وكـدليل 
قتصـــاد الـــوطٍت، ويـــتم احلصـــول علـــى ىـــذا ادلعيـــار بقســـمة الـــّدخل القـــومي ى وجـــود االذباىـــات التضـــخمية يف اإلعلـــ

القــومي اإلصبــايل باألســعار الثّابتــة يف نفــس الّســنة مضــروباً يف اإلصبــايل باألســعار اجلاريــة يف ســنة معينــة علــى الــّدخل 
اد القــومي، قتصــر الّســلع واخلــدمات ادلتاحــة يف اإل. ولعــلَّ أعليَّــة ىــذا الــرّقم ترجــع علــى أنَّــو يشــمل صبيــع أســعا100

 وؽلكــنّســواءســتهالكية أو وســيطية أو إنتاجيــة، كمــا أنَّــو يضــم أســعار اجلملــة وأســعار الّتجزئــة علــى الســواء كانــت إ
 :التعبَت عن ىذا ادلؤّشر رياضياً كما يلي

 

 
 

    التضخم نظرياتالمطلب الثاني: 
 

ختالف إى يعود إىل قتصادية إىل أخر إظر خبصوص تفسَت التضخم من مدرسة ختالف وجهات النإ
 .ادلنطلقات الفكرية لكل مدرسة والفًتة الزمنية اليت سادت فيها

 

 : التضخم في الفكر الكالسيكيالفرع األول
 

البعض أن  ىتمت ادلدرسة الكالسيكية بتحليل العوامل احملددة لقيمة النقود وادلستوى األسعار فحاولإ       
يوجز أسباب تقلب األسعار يف تغَت عرض النقود، بينما نظر البعض إىل ذلك اجلزء من النقود الذي يتداولو 

 األفراد بوصفو دخال ذلم، ولقد ظهرت نظريتان يف تفسَت قيمة النقود، علا نظرية كمية النقود و نظرية الدخل،

 
 

                                                           
 . 56، ص2002دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، .، عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالمرلدي عبد الفتاح سليمان،  -1

    

       100
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 نقودلل الكمية النظرية -1

الكالسيك أول من أشار إىل وجود ظاىرة التضخم الناتج عن الطلب وذلك عن يعترب االقتصاديون 
تغَت كمية النقود,  ىطريق ربديد الكيفية اليت دبوجبها صياغة العالقة بُت ادلستوى العام لألسعار و التقلبات عل

حيث قام  1911فيشر" عام  جفلقد جاء أوضح عرض لنظرية كمية النقود على يد االقتصادي األمريكي" أرفن
بشرح العالقة بُت الكمية الكلية للنقود واإلنفاق الكلي على السلع و اخلدمات وأستخدم يف ربليلو معادلة تسمى 
معادلة التبادل إلثبات العالقة السببية بُت التغَت يف كمية النقود و التغَت يف ادلستوى العام لألسعار و ىدا وفقا 

 1للعالقة اليت صاغها فيشر

              

 = كمية النقد ادلتداول خالل السنة.M   حيث أن:

              V.سرعة تداول النقود = 

           M’.كمية الودائع اجلارية = 

            V’.سرعة تداول الودائع اجلارية = 

            P.ادلستوى العام لألسعار = 

             T.حجم التجارة = 

ت، ثاب  T ادلعامالت محج ن أو  ثابتة V النقد سرعة نأ ضافًت إ عند وفإن  MV=PT  فيشر دلعادلة طبقاو 
أن ادلستوى أي ، 2 األسعار وىدلست رتفاعإ شكل يف لوبأكم ينعكس سوف دالنق كمية يف زيادة يأ ظهور نفإ

 العام لألسعار يتغَت طردياً مع كمية النقود وسرعة تداوذلا وعكسياً مع حجم ادلعامالت.

 

 
 

                                                           
1- Suraj B. Gupta, Monetary Economics, Institutions Theory and Policy, Delhi:S. Chand and Company LTD, 1996, P: 

217. 
2
 .315، ص 2003، الدار اجلامعية، االسكندرية، النظرية االقتصادية الكليةأضبد رمضان نعمة اهلل، اؽلان عطية ناصف، زلمد سيد عابد،   - 
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 : العالقة بين كمية النقود والمستوى العام لألسعار( 2.2 ) الشكل رقم

                                                                                          

 

                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                 

 

                                                                                 

 

، مطبعة النخلة دار الفكر، اجلزائر، بدون سنة، االقتصاد النقدي: قواعد ، نظم نظريات، سياسات، مؤسسات نقدية: ضياء رليد ادلوسوي، المصدر
 .81ص: 

 

 واإلنفاق الدخل نظرية -2 

ومن مث  قدمتال كالدخل، فإزدياد االنفاق النفاقا معدالت  يف الزيادة م ىوالتضخ نبأ النظرية ذهى ىتر 
  ىلع, ثبات حالة يف ادلوجودة علالس كمية بقاء فرض ىلع ،اهتضخمو  األسعار ارتفاع يسبب يالنقد الدخل 

 .1األسعار اطلفاض عليو يًتتب يالنقد االنفاق اطلفاض نأ ني
 

 التضخم في التحليل الكينزيالفرع الثاني: 
 

م قد أدى إىل إحداث 1936إن ظهور كتاب " النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود" لكينز عام 
أفكاره نقلة نوعية يف فهم وتفسَت ميكانيزم  وتغَتات عميقة يف الفكر االقتصادي، وتشكل إسهامات كينز النظرية 

خاصة يف ربليلو لظاىرة عمل رلموعة ىامة من ادلتغَتات، سواء يف سلوكها الذايت أو تأثَتىا على بعضها البعض، 
 م .التضخ

 

                                                           
1
  .16، ص 1992، دار اجليل، بَتوت، التضخم الماليغازي حسُت عناية،  - 

P=F(MV) 

P1
 

P2 

P 

C 

B 

A 
P3 

MV M1 M2 M3 
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قل هبا  تعترب فكرة الطلب الفعال أحد أىم اإلضافات اليت أسهم هبا كينز يف النظرية االقتصادية فقد ن
قتصادي ب العرض إىل اقتصاد جانب الطلب وإعترب كينز أن التوازن اإلقتصاد جانالفكر االقتصادي من إكينز 

ػلدث دون الوصول إىل مستوى التشغيل الكامل و أن نقطة التوازن تتحدد بتالقي العرض الكلي مع الطلب 
طلب االستهالكي( يزداد مع الكلي, ويقرر كينز أن الطلب الكلي الفعال )يتكون من الطلب االستثماري و ال

يرى كينز يف ىذا النوع من التضخم، أنو ناتج عن تعطل يف ادلوارد  طلفاضو،توى التشغيل و ينخفض مع إزيادة مس
 .1تزيد الدخول ويزيد اإلنفاق على االستهالك اإلنتاجية القابلة للتشغيل، أي أنو عندما يزيد اإلنفاق الوطٍت 

 

 رى في تفسير التضخممداخل األخالفرع الثالث: ال

عًا يف لدى ادلفكرين التعرض ألىم مدرستُت قدما أطروحات يف تفسَت التضخم شكلت جدااًل واسسيتم 
 : 2االقتصاديُت

 مدرسة التوقعات العقالنية: -1

نيوكاليسكي الذي يعتمد على الليربالية كأساس للتحليل ومبدأ الينتمي أنصار ىذه ادلدرسة إىل التيار 
 ، وتقوم ىذه النظرية على فرضيتُت أساسيتُت:يف احلياة االقتصادية حيادية النقود

 األسعار واألجور مرنة؛ 
 .الناس يستخدمون صبيع ادلعلومات ادلتاحة ذلم 

يف الثالثينات واألربعينات  سن،ىان ادلدرسة السويدية احلديثة اليت ؽلثلها ليندبرج، ليندال، وبنت حسبو    
بسبب اختالف خطط االستثمار عن خطط االدخار،  أالتضخم أو االنكماش إظلا ينش فإنمن القرن ادلاضي، 

كرب من العرض الكلي ومنو ترتفع أن ذلك غلعل الطلب الكلي إف ،دخار احملققإذا زاد االستثمار ادلتوقع عن اإلف
سلع وأسواق و خطط شراء مل تتحقق يف سوق الأفائض الطلب  وأويكون التضخم ىنا يف شكل فجوة ، األسعار

لو توافرت  نوأتقد أنصار ىذه ادلدرسة عومن ىنا ي، ويف وجود دخول غَت متوقعة للمنتجُت ،عوامل اإلنتاج
ن الزيادة يف عرض النقود تؤثر فقط على ادلستوى العام إادلنافسة الكاملة، فقتصادية و ادلعلومات واحلرية اإل

 .لألسعار

                                                           
1
مذكرة ماجستَت زبصص نقود مالية  ر النقدي في االقتصاديات النفطية،) دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر(،آثار تغيرات سعر النفط على االستقراخلدؽلي عبد احلفيظ،  - 

 .78، ص 2010/2011وبنوك، جامعة تلمسان، 

 .84 ، 83بق ، ص ص اسالرجع نفس ادل -2
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 قتصاديات جانب العرضمدرسة إ -2

مدرسة اقتصاديات جانب العرض مع أنصار مدرسة النقدية حول أعلية السياسة النقدية، حيث يتفق أنصار 
يرون أن التضخم ظاىرة نقدية أي زيادة يف عرض النقود دبا يفوق معدل النمو االقتصادي، وأن ىناك سياسات 

للحد من الضغوط وإجراءات نقدية غلب اللجوء إليها دلكافحة التضخم، مثل إتباع سياسة نقدية تقييدية 
حيث أشاروا إىل ضرورة إتباع  ،التضخمية، إال أن ىذا الرأي قد تراجع من جانب العديد من أنصار تلك ادلدرسة

سياسة نقدية توسعية زلكومة دبعدل ظلو ثابت، حىت ال يساىم يف حدوث أي ضغوط تضخمية أشار أنصار تلك 
و إلزام البنك ادلركزي بزيادة عرض النقود دبعدل ظلو بطيء ادلدرسة إىل ضرورة العودة إىل نظام قاعدة الذىب )أ

ستقرار أسعار الصرف وزبفيض أسعار الفائدة من الضغوط ثابت( وىو ما يًتتب عليو وضع أسس متينة إلو 
 .التضخمية

 

قتصاد وىو جانب العرض يف تفسَتىا للتضخم، أعلية إىل اجلانب احلقيقي من اإل كما تعطي ىذه ادلدرسة
ظلو العرض احلقيقي للسلع واخلدمات تعد من األسباب القوية  ضعفمعدالت النمو االقتصادي و ؤ طاتب نحيث أ

 .يف تفسَت التضخم
 

  وجراءات الحد منوإ  التضخمأثار  المطلب الثالث:
 

يالحظ أن األثار اإلغلابية للتضخم  ايب ومنها ما ىو سليب إال أنولتضخم منها ما ىو إغلىناك عدة أثار ل
د زلدودة وال تتحقق إال إذا كان التضخم يف حدود ونسبة بسيطة معقولة ، أما األثار السلبية فهي متعددة وتزدا

 حدهتا كلما إرتفع معدل التضخم ، لذلك البد من اجراءات للحد منها.
 

 للتضخم واالجتماعية االقتصادية اآلثار :الفرع األول

، حيث أن من  اوز خاصيتة النقديةجتماعية ما يتجاألثار اإلقتصادية واال التضخم كظاىرة لو منإن 
رتفعت األسعار تدىورت قيمة سًا للقيمة وسلزناً ذلا ، فكلما إفقد النقود ألىم وظائفها وىي كوهنا مقيا كرب أثارهأ

، وبُت البائعُت وادلشًتين ، وبُت ادلنتجُت النقود متسببة بذلك يف إضطراب ادلعامالت بُت الدائنُت وادلدينُت 
 وادلستهلكُت فتشيع الفوضي داخل اإلقتصاد فيلجأ الناس إيل بديل من عملتهم احمللية .
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 ثار االقتصادية للتضخماآل -1

 :يلي فيما التضخم عن الناصبة االقتصادية اآلثار أىم تتمثل
 

 للقيم كمخزن لوظيفتها النقود فقدان -

 إضعاف يف ينعكس شلا الشرائية قوهتا من جلزء النقود فقدان إىل األسعار يف ادلستمرة رتفاعاتاإل تؤدي
 على احلافز ضعافا إىل يؤدي والذي، 1للقيمة كمخزن لوظيفتها وفقداهنا الوطنية، العملة بوحدة األفراد ثقة
 ربويل إىل األفراد يتجو قد كما دخار،لال ادليل طلفاضإ مقابل يف لالستهالك ادليل وزيادة األفراد لدى خاراال

 استخدامها أو مستقرة قيمة ذات أجنبية عمالت أو ذىب إىل االستهالك حاجات عن الزائدة النقدية األرصدة
 األرصدة من االستفادة هبدف وذلك الفاخرة، العقارات أو األراضي شراء يف ادلضاربة أو معمرة، سلع قتناءإ يف

 .2التضخم تأثَت بفعل الشرائية قوهتا طلفاضإ قبل حبوزهتم اليت النقدية
 

 مت اليت دلدخراهتم األفراد ستخداما خالل من وذلك السليب، االدخار من حالة إىل التضخم يؤدي كما
 وذلك االستهالك سلع على اإلنفاق يف ستخدامهاإ خالل من األسعار، رتفاعاتإ حدوث قبل سابًقا تكوينها
 أصحاب إقدام يف يتمثل االقتصاد يف تأثَتًا األكثر اجلانب أن على إنفاقهم، مستوى نفس على احملافظة هبدف
 ربويل إىل ستثماراهتمإ من ػلققونو الذي العائد ونقص األسعار، يف ادلتوالية رتفاعاتاال ظل يف األموال رؤوس
 تلك ربقيق يكفل ودبا التضخمية، بالضغوط تأثرا أقل بلدان يف ستثمارىاإ هبدف البالد خارج إىل أمواذلم

 3.مرتفعة  لعوائد ستثماراتاإل

 

 المدفوعات ميزان ختاللإ -

 حيث ادلدفوعات، ميزان على سلًبا التأثَت إىل الوطٍت قتصاداإل يف السنوية التضخم معدالت ارتفاع يؤدي
 يف احمللية للمنتجات التنافسية القدرة من يقلل الذي األمر زلليا، ادلنتجة السلع أسعار رتفاعا إىل التضخم يؤدي

 ادلنتجة السلع أسعار زيادة إن بل فحسب ىذا ليس صادراهتا، حجم يف اطلفاض إىل يؤدي شلا الدولية، األسواق

                                                           
1
 .337 ص ،  1984 ، اإلسكندرية، اجلامعية الثقافة مؤسسة الثانية، الطبعة التضخم، نظرية نبيل، الرويب - 
 .154 ص،  1999،عمان والتوزيع، للنشر وائل دار، االقتصاد علم في أساسية مفاىيمحريب،  عريقات إمساعيل، الرضبن عبد - 2
3

 .338 ص ،بق ذكرهس مرجع نبيل، الرويب  -
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 السلع بأسعار مقارنة أسعارىا طلفاضإل وذلك ادلستوردة السلع على الطلب زيادة إىل يؤدي التضخم، نتيجة زلليا
 قيقرب إىل الصادرات حجم طلفاضا مع الواردات حجم يف الزيادة عن ينجم حبيث، 1زللًيا ادلنتجة ذلا ادلماثلة
 .2ادلدفوعات ميزان يف العجز تفاقم إىل بدوره يؤدي التجاري، ادليزان يف عجز
 

 الوطني قتصاداإل صالح غير في ستثماراتاإل توجيو -

 خالل من وذلك قتصاد،اإل قطاعات كافة يف اإلنتاجية الطاقات توسيع قتصاديةاإل التنمية عملية تستهدف
 ما وعادة ستثماريةا أو ستهالكيةا كانت سواء السلع سلتلف توفَت هبدف اإلنتاجية، للطاقات األمثل ستخداماال

 بغرض وذلك اجملاالت؛ تلك ضلو ستثماراتاال توجيو تستهدف اليت قتصاديةاإل والربامج اخلطط احلكومة تضع
 زيادة أن حيث ذلك، ربقيق دون يقف التضخم أن غَت ستثمارات،اإل تلك إنتاجية معدالت يف زيادة ربقيق

 دلنتجيها، طائلة أرباًحا ربقيق وبالتايل أسعارىا رتفاعا إىل يؤدي الضرورية، ستهالكيةاإل السلع على الكلي الطلب
 واليت ادلال لرأس السريع بالدوران تتمتع اليت اإلنتاجية ادلشروعات يف لالستثمار األموال رؤوس أصحاب يتجو ولذا
 .3مرتفعة أرباحا ربقق

 

 التنمية مشروعات تنفيذ في رتباكاإل من حالة حدوث -

 األموال رؤوس وأصحاب ادلنتجون يتخذىا اليت القرارات على اكبَت  اتأثَت  التضخمية الضغوط سبارس
 اليت ستثماريةاإل ادلشروعات ربديد تستهدف اليت والربامج اخلطط وضع سبيل يف احلكومية السلطات وكذلك
 صعوبة إىل احمللية األسعار مستويات يف رتفاعاتاإل تؤدي حيث جتماعية،واإل االقتصادية التنمية عملية تتطلبها
 واليت مستلزماهتا، أسعار مستويات يف ادلستمر للتغَت انظر  وذلك اإلنتاجية؛ ادلشروعات إنشاء تكاليف ربديد

 تلك لتمويل الالزمة التمويل موارد لتوفَت ستثماريةاإل ادلشروعات تواجهها مالية صعوبات خلق يف تساىم
 .4ادلشروعات

 

 
                                                           

1
 . 346 ، 345 ص صبق ذكره، س مرجع حريب، عريقات إمساعيل، الرضبن عبد . - 
2
 .346 ،345 ص ص ،سبق ذكره مرجع نبيل، الرويب  - 
 .555  ، 554 ،ص ص1980 القاىرة ،، للكتاب العامة ادلصرية اذليئة ،الغالء لمكافحة مقترح برنامج مع ونتائجها أسبابها مصر في التضخم مشكلة ،رمزي زكي - 3
4
 .206 ص ،2002 والتوزيع، للنشر ادلستقبل دار عمان، ،والتطبيق النظرية بين والبنوك النقد وليد، صايف أنس، البكري - 
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 :للتضخم جتماعيةاال اآلثار  -2

 من اجملتمع يف األفراد معيشة مستوى على التأثَت يف احمللية األسعار مستويات يف ادلتوالية رتفاعاتاال تساىم
 :يلي ما خالل

 الطبقات بين التمايز واحتدام الدخول توزيع إعادة -

 حيث قتصاد،اإل يف التضخمية الضغوط نتيجة تأثرًا األكثر ىي شرائحو دبختلف اجملتمع أفراد دخول تعد
 ادلنتجُت فئة سبثل اجملتمع يف قليلة لفئة احلقيقية الدخول زيادة إىل األسعار مستويات يف ادلتوالية رتفاعاتاإل تؤدي

 والتغَتات منتجاهتا على الطلب يف الزيادة عن والناذبة ربققها، اليت الطائلة لألرباح انظر  األموال؛ رؤوس وأصحاب
 .1أسعارىا يف ادلستمرة

 

 اإلداري والفساد الرشوة تفشي -

 عن األجور نظام وعجز  للنقود الشرائية القوة طلفاضإ إىل تؤدي احمللية األسعار مستويات يف رتفاعاتاإل
 اجملتمع يف السلبية الظواىر من العديد بروز يف يتسبب شلا لألسعار، العام ادلستوى يف الزيادة نسبة بنفس الزيادة
 يف االطلفاض دلواجهة الوسيلة ىذه إىل الثابتة الدخول أصحاب بعض يلجأ ما وعادة ،الرشوة ظاىرة تفشي ومنها

 خالل من ذلك ويتم احلقيقية، النقدية دخوذلم مستويات يف االطلفاض تعويض هبدف  احلقيقية دخوذلم مستويات
 خدمات وتقدًن التصرفات ببعض القيام أو مادي، مقابل نظَت ادلشروعة اخلدمات وتقدًن األعمال بعض إصلاز
 .2مادي مقابل على احلصول نظَت مشروعة غَت

 

 إجراءات الحد من التضخم: الفرع الثاني
 

جــراءات يف الـــدول بــاختالف مســبباتو ، كمــا زبتلــف االدلطلــوب ازباذىــا دلواجهــة التضــخم جــراءات ازبتلــف اال    
ادلتقدمــة عنهــا يف الــدول الفقــَتة ، ففــي حالــة التضــخم الناشــئ عــن زيــادة ارتفــاع األســعار بســبب الزيــادة يف الطلــب 

بعـض  على السلع واخلدمات وىو النوع الشائع يف معظم حاالت التضخم ، تعمل الدولـة علـى معاجلـة ذلـك بازبـاذ

                                                           
1
 .582 ص ،بق ذكرهس مرجع رمزي كيز   - 
2
 .582 ص ،نفس ادلرجع السابق  
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ونقديــة لكــبح معــدل ياســات ماليــة رتفــاع معــدل التضــخم مــن خــالل القيــام بتنفيــذ سادلاليــة للحــد مــن إاإلجــراءات 
 . رتفاع يف األسعاراال

 السياسة النقدية  :االولىطريقة ال 

ئتمان ادلصريف ش يف اإلالسياسة النقدية ادلضادة إىل التضخم ىي اليت تقوم على تقليص كمية النقود انكما
 : 1التاليةبواسطة األدوات 

ـ سعر أو معدل الفائدة : تلتزم البنوك التجارية باحلد األعلى لسنة الفائدة اليت ػلدده البنك ادلركزي وىو الوحيد 1
متصاص الكتلة الزائدة من السيولة عن طريق إا السعر يف حالة التضخم حيث يتم الذي لو الصالحية يف تغَت ىذ

 .أو ادلؤسسات إليداع أمواذلم  ألفرادلأسعار الفائدة على الودائع رفع 

أو معدل اخلصم : وىو السعر الذي تتعامل بو البنوك ادلركزية مع التجارية وىو أعلى بقليل من معدالت  ـ  سعر 2
 والذي اخلصم إعادة سعر رفع خالل من وذلك، التجارية ربقيق بعض الربح ادلاديالفائدة حىت تستطيع البنوك 

 للبنوك ئتمانيةاإل القدرة لزيادة الالزمة اإلضافية النقدية السيولة على احلصول تكاليف رتفاعإ إىل بدوره يؤدي
 .ئتماناإل خلق على التجارية البنوك مقدرة من التقليل إىل يؤدي شلا التجارية،

: وىي النسبة اليت البد أن ػلتفظ هبا البنك التجاري من كل وديعة تداع فيو وىي  ـ نسبة االحتياط القانوين 3
، يتم مكافحة التضخم من خالذلا عن على شكل نقود سائلة لدى البنك ادلركزي وال ػلصل مقابلها على فائدة 

 الودائع على القانوين االحتياطي نسبة رفع إىل ادلركزية البنوك تعمد حيث التداول، يف النقد كمية زبفيضطريق 
 .التجارية البنوك لدى

البنوك التجارية  : ويتمثل ذلك يف قيام البنك ادلركزي شراء أو بيع سندات احلكومة من ـ عملية السوق ادلفتوحة 4
تساعد أدوات السياسة النقدية بتحكم يف كمية النقود  حتياطاهتا النقدية لتمكينها من االقًتاضإهبدف الرفع من 

 ادلركزي البنك يقومحيث ، تقليصها يف حالة التضخم تعترب وسيلة ىامة من وسائل التحكم يف التضخمبادلعروضة 
 وإنقاص التجارية للبنوك النقدية االحتياطيات زبفيض هبدف وذلك حبوزتو، اليت والتجارية ادلالية األوراق ببيع

 .ئتماناإل خلق على التجارية البنوك مقدرة من احلد إىل بدورىا تؤدي واليت االقتصاد، يف الدفع وسائل حجم

 

                                                           
1
عمان االردن  ،  دار وائل للطباعة و النشر و التوزيع،الطبعة األوىل ،مفاىيم اساسية في علم اإلقتصاد الكلي ،موسى عريقات ، زلمديبر ح إمساعيل عبد الرضبان 
 .160ـ،156صص ،  1999،
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 وذلك الكمية النقدية السياسة وسائل مع جنب إىل جنًبا النقدية النوعية السياسة أدوات تستخدمكما 
 تتأثر ال حيث النامية، البلدان يف خاصة التضخمية، الضغوط مكافحة يف ذلدفها األخَتة الوسيلة ربقيق عدم عند

 جانب يف خاصة اإلنفاق من مزيًدا تشهد واليت الفائدة أسعار يف التغَتات مع فيها االئتمان على الطلب مرونة
 .1العقارات تشييد يف واالستثمارية ستهالكيةاإل النفقات

 

 السياسة المالية  :الطريقة الثانية

 مكافحة يف النقدية السياسة قصور لتاليف التضخمية الضغوط عالج يف ادلالية السياسة تستخدم 
 وسائل ستخدامإ الضرورة من غلعل شلا ربققها، قد اليت النجاحات من الرغم على دبفردىا، التضخمية الضغوط
 وتتمثل االقتصاد، منها يعاين اليت التضخمية الضغوط على القضاء هبدف جنب إىل جنًبا وادلالية النقدية السياسة

 :2يلي فيما ادلالية السياسة أدوات أىم
 

 الضرائب معدالت يف الزيادة خالل من الطلب حجم يف الزيادة تقييد إىل احلكومة تلجأ: الضرائب  .1
 يعمل شلا األفراد، لدى الزائدة الشرائية القوة امتصاص هبدف وذلك جديدة، ضرائب فرض أو احلالية
 ربقيق وكذا قتصاد،اإل  إىل التوازن وإعادة واخلدمات السلع على الكلي اإلنفاق حجم زبفيض على

 بنوعيها الضرائب ستعمالإ إىل الدولة وتلجأ، الضرائب حصيلة زيادة خالل من مالية لفوائض الدولة
 وأرباح األفراد دخول على الضرائب رفع خالل من ادلباشرة الضرائب وتستخدم ادلباشرة، وغَت ادلباشرة

 قبل من زبضع مل فئات على ضرائب فرض أو اإلعفاءات حجم من التخفيض أو ادلؤسسات
 الكلي، الطلب حجم زبفيض يف االفع أثرا ادلباشرة غَت الضرائب ربدث كما،  الضريبية لالستقطاعات

 .الضرورية غَت واخلدمات السلع على مرتفعة ضرائب فرض خالل من
 

 ميزانية مكونات أىم ستثماريواإل ستهالكياإل بشقية العام اإلنفاق ؽلثل  : العام اإلنفاق سياسة .2
 األجور على اإلنفاق زيادة إىل احلكومية ادلؤسسات يف العمالة حجم تضخم يؤدي حيث الدولة،

 خفض هبدف العام اإلنفاق ضغط خالل من، ويتم احلد من التضخم العامة ادليزانية يف وادلرتبات
 فاضإطل إىل يؤدي العام اإلنفاق خفض ألن وذلك، واخلدمات السلع على الكلي الطلب حجم

                                                           
1
، (2003-1990دور السياسة النقدية و المالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية دراسة حالة الجمهورية اليمنية ) أضبد زلمد صاٌف جالل،   - 

 .63، ص2005/2006مذكرة شهادة ادلاجستَت يف العلوم التسيَت زبصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر، 
2
 . 66،  65ص نفس ادلرجع السابق ، ص  - 
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 تولدىا اليت الدخول مستويات اطلفاض إىل بدوره يؤدي والذي ستثماري،واإل ستهالكياإل اإلنفاق
 شلا االقتصاد، يف واخلدمات السلع على الكلي الطلب مستويات طلفاضإ وبالتايل النفقات تلك

 .األسعار مستويات يف النسيب ستقراراإل ربقيق يف يساىم
 

 عالج يف فعالية ادلالية السياسة أدوات أكثر من العامة القروض سياسة عدت :العامة القروض سياسة .3
 على السياسة ىذه وتقوم التضخمية، الضغوط حدة تفاقم من تعاين اليت ادلتقدمة البلدان يف التضخم

 بغرض احلكومة إىل اخلاص القطاع ووحدات األفراد لدى الزائدة الشرائية القوة ربويل أساس
 الشرائية القوة من جزء سحب إىل السياسة ىذه تؤدي حبيث ،العام اإلنفاق سبويل يف ستخدامهاإ

 على الكلي الطلب حجم زبفيض يف أثره ينعكس والذي ادلصرفية، غَت ادلالية وادلؤسسات األفراد لدى
 السلع على الكلي الطلب حجم يف الزيادة خفض هبدف وذلك واالستثمارية، االستهالكية السلع

 فائض زبفيض على يعمل ودبا احمللي، اإلنتاج جلهاز احلقيقي العرض مقدرة تفوق واليت واخلدمات
 .لألسعار العام ادلستوى يف ستقراراإل وربقيق القومي قتصاداإل إىل التوازن إعادة هبدف الطلب

 

 التضخم على  الصرف رسعثار تغيرات أ: الرابعالمطلب 
 

 القطاع تعكسو ما ضوء على النقدية السياسة أدوات أىم من لألسعار العام وادلستوى الصرف سعر يعترب
 سعر بينها من االقتصادية العوامل من العديد بفعل وينخفض يرتفع التضخم أن حيث واخلارجي، الداخلي
 .التضخم على الصرف سعر تأثَت ومدى بينهما العالقة طبيعة إىل التطرق سنحاول األساس ىذا وعلى الصرف

 

 عالقة سعر الصرف بالتضخمول: الفرع األ

الفضل يف دراسة العالقة بُت معدل التضخم يف بلد ما   Gustav Cassel قتصادي لقد كان لإل
أسعار الصرف بُت عملتُت  وبُت سعر صرف عملتو و ذلك فيما يعرف بنظرية القدرة الشرائية و اليت تظهر بأن

مستوى األسعار فيها، ومع إفًتاض حرية التبادل بُت ىاتُت  لتعكس التغَتات يفستمرار أو تستجيب تتغَت بإ
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الدولتُت وإنعدام تكاليف الصفقات يستمر التعديل يف مستوى األسعار اىل حد تتساوى أسعار السلع واخلدمات 
 .1و األصول ادلالية بُت الدولتُت وىذا ما مسي بقانون السعر الوحيد

 

تضخم الذي يكون مستمرا ودائما بسعر الصرف، ونقول أن نسبة تغَت سعر على وجو عام يرتبط ال 
وبناء على ىذه العالقة ، 2صرف عملة ما مقابل أخرى يكون مساويا إىل نسبة التغَت يف التضخم يف كال البلدين

القدرة  فإن نسبة تغَت سعر صرف الدوالر إىل األورو يكون مساويا إىل التغَت يف معدالت التضخم، وحسب نظرية
ار يف ادلدى الطويل، وىناك من ( فإن سعر الصرف مرتبط بقوة بادلستوى العام لألسع PPAالشرائية )

عرف يٌ قتصاديُت من ربط بُت ادلستوى العام لألسعار والكتلة النقدية أو معدل زيادهتا، وبواسطة ىذه األخَتة اإل
سعار مرتبط بسعر الصرف، ويكون تأثَت الكتلة التضخم على أنو ىو ما أوحى بأن الكتلة النقدية ومستوى األ

 .النقدية قوي على سعر الصرف سواء على ادلستوى احمللي أو الدويل وىذا يف ادلدى البعيد

 

 التضخم قتصاديةاإل العوامل ىذه أشد ومن متعددة، قتصاديةوإ سياسية بعوامل الصرف أسعار وتتأثر
 السوق يف الوطنية للعملة الصرف سعر يف أثرعلا يعكسان اللذان السوق، يف السائدة الفائدة أسعار ومعدالت

 طلفاضإ إىل الوطنية قتصادياتيف اإل التضخم معدل رتفاعإ الوطٍت، حيث  يؤدي الرمسي الصرف لسعر ادلوازية
 من الوحدات عدد زيادة إىل يؤدي الصرف شلا سعر يتأثر وبذلك األخرى، العمالت ذباه العملة الوطنية قيمة

3اذل أجنبية مقابلة عملة من واحدة بوحدة تبادذلا يتم الوطنية اليت العملة
. 

 

فحسب  ادلرن نظام من التضخم مكافحة يف األفضل تقليديا الثابت الصرف سعر نظام يعترب
Caramazza  وAziz  البلدان يف ستقراراإ رثوأك ضعفا أكثر بانتظام كان التضخم أن إىلأشارت الدراسات 

 تراجعت قد األداء يف ختالفاإل ىذا أن إىل اإلشارة مع العائمة، باألنظمة مقارنة ،الثابت الصرف سعر تتبٌت اليت
 .4التسعينات سنوات بداية منذ أعليتو

 

                                                           
1
 - Teulié, J., Topsacalian, P., Finance, 2è ed., Vuibert, 1997, PP.577- 578. 

2 -Paul R.Krugman, Maurice obstfeld, économie internationale, 3 éditions de bœck université, 2001, p452. 
3
 .3ص ، 2012 أكتوبر الكويت، ، 3 العدد إضاءات، رللة  ، ادلصرفية الدراسات ، معهداالقتصادي التضخمون اسم، بد  - 

4
 - Caramazza F, Aziz J, Fixed or flexible? : Getting the exchange rate right in the 1990’s, IMF Economic Issues, n°13, 

1998, p.13. 
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 التنافسية القدرة زيادة إىل باإلضافة التضخم، مستوى طلفاضا إىل يؤدي الصرف سعر ربسن إن 
 ترشيد من التضخم مستويات على تأثَت ذلا القصَت ادلدى يف ستَتاد،اإل تكاليف طلفاضا أن كما للمؤسسات،

 ما ىوو  ادلنتجات، جودة رفع إىل يؤدي ىذاو  إنتاجية، عوائد على احلصول وبالتايل القصَت ادلدى يف اإلنتاج أداة
 .1قويةال للعملة الفاضلة باحللقة رةىالظا ذهى على ويطلق قتصاد،اال تنافسية منػلسن 

 

 آثار سعر الصرف على التضخمالثاني:  الفرع
 

 تقلبات عن يعرب وىو ادلسننة، بتأثَت عليو يطلق تأثَت والتضخم الصرف سعر بُت العالقة عن ينتج 
 تصاعدي، اهإذب ويف ادلشًتكة الدول يف تظامناب رتفاعاال تدفع اليت األسعار مستويات رتفاعاب الصرف أسعار
 قيمة يف فاضطلا أي فإن متقلب لبلدين عملتُت بُت الصرف سعر أن فًتاضا عند  يلي كما التأثَت ىذا ويعمل
 ذلك رغم البداية، يف احمللية لألسعار ادلتوسط ادلستوى ينخفض كذلك للواردات، احمللية األسعار تزداد العملة
 قيمة ترتفع عندما ربدث اليت اإلنتاج تكاليف يف طلفاضإ ىناك يكون ولذا أجورىم، زبفيض احمللُت العمال يرفض
 .2احمللية العملة قيمة ترتفع عندما ربدث اليت نتاجاال تكاليف يف طلفاضاتاال تعادل ال احمللية العملة

 

 ادلستوردة السلع أسعار تغَت خالل من التضخم على مباشر بشكل يؤثر العملة صرف سعر يف التغَت نإ
 تلك نتيجة االقتصادي النشاط يف التغَتات خالل من مباشر غَت وبشكل احمللية، بالعملة وادلقيمة ادلصدرة أو

 قتصادياإل طوره والذي (  distribution chain ) السلسلة توزيع ذج ظلو ج النماذ  ىذه ومن التعديالت،
 قتصاديةإ متغَتات ثَتأت قياس خالل من الصرف سعر انتقال أثر ربديد يف يتم إذ  McCarthy ياألمريك

 .3هبا ادلتاجر السلع هبا سبر ايل ادلختلفة والتوزيع التسعَت مراحل خالل احمللية األسعار مؤشرات على كلية
 

  أسعار لتقلبات نتيجة ستقراراا يعرف ال التجاري ادليزان يف التوازن أن احلر التعوًن نظرية تعتربكما 
 سعر يف طلفاضا إىل وبالتايل الصرف أسعار يف التقلبات إىل التضخم معدل يف الزيادة تؤدي حيث لصرفا

                                                           
1
  .131 ص ،مرجع سبق ذكره قدي، اجمليد عبد - 
2
، مذكرة ماسًت يف العلوم االقتصادية، زبصص 2015-1990تدىور قيمة الدينار على معدالت التضخم في الجزائر للفترة أثر زلمد معمري، وأخرون،  - 

 10، ص2016/2017إقتصاد عمومي وتسيَت ادلؤسسات، جامعة الشهيد ضبو خلضر، الودي 
3
، رللة أداء 2014-1990الجزائر دراسة تطبيقية للفترة إختبار عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدالت التضخم في أضبد سالمي،  - 

 .29،  ص 07/2015ادلؤسسات اجلزائرية، العدد
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 دخاراإل معدالت يف التأثَت  يف تتمثل لو قتصاديةاإل اآلثار فإن ذلك حدوث حالة ويف احلقيقي، الفائدة الصرف
 يف تكون لن الصادرات فإن احلالة ىذه يف، األجنبية ستثماراتاإل السيما سلبية تصبح اليت ستثماراإل و

 زيادة أن ذلك من ويتضح، التضخم معدل يف التحكم الضروري من الصادرات ولزيادة ادلمكنةهتا مستوايا
 أو التجاري ادليزان يف العجز طلفاضاو  التجاري ادليزان تدىور وبالتايل الصادرات ضعافا إىل تؤدي التضخم
 يف ػلسن أن يفًتض الذي الصرف لسعر التلقائي طلفاضاال عن ينتج الشرائية القوة تعادل نظرية حسب تعديلو
 .التنافسية القدرة

 

 الصرف سعر) ادلتغَتين بُت تأثَت عالقة وجود عن الصرف وسعر للتضخم ادلفرغة احللقة تعربحيث 
 التضخم عن حدوثو يف عامال الصرف سعر يكون حيث التضخمية احلالة عن التعبَت وؽلكن،  م(والتضخ

 احمللي ادلعدل من أعلى البلد ىذا يف معدلو يكون عندما التجاري، الشريك البلد يف نتقالوا يتم الذي ادلستورد،
 وتتمثل الصرف، سعر خالل من التضخمية القوى عربىا ينتقل اليت قنوات سبثل سلتلفة آليات عرب وىذا للتضخم

 .1يالتجار  ادليزان  يف القنوات ىذه أىم
 

سعر  ستخدامالذي حاول ا 1993سنة   Edwardsقتصادي و حسب الدراسة اليت قام هبا اإل 
دولة نامية  52ستعمل عينة مكونة من لى األداء التضخمي لإلقتصاد حيث االصرف دلعرفة ىل لو تأثَت ع

صرف للصندوق النقد الدويل وتوصل كما استعمل ترتيبات نظم ال( 1989-1980دبعطيات احصائية بُت ) 
أخرى حسب االقتصاديُت  ىل أن مستويات التضخم منخفضة يف الدول اليت تتبٌت نظم صرف ثابتة، من جهةإ

rienhart et rogoff   وlevy et stureneger   صندوق النقد وبإستعمال ترتيبات   2002سنة
كن مرفوقة بأعلى ستنتاج أن نظم الصرف ادلرنة تقتصادي دلختلف أنظمة الصرف ومت إثبات األداء اإلالدويل إل

 .2ن أنظمة الصرف الوسيطية ىي أقل كفاءةمعدالت للتضخم وأ
 

 احمللية األسعار يف ارتفاعيؤدي  العملة قيمة تخفيض، فالتضخم علىزبفيض العملة   أثرأما فيما ؼلص 
 قيمة زبفيض عن الناصبة التنافسية ادلكاسب بعض يفقد وبالتايل معاكسة، بطريقة ادلدفوعات ميزان على يؤثر شلا

                                                           
1
 . 11.  10، مرجع سبق ذكره، ص ص زلمد معمري، وأخرون - 
2
 .192بنُت بغداد، مرجع سبق ذكره، ص  - 



 ستقرار اإلقتصاديالفصل الثاني : عالقة تغيرات سعر الصرف بمؤشرات اال
 

 

 
116 

 إزالة إىل يؤدي أن ؽلكن التضخم فانتشار ، ذا االطلفاضذل التضخمية اآلثار ربتوي أن السلطات فعلى العملة،
 جهازىا مرونة بعدم تتسم صلدىا النامية الدول أوضاع إىل وبالنظر العملة، قيمة زبفيض عن الناصبة ادلكاسب صبيع

حيث  بالعجز، التمويل كسياسة التضخمية الضغوط وطأة ربت تتخبط ذبعلها لسياسات وتطبيقها اإلنتاجي
 خاصة السلع من ادلصدرة الكمية زيادة دون األسعار ارتفاع إىل النامية الدول صادرات على الطلب زيادة يؤدي
 العملة يف الثقة فقدان إىل يؤدي قد بل ادلدفوعات ميزان وضعية من ػلسن لن العملة تخفيضف األولية، ادلواد

 العملة لقيمة مضاعف تدىور إىل يؤدي شلا احمللية العملة مقابل األجنبية العملة على الطلب زيادة وبالتايل احمللية،
 .1التضخمية الضغوط يزيد شلا احمللية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
، مذكرة ماسًت يف العلوم اإلقتصادية ، زبصص بنوك مالية وتسيَت -دراسة قياسية على الجزائر –أثر تغيرات سعر الصرف على التضخم علو مسعودة،  مرزوق يوسف،  - 

 .71، ص 2015/2016ادلخاطر، جامعة الدكور طاىر موالي   سعيدة، 
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  نة العامةز : تغيرات سعر الصرف على المواالرابعالمبحث 
 

 ورلاالت الدولة علها تعتمد اليت ادلوارد سلتلف تبُت فهي الدولة، دلالية العاكسة ادلرآة العامة نةادلواز  سبثل
 الدولة، دور بتطور وثيقا رتباطاارتبط ا  العامة ةزانو ادل مفهوم، فالعامة احلاجة ربقيق سبيل يف ادلوارد ىذه إنفاق
 التوازن ربقيق ىلإ متدا ظلاإ و ادلايل التوازن ربقيق يف منحصرا يعد مل الذي دورىا تطور إىل أدى ما وىذا

 اإلجتماعي.و  قتصادياإل

 

 المطلب األول: مفهوم الموازنة العامة 
 

 االستقرار على واحلفاظ ، للدولة ادلايل ادلستوى عرض يف بالغة جد أعلية العامة و ادليزانيةأ ةزناو للم إن
 .هبا كبَت بشكل الدول إىتمام إىل أدى اشل ذلا، واالقتصادي ادلايل

 

 تعريف الموازنة العامة  :الفرع األول

ادلوازنة  مفهوم أن كماو التشريعات   القوانُت الكتاب و وتعدد باختالف العامة ادلوازنة تعاريف تعددت
اىيمها ىل مفوقبل التطرق إ ،ومستجداهتا وتوجهاهتا الدولة دور حسب ليتغَت ادلرونة من كبَت قدرعرف  العامة

 ق بُت ادلوازنة و ادليزانية.شارة اىل الفر د من اإلالب
 

 الذي الكيس وىى (Budget ) سمإ عليها طلقي واإلصلليزية الفرنسية اللغة يف العامة ادلوازنة لمةك 
 تعٍت وادليزانية، فادليزانية ادلوازنة مصطلحي بُت قفر  وىناك، ويصرف منها لينفق األموال بو اخلازن يضع

(Balance Sheet  )فتعٍت ادلوازنة أما (Budget) و يتمثل فيما  ادلصطلحُت بُت الفرقتوضيح  يتم  ولذلك
 :1يلي

                                                           
1
 .239، صمرجع سبق ذكره،  ، امساعيل عثمان ىيواو  يي باداوة خدر عثمان سردار  - 
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 ادلايل ادلركز يضاحإ اىل ادليزانية هتدف حُت يف والرقابة، التخطيط ربقيق ىو ادلوازنة من اذلدف نإ 
 ؛للتخطيط داةأ ادلوازنة تكون وهبذا للمنشاة،

 على ادليزانية ربتوي حُت يف فعال، العمليات ربدث نأ قبل مقدما زلددة تقديرية رقامأ على ادلوازنة ربتوى 
احلساب  مفهوم اىل قربأ ادليزانية نبأ القول ؽلكن ىذا خالل ومن فعال، حدثت عمليات عن ةفعلي رقامأ

 ؛ادلوازنات ال للمؤسسات ادلايل ادلركز سبثل اليت ىي ادليزانية نأ يعٌت وىذا، والعمومية اخلتامي

 مضت مدة عن زلدد ريخات يف تعد ادليزانية نأ حُت يف مقبلة، زلددةمدة  عن ادلوازنة تعد. 
 

 يلي: نذكر ما للموازنة العامة و من بُت التعاريف

 واإلنفاق التمويل مصادر من دبعلومات مقرونة زلددة زمنية لفًتة واألىداف النشاطات على ربتوي وثيقة" -
 .1ادلرسومة األىداف إىل الوصول وكيفية

أىدافها "بيان تقديري سنوي مفصل ومعتمد ػلدد اإليرادات و النفقات ايل تقوم هبا ىيئة عامة لتحقيق  -
 .2اليت تسعى إليها" السياسية و االجتماعية  واإلقتصادية

 .3" توقع و إجازة للنفقات و اإليرادات العامة عن مدة مستقبلية غالبا ما تكون سنة" -

 العامة ادلوازنة ترتبط، و للمستقبل جيد تنبؤ على تعتمد اليت اجليدة وادلوازنة ادلستقبلي التخطيط ىي -
   .4العامة والنفقات باإليرادات

 السلطة من إلجازة زبضع مقبلة مدة عن الدولة وإيرادات لنفقات توقعية نظرة"ادلوازنة العامة عبارة عن -
 أو اإلقرار والثاين التوقع األول : أساسيُت عنصرين تتضمن ادليزانية أن يتضح التعريف ىذا ومن ادلختصة،

 .5 االجازة

أما عن النظرة احلديثة دلفهوم ادلوازنة العامة فيعتربىا أحسن أداة إلزباذ القرارات احلكومية فهي من  -
القرارات اليت سبثل يف رلموعها السياسة ادلالية للدولة تلعب فيها العوامل ادلختلفة دورا رئيسيا، و بالتايل 

                                                           
 .24 ص ، 2004،مصر والتوزيع، للنشر الفجر دار األوىل، الطبعة  ،"الحديثة واالتجاىات والمراحل والقواعد المفاىيم-للدولة العامة الموازنة أساسيات" لعمارة، صبال - 1
 .161، ص 1990، عمان، مؤسسة زىراء  ،، الطبعة الثانية االدارة المالية العامة بين النظرية و التطبيقنائل عبد احلافظ العواملة،  - 2
 .131، ص1998، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، مقدمة في االقتصاد العامعادل اضبد حشيش ، ومصطفى رشدي شيحة،   - 3

4  - Klay William Earle ,Vonasek  Joseph A ,Consensus Forecasting For Budgeting In Theory and Practice,  Public Administration and 

Public Policy , 2008, p 379. 
 .327 ص ، 2008 لبنان، احلقوقية، احلليب منشورات األوىل، الطبعة ،"العامة الميزانية العامة، اإليرادات العامة، النفقات -العامة المالية أساسيات" ناشد، عديل سوزي - 5
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عداد ادلوازنة وربقق فنية فقط فبالرغم من أعليتها يف إجراءات وأساليب إدارية و ليست رلرد افادلوازنة 
 .1أىدافها فهي وسيلة رئيسية من وسائل تنفيذ السياسة العامة للدولة

 العامة النفقات حسابات ربمل بذلك وىي الدولة دلالية ادلخصص ادلايل الغالف ىي الدولة ميزانية -
 يرخص بيان وىي بالدولة، اخلاصة نفاقاال ورخص الضرائب سلتلف تسجل أي ،العامة واإليرادات

 .2ية"االقتصاد السياسة أدوات من أداة تعترب كما ادلالية،  قانون يف رحويط مسبقا ويناقش

كما أن ادليزانية العامة من ناحية الكفاءة االقتصادية أداة تسعى لتحقيق أكرب إنتاجية شلكنة بإستعمال  -
حقيق التوزيع العادل للدخل الوطٍت، ة اإلجتماعية تعترب أداة فعالة لتاحملدودة، أما من حيث العدالادلوارد 

أما من ناحية  النمو فادلوازنة العامة تعد وسيلة إلستثمار األموال على أفضل وجو ػلقق التنمية 
 .3اإلقتصادية، كما تعترب من منظور زبطيطي خطة مالية قصَتة األجل

دلوازنة العامة إعدادىا تنفيذىا فقد وضع لو قانون شامل يوضح مراحل ا شرع اجلزائريادل أما حسب -
ادلتعلق بقوانُت ادلالية بأهنا تتشكل من اإليرادات  17-84من القانون  06وقد عرفتها ادلادة ، مراقبتهاو 

، أما ادلادة 4ادلعمول هبا والنفقات النهائية للدولة احملددة سنويا وادلوزعة وفق األحكام التشريعية والتنظيمية
فإن ادليزانية العامة ىي الوثيقة اليت تقدر للسنة ادلدنية رلموع اإليرادات   21-90من القانون  03

والنفقات اخلاصة بالتسيَت و االستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأمسال ترخص 
 .5هبا

 من إقتصادياهتا توجيو إىل تسعى اليت لالدو  يف االقتصادية ناحيةال من للدولة العامة ادلوازنة أعلية تزداد
 يتم و ،ةاحلكوم التخطيط أدوات من أساسية أداة حينئذ ادلوازنة تعدو إذ االنفاق و االستثمار زبطيط لخال

 سلتلف على توزيعها و العامة االستثمارات حجم ربديد يتم ثحبي للدولة القومية باخلطة ةحواض بصورة ربطها
 .6اخلطة ىذه واقع من ادلوازنة لفص و أبواب

 

                                                           
1
 .111ص ، 2001نوفمرب، ، العدد األول، جامعة زلمد خيضر بسكرة، االنسانية، رللة العلوم تطور فكرة و مفهوم الموازنة العامة للدولةصبال لعمارة،  - 

2  - Maurice Baslé, " le budget de l’état", 6éme Editions, Edition la découverte, Paris, Edition 1976, P54. 
3
 .82نائل عبد احلافظ العواملة، مرجع سبق ذكره، ص  - 
 ، ادلتعلق بقانون ادلالية . 1984  يةلجوي 07، ادلؤرخ يف  17-84من القانون رقم  06اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، ادلادة  - 4
  ، ادلتعلق باحملاسبة العمومية. 1990أوت  15، ادلؤرخ يف  21-90من القانون رقم  03اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، ادلادة  - 5
6
، 2،  مذكرة ماجستَت يف العلوم اإلقتصاديةـ، زبصص اقتصاد دويل، جامعة وىرانالسياسة المالية كأداة لتحقيق التوازن االقتصادي دراسة حالة الجزائر منصور شريفة، - 

 .98، ص2015-2016
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 للدولة العامة الموازنة مكوناتالفرع الثاني: 
 

 وادلرتبات؛ عتمادات األجورإ يضم الذي العامة النفقات جانب جانبُت، تشمل للدولة العامة ادلوازنة إن
 اإليرادات وجانب، الرأمسالية التحويالت و ستخدامات الرأمساليةاإل عتماداتإ وكذا والتحويالت، اجلارية النفقات

 الرأمسالية اإليرادات وكذا ادلختلفة، والرسوم الضرائب من احلصيلة على يف أساسها تعتمد اليت للدولة؛ العامة
 من ولكل أجنبية، دول ادلستحقة على القروض أقساط من واحملصل االئتمانية، والتسهيالت األجنبية كالقروض

 عجزا. أو فائضا كان سواء للدولة العامة ادلوازنة جانيب
 

شباع حاجة عامة، أو إستعمال مال موجو ىي إستعمال مبلغ مايل يهدف إىل ا النفقات العامة -1
 الدولة خزانة من ؼلرج النقود من مبلغ"كما تعرف بأهنا   ،1لنشاطات ذات منفعة عامة طبقا إلجازة ادليزانية

 2شباع حاجة عامة"ومؤسساهتا ووزاراهتا ادلختلفة إل دارتاىا وىيئاهتاا بواسطة
 

 من ادلختلفة ادلصادر من الدولة عليها ربصل اليت الدخول رلموعة:تعرف على أهنا  يرادات العامةاإل -2
 :نواع التاليةكما ؽلكن أن صلد األ، 3جتماعياإل و اإلقتصادي التوازن وربقيق تغطية  نفقاهتا العامة أجل

 احمللية العامة إلحدى اذليئات أو الدولة إىل جربا الفرد يدفعها نقدية فريضة عن عبارة ىي":الضرائب: -
 ."4الضريبة دفع مقابل نفع خاص عليو يعود نأ دون العامة واألعباء التكاليف ربمل يف منو ائيةنه بصفة

 

 بعض يدفعو مبلغ عن عبارة وىو الدولة، إيرادات مصادر من مصدر العام الثمن يعترباالشبان العامة :  -
 دبنفعة األفراد على تعود عامة خدمة) احلكومة تقدمها اليت العامة اخلدمات ببعض نتفاعهمإ مقابل األفراد
 .5الكهرباء، ادلاء الربيد، خدمات ذلك أمثلة ومن ،(خاصة

 

ومنتظمة،  دورية تكون تكاد بصفة الدولة خزانة تدخل اليت العامة اإليرادات من الرسوم تعتربالرسوم:  -
 من مبلغ عن عبارة ىو العامة، فالرسم ادلنافع وربقيق ادلايل النشاط سبويل يف حصيلتها تستخدم واليت

                                                           
1
 .112، ص2011دارية، العدد التاسع، جوان ، رللة أحباث إقتصادية وإقتصادي عبر سياستها الماليةألية تدخل الدولة في النشاط اإلونادي رشيد،  - 
2
 .381، ص1999، دار الصفا للنشر و التوزيع، عمان، مبادئ المالية العامةحامد عبد اجمليد درزان،  - 
3
 .139، ص2003اجلزائر،  اجلامعية، ادلطبوعات ديوان ،العامة إقتصاديات الماليةزلرزي،  عباس زلمد - 
4
 .9، مرجع سبق ذكره، ص زلمد خالد ادلهايٍت - 
5
 .13، ص  مرجع سبق ذكرهميهوب مسعود،  - 
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 إىل لو خاص نفع عليها يًتتب لو تؤديها معينة خبدمة نتفاعوإ مقابل الدولة إىل جربا الفرد يدفعو النقود
 1.عام نفع جانب

 التمويل كان إذا خصوصا التمويل، مصادر العامة كإحدى القروض إىل الدولة تلجأ القروض العامة:  -
 زللية مصادر إىل الدولة تلجأ أن ؽلكن الصددالتجهيز ويف ىذا  نفقات) يتعلق باإلنفاق اإلستثماري

عن  النظر بغض للدولة السياسية احلدود داخل للمقيمُت ومؤسسات أفراد من( داخلية قروض)
 .2 جنسياهتم

 دلا العامة النفقات سبويل وسائل من كوسيلة النقدي اإلصدار إىل احلكوماتصدار النقدي:  تلجأ اإل -
 اليت السيادة سلطة من ذلا ما إىل ذلك يف الدولة وتستند ذلك، تغطية على العادية اإليرادات تعجز

 .3الديون إبراء قوة وإعطائها النقدية األوراق إلصدار احلق تعطيها

 

    العامة والموازنة الصرف رسع بين العالقة :الثانيالمطلب 
 

 العملة قيمة اطلفاض او ارتفاع بُت العالقة ربليل خالل من العامة وادلوازنة الصرف أسعار بُت العالقة تأيت
 .للدولة العامة ادلوازنة على تداعيات صبلة من ىذا على ًتتبي وما

 

     الصرف رسع نخفاضإ حالة فيالفرع األول: 

 صلد الغذائية السلع رلال اخلارجي  ففي العامل مسالية  معو الرأ اجلارية ادلعامالتيؤثر سعر الصرف على 
 احلد ىلإ يؤدى الصرف سعر طلفاضإ ن، فإالسلع ذلذه والتصدير ستَتاداإلحركة  علىيكون  داةاأل ىذه تأثَت نأ

 ويتحول احمللية، بالعملة أسعارىا رتفاعإل الغذائية السلع من الكميات ادلستوردة طلفاضإ مث ومن الواردات من
 عليها، احمللي الطلب طلفاضوإ أسعارىا زيادة ىلإ يؤدى ما وىو زلليا ادلنتجة الغذائية السلع ىلإ معظمو يف الطلب
 احلقيقية القيمة تدىور ىلإ يؤدى ضلو على لألسعار العام ادلستوى اعرتفإ ىلإ احملليالصرف  سعر طلفاضإ ويؤدى

 يتعلق فيما ماأ، والتشغيل القومي الناتج مستوى طلفاضوإ النقود على الطلب زيادة ىلإيدفع  شلا ،النقدية رصدةلأل

                                                           
1
 .9، مرجع سبق ذكره، ص زلمد خالد ادلهايٍت - 
2
 .14، مرجع سبق ذكره، صميهوب مسعود - 
3
 .267ص ، 2002 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار العامة، المالية مبادئحامد عبد اجمليد دراز، ،  ابراىيم مسَت - 
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 عليو يًتتب احمللي الصرف سعر طلفاضإ  نفإ  ادلستوردة وادلدخالت التواآل مساليةالرأ ادلعدات من بالواردات
 ذلذه ادلاسة للحاجة ونظرا  ادلستوردة التواأل اخلامات اليت تستخدم ادلنتجات من كثَت نتاجإ نفقات رتفاعإ

 عدم ىلإو  نتاجيةاإل طاقتها حجم زبفيض ىلإ ةياحملل ادلشروعات تضطر فقد ايزلل نتاجهاإ وتعذر ادلدخالت،
رتفاع إ بسبب للدولة العامة ادلوازنة كاىل إثقال ىو احلالة لتلك األثر أن حيث ستثمارياإل نفاقاإل يف التوسع

القروض  عبء زيادة وكذلك قتصادي،اإل للتكييف جتماعيةاإل التكاليف ربمل إىل الدولة ضطرت شلا األسعار،
 إضافية أعباء للدولة العامة ادلوازنة تتحمل حيث عجزىا، ىلإ ويؤدي العامة ادلوازنة على ينعكس وىذا اخلارجية
 زبفيض عند احمللية بالعملة مقومة القروض تلك خدمات قيمة وتزداد احمللية، بالعملة تقوؽلها عند األجنبية للقروض

 عند  فواتَتىا لدفع االقًتاض عليها لزاما يكون ادلوازنة، يف عجزا احلكومة تواجو وعندما ،األخَتة ىذه قيمة
 على ئبالضرا حصيلة اطلفاض وبالتايل الصادرات وقيمة األسعار ارتفاع اىل يؤدي ىذا فان الصرف سعر اطلفاض

 يف عجز  اطلفاض مث العامة ادلوازنة عن العبء اطلفاض وبالتايل ادلستوردات على النفقات اطلفاض و الصادرات
 .1العامة ادلوازنة

 

     الصرف أسعار رتفاعإ حالة في الفرع الثاني:
 

 ارتفاع بسبب اخلدمات و للسلع الطلب الكلي على تؤثر حالة خلق ىلإ يؤدي الصرف أسعار رتفاعإ
 الصادرات على الضرائب نسبة اطلفاض اىل يؤدي شلا ادلستوردة السلع على الطلب زيادة ادلقابل ويف زللياً، أسعارىا

 اآلثار تلك تتوقف ومل .ادلستوردات على النفقات زيادة نفسو الوقت ويف العامة، ادلوازنة يف االيرادات اطلفاض مث
 جاذبية اكثر الواردات أسعار وذبعل  زلليا ادلنتجة واخلدمات للسلع التنافسية قدرةال اىل سبتد بل احلد ىذا اىل

 .للمقيمُت بالنسبة
 

 الصرف سعر رتفاعإ بُت عالقة ىناك أن يالحظ العامة ادلوازنة على وتأثَته الصرف سعر رتفاعال بالنسبةف
 وبالتايل الصادرات، وقيمة األسعار طلفاضا اىل ذلك يؤدي الصرف سعر يرتفع عندما أي العامة ادلوازنة وعجز

 وبالتايل ادلستوردات على النفقات وزيادة ستَتاداتاال قيمة رتفاعا و الصادرات على الضرائب حصيلة طلفاضإ
 2. العامة ادلوازنة يف العجز زديادا مث العامة ادلوازنة كاىل ثقالا

                                                           
1
 .240مرجع سبق ذكره، ص ،  امساعيل عثمان ىيوا،  يي باداوة خدر عثمان سردار - 
2

 .241ادلرجع السابق ؛ ص  نفس -
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 المطلب الثالث: أثر تغيرات سعر الصرف على الموازنة العامة
 

 للدولة العامة ادلوازنة اخلارجي فوضعية العجز إىل تلقائيا العامة(  يؤديالداخلي ) عجز ادلوازنة  العجزإن 
أكثر  العملة قيمة زبفيض سياسة كانت لذلك )ادلدفوعات  ميزان(التجاري  ميزاهنا وضعية على تنعكس

للدخول الدويل  فهو يوصي استكمال تدابَت ادليزانية وبدائل الواردات بالنسبة  النقد ادلطبقة لصندوق السياسات
 ىو ارتفاع أخرى إجراءات من رافقها ما مع العملة صرف سعر تغيَت إجراءات كانت واالجور يف الداخل  وبذلك

 االستَتاد كمية من ربد أن باألساس، دون احملدودة الدخول أصحاب معاناة إىل أدت بصورة احمللية األسعار
 وىذا االقتصاد يف الداخلية األسعار ىيكل ىعل ذلك عام، وانعكس بشكل ادلستوردة السلع مرونة ضعف بسبب

  ،)التجاري ادليزان(  اخلارجي التوازن على تنعكس واليت )الداخلي التوازن (للدولة العامة وضعية ادلوازنة على يؤثر
 ادلختلفة. بنودىا على تأثَته خالل من للدولة العامة ادلوازنة وضعية على يؤثر الصرف سعر فإن وعليو

 

 أثر تغير سعر الصرف على النفقات العامة :  الفرع األول
 

 يف لألسعار العام ادلستوى على تأثَتىا خالل من األجور احمللية على تأثَتاهتا الصرف سعر سياسة سبارس
 من عنو ينتج وما لألسعار ادلستوى العام ارتفاع فإن اجلارية العامة النفقات بنود أىم تشكل األجورف الدولة،
 بادلطالبة واألجور ادلرتبات بأصحاب يدفع أن شأنو من سعر الصرف تغيَت عن ادلًتتبة احلقيقية الدخول يف اطلفاض

 السنوات يف خاصة دبوجات تضخمية، يقًتن ما غالبا النقد قيمة يف التخفيض إجراء أن أجورىم، حيث بزيادة
 وادلرتبطة األخرى؛ اجلارية النفقات عن أما ،االرتفاع إىل األجور اذباه مث ومن التخفيض، عملية تلي اليت األوىل
 زبفيض سياسة فإن بنشاطها، القيام من سبكنها اليت واخلدمية السلعية ادلستلزمات صبيع على الدولة بإنفاق أساسا

 تزداد، فاجملال ىذا اخلارجي يف العامل على الدولة اعتماد ازداد كلما النفقات ىذه على تأثَتىا سبارس قيمة العملة
 سياسة أثار النهائي إن االستهالك يف أو احمللية ادلنتجات األجنيب يف ادلكون ازداد كلما للدولة العامة النفقات
 ادلوازنة عتمادإو  االقتصادي، النشاط يف إدارة الدولة تدخل درجة ازدادت كلما حدة تزداد العملة قيمة زبفيض
 ازدادت كلما أنو ويالحظ النامية، البالد حالة يف الغالبة وىي الصفة اجتماعية، أىداف لتحقيق كأداة العامة

اجلارية  النفقات ازدادت الوظائف ىذه لتأدية مستوردة مستلزمات على االعتماد معها وازداد الدولة؛ وظائف
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 نشاط وحصر العام ترشيد اإلنفاق إىل يدعو الذي األمر طلفاض،اإل ذباه العملة صرف سعر تغيَت بعد العامة
 1.أقل بنفقات و عالية أداءىا بكفاءة من تتمكن حىت هبا؛ اخلاصة رلاالهتا يف الدولة

 

 لسياسة احمللية التضخمية الضغوط خالل من  اجلارية التحويالت على الصرف سعر تغيَت أثر أما عن 
 السلع بأعباء للدولة العامة كاىل ادلوازنة إثقال ىو  السياسة لتلك ادلنطقي األثر أن يالحظ العملة قيمة زبفيض

 ادلعاشات أو االجتماعي الضمان تعويضات زيادة وكذا يف  أسعارىا، ارتفاعا عرفت واليت ادلستوردة، األساسية
 .2ديااالقتص للتكييف االجتماعية التكاليف من جزء ربمل إىل اضطرار الدولة نتيجة

على  التخفيض اثر يتوقف الصرف، سعر على تطرأ اليت بالتغَتات وعالقتها بالنسبة النفقات الرأمسالية 
 أثر فال التخفيض حدثت قبل فإن بعده، أم التخفيض قبل سبت ىل النفقة، حدوث توقيت على ادلصروفات ىذه
 عرضة أقل تكون مث ومن دورية، بصفة وال تتكرر السنة خالل مرة ربدث ادلصروفات ىذه أن اعتبار على يذكر

 .3العملة قيمة يف ربدث اليت للتغَتات

 

 يراداتأثر سعر الصرف على اإلالفرع الثاني: 
 

 وكذا دبختلف أنواعها، والرسوم الضرائب يف شلثلة اجلباية من الدولة إيرادات تشمل واليت  اإليرادات اجلارية
 اإليرادات من ىناك وغَتىا وجدت إن واألوراق ادلالية اجلاري النشاط وإيرادات اخلدمية، اجلارية العامة اإليرادات

 لإليرادات بالنسبة منها أكثر الصرف سعر سياسة دبفعول تتأثر اخلارجية واليت بادلعامالت ادلباشرة العالقة ذات
 على قدرتو ىو للتخفيض؛ ادلباشرة االنعكاسات، فاخلارجية بادلعامالت مباشرة عالقة على ال تكون اليت األخرى

 اجلمركية على والرسوم الضرائب حصيلة وكذا التصدير، حقوق من احلكومية أو اإليرادات ادلقبوضات زيادة
 قاعدة من يوسع شلا احمللية، مقومة بالعملة والصادرات الواردات قيمة زيادة إىل التخفيض يؤدي حيث الواردات،
 النامية الدول نظرا  ألن االطلفاض إىل تتجو قد فإهنا التصدير، حقوق من الدولة حبصيلة يتعلق وفيما الضريبة،
 من وغَتىا اإلنتاجية طاقاهتا لضعف أو ىيكلها اإلنتاجي لتخلف ذلك كان سواء صادراهتا مرونة بضعف تتصف

                                                           
1
،  2008 جوان ، ب اجمللد ، 13 العدد، رللة العلوم االنسانية حبوث اقتصادية، حالة الجزائر -للدولة العامة الموازنة على العملة قيمة تخفيض آثاربوعًتوس عبد احلق،  - 

 .107ص 
2
 .107ص ،  نفس ادلرجع السابق - 
3
 .112ص ،  نفس ادلرجع السابق - 
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 الصادرات، ىذه قيمة يف معتربة زيادات معو غلر ال عادة العملة قيمة فإن زبفيض مث ومن األخرى، األسباب
 ؼلص حقوق التصدير وفيما من الدولة حصيلة على سلبا تنعكس شلا أحيانا، ادلتوسط أو القصَت ادلدى خاصة يف

 على ادلفروضة ادلختلفة الضرائب والرسوم من اإليرادات على تشمل واليت زللية دبعامالت ادلتعلقة اجلارية اإليرادات
 سبس اليت التغيَتات تأثَتات إىل تتعرض األخرى، ادلماثلة الضرائب والرسوم من وغَتىا والصناعية التجارية األنشطة

 .1مباشر غَت بطريق وذلكالصرف  أسعار

 

 واحدة مرة ربصيلها يتم بل الدورية، صفة ذلا وليست بانتظام تتكرر ال واليت الرأمسالية اإليرادات عن أما
 الصرف سعر تعديل فأثر مث ومن اجلارية، ادلوازنة يف الواردة بالبنود مقارنة مرتفعة غالبا تكون بقيم ولكن السنة يف

 قيمة عليها تكون اليت باحلالة بتأثره إال اجلارية، اإليرادات حالة يف األثر ذلك عن ؼلتلف ال اإليرادات ىذه على
 ويبدو عملتها، صرف سعر تغيَت سياسة الدولة إتباع جراء من )اإليرادات تلك ربصيل (التحصيل عند العملة
  2. وأقساطها اخلارجية القروض حالة يف جليا ذلك

 

 

 

 

 

 
 

        خالصة الفصل
 

                                                           
1
 .111ص ، مرجع سبق ذكره، حالة الجزائر -للدولة العامة الموازنة على العملة قيمة تخفيض آثاربوعًتوس عبد احلق،  -  
2
 .113ص  ، نفس ادلرجع السابق - 
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 لذلك، دائما يف احملافظة على معدالت اإلستقرار اإلقتصادي  يالحظ سعي الدولمن خالل ما سبق  
ادلتمثلة يف ) ميزان ادلدفوعات، النمو مت إبراز العالقة بُت سعر الصرف ورلموعة مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي 

ستقرار إتأثَت تغَتات سعر الصرف على كل مؤشر دلعرفة  دراسةمن خالل اإلقتصادي، التضخم و ادلوازنة العامة( 
 ومة اإلقتصادية وزلاولة معاجلتها.وسالمة ادلنظ

 

لكنو لوطٍت بُت الدول اإلقتصاد اوقوة  من أىم ادلؤشرات اليت توضح مكانة يعد ميزان ادلدفوعات ف  
حيث ، سعر الصرفسياسة ن خالل م معظم الدول معاجلتورباول و  من إختالل خصوصا يف الدول النامية يعاين 

كلما كان سعر الصرف فأن ىناك عالقة مزدوجة بُت سعر الصرف وميزان ادلدفوعات كالعلا يؤثران على بعض، 
أما ، منخفض كلما كان ذلك يف صاٌف ادلنتجات ادلوجهة للتصدير أي ربسن يف العجز الناتج عن ادليزان التجاري

اىل الزيادة يف يؤدي هو ف لتحقيقها، توازن داخلي تسعى إليها احلكوماتبالنسبة للنمو اإلقتصادي فهو مؤشر 
قتصادي البيئي ، حيث يتم قياس النمو اإل األجور احلقيقة والدخول النقدية و القضاء على الفقر و التلوث

 الدراسات وحسب بإستخدام النسب ادلؤوية للنمو الناتج احمللي اإلصبايل وتقارن النسبة لسنة معينة بسابقتها ، 
والنمو اإلقتصادي أي أن  قة سلبية بُت تقلبات سعر الصرفالتجريبية لبعض اإلقتصاديُت تبُت أن ىناك عال

ادلبالغة يف قيمة العملة ربدث إبطاء يف معدالت النمو اإلقتصادي أما إطلفاض سعر الصرف يساىم يف زيادة 
بإستَتاد رأس ادلال الغَت منتج زلليا وىو ما يعزز  قتصاديق أثر ادلنافسة فيسمح بإنفتاح اإلالصاردات عن طري
 .النمو اإلقتصادي 

 

يعرب عن الزيادة يف  كونوالتضخم فهو من ادلشاكل اإلقتصادية اليت تصيب البلدان   وبالنسبة دلؤشر 
 و األجور، حيث ميز اإلقتصاديُت بُت عدة أنواع من التضخممستويات األسعار و الزيادة يف مستويات الدخول 

و ادلعيار   رار النقدي ومعيار اإلفراط النقديستقمن خالل معيار اإل ووذلك حسب أسباب حدوثو كما يتم قياس
، كما إختلفت وجهات النظر خبصوص تفسيَت التضخم من خالل رلموعة من ادلدارس اإلقتصادية كل الضمٍت

بإجراءات للحد من نسبة التضخم من خالل تسعى الدول للقيام  حيث حسب الفكر و الفًتة الزمنية التابعة ذلا،
قدية لكبح معدل اإلرتفاع يف األسعار، أما عن العالقة بُت سعر الصرف التضخم فتعرف نتنفيد سياسات مالية و 

بنظرية القدرة الشرائية و اليت تظهر بأن أسعار الصرف بُت عملتُت تتغَت بإستمرار أو تستجيب لتعكس التغَتات 
مساوي إىل نسبة  ا ، حيث أن نسبة تغَت يف سعر الصرف عملة ما مقابل اخرى يكونيف مستوى األسعار ذل

فتحسن سعر الصرف يؤدي إىل إطلفاض يف مستوى التضخم حيث ينتج عن  ،التغَت يف التضخم يف كال البلدين
لصرف بإرتفاع العالقة بُت سعر الصرف و التضخم تأثَت يطلق عليو بتأثَت ادلسننة الذي يعرب عن تقلبات أسعار ا
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 أسعار تغَت خالل من التضخم على مباشر بشكل يؤثر العملة صرف سعر يف التغَت نأحيث مستويات األسعار، 
 قتصادياإل النشاط يف التغَتات خالل من مباشر غَت وبشكل احمللية، بالعملة وادلقيمة ادلصدرة أو ادلستوردة السلع
 مكونات على تأثَتىا خالل من العامة ادلوازنة على الصرف اسعار تأثَت أما بالنسبة إىل،  التعديالت تلك نتيجة
 تغَتات طريق عن مباشر غَت بشكل التأثَت ويكون العامة، وااليرادات العامة بالنفقات ادلتمثلة العامة ادلوازنة

 عرفت واليت العامة ادلوازنة كاىل خفض او اثقال ىو الصرف سعر يف للتقلبات األثر ان حيث، احمللية االسعار
 زيادة نتيجة االيرادات نسبة زيادة او االضافية التكاليف ربمل اىل الدولة يضطر شلا االسعار يف اطلفاض او بارتفاع
 .تنويعها خالل من الصادرات حجم
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           تمهيد
 

حاولت  ، 1986سنة   النفطر سعاأفاض طلبسبب إ بعد الصعوبات ادلالية والنقدية اليت واجهت اجلزائر
اليت من أجل اخلروج من أزمتها حيث صالحات القيام دبجموعة من اإلاللجوء إىل العديد من الوسائل و احلكومة 

اليت طرأت على سعر الصرف من سبثلت ىذه الوسائل يف سلسلة من التصحيحات اذليكلية من بينها التغَتات 
 حداث توازن إقتصادي. أجل إ

 

مقابل الدوالر األمريكي سعر صرف الدينار اجلزائري غَتات ت اتمناقشة مدى تأثَت فصل يف ىذا السيتم 
لذا وجب  متغَتات الدراسة  بُت الًتابطية العالقةنطالقا من وذلك ا قتصاديإلامؤشرات اإلستقرار  بعضعلى 

متغَتات الدراسة ادلختارة و ادلتمثلة يف سعر لدراسة و معرفة العالقة و األثر بُت  ضلدار الذايت االستخدام ظلوذج ا
ميزان  و النمو اإلقتصادي باإلضافة إىل التضخم صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي ومؤشر

  و ادليزانية العامة. ادلدفوعات
 

 هما 7 ثالث مباحث لى إتقسيم هذا الفصل تم ولهذا 

 

 5102-0661تطور متغيرات الدراسة خالل الفترة 7  األولالمبحث 

  دوات المستخدمة في الدراسةالطريقة و األ7  الثانيالمبحث 

 الدراسة و مناقشة نتائج  7الثالثالمبحث 
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 5102-0991تطور متغيرات الدراسة خالل الفترة :  المبحث األول

 

عرض سلتلف التطورات اليت حدثت على سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل   ادلطلبتم يف ىذا يس
 .وعات و النمو اإلقتصادي و التضخم، وادلوازنة العامةوتأثَت ذلك على ميزان ادلدف الدوالر

  

 5102-0661األول7  تطور سعر صرف الدينار الجزائري خالل الفترة  لمطلبا
 

 1990منذ سنة عرف عدة تغَتات مريكي ن سعر الصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األإ 
الدينار حيث بدأ  زمة حادة،أقتصاد اجلزائري يف ىل دخول اإلإدى أ 1986 النفط سنةفالتدىور ادلفاجئ لسعر 

ت زبفيض الدينار  و أمام ضغوطات ادلنظمات الدولية فإن السلطات اجلزائرية قبل طلفاضات متتاليةايعرف اجلزائري 
نتقل معدل ، ومنو ا 1991إىل غاية بداية  1987نزالق التدرغلي حيث مت العمل بو طيلة هناية أو ما يعرف باال

طلفضت قيمة الدينار مقابل إو عليو ،  1989سنة  $دج/ 7961إىل  1987هناية  $دج/ 4993الصرف من 
%، و تتالت بعد ذلك زبفيضات الدينار 103بنحو  1990ديسمرب  31و  1987ديسمرب  31الدوالر بُت 

 الدوالر واحد من  مقابل اجلزائري الدينار صرف سعر ومنو سيتم عرض تطورات ، 1للتوجو بو إىل السعر التوازين
 :اآليت اجلدول ضوء على األمريكي،

 

 

 

 
 

                                                           
1
 .245، مرجع سبق ذكره، ص  الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات و إعادة التقويمزلمد راتول،   أنضر: - 
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 الفترة  خالل مريكيالدوالر األ مقابل الدينار الجزائري 7 تطور سعر صرف(0.3)  رقم الجدول

0661-5102. 

 $دج/1 الوحدة 7
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

سعر 
 الصرف

12920 17976 21983 24910 42،90 52917 56918 58941 60935 69931 75934 77982 79972 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

سعر 
 الصرف

72961 72961 73938 71915 66983 71918 72973 73994 76905 78910 78915 80956 100946 

 2016و  2012، 2007للسنوات  بنك اجلزائرالتقارير السنوية ل 7المصدر

 

 0665-0661عر الصرف خالل الفترة تحليل س -0
 

نتقل اادلستمر لقيمة الدينار اجلزائري مقابل الدوالر، حيث  نالحظ االطلفاض  1.3من خالل اجلدول  
 1990 هناية بُت أشهر 3 خالل% 70 قدره زبفيضا، أي $دج/ 17976إىل  $دج/ 12920 من سعر صرف

وفقا  30/09/1991بتاريخ   %22قرار التخفيض بنسبة ن مت أىل إعلى ىذا احلال  ستقراو   ، 1991 ومارس
 21.83،  وهبذا التخفيض بلغ معدل سعر صرف الدينار  FMIستعداد االئتماين الثاين ادلربم مع  تفاق اإلال

 . 1993سنة  $دج/ 24910 اىل مث 1992سنة  $دج/

       

 بفعل وادلالية والنقدية قتصاديةاإل للتوازنات التام هنيارباال سبيزت أهنا 1993 سنة لكن ما يالحظ
 الدين، وخدمات اخلارجية ادلديونية رتفاعاو  جهة، من احملروقات أسعار تدىور إىل الراجع الدولة إيرادات طلفاضإ
 من العديد تدىور ىذا كل عن ونتج أخرى، جهة من اجلزائر أمام الدولية والنقدية ادلالية لألسواق تام نسداداو 

% 97.3 منها$ مليار 25.72 مقداره ما 1993 ايةهن اخلارجية الديون رلموع بلغ حيث قتصادية،اإل ادلؤشرات
 (:2.3ادلوايل  رقم ) ،  وىدا ما يبينو اجلدولاألجل قصَتة ديون%  2.7 األجل، وطويلة متوسطة ديون
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 0662 – 0661(7 تطور المديونية الخارجية للفترة 5.3الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دوالر                                                                                         

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 31.31 28.85 25.02 25.88 26.63 26.58 الديون ادلتوسطة والطويل

 0.26 0.63 0.70 0.79 1.23 1.79 الديون القصَتة االجل

 31.57 29.48 25.72 26.67 27.87 28.37 رلموع الديون اخلارجية

  بنك اجلزائرالتقرير السنوي ل المصدر7
 

، أي  1994سنة  $دج/ 42990اىل   $دج/ 24910من  1993نتقل سعر الصرف سنة كما ا
ذلك قصد تشجيع الصادرات من كان و  1995سنة  $دج/52917مث اىل  ،  %392بنسبة زبفيض قدر ب 

ستقرار طار برنامج اإلإويف  FMIتفاق التمويل ادلوسع مع اعادة جدولة ادلديونية اخلارجية و إتفاق اخالل 
مت زبفيض قيمة 1994، أما يف مارس ، وىذا يف ظل نظام التثبيت1995مارس  -1994فريل أقتصادي  اإل

اخلارجي تطبيقا لنظرية أسلوب ادلرونات، طلبا من السلطات  % وفقا دلبدأ البحث عن التوازن 7.3الدينار بـ 
الوصول اىل  انتظار% خالل شهرين يف 47.47% يف أفريل من نفس السنة أي نسبة  40.17و بـ ، العمومية

ىل طلب مساعدات من إ، حيث كانت ىذه ادلرة الثالثة اليت تلجا فيها اجلزائر 1مرحلة التحويل الكامل للدينار
FMI ار اتفاق التثبيت اإلقتصادي.يف إط 

 

وفيو 1997سنة  58941اىل مث  $دج/ 56918 سعر الصرف ليبلغ 1996ستمر التخفيض سنة ا
بلغ  1998، اما يف سنة 1997ستكملت عملية ربول الدينار بالنسبة للمعامالت اجلارية وذلك يف سبتمرب ا

ماي  21يف   حيث تزامنت مع برنامج التثبيت و التعديل اذليكلي  $دج/ 60935التخفيض يف قيمة العملة 
-1995) مع اجلزائر خالل فًتة ثالث سنوات FMIتفاق القرض ادلوسع الذي وافق ، تزامن ذلك مع ا1998
إىل  (، تقلصت إيرادات احملروقات3.3رقم )كما يبينو اجلدول   1998هنيار أسعار النفط سنة ومع ا ( 1998
ي أ %61الدينار بنسبة  قيمة ، إطلفضت1997مليار دوالر سنة  13.18مليار دوالر بعدما كانت  9.77

 .$دج/ 60ىل حوال إ 1998ليصل يف عام إرتفاع سعر الصرف 
                                                           

1
 .246، مرجع سبق ذكره، ص  الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات و إعادة التقويمانضر زلمد راتول،  - 
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 0665-0663خالل الفترة  النفط7 تطور سعر ( 3.3 الجدول رقم )   
 : دوالر للربميلالوحدة

 0665 0664 0663 0662 0661 0663 السنة

  $نفط سعر ال
1798 1693 17968 2197 1998 12,9 

 .2002لسنة  بنك اجلزائرلالتقرير السنوي   المصدر7

 

 5102-0666سعر الصرف خالل الفترة تحليل  -5

زمة أىل إوىي الفًتة اليت تعرض فيها اجلزائر  $دج/ 69931 سجل سعر الصرف حوايل 1999يف سنة 
دوالر عن سنة  2.3مليار دوالر وىي خسارة صافية دبقدار  4940الصرف حتياطي اخارجية، كما تراجع 

 .( (4.3) أنظر اجلدول رقم )  مليار دوالر 8,05حتياطي الصرف يقدر حوايل اين كان أ 1997
 

 5115-0664حتياطي الصرف في الجزائر خالل الفترة (7 تطور ا1.3)الجدول رقم 

 مليار دوالرالوحدة7  

 5115 5110 5111 0666 0665 0664 السنة
 23,11 17,96 11,90 4,40 6,84 8,05 إحتياطي الصرف

 2008 2007 5113 5112 5111 5113  السنة
 143,10 110,18 77,78 56,18 43,11 32,92 إحتياطي الصرف

 2008، 2002بنك اجلزائر لسنة  تقاريرالمصدر7 

 

يف تغَتات سعر الصرف الدينار  ستقرار نسيبإ 2006ىل غاية سنة إ 2000يالحظ من سنة كما 
 2002بصفة متقاربة  ليسجل أكرب نسبة ارتفاع سنة  استمر يف االرتفاع ، حيثمقابل الدوالر األمريكي اجلزائري

قام البنك ادلركزي بتخفيض قيمة  2003يف جانفي ، و $/دج79972أين وصل سعر صرف الدينار فيها اىل 
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ىذا اإلجراء يهدف أساسا للحد من تطور الكتلة النقدية ادلتداولة يف و  % 5و  %2العملة بنسبة تًتاوح ما بُت 
حيث  2004، وبعد ذلك سجل ربسنا سنة  $/دج72961األسواق ادلوازية، حيث وصل سعر صرف الدينار 

ونظرا الرتفاع أسعار النفط وارتفاع  2006، و انطالقا من سنة  $/دج 72961بلغ سعر صرف الدينار 
( الذي ساىم يف تقوية ادلركز ادلايل وتعزيز إستقرار سعر صرف الدينار  4.3نظر اجلدول رقم حتياطي الصرف ) أا

بعدما  $/دج  66,83طلفض سعر صرف اىل احيث خالل ىذه السنة  2007ليسجل ربسنا معتربا اىل غاية 
يف السنوات ادلوالية  ر الصرف اسعيف أ عرتفا ، مث لوحظ بعدىا إ  $/دج  71,15بقيمة  2006سجل سنة 

على الًتتيب   76905،  73994، 72,73، 71,18وذلك بقيمة  2011و  2010،  2009،  2008
 ب.على الًتتي 78915، 78910 دببلغ   2013و 2012مث بعدىا شهد إستقرار سنيت 

 

 (5102-5115للفترة ) النفطسعار (7 تطور أ2.3الجدول رقم )

 دوالر للربميلالوحدة" 

 5102 5101 5103 5105 5100 5101 5116 5115 السنوات

 58,2 96,2 105,9 109,5 107,5 77,4 61,10 99,97 $ سعر النفط

 .2015و 2011للسنوات  بنك اجلزائرالتقرير السنوي ل: المصدر

 

وىبوط مداخيل (  5.3كما يتضح يف اجلدول رقم )    2015سنة  النفطسعار هنيار ألكن عند أزمة ا
 ، 2015 وتأ 17 بتاريخ الصرف سعر يف كبَت زبفيض بإجراء السلطات قامت النصف، من بأكثر البالد
 على دج117 و دج 105 عند واألورو الدوالر من كل أمام جديد قياسي دلستوى طلفض الدينارا حيث

 بأكثر تضاعفت اليت و الواردات يف ادلفرط النمو كبح ىو التخفيض ىذا وراء من السلطات مربر وكان الًتتيب،
 الدوالر مقابل الدينار صرف سعر تراجع 2014 سنة فمنذ،   2013 و 2000 عامي بُت ما مرات مخس من

، ومنو الشكل ادلوايل يوضح تطور سعر  2015سنة  $/دج 100.46ىل إ  $/دج 80.56من األمريكي
 الصرف وسعر النفط خالل فًتة الدراسة.
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 الصرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي و أسعار النفط ( تطور سعر0.3الشكل رقم )

 5102-0066خالل الفترة 

 
 01و ادللحق رقم  1.3  معطيات اجلدول علىبناء  الطالبةعداد إمن  المصدر 7

 

 5102-0661خالل الفترة  7 تطور ميزان المدفوعات في الجزائرالثاني المطلب
 

اليت طرأت يف نظام   االنعكاساتيعترب ادليزان التجاري من أىم ادلؤشرات اليت ؽلكن من خاللو معرفة 
ىو ربسُت قيمة العملة ثر ادلنتظر من جراء تطبيق سياسة زبفيض ن األأالصرف على بنود ميزان ادلدفوعات، حيث 

ىل إوال ألذلك سيتم التطرق ، الة التوازنىل حإادليزان التجاري قصد التصحيح اذليكلي لعودة ميزان ادلدفوعات 
 .تطور ميزان ادلدفوعات ربليل مث ادليزان التجاري  ربليل تطور
 

  5102-0661خالل الفترة  الميزان التجاريتحليل  -0

 :التايل يظهر تطور بنود ادليزان التجاري الشكللدينا 
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 5102-0661الميزان التجاري خالل الفترة  تطور7 (5.3)رقم الشكل 

   

 .02ادللحق رقم بناء على معطيات  الطالبةمن اعداد  المصدر7
 

 1998-1990ن التجاري خالل الفًتة تحليل ادليزابالنسبة ل: 
 

رصيدا  1998-1990ن ادليزان التجاري عرف خالل الفًتة أالحظ ن 2.3من خالل الشكل رقم 
ين فاقت قيمة الواردات قيمة أ ( مليار دوالر - 0926سجل عجزا بقيمة ) 1994سنة  إال يف ،موجبا

يف ادليزان  ما الفائض احملققأ ،خرىسعار النفط يف ىذه السنة مقارنة بالسنوات األأطلفاض إالصادرات بسبب 
كانت نتيجة   1998ىل غاية إ 1995و  1993،  1992،  1991،  1990خالل السنوات  التجاري 

رتفاع قيمة إىل إضافة إطلفاض قيمة الواردات نظرا لتقلص الطلب احمللي على جزء كبَت من ىذه الواردات إ
 خَتة.سعار ىذه األأرتفاع اغلبها من احملروقات و أالصادرات ادلشكلة يف 

 

لتنخفض بعدىا  سنة  مليار دوالر  12996 قدرت ب 1990سنة  بالنسبة للصادرات يالحظ أهنا يف 
ىل عوائد احملروقات اليت إوىذا راجع ، 1992مليار دوالر سنة  11.51ىل إمليار دوالر و  12944اىل  1991
جري خالل نفس السنة أن التخفيض يف قيمة الدينار اجلزائري الذي أمليار دوالر ما يالحظ ىنا  12934بلغت 

جراءات التحرير وسياسة ترقية إت على باقي الصادرات رغم مل ػلدث تغيَت يف تشكيلتها  حيث سيطرت احملروقا
، سعار احملروقاتأطلفاض إىل إ( و السبب يعود 1994-1990اجلزائر خالل الفًتة )  انتهجتهاالصادرات اليت 

مل يعطي ىو اآلخر تأثَت  %40970جري يف تلك الفًتة بنسبة أوحسب التخفيض الذي   1994أما يف سنة 
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مليار دوالر  10941طلفاضا بعدما كانت يف حدود اتأتية من الصادرات بل بالعكس شهدت يرادات ادلعلى اإل
قتصادية نتيجة ىل تدىور الوضعية اإلإويرجع ذلك  1994مليار دوالر سنة  8989صبحت أ 1993سنة 

جو من ثر ادلر التايل فان األبو  %30طلفاض ادلتواصل ألسعار النفط وكذا نسبة التضخم اليت وصلت حوايل ال
 1996قصى سنيت أىل إرتفاعا اوبعدىا عرفت الصادرات ، عملية التخفيض مل يتحقق على مستوى الصادرات

رتفاع يف ىذه السنوات ذ بلغت نسبة االإمليار دوالر  13982و  13922حيث بلغت على التوايل  1997و
سعار النفط اليت وصلت أرتفاع إىل إويرجع ذلك  1993مقارنة بسنة   %32975و  %99 269على التوايل 

شهدت  1998اما سنة  ، )3.3 (رقم كما يبينو اجلدول   1997 1996سنة  دوالر للربميل 2197اىل 
 12.28اليت قدرت ب  النفطسعار أطلفاض إمليار دوالر وذلك بسبب  10915طلفاض قدر حبوايل إالصادرات 

 .دوالر للربميل
 

كرب قيمة أعرفت  يف إرتفاع وقد هنا، أ 1998-1990الفًتة  خاللما بالنسبة للواردات يالحظ أ
ن اجلفاف أمليار دوالر، وذلك بسبب ربرير التجارة اخلارجية، كما  10910حيث قدرت ب  1995سنة   ذلا

رتفاع إثر يف أنتاج الزراعي و احمللي  كان لو ثار سلبية على اإلآالذي ضرب البالد يف نفس الفًتة و الذي خلق 
رتفاع ؽلكن إرجاعو إىل تدين مستويات العرض كنتيجة لضعف مستوى اجلهاز كما أن ىذا االواردات  قيمة ال

طلفاض سعر الصرف الدوالر مقارنة بقيمة العملة مؤكدة مرة او  ستَتاد، تاجي وكذلك إرتفاع أسعار مواد االاإلن
 اطلفاضابعد ذلك  واردات، مث سجلت ال 1994طلفاض قيمة الدينار الذي أجري عام إستجابة اخرى عدم أ

ن أطلفاض وسبب ىذا اال 1998مليار دوالر سنة  8963مليار دوالر، لتصل اىل  9909بقيمة  1996عام 
 الواردات اجلزائرية تتشكل من ادلواد ادلستعملة يف القطاع الصناعي .

 
 2015-1999ن التجاري خالل الفًتة ربليل ادليزا 

 

 3,36بعد ما كانت مليار دوالر   12930قدرىا كبَتة سجل ادليزان التجاري زيادة   2000ويف سنة 
يف تلك الفًتة و اليت  النفطسعار أرتفاع إتفاع الصادرات على الواردات نتيجة ار بسبب  1999مليار دوالر سنة 

ال إمليار دوالر  9961قدر حقق ادليزان التجاري فائض ي 2001سنة يف ما أدوالر للربميل،  28950سجلت 
وكذا تراجع قيمة الصادرات  النفطسعار أطلفاض يف إىل إويعود ىذا  اليت قبلهانو يعترب تراجعا مقارنة بالسنة أ

مليار دوالر ليشهد ادليزان التجاري  6970بقدر  2002ىل عام إطلفاض ستمر ىذا االاولقد  %11،82بنسبة  
 11914قدر على التوايل ب   2005و  2004،  2003رتفاعا مستمــــرا يف السنـــــــوات ابعد ىذه السنة 

إىل أن شهد إستقرار بُت يف تلك الفًتة   النفطسعار أرتفاع إىل إمليار دوالر ويرجع ذلك  26947، و 14927،
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ر دوالر على مليا 34,24و  مليار دوالر 34906فائضا ذباريا قدر حوايل  مسجال  2007و  2006سنيت 
 الًتتيب .

 
وبسبب إرتفاع كبَت للصادرات ومداخيل احملروقات سجلت أكرب قيمة للفائض يف ادليزان التجاري سنة  

رتفاع طلفاض يف السنوات ادلوالية بسبب إر دوالر، مث بدأت ىذه النسبة باالمليا 40,60 دببلغ قدر ب  2008
 0,46 بقيمة  2014طلفاضا ذلا سنة الغذائية إىل أن سجل أدىن ادلواد ستهالكية و اقيمة الواردات من السلع اال

مليار دوالر ويعود  18,08قدر ب  2015مليار دوالر ، وبعد ىذا سجل ادليزان التجاري أكرب عجز سنة 
مليار دوالر سنة  60,13مليار دوالر بعد ما كانت  30,57إرتفاع ىذا العجز إىل تراجع الصادرات إىل 

 .% 49,16مليار دوالر أي بنسبة  29.56صادرات اجلزائرية تقلصت بقيمة يعٍت أن ال 2014
  

 5102-0661تحليل ميزان المدفوعات خالل الفترة  -5
 2015-1990التايل يظهر تطور رصيد ميزان ادلدفوعات خالل الفًتة  الشكللدينا 

 

 5102-0661(7 تطور رصيد ميزان المدفوعات خالل الفترة 3.3الشكل رقم )

 
 .03ادللحق رقم عداد الطالبة بناءا على معطيات من إ المصدر7

 
خالل السنوات ن ميزان ادلدفوعات سجل رصيد سالب أنالحظ  )3.3 (رقم من خالل الشكل

مليار دوالر سنة   6,32، حيث بلغت حدة ىذا العجز بقيمة 1996، 1995، 1994، 1993، 1990
 1992و 1991بسبب اىل العجز ادلسجل يف حساب رأس ادلال وسجل رصيد فائض خالل السنوات  1995
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مليار دوالر على الًتتيب، مث ربول عجز ميزان ادلدفوعات إىل فائض  0,23مليار دوالر و  0,53مث قدر ب 
بسبب الفائض احملقق يف احلساب اجلاري وبفضل التحسن الذي عرفو  1997مليار دوالر سنة   1,16قدر ب

مليار دوالر  وىذا يف ضوء التحسن الذي عرفتو أسعار النفط،   5,69ادليزان التجاري  والذي حقق فائض قدره 
ىل الدي أدى إ النفط سعارهنيار أبسبب ا 1999و 1998ادلدفوعات سنة  لكن سرعان ما عاد العجز إىل ميزان

 حدوث عجز يف كل من احلساب اجلاري وحساب رأس ادلال . 
 
فقد عرف ميزان ادلدفوعات فائضا مستمرا نتيجة القيم ادلوجبة اليت حققها  2013-2000ما يف الفًتة أ

يزان التجاري ن الفائض يف ادليزان اجلاري يتوقف بدرجة كبَتة على ادلإادليزان التجاري يف تلك الفًتة فضال على 
دت حبدوث فائض يف ادليزان أسعار احملروقات أرتفعت فيها االذي يتأثر بدوره بأسعار احملروقات لذا السنوات اليت 

حتياطات الصرف حيث وصل ىذا األخَت إىل ، ومنو تراكم يف االتجاري و بالتايل فائض يف ادليزان اجلاري 
( 4.3أنضر اجلدول رقم )  2000مليار دوالر سنة  32,92مقارنة ب   2013مليار دوالر سنة  194,01

مليار دوالر و سجلت 2,54حساب رأس ادلال فائضا قدر بأول سنة حقق فيها  2008، حيث تعترب سنة 
مليار دوالر ذلذا حققت اكرب رصيد موجب دليزان ادلدفوعات  34,45أكرب قيمة حلساب ادليزان اجلاري بقيمة  

 مليار دوالر. 36,99قدر ب 
 

 5102-5116حتياطي الصرف في الجزائر خالل الفترة (7 تطور إ3.3)الجدول رقم 

 مليار دوالرالوحدة7  

 5102 5101 5103 5105 5100 5101 5116 السنة

 144,13 178,93 194,01 190,66 182,22 162,22 148,91 حتياطي الصرفإ
 المصدر7 

 20117إلى  2009من  -
Rapport 2011, Evaluation Economique et Monétaire, Bank Of Algérie ,Mai 2012, p50. 

 7 2015إلى  2012من  -
Rapport 2015, Evaluation Economique et Monétaire, Bank Of Algérie ,Novembre 2016, 
p47. 
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إذ كان  ،قتصاد اجلزائرينتعاشا كان لو األثر الكبَت على اإلا 2011النفطية سنة   لقد عرفت السوق
بعد ما   دوالر للربميل 107,5إىل  يف ىذه السنة سعر النفطحيث وصل  النفطرتفاع قياسي ألسعار إىناك 

حتياطي كبَت ا، وىو ما أدى إىل تكوين  ( 5.3 رقم نضر اجلدول) أ  2000مليار دوالر سنة  77,4كانت 
قدر  2012 يف معتربا اخلارجي اجلاري احلساب فائض كان إمجاال،من العملة الصعبة ساىم يف تسديد مديونيتها 

 بسبب مليار دوالر  0,24قدر ب  طفيفا عجزا ادلال رأس حساب سجل حُت يف ،مليار دوالر  12,30ب 
 بقيت لذلك ادلباشرة، ونتيجة األجنبية ستثماراتاإل دبوجب ادلداخيل بند صايفو ،  التحويالت صايف تراجع

  قدر ب ذلك فائضب مسجلة ، 2012 يف ادلقاومة على قادرة للجزائر اخلارجية ادلدفوعات وضعية ميزان
طلفاض اإليرادات إمليار دوالر بسبب  0913اىل  2013سنة  ضفائال ىذا ن تراجعأىل إدوالر،  مليار 12906

و إرتفاع  2012مليار دوالر خالل  70.5مقابل  2013مليار دوالر خالل  63.3النفطية من جهة لتبلغ 
مليار دوالر خالل  51.5مقابل   2013مليار دوالر خالل  55.1حيث قدرت ب  جهة أخرى منالواردات 
 وىي من العوامل اليت أدت إىل الًتاجع الكبَت دليزان ادلدفوعات.  2012

 
 

 مليار دوالر 27,54مليار دوالر اىل   5,88بقيمة  2014ميزان ادلدفوعات من سنة  نتقل عجزكما ا
  .2015مليارا يف هناية  144.1، لتصل إىل  باالطلفاض النقد األجنيب حتياطياتاشلا أدى ب  2015سنة 

 دوالر للربميل 9962إىل وصل  2014ديسمرب  يف النفطسعر  ، وىدا ألن2014مليار هناية  178ر94مقابل 
إنتاج النفط الصخري بالواليات ادلتحدة  رتفاعكاأثرت على العرض والطلب   اقتصاديةعدة عوامل  بسبب

ىذا التدىور  نعكسالقد  ،سياسية أخرىروبية والدول الناشئة وعوامل جيو األمريكية، وتباطؤ الطلب يف الدول األو 
اية سنة هن لكن بالرغم من ىذا التدىور يف أسعار النفط مع ،يف السوق النفطية سلبا على وضعية سلتلف التوازنات

 عتماداتقرار النقدي وادلايل، خصوصا مع سياستها التوسعية للمحافظة على اإل،إال أن اجلزائر واصلت س 2014
 (. 2019- 2015برنامج دعم للنمو االقتصادي )
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 5102-0661قتصادي في الجزائر خالل الفترة تطور النمو اإل7  الثالث المطلب
 

تعرض النمو اإلقتصادي إىل عدة تغَتات خالل فًتة الدراسة حيث شهد فيها فًتات بقيم موجبة وأخرى       
 .  مع االشارة اىل عنصر البطالة بقيم سالبة و الشكل ادلوايل يبُت ذلك

 

 5102-0661خالل الفترة   و البطالة النمو اإلقتصادي ت(7 تطور معدال 1.3لشكل رقم  ) ا

 
 .04ادللحق رقم من اعداد الطالبة بناءا على معطيات  المصدر7

         

قتصادي ؽلكن تفسَتىا بالتقلبات احلادة يف أسعار النفط تذبذبات يف معدل النمو اإل الدراسةفًتة شهدت        
كان النمو اإلقتصادي ضعيفا   حيث العادلية العديدة اليت بدورىا تأثر على طلب العادلي للطاقةو أزمات ادلالية 

  1994و سنة  1993و  1991وبعدىا شهد نسب سلبية خالل السنوات  %  0,80بنسبة  1990سنة 
 يف شرعت، حيث أن  اجلزائر    3,98%ويسجل نسبة إغلابية قدرت ب 1995لينتعش قليال بعدىا سنة 

 وسبثل ، 1994 العام من أفريل شهر يف الربنامج على ىذا احلكومة وقعت اذليكلي حيث التصحيح برنامج تطبيق
 التوازنات ربقيق لضمان اذليكلي التعديل برنامج ىدف الدويل وكان باألساس النقد صندوق مع تفاقا يف
 4,10% قدره ظلو معدل حقق حيث قتصادياإل النمو بعث إلعادة الظروف وإعداد الكلية، قتصاديةاإل
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1قطاعُت نتاج ىو النمو ىذا ،1996سنة
والزراعة، حيث لوحظ بعدىا تراجع معدل النمو  احملروقات : 

وىذا راجع على عمق األزمة اليت عايشتها البالد يف تلك السنوات، لَتتفع  1,10%إىل  1997اإلقتصادي عام
الذي سجلتو أسعار  االرتفاعبالرغم من  1999مث ليًتاجع ىذا ادلعدل سنة  1998سنة   5,10%بعدىا اىل 

مليار دينار  80النفط خالل ىذه السنة بعد قرار األوبك خبفض االنتاج ورغم إرتفاع قيمة العائدات دبقدار 
عن سنة  1,9% مليار دوالر فإن ظلو الناتج احمللي اإلمجايل سجل تراجعا دبقدار 1.2جزائري أي دبقدار 

1998. 
 

 تفاع دبستويات بسيطة نسبياً إر عاودت معدالت النمو  2000بتداء من عام إمع ربسن أسعار النفط و        
بسبب أن  7,20% حبوايل  2003وصلت أقصى معدل ذلا عام حيث ابية ومتقاربة غلفكانت النسب إ

الصادرات اجلزائرية شهدت ربسنا كبَتا مقارنة بالسنوات ادلاضية ويعود ذلك إىل إرتفاع عائدات قطاع النفط الناتج 
عن إرتفاع أسعاره إضافة إىل اإلصالحات اليت خصصتها الدولة من أجل دفع عجلة التنمية يف سلتلف القطاعات 

وبعدىا قامت الدولة  2004سنة  %   30, 4دي إىل ، مث إطلفضت نسبة النمو اإلقتصا 2001منذ سنة 
كآلية مكملة لسياسة اإلنعاش و اذلدف منها ضخ أكرب   2009-2005بربنامج دعم النمو اإلقتصادي لسنة 

قدر من اإلستثمارات احمللية و األجنبية لتسريع وثَتة النمو هبدف تقليص البطالة وتضييق فجوة الفقر ورفع مستوى 
مليار دوالر أمريكي، لكن بعدىا مت ادلالحظة  أن نسبة  150حيث خصص ذلذا الربنامج مبلغ  ادلعيشي لألفراد

 . 2013إىل غاية  2007من  2%و  3%، ومنو لتًتواح ين 2006سنة  %1,68إطلفضت لتسجل النمو 
 

عاىن اإلقتصاد اجلزائري من أثر إهنيار أسعار النفط ، حيث عرف عجز يف  2014وإبتداءا من شهر جوان        
ادليزانية ويف احلساب اجلاري اخلارجي شلا أدى ىذا إىل اطلفاض يف قيمة العملة الوطنية مقابل الدوالر األمريكي ، 

لسنوات اليت قبلها حيث سجل قيمة تقدر ب لكن بقيت نسبة النمو اإلقتصادي شيو مستقرة مقارنة با
، وىذا بسبب السياسة النقدية اجلد حذرة و ماسبلكو  2015سنة  76, 3% و 2014سنة   79, %3

مليار دوالر وبسبب برنامج توطيد النمو اإلقتصادي  144,13اجلزائر من إحتياطات الصرف  اليت قدرت ب 
 يار دوالر أمريكي.مل 286و الذي خصص لو  2014-2010ادلخصص لسنة 

 

                                                           
1
-0641( دراسة قياسية KAOPENقياس العالقة بين التحرير المالي و النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام مؤشر )أنضر: زلمد زكريا بن معزو، كمال محانة،  - 

 .20، ص13/2013، رللة الباحث، العدد 5101
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سجلت أعلى نسبة قدرت ب  1999شهدت نسب البطالة ظلو متزايد يف بداية التسعينات لغاية  كما       
نتيجة لتقليص االيرادات الدولة وبالتايل تقليص االستثمارات و نتيجة للتسرػلات اجلماعية اليت قامت  29.29%

عرف االقتصاد اجلزائري إنتعاشا أنعكس إغلاب على  2000 هبا احلكومة للعمال ادلؤسسات، وبداية من سنة
مث اىل  %  13.79إىل بعض ادلؤشرات االقتصادية من بينها سوق العمل حيث اطلفضت نسبة البطالة 

نتيجة لتطبيق العديد من السياسات ، حيث اذا كانت الزيادة يف سعر الصرف ) زبفيض  2014سنة  10.6%
ات وبالتايل تنخفض الواردات وربل زللها ادلنتجات احمللية وىذا يؤدي لزيادة فرص قيمة العملة( تزيد من الصادر 

 العمل وتطوير الصناعة وبالتايل يساىم ىذا يف ربسُت نسبة النمو االقتصادي.

 

 5102-70661 تطور التضخم في الجزائر خالل الفترة  الرابع المطلب

 .2015-1990خالل الفًتة  معدل التضخمالتايل يظهر تطور  الشكللدينا 

 5102-0661(7 تطور معدل التضخم خالل الفترة  2.3الشكل رقم  ) 

 
 .05ادللحق رقم من إعداد الطالبة بناءا على معطيات  المصدر7

 

إىل  1990من خالل الشكل أعاله  نالحظ أن التضخم شهد ارتفاع كبَت خالل السنوات األوىل بُت 
نتيجة لسياسة ربرير األسعار  وبسبب اإلجراءات  31,67 %بنسبة  1992ليصل إىل ذروتو سنة  1996غاية 
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، حيث سجل معدل التضخم  ئتماين األول و الثايندية يف إطار برنامج اإلستعداد االزبذهتا السلطات النقاليت ا
كون تزامنها مع عملية زبفيض قيمة العملة خالل نفس السنة   %   29,05نسبة كبَتة قدرت ب  1994سنة 

 أضافة إىل إرتفاع أسعار النفط وما صلم عنو زيادة يف اإلصدار النقدي. %  40,7بنسبة 
 

بنسبة   1997وبعدىا عرف تراجعا سنة  1996سنة    18,68%مث إطلفضت نسبة التضخم ليبلغ 
حيث كان بسبب قرار تقرير أسعار السلع و اخلدمات حيث مت إلغاء كل الدعم على ادلنتجات  %  5,73
ليصل إىل أدىن مستوياتو  اطلفض، مث  1وىذا ما صلم عنو ربرير معظم األسعار 1997و الطاقوية هناية  الغذائية

يعترب أدىن معدل مسجل خالل فًتة الدراسة بسبب ربرير األسعار وتعديل وىو   2000سنة %  0,34ب
معدالت الفائدة و الصرامة يف تسيَت الكلة النقدية و البحث عن سلتلف األساليب اجلديدة لتمويل النشاط 

 4,23رتفاع ليسجل نسبة من اإلصدار النقدي الذي يضر باالقتصاد، لكن عاد التضخم لال اإلقتصادي بدال
نتعاش اإلقتصادي، مث بدأ التذبذب نقدية اجملل خالل تبٍت برنامج االرتفاع ظلو الكتلة الابسبب  2001 يف%

 2009سنة   5,73%( لًتتفع اىل 68, 4% -1,83%زلصور بُت النسبة )  2008-2001خالل الفًتة 
ىل إرتفاع ويعود السبب يف إرتفاع معدالت التضخم إ   8,89%دبعدل 2012مث إىل أقصى حد لو سنة 

 .  الغذائيةاألسعار العادلية للمواد ادلستوردة وخاصة ادلواد 

 

 4,78%ليبلغ  2015رتفاع يف عاد التضخم ضلو اال 2014و  2013 و بعد الًتاجع ادلعترب يف سنيت
يث مسحت إدارة السياسة النقدية نتيجة لتدىور سعر الصرف الدينار مع زيادة الطلب على الواردات، ح 
كن أن تؤدي إىل مستوى تضخم حتواء ضغوطات تضخمية إضافية كان من ادلملة ادلصرفية باالسيو متصاص با

 حبيث الداخل يف التضخمية الضغوط زيادة يف احملروقات صادرات  أسعار طلفاضإ ساىمرتفاعا، حيث أكثر ا
 ادلصدرين دخول على الضرائب حصيلة نقص وأيضا األجور مجود أعلها من صعوبات يواجو قتصاداإل جعل

 من اإلقًتاض و النقدي اإلصدار وزيادة  عملتها قيمة زبفيض إىل تلجأ اجلزائرية الدولة جعل وىذا للمحروقات،
 ادليزانية. يف العجز لسد ادلصريف اجلهاز

 

 

 

 

                                                           
1
 .198،  197ص ص  ،2004، رللة إقتصاديات مشال افريقيا، جامعة شلف، العدد األول،سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي في الجزائرأنضر علي بطاىر،  - 
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 5102-0661الخامس7  تطور الميزانية العامة للجزائر خالل الفترة  المطلب
 

 الرأمسالية  النفقاتو  ) َتالتسي(ة اجلاري النفقات  صنفُت إىل النفقاتيقسم  اجلزائر يف تصنيف ادليزانية 
 ،  البًتولية بايةاجلو  خرى،األ عاديةال يراداتاإل عادية،ال الضرائب تشمل فهي العامة لإليرادات بالنسبة و ،)التجهيز(

 5102-0661خالل الفترة  الميزانية العامة في الجزائر7 تطور (3.3) رقم الشكل

 
 .06من إعداد الطالب بناءا على معطيات ادللحق رقم  المصدر7

 

ختالالت ادلالية يف بداية التسعينات ىذا نظرا لال من خالل الشكل نالحظ أن رصيد ادليزانية حقق فائض
اليت عاشتها اجلزائر مع هناية فًتة الثمانينات و اليت أرغمت السلطات بتصحيح اإلقتصاد دبساندة صندوق النقد 
الدويل و الذي يتضمن ربرير التجارة اخلارجية وزبفيضات يف قيمة العملة وتقليص اإلنفاق العام، ىذه 

مليار  17,7مقدار  1990دليزانية  الذي بلغ سنة التصحيحات ساعدت بتحسن الفائض احملقق يف رصيد ا
، 1993و الذي كان أيضا بفضل إرتفاع أسعار النفط ، وبعدىا سجل ىذا الرصيد عجز يف السنوات دينار 

مليار دينار على  147,9-مليار دينار ، و  89,2-مليار دينار ،   162,6-قدرت ب 1995، 1994
 اإلنفاق العام اليت فاقت معدالت ظلو اإليرادات العامة. شلا أدى بزيادة معدالت ظلو  التوايل، 
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سعر يف رصيد ادليزانية بسبب إرتفاع  شهدت ىذه الفًتة فائض 2008إىل غاية  2000أما من سنة 
النفط ومنو إرتفاع يف اجلباية البًتولية ، حيث قامت اجلزائر هبذا الصدد بإنشاء صندوق خاص بضبط ادلوارد 

 570,3- عرفت ادليزانية عجزا يف رصيدىا قدر ب  2009ئض ادلالية ، وبداية من متصاص الفواخصص ال
و ما تبعتها من تداعيات وعواقب سلبية  2008ندلعت عام ك لألزمة ادلالية العادلية اليت امليار دينار و يرجع ذل

تصدير النفط ، على الوضع اإلقتصادي يف اجلزائر كونو إقتصاد ريعي يعتمد على بشكل أساسي على إنتاج و 
سنة  62,10 دوالر للربميلإىل  2008دوالر للربميل سنة  99,97حيث إطلفضت أسعار ىذه األخَتة من 

2009 . 

عرفت ىذه الفًتة ىي األخرى عجز بادليزانية ، نتج ىذا  2015إىل غاية  2010باقي السنوات من 
 .يرادات ادليزانية إطلفاض يف اإل العجز عن كل من إرتفاع النفقات العمومية وعن

 

بعدما كانت   2012مليار دينار سنة  6339,3رتفعت إىل  لإليرادات ادليزانية لوحظ أهنا ا بالنسبة
مليار  5738,4مليار دينار مقابل  5103,1قيمة  2015مث بلغت سنة  2010مليار دينار سنة   4392,9
طلفاض احلاصل يف إيرادات ، نتج ىذا االطلفاض بسبب اال 11,1 %طلفاض قدره أي با 2014دينار يف 

، أما عن 2015مليار دينار يف  2373,5إىل  2014مليار دينار يف  3388,4احملروقات ) ادلنتقلة من 
 .2014فقط يف   %3مقابل  2015سنة  % 12,6اإليرادات الضريبية نالحظ إرتفاع نسبتها ب 

 5102-5100زانية خالل الفترة 7 هيكل إيرادات المي(4.3)الشكل رقم 

 
 80، ص  2016، نوفمرب لبنك اجلزائر  2015التقرير السنوى المصدر7
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مليار دينار مقابل  7297,5 مبلغ قدر ب  2015أما بالنسبة للنفقات نالحظ أهنا بلغت سنة
نسبة  2015نفقات التسيَت يف  ستحوذت، حيث ا% 9,4رتفاع قدره أي با 2014مليار دينار يف  6995,7

رتفعت ىي ا 2013إطلفضت النفقات اجلارية يف ، وبعد أن  % 78,2ونفقات التجهيز نسبة  % 92,9
اع نفقات ادلستخدمُت، كما رتفاع يف النفقات اجلارية إرتفونتج عن ىذا اال 2014سنة  % 8,8األخرى بنسبة 

 .2013ستثناء سنة با 2011نة استمرت نفقات التجهيز يف االذباه التصاعدي منذ س
 

 5102-75100 هيكل نفقات الميزانية خالل الفترة (5.3)الشكل رقم 

 
 83، ص  2016، نوفمرب لبنك اجلزائر  2015التقرير السنوى المصدر7

 

قتطاع من صندوق ضبط اإليرادات، وأن العجز نو لتمويل عجز ادليزانية فإنو يتم االإف 1وحسب تقرير بنك اجلزائر
 100كان سعر الربميل غلاور   2014اذا كان بسبب إطلفاض أسعار النفط فإن العجز يف  2015ادلسجل سنة 

ءا دوالر أن ىذه العجوزات ناذبة بسبب ضعف اجلباية البًتولية وضعف الضريبة وكذا ارتفاع النفقات العمومية بد
 .2010من سنة 

 

                                                           
1
 .85، ص 2016، بنك اجلزائر، نوفمرب 2015، التقرير السنوي  التطور اإلقتصادي و النقدي للجزائرأنضر :  - 
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 الدراسةالطريقة و األدوات المستخدمة في المبحث الثاني: 
 

مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي البد من  للعالقة بُت سعر الصرف و والتحليلية بعد الدراسة النظرية
 .و من أجل معاجلة معطيات ىذه البياناتربديد النموذج ادلستخدم يف الدراسة وربديد متغَتاتختيار العينة و ا
 

 الطريقة  المستخدمة في الدراسةول7 المطلب األ
 

-1990ب احملددة  الفًتة خالل الدراسة، رلتمعو  العينة ختيارإ طريقة إىل ادلطلب ىذا يف سنتطرق
 .البيانات مصادر إىل اإلشارة مع ،2015

 

مؤشرات اإلستقرار بعض تأثَتات تغَتات سعر الصرف على  يف ادلتمثل الدراسة ىدف من نطالقاا
قتصادىا وكوهنا ولة عاشت العديد من التغَتات يف ادمت إختيار اجلزائر كعينة من الدول النامية كوهنا   ،اإلقتصادي

يف مؤشراهتا، أمام التغَتات اليت شهدىا سعر صرف الدينار اجلزائري وأمام  قتصاديةا تعاين من مشاكل
 .الدويل النقد صندوق مع تفاقياتال توقيعها بعد خاصةالتخفيضات اليت قامت هبا 

 

 واإلصالحات وادلايل ادلصريف اجلهاز تطور إىلنظرا  2015-1990 بُت ما ادلمتدة الفًتة ختيارإ ومت
اليت  وادلصرفية، قتصاديةاإل بالقوانُت حافلة لكوهنا ة،الفًت  ذات خالل تطورا عرفت واليت اجلزائري، قتصادلال العميقة

ىل التخفيضات اليت إضافة ، إ1990 أفريل يف صدر الذي والقرض النقد قانون مثل  اإلصالحات أىم بعض فيها
                                                   . قامت هبا اجلزائر خالل ىاتو الفًتة

 

 تمثلةوادل ةرئيسيال صادرأىم ادل من بالدراسة ادلتعلقة واإلحصائيات البيانات سلتلف على احلصول متحيث 
صندوق النقد و  ،ير زائـاجل ادلركزي كـكالبن ، ةـالرمسي اتـاذليئ عن ادرةـالص ويةـوالسن ريةـالشه راتـوالنش اريرـالتق يف

 .و البنك العادلي و التنمية يف ادليدان االقتصادي و الديوان الوطٍت لإلحصائيات نظمة التعاونالعريب و م
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 األدوات المستخدمة في الدراسة7 الثانيلمطلب ا

 ظلوذجستخدام احصائيا عن طريق تتم معاجلة ىذه ادلعطيات إ ،متغَتات الدراسة ادلعطياتمجع بعد 
برنامج  بأدوات متمثلة يف  باالستعانة ،VAR  ( Vector Autorégressive ) الذايت االضلدار

Eviews 10  برنامج وExcel 2010  . 
 

 ول 7 تعريف نموذج الدراسة الفرع األ
 

 بُت ادلتداخلة العالقات يقيس إذ االقتصادي القياس ظلاذج من يعترب VAR الذايت  االضلدار ظلوذج
 من وذلك متماثل بشكل الدراسة متغَتات مجيع معاجلة على الذايت االضلدار ويعمل الزمنية السالسل متغَتات

 الزمنية واالرتدادات الزمنية ارتداداتو خالل من ادلتغَت ذلك يفسر حبيث معادلة يف متغَت كل تضمُت خالل
 من K) ادلتغَتات من رلموعة بُت اخلطية العالقة يوضح  VAR)) ظلوذج إنالنموذج ،  يف االخرى للمتغَتات
 .1نفسها الزمنية الفًتة ضمن مقاسو سلتارة عينة يف ( الداخلية ادلتغَتات

 

  النموذج  اختباراتلفرع الثاني7 ا
 

 : Unit Roots Testsلالستقرار  الوحدة جذور ختباراتا -1

إن  ،2تعرف السلسة الزمنية على أهنا رلموعة من ادلعطيات شلثلة عرب الزمن وادلرتب ترتيبا تصاعديا عرب الزمن
عشوائية معنوية ذبعل السلسلة غَت مستقرة و  اذباىاتإخضاع ادلتغَتات ادلستخدمة يف أي دراسة يالحظ وجود 

 . 3ادلزيف االضلدارإذا كانت السلسلة بعد إجراء التحليل القياسي غَت مستقرة فإنو تظهر مشكلة  

 
                                                           

1
، اجمللة العراقية للعلوم  (VARتحليل العالقة بين االسعار العالمية للنفط، اليورو والذهب باستخدام متجه االنحدار الذاتي )صفاء يونس الصفاوي، مزاحم زلمد ػلي،   - 

 .21،ص2008 ،14االحصائية  العدد 
 .195، ص 2012احلامد للنشر والتوزيع، االردن، وىل، دار الطبعة األ طرق االقتصاد القياسي7 محاضرات وتطبيقات،زلمد شيخي،   2

3
، العدد 4اجمللد  ، رللة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية،منهج التكامل المشترك لبيان أثر المتغيرات النقدية و الحقيقية  في التضخمنوال زلمود محود، استخدام  - 
 .181، ص 2011، 7
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 :1ونقول على سلسلة زمنية أهنا مستقرة، إذا كان 

 .               تتذبذب حول متوسط حسايب ثابت: -
 : ثبات التباين عرب الزمن -

                      
  

 :التباين ادلشًتك بُت أي قيمتُت لنفس ادلتغَت يعتمد على الفجوة الزمنية وليس القيمة الفعلية للزمن -

 [               ]   [                   ]     

 

 ادلزيفة النتائج ذبنبو  البحث يف ةلادلستعم الزمنية قرار السلسلةمدى إست دلعرفة  االختبارويكون ىذا 
 Augmented Dickey-Fuller (ADF)ختبار استعمال استقرارىا  من خالل ا م لعد نتيجة

 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shinختبار وا  Peron- Phillips (PP) ختبار   وا

(KPSS) 2. 

 
  :The cointegration Test   المشترك التكامل ختبارا -2

 

أو أكثر حبيث تؤدي التقلبات يف       يعرف التكامل ادلشًتك بأنو تصاحب بُت سلسلتُت زمنيتُت  
 ربليل يسمح  حيث، 3بات يف األخرى بطريقة ذبعل النسبة بُت القيمتُت ثابتة عرب الزمنلأحداعلا إللغاء التق

 وإزالة ادلشًتك التكامل متجو عن البحث خالل من متغَتين، بُت احلقيقية العالقة بتوضيح ادلشًتك التكامل
 يعٍت البحث عن عالقات مستقرة التوازن على ادلدى الطويل ادلشًتك التكامل فإخبار  ،4االقتضاء عند تأثَته

 .5بُت ادلتغَتات االقتصادية

                                                           
1
- François-Éric Racicot et Raymond Théoret, traité déconométrie financière: modélisation financière, Presses de l’Université du 

Québec, 2001, p 230. 
2
زبصص مالية دولية، ، مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية (5105-0661أثر تقلبات أسعار الصرف على التوازن االقتصادي في الجزائر خالل الفترة ) مسكة بلخَت،  - 

 .103ـص 2016/2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
 .670، ص 2005سكندرية مصر، ، الدار اجلامعية، اإلقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقالحديث في اإلعبد القادر زلمد عبد القادر العطية،  - 3

4
 13 ، رللة الباحث، العدد(5100-0641 ) ستثمار الجزائري خالل الفترةالمشترك بين اإلدخار و االلسببية و التكامل ختبار العالقة اازلمد شيخي،  امحد سالمي،  - 
 .123ص  ،2013،

5  -   OLUGBENGA ONAFOWORA , Exchange rate and trade balance in east asia: is there aJ−curve? , eeconomics’ Bulletin, Vol. 5, 

No. 18 , 2003, p4. 
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يقوم بتحديد العالقة احلقيقية بُت ادلتغَتات يف ادلدى الطويل أي  أو ادلشًتك إن ربليل التكامل ادلتزامن
وللتعبَت  ،أو ادلشًتك توجد عالقة ثابتة يف ادلدى الطويل بينهما، ىذه العالقة تسمى عالقة التكامل ادلتزامن

لك عن العالقات بُت سلتلف ىذه ادلتغَتات غَت ادلستقرة البد أواًل من إزالة مشكل عدم االستقرار و ذ
 .1ستعمال ظلاذج تصحيح اخلطأاختبارات جذور الوحدة و با

 .الدرجة نفس من متكاملة الزمنية السالسل كون وىو  :ادلشًتك لتكامل الضروري لكن يبقى الشرط
 

 :The Error Correction Model (ECM)) تصحيح الخطأنموذج   -3
  

ة من التوازن يف ادلدى الطويل و تغَتات السلسلة ديناميكية ادلشًتكة يف لدلعرفة مىت تقًتب السلس يستعمل
ىذا االختبار لو على القدرة على اختبار وتقدير العالقة يف ادلدى القصَت والطويل بُت أن ادلدى القصَت، أي 

 .نو يتفادى ادلشكالت القياسية النامجة عن االرتباط الزائف أكما  متغَتات النموذج

 

 VAR7   (Victor Autorégressive )الذاتي نحداراال نموذج -4
 

 وادلعنون الشهَت مقالو يف ذلكو   VAR بنماذج جاء من أول ( 1980 )" سيمس كريستوفر "كان
"Macroeconomy and Reality " الطريقة أن سيمس يرى، 2قتصاديةا دلتغَتات دراسة عن عبارة وىو 

 ادلختربة غَت الفرضيات من كثَتاً  تتضمن ذإ التفسَتية، النظر وجهة تعتمد اآلنية القياسية  النماذج بناء يف التقليدية
 األمر وكذلك تشخيص مقبول  للنموذج، إىل الوصول أجل من ادلعادالت بعض من ادلتغَتات بعض استبعاد :مثل
 ،3فًتات اإلبطاء الزمٍت توزيع اخلارجية  وشكل ادلتغَتات باختيار يتعلق فيما

 
                                                           

1
، السادسفريقيا، العدد إقتصاديات مشال إ"، رللة ستقطاب رأس المال األجنبي للجزائر، في ظل فرضية الركن لنظام سعر الصرفال دراسة قياسية الشارف عتو ، "   - 

 131، ص 2009جامعة الشلف، 
2
مذكرة ماسًت يف العلوم اإلقتصادية، زبصص بنوك مالية وتسيَت ادلخاطر،   ،-أثر تغير سعر الصرف على التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائرعلوة مسعودة، يوسف مرزوق،  - 

 .88، ص 2015/2016جامعة الطاىر موالي ، سعيدة 
3
رللة جامعة ، في التنبؤ و دراسة العالقة السببية بين إجمالي الناتج المحلي و إجمالي التكوين الرأسمالي في سورية VARنماذج استخدام عثمان نقار، منذر العواد،  - 

 .339، ص  2012، العدد  الثاين 28دمشق  للعلوم اإلقتصادية و القانونية ، اجمللد 
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 جلملة نظام من الذايت االضلدار يتكون إذ، الذايت االضلدار لنماذج تعميم عن عبارة فهي  VAR ظلاذج أما
 إىل اإلضافة أخرى، دلتغَتات ادلاضية والقيم ادلاضية لقيمها خطية توليفة عن عبارة ىي متغَتة كل حبيث معادالت

 .1عشوائية قيم
 

 :2يتطلب مايلي VARالنموذج  بناء إن

 الوحدة جذر ربوي ال أي مستقرة، ادلستخدمة الزمنية السالسل تكون أن. 
 النموذج يف ستـَُعتمد  اليت الزمٍت اإلبطاء مدد عدد ربديد. 
 ادلتغَتات بُت السببية عالقة دراسة. 

 

  : Causality Test  لسببيةا ختبارا -5
 

 أصلل ختبارا على السببية ختباروا ادلشًتك التكامل ظلوذج تستخدم اليت الدراسات من كثَت تعتمد
 أشار، 3السببية ذباها ربديد أجل من”Engel & Granger Causality Test“ للسببية  وجراصلر

Granger, 1988   إىل أنو إذا كانت ىناك سلسلتان زمنيتان متكاملتان فال بد من وجود عالقة سببية باذباه
فهذا يعٍت أنو ؽلكن توقع   ytيسبب ادلتغَت   xtفإنو إذا كان ادلتغَت  واحد على األقل، وحسب مفهوم جراصلر

 .4ـxt  بشكل أفضل باستخدام القيم ادلاضية ل ytقيمة 
 

 عالقة)  ادلتغَتات بُت السببية العالقة ذباها عن اإلحصائي الكشف يتضمن للسببية كراصلر مفهومن إ
 التأكد يف جراصلر ختبارا يستخدم، حيث 5ادلتغَتين بُت زبتلف قيادة عالقة ىناك تكون عندما(  والتأثَت السبب

 ومن زمنية، سلسلة بيانات وجود حالة يف وذلك وادلبيعات، كاإلعالن مرتدة تغذية عالقة وجود مدى من

                                                           
1
 88ذكره، ص، مرجع سبق  علوة مسعودة، يوسف مرزوق - 
2
 .340، ص  ، مرجع سبق ذكرهعثمان نقار، منذر العواد - 
3
 قتصادي 7 دراسة مقارنةي وقدرتها التأثيرية في النمو اإلقتصاد المصر الوساطة المالية المصرفية في اإل خدمات ،على شريف عبدالوىاب وردة، إبراىيم بن صاحل العمر  - 

 .16ص ،2008  ،يناير ،جامعة القصيم )السعودية(  -رللة العلوم اإلدارية واالقتصادية ،  قتصاد السعوديمع اإل
4
 .7يوسفات علي ، مرجع يسبق ذكره، ص  - 
5
 .270ص  ،2011،  19، اجمللة العراقية للعلوم االحصائية العدد ختبار كرانجر في تحليل السالسل الزمنية المستقرةاندوى خزعل رشاد،   - 
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 رتباطإ يوجد أي مرتبطة، تكون ما كثَتا ما دلتغَت الزمنية السلسلة بيانات نأ احلالة ىذه يف توجد اليت ادلشاكل
 1. الزمن عرب الواحد ادلتغَت قيم بُت ذايت

 

 Impulse Response Functions7  النبضة  ستجابةا دوال تقدير -6
 

ا التعرف إىل تأثَت أي صدمة يف ادلتغَتات الذلاليت ؽلكن من خ VAR ىي من التطبيقات ادلهمة لنماذج
تستمر يف ادلستقبل اليت سوف   نتشارية ذلا، أي عدد الفًتات الزمنيةالثار اآلالتابع مع ربديد ا ادلستقلة على ادلتغَت

 .2ستجابة إىل الصفرالالصدمة عندما تؤول قيمة دالة ا شى أثرالحىت يت
 

 ظلوذج داخل ما داخلي متغَت ذلا يتعرض اليت الصدمة أثر تقيس  (IRFs) ضةبنلا استجابة دوال نإ
VECM أو VAR طريقتُت وىناك ذج ،النمو  ذلذا ىاألخر  الداخلية للمتغَتات وادلستقبلية احلالية القيم على 

 دبقدار الصدمة أثر قياس وثانيهما ، واحد معياري ضلرافإ دبقدار الصدمة أثر قياس أوذلما الصدمة أثر لقياس
 .3واحدة وحدة

 

 Variance Decompositions 7 التباين مكوناتتحليل  -7
 

 للمتغَتات التنبؤ أخطاء تباين تفسَت يف للمتغَت النسبية األعلية تقيسفهي   (VDCs) التباين مكونات
حيث يظهر ،  علية ادلتغَتات العشوائية يف النموذجأ تعكس فهي ، أخري وبعبارة 4 الدراسة زلل النموذج يف
لصدمة نتيجة ة غَت يف ادلتغَت يف الفًتة الزمنيثَت ادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَت ادلعتمد وحجم التأختبار الكمي تاال

 .5خرىاألو ادلتغَتات أيف ادلتغَت نفسو 

 

                                                           
1
، جامعة  ، مذكرة ماسًت زبصص مالية وبنوك5100-0661دور السياسة النقدية في معالجة اختالل ميزان المدفوعات دراسة حالة الجزائر للفترة صاحل حلبيب،  - 

 .26، ص2013قاصدي مرباح وقلة ، 
2
دارية اإلو  قتصادية اإلقتصاد للدراسات إلا و اإلدارةرللة كلية ،  أثر الصدمة النقدية على سوق األسهم في ) العراق، األردن (علي إياد حسن، حسُت ديكان درويش،  - 

 .50، ص2017، 4، العدد  9، اجللد وادلالية
3
 .10ص ، جامعة مصركلية االدارة و اإلقتصادية، ،  ات المصريةالصدمات اإلقتصادية على الصادر ثر ارلدي الشورجبي،  - 
4
 .10ص ادلرجع السابق،  - 
5
  .51، مرجع سبق ذكره، ص علي إياد حسن، حسُت ديكان درويش - 
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 تهاومناقش : نتائج الدراسة الثالثالمبحث 

 بنتائج خلروجا ، وذلك قصدومناقشتها عليها ادلتحصل النتائج سلتلف سنعرض ادلبحث ىذا يف
 .وتوصيات

 

 الدراسة نتائج :األول المطلب
 

 ،النموذج ادلستخدم يف الدراسة   تطبيق خالل من عليها، ادلتحصل النتائج سنعرض ادلطلب ىذا يف
 :التالية ختباراتاال خالل من لكوذ،  EVIEWS.10 برنامج ستخداماب

 

 ةلمتغيرات الدراساإلحصائية  الدراسة الفرع األول7 

البد من ربديد متغَتات النموذج   على بعض مؤشرات االستقرار اإلقتصادي  لدراسة أثر تغَت سعر الصرف
 ظلوذًجا سيعطي اخرى، جهة من قتصادياإل والواقع جهة من قتصاديةاإل للنظرية وفًقا للمتغَتات اجليد ختياراالف

و ادلتغَتات  سعر الصرف مت ربديد ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل يف لذلك ، معربة نتائج يعطي ما وذلك أحسن جودة ذو
سنتعرف على قيم و   (وادلوازنة العامة التضخم ،دلتمثلة يف ) ادليزان التجاري ، النمو اإلقتصادي االتابعة و 

 :اإلحصائية الوصفية دلتغَتات الدراسة، كما يلي
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 حصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسةاإل7 (4.3) الجدول رقم

Std. 

Dev 
Median 

Minimum Maximum Mean 
 المشاهدات

وحدة 

 القياس

 اسم المتغيرات

رمز 

المتغير

 ات

 

22.01 
98.17 12.20 100.46 62.91 26 

دج/ 1
 ER سعر الصرف دوالر

ر 
غي

مت
ال

ل
تق

س
لم

ا
 

13.02 
9..7 -18.08 40.60 10.38 26 

مليار 
 BC ادليزان التجاري دوالر

عة
اب
لت
 ا
ت

را
غي

مت
ال

 

2.15 
8..1 -2.10 7.20 2.87 

26 % 
النمو 

 EG االقتصادي

9.95 
7..4 0.34 31.67 9.45 

26 % 
 

 التضخم
 

INF 

5.23 
0.22 -15.38 10.14 0.54 .. 

مليار 
 دينار
 

 ادليزانية العامة
نسبة اىل (

GDP) 
GB 

  . EVIEWS. 10سلرجات برنامج : من إعداد الطالبة بناءا على  المصدر

 

 ستقرارية سالسل متغيرات الدراسةدراسة االفرع الثاني7 

السالسل من درجة تكامل ىذه عتماد على السالسل الزمنية بالنسبة للمتغَتات يدفعنا إىل ربديد إن اال
 االرتباطcorrelogram التمثيل البياين  وسنعتمد على  Unite root testختبار جدر الوحدة خالل ا

 . ADFلر ادلوسع إختبار ديكي فو  وعلى الذايت

 جدر الوحدة على إختيار الفرضيتُت التاليتُت: اختبارويقوم 

 H0 : Ø=1      الفرضية العدمية       

 H1 : | Ø |<1        الفرضية البديلة   

 العدمية فهذا يعٍت وجود جدر وحدوي و بالتايل عدم إستقرار السالسل الزمنية. و يف حالة قبول الفرضية
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    ER ستقرارية السلسلةدراسة ا -0
 

 األول.عند المستوى    ERستقرارية السلسلة ادراسة  -0-0
   

  correlogram التمثيل البياين دلعامالت االرتباط الذايت السلسلة من خالل ستقرارعرفة إدب نقوم بداية
 :يبُت ذلك الشكل ادلوايلو 

 

 ERالتمثيل البياني للسلسلة  (7 6.3الشكل رقم  )

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 

رتباط الذباه العام ذلك ألن معامالت االوجود مركبة ابحسب الشكل أعاله نالحظ أن السلسلة توحي 
جراء اختبار جدر الوحدة من إستقرارية السلسلة، وللتأكد أكثر نقوم بإعدم خارج رلال الثقة و بالتايل تقع الذايت 
 دلعرفة إستقرار السلسلة ونتائجو مبينة يف اجلدول ادلوايل:  ADFختبار ديكي فولر ادلوسع خالل ا
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 ERة لستقرارية السلسإل ADF ختبارا(7 نتائج  5.3) الجدول رقم 
 

 BC T-Statistic probمعلمات  النماذج

 النموذج الثالث
 b 1,0996 0,2834 ذباه العاماال

 C 2,8771 0,0088 الثابت 
 ø -1,8943 0,6274ˆاجلدر األحادي 

 النموذج الثاين
 C 2,6482 0,0144الثابت 

 ø -1,7486 0,3958ˆاجلدر األحادي 
 ø 2,1376 0,9900ˆاجلدر األحادي  النموذج األول

 08ادللحق رقم عتماد على الطالبة باإلعداد : من إالمصدر

 من خالل اجلدول أعاله يتبُت أن : 

  لنموذج الثالث 7بالنسبة ل

كرب من ( أ0.28ذباه العام )، ألن قيمة معامل اال%5وجود مركبة االذباه العام عند مستوى معنوية  -
 ذباه عام يف السلسلة؛يدل على وجود ا ( ما0.05حتمال )ا

أي أن قيمتو معنوية ، كما نالحظ أن  0.05وىي أقل من  0.008وجود الثابت ، ألن قيمتو تساوي  -
اليت تقول  H0، إذا نرفض  الفرضية %5القيمة احملسوبة أكرب من  القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية 

 تة؛اليت تؤكد بوجود الثاب  H1 عدم وجود الثابت ونقبل الفرضية 
( عند -39603( أكرب من القيمة اجملدولة )-19894وجود اجلدر األحادي، ألن القيمة احملسوبة )  -

ونرفض الفرضية  وجود اجلدر األحادياليت تعٍت   H0، أي نقبل فرضية العدم %5مستوى معنوية  
 . H1البديلة 

 

 النموذج الثاني 7

، و ألن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة  0.05وىي أقل من  0.01وجود الثابت، ألن قيمتو تساوي  -
 ؛الفرض البديل )عدم وجود ثابتة( ونقبل H0و بالتايل نرفض الفرضية  %5اجملدولة عند مستوى معنوية 
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( عند مستوى -29986( أكرب من اجملدولة ) -19748وجود اجلدر األحادي، ألن القيمة احملسوبة )  -
 اليت تدل على وجود جدر أحادي.  H0، أي نقبل فرضية العدم %5معنوية  

 ول 7النموذج األ

( عند -29986( أكرب من القيمة اجملدولة ) -19748وجود اجلدر األحادي، ألن القيمة احملسوبة )  -
 .%5مستوى معنوية 

، DSغَت مستقرة لوجود جدر أحادي وىي من النوع  ERوحسب ىذه النماذج نالحظ ان السلسلة 
 ء طريقة الفروقات.وجلعلها مستقرة  وجب إجرا

 بعد إجراء الفرق األول و الثاني  ERستقرارية السلسلة دراسة ا -0-5

 الثاين الفرقاألول و  الفرق بعد ERة للسلس  correlogramالشكل ادلوايل يبُت الرسم البياين  

 D(ER,2)التمثيل البياني للسلسلة  (7 00.3الشكل رقم  )            D(ER)التمثيل البياني للسلسلة  (7 01.3الشكل رقم  )      

  

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدرEVIEWS.10                          7سلرجات برنامج  المصدر7 

ربتوي على مركبة االذباه العام  D(ER)أن السلسلة    ( 10.3رقم  ) نالحظ من خالل  الشكل 
ستقرارية ىذه السلسلة ، أما حسب رب من رلال الثقة  معٌت ذلك عدم امن خالل وجود األعمدة بشكل أك

ال ربتوي على مركبة االذباه  D(ER,2)بعد إجراء الفرق الثاين نالحظ أن السلسلة    ( 11.3رقم  ) الشكل 
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 0.05و ىو أكرب من  0.754العام و بالتايل إستقرارية السلسلة و ما يعزز نتيجة ىو االحتمال الذي بلغ نسبة 
 ، و النتائج مبينة يف اجلداول ادلوايل:  ADFختبار ديكي فولر او منو نقوم بإجراء 

 

 D(ER,2)السلسلة و  D(ER) ةلالسلسستقرارية ال ADFختبار نتائج ا 7( 6.3الجدول رقم )
 

 
 

 D(ER,2)السلسلة  D(ER)السلسلة 

 BC T-Student prob T-Student probمعلمات  النماذج

 النموذج
 الثالث

 b -0,0869 0,9316 0 ,9893 0,3343 االذباه العام

 C 0,7973 0,4342 -0,6957 0,4946 الثابت 

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-2,3025 

0,4169 

القيمة 
 احملسوبة

-5,0221 

0,0028 
القيمة 
 اجملدولة

القيمة  3,6121-
 اجملدولة

-3,6220 

النموذج 
 الثاين

 C 1,7567 0,0929 -0,4639 0,6475الثابت 

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 2,6194- احملسوبة

0,1030 

القيمة 
 4,9953- احملسوبة

0,0006 
القيمة 
القيمة  2,9918- اجملدولة

 2,9980- اجملدولة

النموذج 
 øˆاجلدر االحادي  االول

القيمة 
 1,9199- احملسوبة

0,0539 

القيمة 
 5,1001- احملسوبة

0,0000 
القيمة 
 1,9556- اجملدولة

القيمة 
 1,9564- اجملدولة

 .10و ادللحق رقم   09 عتماد على ادللحق رقمالطالبة باالعداد من إ 7المصدر
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 (  نالحظ أن:9.3من خالل اجلدول رقم ) 
 

   بالنسبة  للسلسلة) D(ER  : 
 

أكرب من  prob  0,93حتمال احلرج ؛ ألن اال%5ذباه عام عند مستوى معنوية وجود مركبة ا -
 ؛0.05

 ؛%5وجود ثابت يف النموذج الثالث و الثاين عند مستوى معنوية عدم  -
يف النماذج الثالثة أكرب من  prob حتمال احلرجاال قيمةوجود جدر أحادي يف النماذج الثالثة ألن  -

 .%5و ألن القيمة احملسوبة  أكرب من القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية   0.05

ي على جذر وحدوي وذلذا مت إجراء غَت مستقرة وربتو  D(ER)وحسب ىذه النتائج فإن السلسة  
 ختبار الفرق من الدرجة الثانية.ا

 

   2,بالنسبة  للسلسلة) D(ER  : 
 

 0.05أكرب من  probاالحتمالية  ؛ ألن قيمتو %5ذباه عام عند مستوى معنوية عدم وجود مركبة ا -
وجود ثابت يف النموذج الثالث و الثاين ألن القيمة احملسوبة أقل من القيمة اجملدولة عند مستوى  عدم -

 ؛%5معنوية 
و ألن   0.05يف النماذج الثالثة أقل من  probقيمة عدم وجود جدر أحادي  يف كل النماذج  ألن  -

 .%5القيمة احملسوبة  أقل من القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية 
 

ة ال ربتوي على اجلدر االحادي وال على مركبة االذباه العام  عند لىذه النتائج فإن السلسحسب 
مستقرة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الثانية أي أهنا متكاملة من  ERة لاذا فالسلس %5مستوى معنوية 

 .I(2)الدرجة 
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   BCستقرارية السلسلة دراسة ا -5

دلعرفة   BCلسلسة   correlogram  رتباط الذايت دلعامالت اال الشكل ادلوايل يبُت الرسم البياين
 :استقرارية السلسلة

 D(BC) التمثيل البياني للسلسلة (7 03.3الشكل رقم  )                      BCالتمثيل البياني للسلسلة  (7 05.3الشكل رقم  )      

  

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدرEVIEWS.10                          7سلرجات برنامج  المصدر7 

 

ربتوي على مركبة االذباه العام من  BCأن السلسلة    ( 12.3رقم  ) نالحظ من خالل  الشكل 
أما حسب  ستقرارية ىذه السلسلة ، عدم ا شلا يعٍت ال الثقةــرل رتباط الذايت تقع خارجأن معامالت االخالل 

تقع  D(BC)رتباط الذايت للسلسلة  معامالت اال نالحظ أن األول بعد إجراء الفرق  (13.3رقم )كل ــالش
نتيجة ىو ىذه ما يعزز  ستقراريتها، الذباه العام و بالتايل اال ربتوي على مركبة افالسلسلة   رلــال الثقة داخل

نقوم من ذلك  لتأكيدول 0.05و ىو أكرب من  0.957الذي بلغ نسبة  ljunge_boxاحصائية  حتمال ا
 ول ادلوايل:مبينة يف اجلد وتائج، و ن  ADFاالستقرارية ادلوسع  ديكي فولر ختباربإجراء ا
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 D(BC)و   (BCة لستقرارية السلسال ADF ختبارا(7 نتائج  01.3) الجدول رقم 
 

 D(BC)السلسلة  BCالسلسلة  

 النماذج
معلمات 

BC T-Statistic prob T-Statistic prob 

النموذج 
 الثالث

 b -0,7750 0,4465 -1,3756 0,1834 االذباه العام
 C 0,9606 0,3472 1,0119 03231 الثابت 

اجلدر االحادي 
ˆø 

القيمة 
 0,6178- احملسوبة

0,9687 

القيمة 
 4,7368- احملسوبة

0,0048 
القيمة 
 3,6032- اجملدولة

القيمة 
 3,6121- اجملدولة

النموذج 
 الثاين

 C 0,5862 0,5634 -0,4667 0,6453الثابت 

اجلدر االحادي 
ˆø 

القيمة 
 1,2668- احملسوبة

0,6284 

القيمة 
 4,4829- احملسوبة

0,0018 
القيمة 
القيمة  2,9862- اجملدولة

 2,9918- اجملدولة

النموذج 
 االول

اجلدر االحادي 
ˆø 

القيمة 
 1,2337- احملسوبة

0,1935 

القيمة 
 4,5535- احملسوبة

0,0001 
القيمة 
 1,9550- اجملدولة

القيمة 
 1,9556- اجملدولة

 .12و ادللحق رقم  11ادللحق رقم عتماد على الطالبة باالعداد : من إالمصدر
 

 نالحظ أن:(  10.3 رقم ) من خالل اجلدول

  بالنسبة للسلسلةBC: 
 5ذباه عام عند مستوى معنوية وجود مركبة ا -
 ؛%5ثابت يف النموذج الثالث و الثاين عند مستوى معنوية  وجودعدم  -
و ألن   0.05يف النماذج الثالثة أكرب من  probقيمة وجود جدر أحادي يف النماذج الثالثة ألن  -

 .%5القيمة احملسوبة  أكرب من القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية 
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ذا مت إجراء غَت مستقرة وربتوي على جذر وحدوي وذل BCة لوحسب ىذه النتائج فإن السلس
 ختبار الفروق من الدرجة األوىل ا

 
  بالنسبة للسلسلةD(BC) : 
 ؛%5ذباه عام عند مستوى معنوية وجود مركبة اعدم   -
 ؛%5عدم وجود ثابت يف النموذج الثالث و الثاين عند مستوى معنوية  -
وان القيمة احملسوبة  0.05أقل من  probود جدر أحادي يف النماذج الثالثة ألن االحتمالية عدم وج -

 .%5أقل من القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية 
 . I(1)متكاملة من الدرجة  اق األول ، أي أهنعد إجراء الفر ب مستقرة  BC و بالتايل نقول أن السلسلة

 

   EGستقرارية السلسلة دراسة ا -3

 : EGة للسلس  correlogram  دلعامالت االرتباط الذايت الشكل ادلوايل يبُت الرسم البياين
 

   D(EG)التمثيل البياني للسلسلة  (7 02.3الشكل رقم  )                  EG  التمثيل البياني للسلسلة (7 01.3الشكل رقم  )          

  

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدرEVIEWS.10                          7سلرجات برنامج  المصدر7 
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 تقع خارج EGلسلسلة  معامالت االرتباط الذايت لأن   ( 14.3رقم  ) نالحظ من خالل  الشكل 
 األول بعد إجراء الفرق  (15.3رقم  )ستقرارية ىذه السلسلة ، أما حسب الشكل رلال الثقة  معٌت ذلك عدم ا

ما يعزز نتيجة ىو ستقرارية السلسلة ى مركبة االذباه العام وبالتايل اال ربتوي عل D(EG)نالحظ أن السلسلة  
نقوم بإجراء  ولتأكيد ذلك 0.05و ىو أكرب من  0.515الذي بلغ نسبة  ljunge_boxحتمال  احصائية ا
 مبينة يف اجلدول ادلوايل : ADF ختبار االستقرارية، ونتائج اختبارا

 

 D(EG)و  EGة لستقرارية السلسإل ADF ختبارا(7 نتائج  00.3) الجدول رقم 
 D(EG)السلسلة  EGالسلسلة  

 النماذج
معلمات 

EG 
T-Statistic prob T-Statistic prob 

النموذج 
 الثالث

 b 1,2135 0,2378 -0,6912 0,4970 االذباه العام

 C 1,3065 0,2049 0,9029 0,3768 الثابت 

اجلدر 
 øˆاالحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-3,3773 
0,0773 

القيمة 
 احملسوبة

-8,2102 
0,0000 

القيمة 
 اجملدولة

-3,6032 
القيمة 
 اجملدولة

-3,6121 

النموذج 
 الثاين

 C 2,6749 0,0135 0,6384 0,5298الثابت 

اجلدر 
 øˆاالحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-3,1273 
0,0373 

القيمة 
 احملسوبة

-8,2899 
0,0000 

القيمة 
 اجملدولة

-2,9862 
القيمة 
 اجملدولة

-2,9918 

النموذج 
 االول

اجلدر 
 øˆاالحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-0,6266 
0,4352 

القيمة 
 احملسوبة

-8,3761 
0,0000 

القيمة 
 اجملدولة

-1,9556 
القيمة 
 اجملدولة

-1,9556 

 .14و ادللحق رقم  13ادللحق رقم عتماد على الطالبة باالعداد : من إالمصدر
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 levelربتوي على جدر وحدوي عند ادلستوى  EGة لنالحظ أن السلس( 11.3رقم)من خالل اجلدول 
 أي أهنا غَت مستقرة، وبعد إجراء الفرق األول لوحظ :

 

 ؛%5وجود مركبة إذباه عام عند مستوى معنوية عدم   -
 ؛%5ثابت يف النموذج الثالث و الثاين عند مستوى معنوية  عدم وجود -
وأن القيمة  0.05أقل من  probعدم وجود جدر أحادي يف النماذج الثالثة، ألن اإلحتمال احلرج  -

 .%5احملسوبة أقل من القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية 
 .I(1)متكاملة من الدرجة  اي أهنق األول ، أعد إجراء الفر ب مستقرة   EGو بالتايل نقول أن السلسلة 

 
   INFدراسة إستقرارية السلسلة  -1

 

 : EGلسلسلة   correlogram  دلعامالت اإلرتباط الذايت الشكل ادلوايل يبُت الرسم البياين
 

   D(INF) التمثيل البياني للسلسلة (7 04.3الشكل رقم  )                INFالتمثيل البياني للسلسلة   (7 03.3الشكل رقم  )   

  

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدرEVIEWS.10                                  7سلرجات برنامج  المصدر7    
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ربتوي على  INFلسلسلة رتباط الذايت لمعامالت االأن   ( 16.3رقم  ) نالحظ من خالل  الشكل 
ستقرارية ىذه رلال الثقة  معٌت ذلك عدم ا خارج  رتباط الذايتمعامالت االلوجود مركبة االذباه العام 

ال  D(INF)األول نالحظ أن السلسلة  بعد إجراء الفرق  (17.3رقم  )السلسلة، أما حسب الشكل 
حتمال  احصائية او ما يعزز نتيجة ىو ربتوي على مركبة االذباه العام و بالتايل إستقرارية السلسلة 

ljunge_box  ختبار نقوم بإجراء ا ولتأكيد ذلك 0.05و ىو أكرب من  0.895الذي بلغ نسبة
 مبينة يف اجلدول ادلوايل : ADF االستقرارية، ونتائج اختبار

        
 D(INF )و   INFة لستقرارية السلسإل ADF ختبارا(7 نتائج  05.3) الجدول رقم 

 D(INF )السلسلة    INFالسلسلة  

 INF   T-Statistic prob T-Statistic probمعلمات  النماذج

النموذج 
 الثالث

 b -1,1602 0,2584 0,8551 0,4021 االذباه العام

 C 1,3246 0,1989 -1,1324 0,2702 الثابت 

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-1,8225 
0,6633 

القيمة 
 احملسوبة

-5,0688 
0,0023 

القيمة 
 اجملدولة

-3,6032 
القيمة 
 اجملدولة

-3,6121 

النموذج 
 الثاين

 C 0,6616 0,5148 -0,8175 0,4224الثابت 

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-1,4053 
0,5634 

القيمة 
 احملسوبة

-5,0967 
0,0004 

القيمة 
 اجملدولة

-2 ;9862 
القيمة 
 اجملدولة

-2,9918 

النموذج 
 االول

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-1,3327 
0,1643 

القيمة 
 احملسوبة

-5,0755 
0,0000 

القيمة 
 اجملدولة

-1,9550 
القيمة 
 اجملدولة

-1,6087 

 .16و ادللحق رقم  15ادللحق رقم عتماد على الطالبة باالعداد : من إالمصدر



 الفصل الثالث 7  الدراسة التطبيقية
 

 

 
167 

 

ي عند ادلستوى ربتوي على جدر وحدو  INFة لنالحظ أن السلس (12.3) رقم من خالل اجلدول   
level  : أي أهنا غَت مستقرة، وبعد إجراء الفرق األول لوحظ 

 ؛%5ذباه عام عند مستوى معنوية وجود مركبة اعدم   -
 ؛%5عدم وجود ثابت يف النموذج الثالث و الثاين عند مستوى معنوية  -
وأن القيمة  0.05أقل من  probحتمال احلرج حادي يف النماذج الثالثة، ألن االعدم وجود جدر أ -

 .%5احملسوبة أقل من القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية 
 

 . I(1)متكاملة من الدرجة  ا، أي أهنالفرق األولعد إجراء بمستقرة  INFو بالتايل نقول أن السلسلة 

 

 GBدراسة إستقرارية السلسلة  -2

اليت  GB  سلسلة لل  correlogram  رتباط الذايتمعامالت اال الشكل ادلوايل يبُت الرسم البياين
 .GDP الناتج احمللي االمجايل نسبة إىل رصيد ادلوازنة العامة سبثل

   D(GB) لسلسلةالتمثيل البياني  (7 06.3الشكل رقم  )                      GBلسلسلة  التمثيل البياني  (7 05.3 الشكل رقم  )    

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدرEVIEWS.10        7سلرجات برنامج  المصدر7 
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تقع خارج  GBسلسلة  رتباط الذايت للاال معامالتأن   ( 18.3رقم  ) نالحظ من خالل  الشكل 
األول  بعد إجراء الفرق (19.3رقم )حسب الشكل أما عدم إستقرارية ىذه السلسلة،  أي رلال الثقة 

مبينة يف اجلدول  وونتائج ADFنقوم بإجراء إختبار ذلك  ولتأكيد مستقرة، D(GB)نالحظ أن السلسلة  
 ادلوايل :

 

 GB ،D(GB )ة لإلستقرارية السلس ADFختبار (7 نتائج ا 03.3الجدول رقم ) 
 

 D(GB )السلسلة  GBالسلسلة  

 GB   T-Statistic prob T-Statistic probمعلمات  النماذج

النموذج 
 الثالث

 b -1,3062 0,2050 -1,4422 0,1640 العام االذباه

 C 0,9451 0,3549 0,9226 0,3667 الثابت 

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-1,1331 
0,9026 

القيمة 
 احملسوبة

-5,4655 
0,0010 

القيمة 
 اجملدولة

-3,6032 
القيمة 
 اجملدولة

-3,6121 

النموذج 
 الثاين

 C -0,3632 0,7198 -0,3632 0,7198الثابت 

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-1,1579 
0,6759 

القيمة 
 احملسوبة

-5,1846 
0,0003 

القيمة 
 اجملدولة

-2,9862 
القيمة 
 اجملدولة

-2,9918 

النموذج 
 االول

 øˆاجلدر االحادي 

القيمة 
 احملسوبة

-1,3331 
0,1641 

القيمة 
 احملسوبة

-5,1907 
0,0000 

 القيمة
 اجملدولة

-1,9550 
القيمة 
 اجملدولة

-1,9556 

 .18 و ادللحق رقم 17 ادللحق رقمعتماد على الطالبة باإلعداد : من إالمصدر
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   levelربتوي على جدر وحدوي عند ادلستوى  GBة لنالحظ أن السلس 13.3من خالل اجلدول 
 لوحظ : األولا غَت مستقرة، وبعد إجراء الفرق أي أهنوعند ادلستوى األول 

 ؛%5وجود مركبة إذباه عام عند مستوى معنوية عدم   -
 ؛%5عدم وجود ثابت يف النموذج الثالث و الثاين عند مستوى معنوية  -
وأن القيم  0.05أقل من  probعدم وجود جدر أحادي يف النماذج الثالثة، ألن اإلحتمال احلرج  -

 .يف النماذج الثالثة %5اجملدولة عند مستوى معنوية  احملسوبة أقل من القيم

 . I(1)متكاملة من الدرجة  اأي أهن، األول قعد إجراء الفر ب مستقرة   GBو بالتايل نقول أن السلسلة 

 

       ختبار التكامل المشتركالثالث7 إالفرع 
 

من حيث اإلستقرارية ،  GBو  INFو  ER ، BC،EGفبعد دراستنا دلتغَتات الدراسة               
، ودبا أن  I(1)و باقي ادلتغَتات التابعة  مستقرة من الدجة  I(2)مستقرة من الدرجة   ERأن ادلتغَت وجدنا 

شًتك  بُت ادلتغَت ادلستقل ادل ختبار التكاملأنو ال ؽلكن إجراء امتغَتات الدراسة  ليست مستقرة من نفس الدرجة ف
ختالف مستويات التكامل بُت ادلتغَتات وذلك راجع الاألجل ، أي أنو ال توجد عالقة  طويلة وادلتغَتات التابعة

 بُت ادلتغَتات كما ىو مبُت يف اجلدول ادلوايل:

 

 7 رتبة تكامل المتغيرات(01.3)م الجدول رق

 ER BC EG I NF GB ادلتغَت

 I(2) I(1) I(1) I(1) I(1) مستوى التكامل

 ةمن اعداد الطالبالمصدر7 
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 VARاإلنحدار الذاتي نموذج إختبار 7 الرابعالفرع 
 

تأخَت الختبارات السببية  غلب أوال صياغة النموذج وربديد درجة ا جراءوا( VARقبل تقدير ظلوذج )
من خالل اخلطوات  VAR ضلدار الذايت ظلوذج االختبار ا ومن ىنا ؽلكن تطبيق  ،للنموذج( فًتة اإلبطاء)

 التالية:
 

  تأثير تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري   -0

و ادليزان التجاري مستقر من الدرجة األوىل فسيتم معرفة  الدرجة الثانيةعند مستقر  سعر الصرف دبا أن 
 .VAR ضلدار الذايتاالختبار ظلوذج خالل إمن يزان التجاري ادلعلى  سعر الصرف أثر تغَت 

 

 BCو  ERبين المتغيرين   صياغة النموذج -0-0
 

وادليزان  سعر الصرف ضلدار خطي لتحديد طبيعة العالقة بُت العرض ىذه الدراسة سنستخدم ظلوذج 
 :على النحو التايل التجاري

t +t ER1+ a 0= a tBC 

  :أن  حيث

- t  2015إىل  1990الفًتة مابُت 
 عبارة عن دالة على شكل: سعر الصرف وأن العالقة بُت ادليزان التجاري و  -
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 BCو  ERبين المتغيرين  نموذج اإلنحدار الذاتيل تحديد درجة التأخير -0-5
 

حيث  BCو  ERبُت ادلتغَتين  VAR اإلبطاء ادلثلى لتقدير النموذج اتاجلدول ادلوايل يبُت فًت 
وكذلك   Hannan-Quinnو  Akaike  ،Schwarz موافق ألقل القيم بالنسبة للمعايَت نأخذ أقل تأخَت

 أقل قيمة بالنسبة لباقي ادلعايَت.
 

 BCو  ERبين المتغيرين  نتائج تحديد فترات اإلبطاء الزمني 7 (02.3) لجدول رقما

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 

، HQ  ،SCمجيع ادلعايَت  نالحظ أن (15.3) رقممن خالل اخلمس معايَت ادلبينة يف اجلدول 
AIC ،FPE، LR ، تتفق على أن ( درجة التأخَتlag=1)  ، أي أن النموذج األفضل ىوVAR(1) . 
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 BC                           و ER بين المتغيرين  VARتقدير نموذج اإلنحدار الذاتي  -0-3

 .VARظلوذج اإلضلدار الذايت بعد ربديد درجة التأخَت بفًتة واحدة فاجلدول ادلوايل يبُت     
 

 BCو  ERبين المتغيرين  VARنحدار الذاتي نموذج االنتائج تقدير 7(03.3)الجدول رقم 

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  لمصدر7ا

 فإنو: F–statistic)) Probوللتأكد  من القيم اجلدولية فحسب قيمة اإلحتمال 

 أكرب من القيمة اجلدولية  Fيعٍت أن  0.05إذا كان االحتمال أصغر من  -
 ر من القيمة اجلدولية أصغ Fيعٍت أن  0.05 من أكربإذا كان االحتمال  -

 

تساوي  )F–statistic) Probاإلحتمال احلرج  قيمة  أن ،19نالحظ من خالل ادللحق رقم  حيث
 وىذا ما يؤكد أن النموذج مقبول أكرب من القيمة اجلدولية Fأن أي  0.05يعٍت أنو أصغر من  0.0004

 .إحصائيا
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 7للنموذج التفسير االحصائي

 : VARمن خالل إختبار ظلوذج 
وذلك تبعا لقيمة معامل  متوسطةنسبة التغَت يف سعر الصرف وتأثَتاهتا على ادليزان التجاري تعترب   -

، وىذا يدل على أن سعر الصرف  حيث يبُت أن للنموذج قدرة تفسَتية R2=0,5050التحديد 
 ؛% 50,50يفسر ادليزان التجاري بنسبة 

بقيمو السابقة   %46شلا يعٍت أن ادليزان التجاري مفسر بنسبة 0,46  قيمة دلبلغ معامل التحديد ادلع -
 ؛دلتغَتات اوقيم باقي 

وىي  =Fcal  11,22تساوي اليت إحصائية فيشر قيمة كما أن للنموذج معنوية إحصائية من خالل -
 و بالتايل النموذج مقبول إحصائيا؛أكرب من القيمة اجملدولة 

 ؛0,05أكرب من  ) ,903prob= 0 (عدم معنوية الثابت الن قيمة  -
 تدل على أنو ال وجود إلرتباط ذايت بُت األخطاء. DW=1,68قيمة داربن واتسن  -
وذلك ألن  tيؤثر على ادليزان التجاري للسنة احلالية  t-1كما نالحظ أن ادليزان التجاري للسنة السابقة  -

prob=0,0003  0,05وىي أقل من. 

 

 للنموذج التفسير اإلقتصادي

 سعرفقط التغَتات اليت ربدث يف  ه أن ادليزان التجاري ال تفسر  نسبة معامل التحديد ادلعدل تبُت -
 ؛بل تفسره متغَتات أخرى مل تدخل يف النموذج الصرف

منطقية إشارة احلد الثابت فمن ادلفًتض أن يكون لرصيد ادليزان التجاري قيم موجبة ولو انعدمت قيم  -
 بقية ادلتغَتات االخرى يف النموذج؛

وىي تتوافق مع منطق النظرية اإلقتصادية القائلة  طرديةالعالقة بُت سعر الصرف و ادليزان التجاري عالقة  -
جراء  زبفيض قيمة العملة فإن ذلك سيزيد من الصادرات والتقليل من الواردات ومنو سيحسن أنو عند ا

فسياسة التخفيض مل تكن ذلا نتائج كبَتة خاصة من رصيد ادليزان التجاري الذي كان يعاين من عجز، 
دولة فيما ؼلص الصادرات نظرا لعدم توفر شروط صلاح ىذه السياسة وىي شرط ادلرونات كون اجلزائر 

 نفطية تعتمد بنسبة كبَتة على قطاع احملروقات.
-  
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 BCو  ERبين المتغيرين  VARدراسة استقرارية نموذج   -0-1
 

ضلدار ور متعددة احلدود، وطبقا ذلذا االختبار فإن االختبار اجلدالختبار مدى استقرارية النموذج مت ا
 التايل يبُت ذلك: مع الشكل  اجلدولتكن ىناك جدور تساوي الواحد، و  الذايت تعترب مستقرة إذا مل

 

 BCو  ERبين المتغيرين  VARإستقرارية نموذج ختبار نتائج ا(7 51.3) الشكل رقم

 

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

كما يتضح حسب اجلدول ايضا ان داخل حدود  الدائرة  تقع أن مجيع ادلتغَتات  الشكل نالحظ من خالل 
يعترب ظلوذج االضلدار جدور الوحدة أقل من الواحد الصحيح يعٍت أنو ال توجد جدور متعددة احلدود و بالتايل 

 الذايت ادلقدر مستقر.

 

 BCو  ERبين المتغيرين  VAR دراسة االرتباط الذاتي لبواقي المعادالت لنموذج -0-2

على النموذج للتأكد من  LM testلدراسة االرتباط الذايت لبواقي معادالت النموذج نستعمل اختبار 
 :رتباط ذايت بُت البواقي يف السالسل الزمنية و اجلدول التايل يوضح نتائج االختبارعدم وجود ا
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 BCو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار (7 04.3)لجدول  رقم ا
 

VAR Residual Serial Correlation LM Test 
prob LM stat lag 
0.874 1.225 1 
0.744 1.954 2 
0.897 1.083 3 
0.608 2.706 4 

 .20ادللحق رقم عتماد على الطالبة باإلعداد : من إالمصدر

وعليو نقبل  %5أكرب من مستوى ادلعنوية  probعاله أن القيم االحتمالية نالحظ من خالل اجلدول أ
 .فرضية العدم القائلة عدم وجود إرتباط ذايت بُت البواقي

 BCو  ERبين المتغيرين  VARاختبار التوزيع الطبيعي لبواقي معادالت نموذج  -0-3

 واجلدول التايل يبُت ذلك:  jaraque_beraختبار ة طبيعة السالسل الزمنية نستخدم ادلعرف
 

بين  Jaraque_bera التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  ختبارا7 (05.3)الجدول رقم 
 BCو  ERالمتغيرين 

Var Residual Normlity Teste 
Orthogonalization Cholesky ( Lutkepothl) 

prob df Jaraque_bera component 
0.057 2 5.719 1 
0.301 2 2.396 2 
0.087 4 8.1169 joint 

 .21ادللحق رقم عتماد على باالالطالبة عداد : من إالمصدرادلصدر: 
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وىي أكرب  0.087تساوي  jaraque_bera من خالل اجلدول يظهر لنا أن القيمة االحتمالية إلحصائية
 إذا يتم قبول فرضية العدم القائلة بأن سلسلة للبواقي تتبع التوزيع الطبيعي وىي جيدة.  %5من مستوى ادلعنوية 

 

 على النمو اإلقتصادي  سعر الصرف تأثير تغيرات  -5

 اإلضلدار الذايتختبار ظلوذج على النمو اإلقتصادي من خالل ا سعر الصرف فسيتم معرفة أثر تغَت  
VAR. 

 

 EGو  ERبين المتغيرين  صياغة النموذج -5-0

على النحو  والنمو اإلقتصادي سعر الصرف ضلدار خطي لتحديد طبيعة العالقة بُت انستخدم ظلوذج 
 :التايل

t +t ER1+ a 0= a tEG 

  :أن  حيث

t  2015إىل  1990الفًتة مابُت 
 عبارة عن دالة على شكل: سعر الصرف و  النمو اإلقتصاديوأن العالقة بُت 

            
 

 EGو  ERبين المتغيرين تحديد درجة التأخير نموذج اإلنحدار الذاتي  -5-5
 

نأخذ حيث بطاء ادلثلى اال اتفًت البد من  ربديد   EGو  ERبُت ادلتغَتين  VAR لتقدير النموذج
وكذلك أقل قيمة بالنسبة لباقي   Akaike  ،Schwarzأقل تأخَت موافق ألقل قيمتُت بالنسبة للمعيارين 

 ادلعايَت.

،   lag =1 ىي  ختيار درجة اإلبطاءا يتبُت أن  22ادللحق رقم من خالل اخلمس معايَت ادلبينة يف و 
 بدجة واحدة. VARوبالتايل يتم تقدير ظلوذج 
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 EGو  ERبين المتغيرين  VARنحدار الذاتي تقدير نموذج اال  -5-3
 

 :VARضلدار الذايت ظلوذج االبعد ربديد درجة التأخَت بفًتة واحدة فاجلدول ادلوايل يبُت 
 

 EGو  ERبين المتغيرين  7VARنموذج اإلنحدار الذاتي (19.3)الجدول رقم 

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 

 (F–statisticاحلرج اإلحتمال قيمة  أن  23 وللتأكد  من القيم اجلدولية نالحظ من خالل ادللحق رقم
Prob(  أن أي  0.05يعٍت أنو أصغر من  50.000تساويF وىذا ما يؤكد أن  أكرب من القيمة اجلدولية

 النموذج مقبول إحصائيا
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 لتفسير االحصائيا

 : VARختبار ظلوذج خالل ا من
جيدة وذلك تبعا لقيمة معامل  غَت تعترب النمو اإلقتصادينسبة التغَت يف سعر الصرف وتأثَتاهتا على   -

يفسر النمو اإلقتصادي  سعر الصرف وىذا يدل على أن  R2=0,4957 الذي يساوي  التحديد
 أن للنموذج قدرة تفسَتية ادلتغَتين أيرتباط بُت يدل ادلعامل على نسبة اال حيث،  % 49,57بنسبة 

 ؛ فةضعي
 فسر بنسبةالنمو اإلقتصادي يشلا يعٍت أن  0,4498  قيمة  كما بلغ معامل التحديد ادلعدل -

 ؛بقيمو السابقة وقيم باقي دلتغَتات   %44,98
أكرب من القيمة  =Fcal  10,81كما أن للنموذج معنوية إحصائية من خالل إحصائية فيشر تساوي -

 و بالتايل النموذج مقبول إحصائيا؛اجملدولة 
 ؛0,05 أكرب من ,14prob= 0عدم معنوية الثابت الن قيمة  -

 تدل على أنو ال وجود إلرتباط ذايت بُت األخطاء. DW=1,84قيمة داربن واتسن  -

 tال يؤثر على النمو االقتصادي للسنة احلالية  t-1كما نالحظ أن النمو االقتصادي للسنة السابقة  -
 .0,05وىي أكرب من  prob=0,70وذلك ألن 

 

   التفسير اإلقتصادي

ات اليت ربدث بسبب التغَت  ضعيفةة بر بنسسيف النمو اإلقتصاديأن ادلعدل  نسبة معامل التحديد تبُت -
قتصادي معدالت النمو اإل دينار اجلزائري و أن ىناك متغَتات أخرى تؤثر علىلل سعر الصرف يف 

 ؛مل تدخل يف النموذج طلفاضباإلرتفاع أو اإل
قيم موجبة ولو انعدمت قيم  معدل النمو اإلقتصاديمنطقية إشارة احلد الثابت فمن ادلفًتض أن يكون  -

 بقية ادلتغَتات االخرى يف النموذج؛
تتوافق  نرى أهنا  عكسيةعالقة وىي  النمو اإلقتصاديو  سعر الصرف العالقة بُت تبُت الدراسة القياسية  -

ن افراط سيؤدي إىل تسارع و طلفاض سعر الصرف بدامع منطق النظرية اإلقتصادية ألن االخَتة ترى أن 
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 شلان طريق أثر ادلنافسة اطلفاض سعر الصرف يساىم يف زيادة الصادرات عحيث عند ، النمو اإلقتصادي
 .قتصادينتج زلليا، وىو ما يعزز النمو اإلرأس ادلال الغَت م ستَتاديسمح اإلنفتاح اإلقتصادي بإ

 

 EGو  ERبين المتغيرين  VARدراسة استقرارية نموذج  -5-1

ضلدار الذايت ر متعددة احلدود ، وطبقا ذلذا االختبار فإن االختبار اجلدو الختبار مدى إستقرارية النموذج مت ا
 التايل يبُت ذلك: مع الشكل  الواحد، و اجلدولتعترب مستقرة إذا مل تكن ىناك جدور تساوي 

 

 EGو  ERبين المتغيرين  VARإستقرارية نموذج ختبار نتائج ا(7 50.3) الشكل رقم

 

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
 

ح  أن مجيع ادلتغَتات داخل يتض حيث توجد جدور وحدة أكرب من الواحد أنو ال الشكل نالحظ من خالل 
 الدائرة وبالتايل يعترب ظلوذج االضلدار الذايت ادلقدر مستقر.حدود 

 

 EGو  ERبين المتغيرين  VAR دراسة االرتباط الذاتي لبواقي المعادالت لنموذج -5-2

على النموذج للتأكد من  LM testلدراسة االرتباط الذايت لبواقي معادالت النموذج نستعمل اختبار 
 :ذايت بُت البواقي يف السالسل الزمنية و اجلدول التايل يوضح نتائج االختبار عدم وجود إرتباط
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 EGو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار (7 20.3)لجدول  رقم ا

VAR Residual Serial Correlation LM Test 
prob LM stat lag 

0.7080 2.15 1 
0.6783 1.82 2 
0.7939 1.68 3 
1.3647 4.31 4 

 .24ادللحق رقم عتماد على الطالبة باإلعداد : من إالمصدر

وعليو نقبل  %5 أكرب من مستوى ادلعنوية  probعاله أن القيم االحتمالية نالحظ من خالل اجلدول أ
 .فرضية العدم القائلة عدم وجود إرتباط ذايت بُت البواقي

 

 EGو  ERبين المتغيرين  VARاختبار التوزيع الطبيعي لبواقي معادالت نموذج  -5-3
 

 واجلدول التايل يبُت ذلك:  jaraque_beraختبار ة طبيعة السالسل الزمنية نستخدم إدلعرف

بين  Jaraque_bera التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  ختبارإ7 (06.3)الجدول رقم 
 EGو  ERالمتغيرين 

Var Residual Normlity Teste 
Orthogonalization Cholesky ( Lutkepothl) 

prob df Jaraque_bera component 
0.3836 2 1.916 1 
0.0000 2 20.95 2 
0.0001 4 22.86 joint 

 .25ادللحق رقم عتماد على الطالبة باالعداد : من إالمصدرادلصدر: 



 الفصل الثالث 7  الدراسة التطبيقية
 

 

 
181 

وىي أصغر   0.0001تساوي   jaraque_beraمن خالل اجلدول يظهر لنا أن القيمة االحتمالية إلحصائية 
عبارة عن تشويش أبيض  وعليو ؽلكن  VAR( 1وىي ومنو نستنتج  أن بواقي ظلوذج  )  %5من مستوى ادلعنوية 

  القول أن النموذج ادلقدر ذو جودة إحصائية مقبولة وؽلكن االعتماد عليو يف التحليل.

 

  التضخمعلى  سعر الصرف تأثير تغيرات  -3

  VAR اإلضلدار الذايتختبار ظلوذج من خالل إ  التضخمعلى  سعر الصرف سيتم معرفة أثر تغَت 
 

 INFو  ERصياغة النموذج بين المتغيرين  -3-0

على  التضخمو  سعر الصرف ضلدار خطي لتحديد طبيعة العالقة بُت العرض ىذه الدراسة سنستخدم ظلوذج 
 :النحو التايل

t +t ER1+ a 0= a tINF 

  :أن  حيث

t  2015إىل  1990الفًتة مابُت 
 عبارة عن دالة على شكل: سعر الصرف وأن العالقة بُت النمو اإلقتصادي و 

             

 INFو  ERبين المتغيرين تحديد درجة التأخير نموذج اإلنحدار الذاتي  -3-5

نأخذ حيث اإلبطاء ادلثلى  اتفًت البد من  ربديد  INFو  ERبُت ادلتغَتين  VAR لتقدير النموذج
وكذلك أقل قيمة بالنسبة لباقي   Akaike  ،Schwarzأقل تأخَت موافق ألقل قيمتُت بالنسبة للمعيارين 

 ادلعايَت.

،   Lag=1نالحظ أنو سيتم إختيار درجة اإلبطاء  26 رقم  ادللحقمن خالل اخلمس معايَت ادلبينة يف 
 بدجة واحدة. VARوبالتايل يتم تقدير ظلوذج 
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 INFو  ERبين المتغيرين  VARنحدار الذاتي تقدير نموذج اال -3-3
 

 VARظلوذج اإلضلدار الذايت بعد ربديد درجة التأخَت بفًتة واحدة فاجلدول ادلوايل يبُت  
 

 INFو  ERبين المتغيرين  VARنحدار الذاتي 7نموذج اال(20.3)الجدول رقم 
 

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 (F–statisticاإلحتمال احلرج  قيمة أن ،27رقم خالل ادللحق من القيم اجلدولية نالحظ من وللتأكد 
Prob(  أن أي  0.000يعٍت أنو أصغر من  0.0000تساويF وىذا ما يؤكد أن  أكرب من القيمة اجلدولية

 .النموذج مقبول إحصائيا
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 التفسير االحصائي

 : VARختبار ظلوذج من خالل ا
جيدة وذلك تبعا لقيمة معامل التحديد  تعترب التضخمنسبة التغَت يف سعر الصرف وتأثَتاهتا على  -

R2=0,8454  أي أن ،  % 84,54يفسر التضخم بنسبة  سعر الصرف وىذا يدل على أن
 ؛ للنموذج قدرة تفسَتية عالية

بقيمو   83,14% فسر بنسبةالتضخم يشلا يعٍت أن  0,8314 كما بلغ معامل التحديد ادلعدل  -
 ؛السابقة وقيم باقي دلتغَتات 

أكرب من القيمة اجملدولة  =Fcal  60,17حصائية من خالل إحصائية فيشر كما أن للنموذج معنوية ا -
 حصائيا؛و بالتايل النموذج مقبول ا

 ؛ 0,05أقل من  prob= 0,0005نالحظ أن سعر الصرف يؤثر على التضخم ألن قيمة  -
 ؛0,05أقل من  ,0004prob= 0 معنوية الثابت الن قيمة -
 تدل على أنو ال وجود إلرتباط ذايت بُت األخطاء. DW=1,85قيمة داربن واتسن  -
وذلك ألن  tللسنة احلالية  التضخميؤثر على  t-1للسنة السابقة  التضخمكما نالحظ أن  -

prob=0,0014  0,05وىي أقل من. 
 

   التفسير اإلقتصادي

 من التغَتات اليت ربدث %83تفسر بنسبة عالية حوايل  أن التضخمادلعدل تبُت نسبة معامل التحديد  -
 ؛ متغَتات أخرى مل تدخل يف النموذجتفسره  17%يف سعر الصرف و الباقي بنسبة 

منطقية إشارة احلد الثابت فمن ادلفًتض أن يكون معدل التضخم قيم موجبة ولو انعدمت قيم بقية  -
 ادلتغَتات االخرى يف النموذج؛

أن القائلة يتوافق مع  الناحية اإلقتصادية  وىي ال عكسيةعالقة  التضخمالعالقة بُت سعر الصرف و  -
  رتفاع التضخم.ارتفاع سعر الصرف يؤدي إىل ا
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 INFو  ERبين المتغيرين  VARدراسة استقرارية نموذج  -3-1
 

ضلدار ذلذا االختبار فإن االر متعددة احلدود ، وطبقا ختبار اجلدو الختبار مدى استقرارية النموذج مت ا
 التايل يبُت ذلك: مع الشكل  الذايت تعترب مستقرة إذا مل تكن ىناك جدور تساوي الواحد، و اجلدول

 

 INFو  ERبين المتغيرين  VARإستقرارية نموذج ختبار نتائج ا(7 55.3) الشكل رقم

 

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
 

ح  أن مجيع ادلتغَتات داخل يتض حيث توجد جدور وحدة أكرب من الواحد أنو ال الشكل نالحظ من خالل 
 الدائرة وبالتايل يعترب ظلوذج االضلدار الذايت ادلقدر مستقر.حدود 

 

 INFو  ERبين المتغيرين  VAR دراسة االرتباط الذاتي لبواقي المعادالت لنموذج -3-2

على النموذج للتأكد من  LM testلدراسة االرتباط الذايت لبواقي معادالت النموذج نستعمل اختبار 
 :عدم وجود إرتباط ذايت بُت البواقي يف السالسل الزمنية و اجلدول التايل يوضح نتائج االختبار
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 INFو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار (7 50.3)لجدول  رقم ا

VAR Residual Serial Correlation LM Test 
prob LM stat lag 
0.37 4.27 1 
0.83 1.47 2 
0.45 3.64 3 
0.86 1.30 4 

 .28ادللحق رقم عتماد على الطالبة باإلعداد : من إالمصدر

وعليو نقبل  %5 أكرب من مستوى ادلعنوية  probعاله أن القيم االحتمالية نالحظ من خالل اجلدول أ
 .فرضية العدم القائلة عدم وجود إرتباط ذايت بُت البواقي

 

 INFو  ERبين المتغيرين  VARاختبار التوزيع الطبيعي لبواقي معادالت نموذج  -3-3

 واجلدول التايل يبُت ذلك:  jaraque_beraختبار اة طبيعة السالسل الزمنية نستخدم دلعرف

بين  Jaraque_bera التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  ختبارإ7 (55.3)الجدول رقم 
 INFو  ERالمتغيرين 

Var Residual Normlity Teste 
Orthogonalization Cholesky ( Lutkepothl) 

prob df Jaraque_bera component 
0.9199 2 0.16 1 
0.0008 2 14.24 2 
0.0061 4 14.40 joint 

 .29ادللحق رقم عتماد على الطالبة باالعداد : من إالمصدرادلصدر: 
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وىي أكرب من   0.061تساوي   jaraque_bera يظهر لنا أن القيمة االحتمالية إلحصائيةمن خالل اجلدول 
 إذا يتم قبول فرضية العدم القائلة بأن سلسلة للبواقي تتبع التوزيع الطبيعي.  %5مستوى ادلعنوية 

 

  الموازنة العامةعلى  سعر الصرف تأثير تغيرات  -1

 . VAR ضلدار الذايتاالختبار ظلوذج رف على ادلوازنة العامة من خالل اسيتم معرفة أثر تغَت سعر الص
 

 GBو  ERصياغة النموذج بين المتغيرين  -1-0

على  وازنة العامةوادل سعر الصرف ضلدار خطي لتحديد طبيعة العالقة بُت إلعرض ىذه الدراسة سنستخدم ظلوذج 
 t +t ER1+ a 0GB = a                    :النحو التايل

  :أن  حيث

t  2015إىل  1990الفًتة مابُت 
 عبارة عن دالة على شكل: سعر الصرف وأن العالقة بُت النمو اإلقتصادي و 

           
 GBو  ERتحديد درجة التأخير نموذج اإلنحدار الذاتي بين المتغيرين  -1-5

 

نأخذ حيث اإلبطاء ادلثلى  اتفًت البد من  ربديد  GBو  ERبُت ادلتغَتين  VAR النموذجلتقدير 
وكذلك أقل قيمة بالنسبة لباقي   Akaike  ،Schwarzأقل تأخَت موافق ألقل قيمتُت بالنسبة للمعيارين 

 ادلعايَت.

  Lag=1ختيار درجة اإلبطاء نالحظ أنو سيتم ا 30 ادللحق رقممن خالل اخلمس معايَت ادلبينة يف و 
 بدجة واحدة. VAR، وبالتايل يتم تقدير ظلوذج 
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 GBو  ERبين المتغيرين  VARتقدير نموذج اإلنحدار الذاتي  -1-3
 

 VARظلوذج اإلضلدار الذايت بعد ربديد درجة التأخَت بفًتة واحدة فاجلدول ادلوايل يبُت  
 GBو  ERبين المتغيرين  7VARنموذج اإلنحدار الذاتي (23.3)الجدول رقم 

 

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 )F–statistic) Probاإلحتمال احلرج  قيمة أن 31رقموللتأكد من القيم اجلدولية نالحظ من خالل ادللحق 
وىذا ما يؤكد أن النموذج مقبول  أكرب من القيمة اجلدولية Fأن أي  0.05يعٍت أنو أصغر من  0.008تساوي 
 .إحصائيا
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 التفسير االحصائي

 : VARختبار ظلوذج من خالل ا -
وذلك تبعا لقيمة معامل التحديد  ضعيفةالعامة  ادليزانةوتأثَتاهتا على   نسبة التغَت يف سعر الصرف -

R2=0,3490 ، أي ،  % 34,90يفسر ادليزانية العامة بنسبة  سعر الصرف وىذا يدل على أن
  ؛ أن للنموذج قدرة تفسَتية ضعيفة

 فسر بنسبةالعامة ي رصيد ادليزانيةشلا يعٍت أن  0,2898كما بلغ معامل التحديد ادلعدل  -
 ؛بقيمو السابقة وقيم باقي دلتغَتات   %28,98

أكرب من القيمة  =Fcal  5,89كما أن للنموذج معنوية إحصائية من خالل إحصائية فيشر  -
 وبالتايل النموذج مقبول إحصائيا؛اجملدولة 

 ؛0,05من  أكرب  ,94prob= 0عدم معنوية الثابت الن قيمة  -
 تدل على أنو ال وجود إلرتباط ذايت بُت األخطاء.  3DW=1,8قيمة داربن واتسن  -

 

   التفسير اإلقتصادي

رصيد  ادليزانية العامة يفسر بنسبة ضعيفة بسبب التغَتات اليت أن ادلعدل  نسبة معامل التحديد تبُت -
مل تدخل يف  الرصيديف للدينار اجلزائري و أن ىناك متغَتات أخرى تؤثر  سعر الصرف ربدث يف 

 ؛النموذج
لو انعدمت قيم بقية قيم موجبة و  ادليزانية العامةمنطقية إشارة احلد الثابت فمن ادلفًتض أن يكون معدل  -

 خرى يف النموذج؛ادلتغَتات األ

فإرتفاع سعر من الناحية اإلقتصادية   يتوافقوىو عكسية عالقة  ادليزانية العامةالعالقة بُت سعر الصرف و  -
 على الضرائب حصيلة وبالتايل إطلفاض الصادرات، األسعار وقيمة إطلفاض اىل ذلك يؤديالصرف 

  .العامة ادلوازنة يف إزدياد العجز مث الصادرات
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 GBو  ERبين المتغيرين  VARدراسة استقرارية نموذج  -1-1
 

ختبار فإن اإلضلدار ر متعددة احلدود ، وطبقا ذلذا االإستقرارية النموذج مت إختبار اجلدو ختبار مدى ال
 التايل يبُت ذلك: مع الشكل  الذايت تعترب مستقرة إذا مل تكن ىناك جدور تساوي الواحد، و اجلدول

 

 GBو  ERبين المتغيرين  VARإستقرارية نموذج ختبار نتائج ا(7 53.3) الشكل رقم

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

ح  أن مجيع ادلتغَتات يتض حيث توجد جدور وحدة أكرب من الواحد أنو ال الشكل نالحظ من خالل 
 الدائرة وبالتايل يعترب ظلوذج االضلدار الذايت ادلقدر مستقر.داخل حدود 

 

 GBو  ERبين المتغيرين  VAR دراسة االرتباط الذاتي لبواقي المعادالت لنموذج -1-2

على النموذج للتأكد من  LM testلدراسة االرتباط الذايت لبواقي معادالت النموذج نستعمل اختبار 
 :عدم وجود إرتباط ذايت بُت البواقي يف السالسل الزمنية و اجلدول التايل يوضح نتائج االختبار
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 GBو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار (7 51.3)لجدول  رقم ا

VAR Residual Serial Correlation LM Test 
prob LM stat lag 
0.99 0.11 1 
0.49 3.42 2 
0.69 2.22 3 
0.74 1.92 4 

 .32ادللحق رقم عتماد على الطالبة باإلعداد : من إالمصدر

وعليو نقبل  %5 أكرب من مستوى ادلعنوية  probأن القيم االحتمالية نالحظ عاله من خالل اجلدول أ
 .فرضية العدم القائلة عدم وجود إرتباط ذايت بُت البواقي

 

 GBو  ERبين المتغيرين  VARاختبار التوزيع الطبيعي لبواقي معادالت نموذج  -1-3

 واجلدول التايل يبُت ذلك:  jaraque_beraختبار ة طبيعة السالسل الزمنية نستخدم إدلعرف

 ERبين المتغيرين  Jaraque_bera التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  ختبارا7 (52.3)الجدول رقم 
 GBو 

Var Residual Normlity Teste 
Orthogonalization Cholesky ( Lutkepothl) 

prob df Jaraque_bera component 
0.72 2 0.65 1 
0.65 2 0.84 2 
0.82 4 1.49 joint 

 .33ادللحق رقم عتماد على الطالبة باإلعداد : من إالمصدرادلصدر: 
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وىي أكرب  0.82تساوي   jaraque_bera من خالل اجلدول يظهر لنا أن القيمة االحتمالية إلحصائية
 إذا يتم قبول فرضية العدم القائلة بأن سلسلة للبواقي تتبع التوزيع الطبيعي.  %5من مستوى ادلعنوية 

 ختبار السببية ا7 الخامسالفرع 
 

يستخدم  ، حيث  ادلتغَت مستقل و ادلتغَتات التابعةختبار نقوم بدراسة العالقة السببية بُت يف ىذا اال
  النموذج معنوية بناء عدمها من السببية ربديد ويتم ، متغَتين بُت العالقة وجودقياس ل جراصلر ظلوذج

، %1أكرب بكثَت من مستويات ادلعنوية ادلتعارف عليها وىي   Probإذا كان االحتمال احلرج  ،)االحتمالية(
 .جراصلر حسب سببية وجودعدم  يعٍت لكوذ الصفرية  الفرضية قبلن ىنا ، 10%، 5%

 

 BCو  ERختبار جرانجر للسبيبة بين ا -0
 

 .P=1بدرجة تأخَت   السببية ختبارإ من عليها ادلتحصل بارتخالا نتائج يوضح الذي التايل اجلدول لدينا  

 

 BCو  ERبين  للسببية جرانجر ختبارنتائج ا7 (53.3) رقم الجدول

 القرار الحرج االحتمال المحسوبة  F الصفرية الفرضية

ER  ال تسبب يفBC 0,0247 0,8764 عدم وجود سببية 

BC  ال تسبب يفER 3,3261 0,0818 عدم وجود سببية 

  34 ادللحق رقم   EVIEWS. 10برنامج سلرجات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر7

 

ومنو نقبل الفرضية العدم 0,05 رب من تشَت نتائج التقدير أن اإلحتمال احلرج ادلوافق إلحصائية فيشر أك
أن اليت تنص على عدم وجود سببية أو تأثَت يف ادلدى القصَت بُت ادلتغَتات ادلتمثلة يف اإلضلدار الذايت، أي 

( بإحتمال قدره 0,0247بلغت ) Fال تسبب يف رصيد ادليزان التجاري ألن إحصائية التغَتات يف سعر الصرف 
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 سببية عالقة وجودعدم كما أن التغَتات يف ادليزان التجاري ال تسبب يف سعر الصرف،  شلا يعٍت  ، 87,64%
  التخفيضات اليت سبت على مستوى الدينار اجلزائري أن  أي ،يف كال اإلذباىُت تجاريال يزانادلو  الصرف سعر بُت

 . يزان ادلدفوعات يف اجلزائرعلى موبالتايل  على ادليزان التجاري كبَت  مل يكن ذلا تأثَت

 

 EGو  ERختبار جرانجر للسبيبة بين ا -5

 :السببية ختبارإ من عليها ادلتحصل بارتخالا نتائج يوضح الذي التايل اجلدول لدينا  
 

 EGو  ERبين  للسببية جرانجر ختبارنتائج ا7 ( 54.3رقم ) الجدول

 القرار الحرج االحتمال المحسوبة  F الصفرية الفرضية

ER  ال تسبب يفEG 13,6894 0,0013     وجود سببية 

EG  ال تسبب يفER 1,6857 0,2076 عدم وجود سببية 

 34 ادللحق رقم   EVIEWS. 10برنامج سلرجات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر7
 

العدم ونقبل الفرض البديل الذي أما عن السببية بُت سعر الصرف و النمو اإلقتصادي فإننا نرفض فرضية 
ينص على وجود سببية أو تأثَت يف ادلدى القصَت بُت ادلتغَتات وفق اإلضلذار الذايت و بالتايل سعر الصرف يسبب 

 0.05أقل من  0,0013( بإحتمال قدره 13,6894بلغت ) Fألن اإلحصائية  يف معدل النمو اإلقتصادي
، أما النمو اإلقتصادي ال يسبب يف التغَتات يف سعر الصرف  ألن اإلحتمال قدرب عند مستوى معنوية 

، أي أن التغَتات يف النمو اإلقتصادي ال تؤثر يف سعر الصرف بينما  %5عند مستوى معنوية  0,2076
 التغَتات يف سعر الصرف تؤثر على النمو اإلقتصادي.

 

 INFو  ERختبار جرانجر للسبيبة بين ا -3

 السببية ختبارإ من عليها ادلتحصل بارتخالا نتائج يوضح الذي التايل اجلدول لدينا 
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 INFو  ERبين  للسببية جرانجر ختبارنتائج ا7 (55.3) رقم الجدول

 القرار الحرج االحتمال المحسوبة  F الصفرية الفرضية

ER  ال تسبب يفINF 16,5637 0,0005 وجود سببية 

INF  ال تسبب يفER 0,0040 0,9499 عدم وجود سببية 

 34 ادللحق رقم   EVIEWS. 10برنامج سلرجات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر7
 

 من  بالنسبة للسببية بُت سعر الصرف والتضخم نالحظ أن اإلحتمال احلرج ادلوافق إلحصائية فيشر أقل
العدم ونقبل الفرض البديل الذي ينص على وجود سببية أو تأثَت يف ادلدى القصَت بُت نرفض فرضية ومنو  0,05

 Fألن اإلحصائية  الذايت ،و بالتايل ربركات سعر الصرف تسبب ربركات يف التضخم ادلتغَتات وفق اإلضلذار
عند مستوى معنوية، كما أن معدل التضخم ال يسبب يف  0,0005( بإحتمال قدره 16,5637بلغت )

، أي أن التغَتات يف  %5عند مستوى معنوية  0,9499التغَتات يف سعر الصرف ألن اإلحتمال قدرب 
 ثر يف سعر الصرف بينما التغَتات يف سعر الصرف تؤثر على التضخم.التضخم ال تؤ 

 

 GBو  ERختبار جرانجر للسبيبة بين ا -1

 السببية ختبارإ من عليها ادلتحصل بارتخالا نتائج يوضح الذي التايل اجلدول لدينا 
 

 GBو  ERبين  للسببية جرانجر ختبارنتائج ا7 (56.3) رقم الجدول

 القرار الحرج االحتمال المحسوبة  F الصفرية الفرضية

ER  ال تسبب يفGB 0.037 0.8492 عدم وجود سببية 

GB  ال تسبب يفER 9.796 0.0049 وجود سببية 

 34 ادللحق رقم   EVIEWS. 10برنامج سلرجات  من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر7
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ن اإلحتمال احلرج ادلوافق إلحصائية أ GBو  ERبُت  للسببية جراصلر ختبارنتائج انالحظ من خالل  
العدم الذي ينص على عدم وجود سببية أو تأثَت نقبل فرضية ومنو  نرفض الفرض البديل  0,05 من  فيشر أكرب

يف ادلدى القصَت بُت ادلتغَتات وفق اإلضلذار الذايت ،و بالتايل ربركات سعر الصرف ال تسبب ربركات يف ادليزانية 
عند مستوى معنوية، كما أن  رصيد  0,8492( بإحتمال قدره 0,037بلغت ) Fة ألن اإلحصائي العامة

،  %5عند مستوى معنوية  0,0049ب  يسبب يف التغَتات يف سعر الصرف ألن اإلحتمال قدر  ادليزانية العامة
تؤثر يف سعر الصرف بينما التغَتات يف سعر الصرف ال  تؤثر على  ادليزانية العامةيعٍت أن التغَتات يف رصيد 

 ادليزانية العامة.
 

   الفعل لردة اإلستجابة ختبار دالةا 7السادسالفرع 

 النموذج، متغَتات سلتلف ذلا تتعرض أن ؽلكن اليت ادلفاجئة للتغَتات الزمٍت ادلسار تتبع االختبار ىذا يعٌت
 .النموذج متغَتات من متغَت يف مفاجئ تغَت ألي األخرى ادلتغَتات ستجابةإ وكيفية

 

 و الميزان التجاري سعر الصرف بين   الفعل لردة اإلستجابة تحليل دالة  -0

 .BCو  ERبُت ادلتغَتين   الفعلادلوايل دوال االستجابة لردة الشكل ؽلثل 
 

 BCو  ERبين  الفعل ردة استجابة دوال 7(51.3) رقم الشكل

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
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 الصرف، سعريف  للتغَت التجاري يزانادل رصيد مستوى استجابة تتبع خالل من العالقة ىذه اختبار يتم
 يزانادل رصيد ستجابةإ أن نالحظ ، الفعل ردة استجابة دوالالذي يبُت  (24.3رقم ) الشكل خالل منو 

كما يتنب أنو  و الثالثة،   الثانية السنة خاللخاصة  متناقصة دبعدالت كانت الصرف سعر يف تغَت ألي التجاري
كلما زادت الصدمة يف سعر الصرف تؤثر بشكل سليب على ادليزان التجاري فيبدأ بالتناقص شلا يدل على أن 

، أنو عند إحداث صدمة 35أيضا من خالل ادللحق رقم  وما نالحظو  عالقة عكسية بُت ادلتغَتين،ىناك 
خالل نفس  ERفإن ذلك مل يؤدي إىل أي تغَت يف  9.71خالل الفًتة األوىل دبقدار  BCعشوائية يف ادلتغَتة 

، ليستمر يف التأثَتات حسب طبيعة 7.54إىل  BCالفًتة لكن خالل الفًتة الثانية إطلفض مقدار الصدمة 
 الصدمة.

 

 و النمو اإلقتصادي سعر الصرف ين بالفعل   لردة اإلستجابة تحليل دالة -5

 .EGو  ERبُت ادلتغَتين  الفعل ؽلثل الشكل ادلوايل دوال االستجابة لردة
 

 EGو  ERبين الفعل   لردة اإلستجابة دالة 7(52.3)الشكل رقم 

 

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7



 الفصل الثالث 7  الدراسة التطبيقية
 

 

 
196 

 منو  الصرف، سعريف  للتغَت اإلقتصاديالنمو  مستوى استجابة تتبع خالل من العالقة ىذه اختبار يتم
أنو عند إحداث  36خالل ادللحق رقم  ومن الفعل ردة استجابة دوالالذي يبُت  (25.3)رقم  الشكل خالل

 ERفإن ذلك مل ػلدث أي تغَت يف ادلتغَتة  1.598خالل الفًتة األوىل دبقدار  EGصدمة عشوائية يف ادلتغَتة 
، ففي تليها اليت الفًتات يف متصاعد ضلو على يزداد يبدأ مث الفًتة بداية يف منعدم أثرىا أن حيث خالل نفس الفًتة

مقدار الصدمة  فإرتفع -0.187بقيمة EGالفًتة الثانية لوحظ عند احداث الصدمة يف متغَتة النمو االقتصادي 
خالل نفس الفًتة لكن خالل الفًتات األخرى لوحظ إرتفاع يف إحداث الصدمات  0.426يف سعر الصرف إىل 

يف متغَتة النمو اإلقتصادي من الفًتة الثالثة إىل الفًتة العاشرة مؤدية بإرتفاع استجابة الصدمات على مستوى سعر 
اطلفضت االستجابة يف سعر الصرف وىو ما يؤكد على أن  أي كلما نقصت الصدمة يف ادلتغَتة النمو الصرف

 العالقة بُت ادلتغَتين عالقة طردية .
 

 و التضخم سعر الصرف بين الفعل   لردة اإلستجابة تحليل دالة -3

 .INFو  ERبُت ادلتغَتين  الفعل  ادلوايل دوال االستجابة لردةالشكل ؽلثل 
 

 INFو  ERين بالفعل   لردة اإلستجابة دالة7 (53.3) ل رقمكالش
 

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
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 خالل منو  الصرف، سعريف  للتغَت التضخم مستوى ستجابةإ تتبع خالل من العالقة ىذه اختبار يتم
عند إحداث صدمة  37ومن خالل ادللحق رقم  ،الفعل ردة ستجابةإ دوالالذي يبُت  (26.3)رقم  الشكل

فإن ذلك مل ػلدث إىل أي تغَت يف ادلتغَتة  4.126خالل الفًتة األوىل دبقدار  INFعشوائية يف ادلتغَتة التضخم 
ER  1.125خالل نفس الفًتة ، و يف الفًتة الثانية لوحظ اطلفاض إحداث الصدمة يف متغَتة التضخم بقيمة 

خالل نفس الفًتة ،  أما باقي الفًتات تشهد تذبذب يف  -1.553فإطلفض مقدار الصدمة يف سعر الصرف إىل 
وكدا يف إستجابة الصدمة للتضخم، وعليو ؽلكن القول أن تغَت الصدمات عرب الفًتات  ERادلتغَتة سعر الصرف 

أي كلما نقصت الصدمة يف ادلتغَتة التضخم إطلفضت اإلستجابة يف  يؤثر يف ادلتغَتات حسب طبيعة الصدمة،
 ىو ما يؤكد على أن العالقة بُت ادلتغَتين عالقة طردية .سعر الصرف و 

 

 و الموازنة العامة سعر الصرف  بينالفعل   لردة اإلستجابة تحليل دالة -1

 .GBو  ERبُت ادلتغَتين  الفعل  ستجابة لردةادلوايل دوال اإلالشكل ؽلثل 
 

 GBو  ERين بالفعل   لردة اإلستجابة دالة(7 54.3الشكل رقم )

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
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ومن  ،GBو  ERبُت ادلتغَت  الفعل ردة ستجابةإ دوالالذي يبُت  (27.3)رقم  الشكل خالل منو 
خالل الفًتة األوىل دبقدار  نالحظ أنو عند إحداث صدمة عشوائية يف ادلتغَتة ادليزانية العامة 38خالل ادللحق رقم 

خالل نفس الفًتة ، و يف الفًتة الثانية لوحظ اطلفاض  ERفإن ذلك مل ػلدث إىل أي تغَت يف ادلتغَتة  4.506
خالل  -0.03فإطلفض مقدار الصدمة يف سعر الصرف إىل  3.444إحداث الصدمة يف متغَتة ادليزانية بقيمة 

يف ادليزانية  ا يف إستجابة الصدمةوكد ERنفس الفًتة ،  أما باقي الفًتات تشهد تذبذب يف ادلتغَتة سعر الصرف 
 العامة، وعليو ؽلكن القول أن تغَت الصدمات عرب الفًتات يؤثر يف ادلتغَتات حسب طبيعة الصدمة.

 

 ختبار مكونات التباين ا7 السابعالفرع 

ذي تستخدم أداة ربليل التباين للتعرف على مقدار التباين يف التنبؤ لكل متغَت من متغَتات النموذج و ال
 .VARيعود إىل خطأ التنبؤ يف ادلتغَت ذاتو يف ادلتغَتات األخرى يف ظلوذج 

 و الميزان التجاري سعر الصرف ختبار مكونات التباين بين ا -0

 : التايل و الشكل اجلدول يف ادلبينة النتائج على ربصلنا للنموذج ستخدامناإ عند
 

 BCو  7ER مكونات التباين بين(31.3)الجدول رقم

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 BCو ER(7 منحنى التباين بين55.3الشكل رقم)

 
  EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
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نتائج التحليل اخلاص دبتغَتة ادليزان التجاري  BCو ERوشكل مكونات التباين بُت ول يبُت جد
ادلتأيت من الصدمات دلتغَتة سعر الصرف فالعمود الثاين من اجلدول ؽلثل اخلطأ ادلعياري أما األعمدة األخرى 

من أخطاء التباين خالل   %100يفسر ب  BCفتعطي النسبة من التباين فنالحظ أن متغَت ادليزان التجاري 
الفًتة األوىل عند حدوث صدمة دبقدار إضلراف معياري واحد يف ادلتغَت نفسو ، حيث تأخد ىذه النسبة يف 

  99,83%من أخطاء التباين يف الفًتة الثانية  وتبدأ ىذه النسبة بالتناقص لتصل إىل % 99,99 الًتاجع إىل
 يف بالتغَتتجاري ال ميزان رصيد مستوى يف التباين لتأثَت بالنسبة أما سنوات أي يف الفًتة العاشرة، 10بعد مرور 

 ،0,046 بذلك حققت إذ اخلامسة السنة يف ضعيفة التفسَت نسبة أن نالحظ ،سعر صرف العملة احمللية 
ومن خالل ىذا التحليل صلد أن  العاشرة، الفًتة يف 0,1643  إىل التفسَتية قدرهتا لتبلغ أعليتها ارتفعت وبعدىا

مساعلة سعر الصرف يف تفسَت خطأ التنبؤ لرصيد  ادليزان التجاري لفًتة مستقبلية بعشر سنوات كانت ضعيفة 
 على التأثَت يف زبفيض قيمة العملة او التغَت يف سعر الصرف قدرة زلدودية تفسر،  وبالتايل %0.17حوايل  جدا

 .التجاري يزانادل
 

  و النمو االقتصادي سعر الصرف بين ختبار مكونات التباين ا -2
 : التايل و الشكل اجلدول يف ادلبينة النتائج على ربصلنا للنموذج ستخدامناإ عند

 

 EGو  ER(7 مكونات التباين بين 30.3الجدول رقم )

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 EGو  ERبين (7 منحنى التباين 56.3الشكل رقم)

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
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من أخطاء التباين   %100يفسر ب  EGنالحظ أن متغَتة النمو اإلقتصادي من خالل ماسبق 
لفًتة األوىل عند حدوث صدمة دبقدار إضلراف معياري واحد يف ادلتغَت نفسو ، حيث تأخد ىذه النسبة يف اخالل 

  77,51من أخطاء التباين يف الفًتة الثانية  وتبدأ ىذه النسبة بالتناقص لتصل إىل  %  93,44  الًتاجع إىل
 نسبة النمو اإلقتصادي مستوى يف التباين لتأثَت بالنسبة أماسنوات أي يف الفًتة العاشرة،  10بعد مرور   %

يف الفًتة الثانية مث إرتفعت  6,55بلغت  إذ ضعيفة التفسَت نسبة أن نالحظ ،سعر صرف العملة احمللية  يف بالتغَت
 الفًتة يف22,48  إىل التفسَتية قدرهتا لتبلغ أعليتها رتفعتإ وبعدىا ،يف الفًتة اخلامسة  16,64قليال إىل 

 النمو اإلقتصادي. على التأثَت يف التغَت يف سعر الصرف قدرة زلدودية تفسروبالتايل  العاشرة،
 

 و التضخم الصرف سعر بين ختبار مكونات التباين بين ا -3
 مبينة يف اجلدول و الشكل ادلوايل:تائج إختبار مكونات التباين بُت ادلتغَتين ن

 

 INFو  ER(7 مكونات التباين بين 35.3الجدول رقم)
 

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 

 INFو  ER بين (7 منحنى التباين31.3الشكل رقم)
 

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
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تفسر  INFأن متغَتة التضخم  (32.3رقم)ختبار مكونات التباين الواردة يف اجلدول أظهرت نتائج  ا
من أخطاء التباين خالل الفًتة األوىل عند حدوث صدمة دبقدار إضلراف معياري واحد يف ادلتغَت   %100ب 

من أخطاء التباين يف الفًتة الثانية  وتبدأ ىذه النسبة  %  88,34 نفسو، حيث تأخد ىذه النسبة يف الًتاجع إىل
سنوات أي يف الفًتة  10بعد مرور   %  43,68يف الفًتة اخلامسة مث إىل  56,68 %بالتناقص لتصل إىل 

 نسبة أن نالحظ ،سعر صرف العملة احمللية  يف بالتغَت نسبة التضخم مستوى يف التباين لتأثَت بالنسبة أماالعاشرة، 
 رتفعتإ وبعدىا ،يف الفًتة اخلامسة  % 43,31يف الفًتة الثانية مث إرتفعت إىل  11,65قدرت ب التفسَت
فمن خالل ىذا التحليل صلد أن مساعلة سعر  العاشر الفًتة يف56,31 %  إىل التفسَتية قدرهتا لتبلغ أعليتها

 . %56.32بنسبة  كانت متوسطة  الصرف يف تفسَت خطأ التنبؤ دبعدالت التضخم لفًتة تقدر ب عشر سنوات
 

 و الموازنة العامة سعر الصرف ختبار مكونات التباين بين ا -1
 

 مبينة يف اجلدول و الشكل ادلوايل:تائج إختبار مكونات التباين بُت ادلتغَتين ن
 

 GBو  ER(7 مكونات التباين بين 33.3الجدول رقم)

 
 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7

 GBو  ER بين (7 منحنى التباين30.3الشكل رقم) 

 

 EVIEWS.10سلرجات برنامج  المصدر7
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من أخطاء التباين خالل   %100تفسر ب  GBنالحظ أن متغَتة ادليزانية العامة من خالل ما سبق 
معياري واحد يف ادلتغَت نفسو ، حيث تأخد ىذه النسبة يف  الفًتة األوىل عند حدوث صدمة دبقدار إضلراف

من أخطاء التباين يف الفًتة الثانية  وتبدأ ىذه النسبة بالتناقص تدرغليا و بنسب ضعيفة  %  99,99الًتاجع إىل
رصيد  مستوى يف التباين لتأثَت بالنسبة أماسنوات أي يف الفًتة العاشرة،  10بعد مرور   %99,98لتصل إىل 

يف الفًتة  0,004بلغت  إذ ضعيفة التفسَت نسبة أن نالحظ ،سعر صرف العملة احمللية  يف بالتغَت دليزانية العامةا
  إىل التفسَتية قدرهتا لتبلغ أعليتها رتفعتإ وبعدىا ،يف الفًتة اخلامسة  0,04الثانية مث إرتفعت قليال إىل 

أن  ادليزانية العامة، أي على التأثَت يف التغَت يف سعر الصرف قدرة زلدودية تفسروبالتايل  العاشرة، الفًتة يف0,15
قدرت  مساعلة سعر الصرف يف تفسَت خطأ التنبؤ للميزانية العامة  لفًتة تقدر ب عشر سنوات كانت جد ضعيفة

 .%0.16بنسبة 
 

 النتائج مناقشة :الثاني المطلب
 

 :اآليت خالل من دراستنا خالل من إليها، ادلتوصل النتائج أىم ستعراضإ سيتم ادلطلب ىذا يف

  أي إختبار اإلستقرارية للسالسل الزمنية للمتغَتات زلل الدراسة ، ختبار جدر الوحدةايتبُت من خالل 
ادلتمثلة يف تغَتات أما باقي ادل بعد إجراء الفرق الثاينأي من الدرجة الثانية  مستقرةسعر الصرف  أن 

معنوية  فرق األول عند مستوىال وىل بعد إجراءمن الدرجة األمستقرة قتصادي ستقرار اإلمؤشرات اإل
 يعٍت أن السالسل غَت مستقرة من نفس الدرجة.ىذا ، 5%
 

  ودبا أن السالسل متغَتات الدراسة غَت مستقرة من نفس الدرجة مل نتمكن من ربقيق الشرط الضروري
ادلرور يؤدي عدم التساوي يف درجة اإلستقرارية إلجراء إختبار جوىانسن للتكامل ادلشًتك، وبالتايل  

و ادلتغَتات التابعة  سعر الصرف بُت كل من ادلتغَت ادلستقل  VARختبار اإلضلدار الذايت إإىل  مباشرة
 ؛و ادلوازنة العامة التضخم ،ادلتمثلة يف: ادليزان التجاري ، النمو اإلقتصادي

 
 الذاتي  أوضحت النتائج اإلحصائية إلختبار اإلنحدارVAR  7أنه 

 

أثبتت الدراسة   ادليزان التجاريو  بعد صياغة النموذج  وربديد درجة اإلبطاء بُت ادلتغَتين سعر الصرف  -
أن سعر الصرف  يفسر ادليزان التجاري بنسبة   VARاإلضلدار الذايت  القياسية من خالل إختبار

 ذو جودة إحصائية مقبولة وؽلكنأن النموذج ادلقدر Jaraque_bera ، كما بُت إختبار% 50,50
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من خالل االشارة ادلوجبة على بينهما  طرديةىناك عالقة  أنّ  ُّت تب حيث،  االعتماد عليو يف التحليل
وىذه العالقة تتوافق مع حسب معادالت االضلدار  على سعر الصرف  ادلوجبةادليزان التجاري و االشارة 

من شأنو أن يؤدي ( األجنيب قيمة العملة )إرتفاع سعر الصرفالنظرية اإلقتصادية القائلة أن : زبفيض 
كون عملية التخفيض ستزيد من صادرات البالد ،دفوعات يزان ادلالكلي  دل رصيدال وإرتفاع يف  ُتحسبت

كما ان نسبة ،  و احلد من الواردات يف ادلدى الطويل و بالتايل ربسُت العجز احملقق يف ادليزان التجاري
خالل  اليت سبت على الدينار اجلزائريعلى أن التخفيضات اليت  تدل VARقة من خالل التفسَت احملق

ج العجز يف ادليزان التجاري و إظلا التكن وحدىا السبب يف عيكن تأثَتىا كبَت و مل مل  الفًتة الدراسية
فسياسة التخفيض مل تكن ذلا نتائج كبَتة خاصة فيما  ساعلت يف ربسُت العجز، خرىمتغَتات أىناك 

ؼلص الصادرات نظرا لعدم توفر شروط صلاح ىذه السياسة وىي شرط ادلرونات كون اجلزائر دولة نفطية 
رج قطاع احملروقات لنجاح عملية ايلزم تنوع الصادرات خ فلذلكتعتمد بنسبة كبَتة على قطاع احملروقات، 

جراءات زبفيض قيمة العملة الوطنية قصد ربسُت وضعية ميزان إقول أن ؽلكننا ال كماالتخفيض،  
ادلدفوعات للجزائر مل تكن ناجعة و بالتايل غَت فعالة وذلك لظروف طبيعة التجارة اخلارجية داخل 

 الوطن.
 

و النمو اإلقتصادي  أثبتت  سعر الصرف بعد صياغة النموذج  وربديد درجة اإلبطاء بُت ادلتغَتين  -
أن التغَتات يف سعر الصرف تؤثر على   VAR اإلضلدار الذايت الدراسة القياسية من خالل إختبار

يدل على نسبة تأثَت غَت مباشر وبنسبة ضعيفة فحسب معامل التحديد الذي  النمو اإلقتصادي 
كما تبُّت أّن ىناك ،   % 49,57يفسر النمو اإلقتصادي بنسبة  سعر الصرف أن  اإلرتباط بُت ادلتغَتين

بينهما وىي تتوافق مع منطق النظرية اإلقتصادية فحسب الدراسة النظرية فإن ادلبالغة يف  عكسيةعالقة 
سعر الصرف ػلدث إبطاء يف النمو اإلقتصادي )أي أن إطلفاض يف سعر الصرف بدون أن يكون مفرط 

 يف يساىم لدينار اجلزائري االصرف  سعر اطلفاض نلوحظ ا نمو اإلقتصادي( ،سيقود إىل تسارع ال
 ظلو إىل يؤدي ما وىذا تنافسيتها رتفاعإ تايلالوب األخرى دلنتجات الدول بالنسبة منتجاهتا أسعار اطلفاض

رأس ادلال الغَت منتج زلليا، وىو ما يعزز النمو  صادراهتا، شلا يسمح اإلنفتاح اإلقتصادي بإستَتاد
فإنو يشجع القطاع التقليدي باإلضافة إىل التقلبات الكبَتة  سعر الصرف اإلقتصادي، أما عند ارتفاع 

 على يؤثر الصرف سعر نكما ألسعر الصرف اليت ربتمل وقوع سلاطر اليت تصدر عن ادلصدرين احملليُت،   
 ادلشاريع على باإلغلاب تؤثر أن اليت ؽلكن األموال رؤوس حركة على االنفتاح جراء من االقتصادي النمو

 ، شلا يعٍت أن ادلضاربة تعزيز من يزيد الثابت الصرف نظام أن حبكم ادلرن الصرف نظام ظل يف الضعيفة
ادلعدالت ادلرتفعة اليت حققتها اجلزائر لنموىا اإلقتصادي خالل الفًتة الدراسية مل تكن بسبب التغَتات يف 
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خاصة برامج التصحيح اذليكلي اليت  سعر صرف عملتها فقط وإظلا ىناك متغَتات أخرى ساعلت يف ذلك
 ارتفاع معدل النمو. وأيضا ارتفاع أسعار النفط الذي كان لو دور يف 1994طبقتها احلكومة سنة 

أن التغَتات يف سعر الصرف تؤثر   VARأثبتت الدراسة القياسية من خالل إختبار اإلضلدار الذايت  -
نسبة معامل التحديد أن التضخم يفسر بنسبة عالية حوايل  مباشرة على معدالت التضخم حيث بّينت

تفسره متغَتات أخرى مل  17% حوايل و الباقي بنسبة سعر الصرف يف  من التغَتات اليت ربدث 84%
يتوافق مع منطق النظرية ال بُت ادلتغَتين  وىو ما  عكسية أن ىناك عالقة  تبُتكما تدخل يف النموذج،

ا يتضح أن ىناك أسباب ي إىل إرتفاع يف معدالت التضخم، شليؤد اإلقتصادية : أن إرتفاع سعر الصرف
تذبذب رتفاع  معدالت التضخم، وما رأيناه يف دراستنا أخرى ومتغَتات أخرى تساىم يف إطلفاض أو ا

 ميزان وضعية من ػلسن ملالدينار اجلزائري  عملة قيمة زبفيض ، حيث أنمعدالت التضخم  يف
 األجنبية العملة على الطلب زيادة وبالتايل احمللية، العملة يف الثقة فقدان إىل يؤدي قد بل ادلدفوعات

 التضخمية، الضغوط يزيد شلا احمللية، العملة لقيمة مضاعف تدىور إىل يؤدي شلا احمللية العملة مقابل
 . للقيمة كمخزون وظيفتها النقود تفقد أن وؽلكن

 

أن التغَتات يف سعر الصرف تؤثر   VARاإلضلدار الذايت أثبتت الدراسة القياسية من خالل إختبار  -
يفسر ادليزانية العامة بنسبة  سعر الصرف معامل التحديد الذي يدل على أن نسبة إىل على ادليزانية العامة 

 العامة ادلوازنة وضعية على يؤثر الصرف سعر فإن ؛أي أن للنموذج قدرة تفسَتية ضعيفة % 34,90
 العام ادلستوى على تأثَتىا خالل من األجور احمللية على، فهو يؤثر ادلختلفة بنودىا خالل من للدولة

 اعتماد ازداد كلما النفقات ىذه على تأثَتىا سبارس قيمة العملة زبفيض، فسياسة الدولة يف لألسعار
تبُّت أّن ىناك عالقة عكسية ، كما للدولة العامة النفقات تزداد، فاجملال ىذا اخلارجي يف العامل على الدولة

 إطلفاض اىل ذلك يؤدي الصرف سعر يرتفع عندماف بينهما وىي تتوافق مع منطق النظرية اإلقتصادية
 اإلستَتادات قيمة إرتفاع و الصادرات على الضرائب حصيلة وبالتايل إطلفاض الصادرات، األسعار وقيمة

  .العامة ادلوازنة يف إزدياد العجز مث العامة ادلوازنة كاىل وبالتايل إثقال ادلستوردات على النفقات وزيادة

 
 

  مايلي7إلى جرانجر تشير نتائج السببية وفق 
 

سعر الصرف ال أن ، أي  يف كال اإلذباىُت  و ادليزان التجاري سعر الصرف سببية بُت عالقة عدم وجود  -
ادليزان التجاري ال يسبب سعر الصرف ، شلا يعٍت أن عالج اختالل ميزان  ويسبب ادليزان التجاري 
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أن التخفيضات يف قيمة الدينار  وادلدفوعات ال يتم مباشرة عن طريق التغَتات يف سعر الصرف، 
 ؛على ادليزان التجاري اجلزائري وذلك لظروف طبيعة ذبارهتا اخلارجية راجلزائري ال تؤث

 

حُت عدم وجودىا  يف اإلذباه ادلعاكس و النمو اإلقتصادي يف  سعر الصرف وجود عالقة سببية يف بُت  -
بُت  ليؤكد ىو األخر على ضعف التأثَت احلاص ، فهذا اإلختبارأي بُت النمو اإلقتصادي وسعر الصرف 

بل أن وحده يقود إىل تسارع النمو اإلقتصادي طلفاض سعر الصرف يف اجلزائر  لن إأن  حيث، ادلتغيَتين
قطاعات  إضافة إىلزدياد حصيلة الصادرات البًتولية كإ ،من نسبة النمو ستزيدىناك عوامل أخرى 

تعد األكثر مساعلة إذ  اخلدمات التجارية  العمومية والري إضافة إىلالفالحة والصناعة والبناء واألشغال 
 ؛2015سنة  حسب زلافظ البنك زلمد لوكال يف النمو

 

سعر الصرف يسبب ويؤثر يف التضخم  وجود عالقة سببية يف بُت سعر الصرف  و التضخم ، دبعٌت أن -
 وإقتصادية سياسية بعوامل تتأثر الصرف ، ألن أسعار يسبب يف سعر الصرف ال التضخم فحُت أن 

 السوق، يف السائدة الفائدة أسعار ومعدالت التضخم اإلقتصادية ىي العوامل ىذه أشد ومن متعددة،
  .الوطٍت الرمسي الصرف لسعر ادلوازية السوق يف الوطنية للعملة الصرف سعر يف أثرعلا يعكسان اللذان

 
، فالتحركات فحُت وجودىا يف اإلذباه ادلعاكسيف  و ادليزانية العامة سعر الصرف عدم وجود سببية بُت  -

و التغَتات اليت ربدث يف ادليزانية اليت ربدث يف سعر الصرف ال تسبب ربركات يف رصيد ادليزانية العامة، 
يف االختبار  بُت ادلتغيَتين لاحلاصىذا ما يؤكد ضعف نسبة التأثَت  يف سعر الصرفالعامة تسبب 

 .قالساب
 
 ختبار االستجابة لردة الفعل إتضح أن7وحسب ا 

 

 طردية عالقة  بالرغم من وجود يؤثر سلبيا عل رصيد ميزان التجاري، أي تغيَت مفاجئ يف سعر الصرف  -
ستجابة رصيد ميزان ادلدفوعات ألي صدمة يف تغَتات سعر صرف إوىو ما يعكس ضعف  ،بُت ادلتغَتين

 (؛24.3رقم ) الشكلما يوضحو حسب  العملة احمللية،
 

يف الفًتة األوىل أثرت سلبا على معدل النمو اإلقتصادي مث كان التأثَت  حداث صدمة يف سعر الصرف ا -
كلما نقصت الصدمة يف ادلتغَتة   أي ،(25.3)رقم  الشكليف باقي الفًتات إغلابيا حسب ما يوضحو 
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الصرف تؤدي إىل الزيادة يف معدالت أي أن زيادة يف سعر النمو اطلفضت االستجابة يف سعر الصرف 
 النمو اإلقتصادي لكن تبقى االستجابة بنسبة ضعيفة؛

 

أنو عندما تنخفض الصدمات يف نرى  سعر الصرف يف  للتغَت التضخم مستوى ستجابةإ تتبع خالل من -
 ؛بتناقص يف إستجابة الصدمات على مستوى سعر الصرف  تؤديمتغَتة التضخم 

 

 نالحظ أنو عند إحداث سعر الصرف يف  للتغَت رصيد ادليزانية مستوى ستجابةإ تتبع خاللومن  -
حسب طبيعة الصدمة  ألهنا  ادليزانية العامةالصدمات يف سعر الصرف  عرب الفًتات يؤثر يف ادلتغَتة 

 . تشهد تذبذب يف ادلتغَتة سعر الصرف وكدا يف إستجابة الصدمة للتضخم
 

  يتضح أن7التباين وحسب إختبار مكونات 
 

تراجعت نسبة أخطاء التباين للمتغَتة ادليزان التجاري وأن   سعر الصرف كلما زادت الصدمة يف ادلتغَتة    -
مساعلة سعر أي  سعر صرف العملة احمللية يف بالتغَتتجاري ال يزانادل رصيد مستوى يف التباين تأثَت نسبة

 ضعيفةتفسر بنسبة   لفًتة مستقبلية بعشر سنواتالصرف يف تفسَت خطأ التنبؤ لرصيد  ادليزان التجاري 
، بسب إعتماد اجلزائر بنسبة كبَتة على قطاع احملروقات وعدم مرونة كل من %0.17جدا حوايل 

الصادرات والواردات ال يعطي نتيجة اغلابية  لتحسن ادليزان التجاري و بالتايل التحسن يف رصيد ميزان 
يف  التجاري يزانادل على التأثَت يفزبفيض قيمة العملة  قدرة زلدوديةليل التح يفسر ىذا وبالتايلادلدفوعات، 

 فًتة الدراسية؛اجلزائر خالل ال
 

لوحظ أنو   سعر صرف العملة احمللية يف بالتغَت نسبة النمو اإلقتصادي مستوى يف التباين لتأثَت بالنسبة و -
كلما زادت الصدمة يف ادلتغَتة سعر الصرف تراجعت نسبة أخطاء التباين للمتغَتة يف النمو اإلقتصادي  

  لفًتة مستقبلية بعشر سنوات دلعدل النمو اإلقتصاديمساعلة سعر الصرف يف تفسَت خطأ التنبؤ وأن 
تغَتات يف سعر  زلدوديةعلى التحليل ن، يدل التباي قيمة من % 22.77 حوايلضعيفة تفسر بنسبة 
 ؛النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفًتة الدراسية على التأثَت الصرف يف 

 
لوحظ أنو كلما  سعر صرف العملة احمللية يف بالتغَت التضخمنسبة  مستوى يف التباين لتأثَت بالنسبة أما -

فمن خالل ىذا زادت الصدمة يف ادلتغَتة سعر الصرف تراجعت نسبة أخطاء التباين للمتغَتة يف التضخم،  



 الفصل الثالث 7  الدراسة التطبيقية
 

 

 
207 

التحليل صلد أن مساعلة سعر الصرف يف تفسَت خطأ التنبؤ دبعدالت التضخم لفًتة تقدر ب عشر سنوات  
 ن؛التباي قيمة من  % 56.32نسبة  حوايلكانت 

 

كلما زادت الصدمة يف ادلتغَتة سعر الصرف تراجعت ادليزانية نالحظ أنو   مستوى يف التباين لتأثَت بالنسبة أما -
 يةادليزانسَت خطأ التنبؤ لرصيد مساعلة سعر الصرف يف تفنسبة أخطاء التباين للمتغَتة ادليزانية العامة وأن  

 يف التغَت يف سعر الصرف قدرة يةزلدود تفسروبالتايل كانت ضعيفة السبب    لفًتة مستقبلية بعشر سنوات
تقدر ب  ادليزانية العامة، أي أن مساعلة سعر الصرف يف تفسَت خطأ التنبؤ للميزانية العامة  لفًتة على التأثَت

 ن.التباي قيمة من  % 0.16 تجاوزعشر سنوات كانت جد ضعيفة ال ت
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 خالصة الفصل

 

 الدينار اجلزائري الصرف سعر يف وادلتمثلة الدراسة تغَتاتم عرفتها اليت للتطوراتيف ىذا الفصل  تطرقنا
قصد معرفة التحوالت  و التغَتات اليت مرت هبا اجلزائر يف سعر صرف عملتها  خالل  مريكيمقارنة بالدوالر األ

ميزان ادي ادلتمثلة يف )مؤشرات اإلستقرار اإلقتصتطور كل مؤشر من إضافة إىل ،2015-1990الفًتة 
 النموذجربديد  معباألخص رصيد ادليزان التجاري، النمو اإلقتصادي، التضخم و ادلوازنة العامة(  ادلدفوعات
 .ىذا النموذج عليها يقوم اليت ختباراتاإل دلختلف اإلشارة و الدراسة، يف ادلستخدم

 

اإلستقرار مؤشرات كل على   التغَتات احلاصلة يف سعر صرف العملة احمللية ثرأ  مدى  عرفةدلو  
فبعد ربديد درجة التأخَت للنموذج بُت كل ادلتغَت التابع سعر الصرف  ،ربقيق االستقرار يف اجلزائر اإلقتصادي قصد

قصد معرفة نسبة  VAR( مت القيام بإختبار اإلضلدار الذايت يوادلتغَتات ادلستقلة ) مؤشرات االستقرار اإلقتصاد
كما مت اختبار إستقرارية النموذج  التأثَت و نوع العالقة بُت كل من سعر الصرف ومؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي،

وجود سببية أو عدمها  وضحفهو األخر  جلراصلر إختبار السببيةنتائج أما  دلعرفة ىل ىذا النموذج مقدر أم ال ، 
قرار اإلقتصادي و / أو ادلؤشرات  ؤشرات االستادلؤثر على  سعر الصرف تالتغَتات يفبُت ادلتغَتات ومعرفة ىل 
يف سعر الصرف أو الصدمة تغيَت مفاجئ و إختبار االستجابة لردة الفعل بُّت مدى تؤثر على سعر الصرف، 

التنبؤ لكل  على مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي، أما إختبار مكونات التباين بُّت مقدار التباين يف ونسبة تأثَته 
 متغَت من متغَتات النموذج.
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 خاتمة
 

 بكافة يرتبط حيث الدولية، ادلالية العالقات يف األساسية ادلوضوعات أهم أحد الصرف سعريعد 
الكلية حيث كان اذلدف  قتصاديةاإل ادلتغريات من مبجموعة ويتأثر يؤثر قتصادياا متغريافهو  قتصاديةاإل ادلعامالت
)ميزان  ر تغريات سعر الصرف على مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادياهو زلاولة معرفة أثهذ  الدراسة ذلالرئيسي 

وذلك بغية ، 5102-0991ادلدفوعات، النمو اإلقتصادي ، التضخم و ادلوازنة العامة( خالل الفرتة ادلمتدة بني 
اجلزائر  ة العملة بعد فرتة االصالحات ادلالية و االقتصادية اليت قامت هبامعرفة االثر الهذي لعبته سياسة ختفيض قيم

االشكالية هداف ادلتوخاة من ههذ  الرسالة و بناءا على األ طار صندوق النقد الدويل، ويف فرتة التسعينات يف إ
 اىل ثالث فصولعتماد على الفرضيات ادلوضوعة مت معاجلة ادلوضوع من خالل تقسيمه اليت مت صياغتها و باال

 دوات سابقة الهذكر حيث مت التوصل اىل رلموعة من النتائج.ستخدام ادلنهج و األبا

 
 نتائج اختبار الفرضيات:

 

وخارجيا  داخلياجدا دلعرفة وضعية اإلقتصاد  هامورد يف الفرضة األوىل أن سعر الصرف مؤشر إقتصادي  -
صادي حبالة قتصادي تكمن يف تأثُر مؤشرات اإلستقرار اإلقتاالأن العالقة بني سعر الصرف و التوازن و 

 حلقة عتبار ابحيث أن سعر الصرف  فرضية صحيحةوهي أو إرتفاع  ر الصرف سواءا كان اطلفاضاسع
كونه أهم عنصر يف توجيه ادلعامالت اخلارجية للدول فهو يعكس الوضع   الدولية قتصادياتاال بني ربط

الدراسة القياسية أن رصيد ادليزان التجاري و ادليزانية  أثبتتوكما ، ليا وخارجيااإلقتصادي ألي دولة داخ
لتغريات اليت العامة ومعدالت التضخم والنمو اإلقتصادي تتأثر بنسب سلتلفة ومتفاوتة وذلك حسب ا

 تطرأ على سعر الصرف.
 

: أنَّ التحسن يف رصيد ادليزان التجاري كان بسبب التخفيضات اليت قامت هبا الثانية للفرضية بالنسبة  -
غلايب على ادليزان لتخفيض لوحدها شلارسة التأثري اإلاجلزائر يف سعر صرف عملتها ، وأنَّ بإمكان عملية ا

الفرضية تبني أن  VARختبار االضلدار الهذايت فحسب ا ،دون اللجوء إىل سياسات تكميلية أخرى
كان بنسبة االمريكي  و أنَّ تأثري التغري يف سعر الصرف للدينار اجلزائري مقابل الدوالر  غير محققة

وههذا دليل على أن التخفيضات اليت قامت هبا اجلزائر خالل الفرتة الدراسية مل تكن وحدها  21.21%
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السبب يف عالج العجز يف ادليزان التجاري و بالتايل العجز يف ميزان ادلدفوعات وذلك نظرا لعدم توفر 
على قطاع  شروط صلاح ههذ  السياسة خاصة أن اجلزائر دولة نفطية تعتمد بنسبة كبرية يف صادراهتا

دليزان التجاري بني سعر الصرف و اسببية ختبار السببية أنه ال توجد حملروقات كما تبني أيضا من خالل اا
 جتاهني.كال االيف  

 

التغريات وأن  الفرضية غير محققة أن VAR ضلدار الهذايتاال ختباربينت نتائج ا لثة:الثابالنسبة للفرضية  -
تأثري غري مباشر وبنسبة ضعيفة فحسب معامل التحديد  يف سعر الصرف تؤثر على النمو اإلقتصادي 

 49,57أن سعر الصرف  يفسر النمو اإلقتصادي بنسبة  رتباط بني ادلتغريينيدل على نسبة االالهذي 
لنموها  أن ادلعدالت ادلرتفعة اليت حققتها اجلزائرو ،  بينهما عكسيةكما تبنيَّ أنَّ هناك عالقة ،   %

خالل الفرتة الدراسية مل تكن بسبب التغريات يف سعر صرف عملتها فقط وإظلا هناك  اإلقتصادي
قطاعات الفالحة  زدياد حصيلة الصادرات البرتولية إضافة إىلكامتغريات أخرى ساعلت يف ذلك  

 .والصناعة والبناء
 

و أن التغريات يف سعر الصرف تؤثر على  صحة الفرضيةعدم أثبتت النتائج  الرابعة:بالنسبة للفرضية  -
ختبار االضلدار الهذايت، حيث أن وههذا ما بينه ا %84حوايل قدرت  معدالت التضخم وبنسبة كبرية 

ود سببية بني ختبار السببية وج، كما بني االتخفيضات يف قيمة العملة أدت إىل إرتفاع معدالت التضخم 
تسبب وتؤثر يف  الصرف ههذا ما أكد أن التغريات يف سعرجتا  و يف ههذا اال التضخم سعر الصرف و 
 معدل التضخم.

 

 غير محققة الفرضيةتبني أن ههذ   VARار الهذايت دضلحسب اختبار اال:  اخلامسةأما بالنسبة للفرضة  -
بنسبة ضعيفة مقارنة مبؤشرات أخرى  لكنها  التغريات يف سعر الصرف تؤثر على ادليزانية العامةأن و 
 حسب معامل التحديد.  % 34,90 حوايلنسبة التأثري قدرت و 
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 نتائج البحث:
 

 أساسا ادلتمثلة قتصاديةاإل السياسات بعض على عتمادباال قتصادياإل رارستقاإل لتحقيق لدولةا تسعى -
 ذلا ميكن اليت األدوات أهم من عتبارهااب  وسياسة سعر الصرف لتجاريةوا وادلالية النقدية السياسة يف

 ؛الكلي قتصاداإل على التأثري
 

حيث أنه يؤدي دور كبري يف و اإلقتصاد العادلي، يشكل سعر الصرف أداة الربط بني اإلقتصاد احمللي  -
 سياسة تعترب الصرف ادلتبعة مع السياسة اإلقتصادية الكلية، اإلستقرار اإلقتصادي شرط تناغم سياسة

 مقاومة  :أعلها األهداف من رلموعة بتحقيق تسمح اليت ديةصااالقت السياسات أهم من رفصال سعر
 ؛الفائدة وسعر رف،صال مراقبة الدخل، وتوزيع ادلوارد يصصخت التضخم،

على ميزان ادلدفوعات  اغلابية كبرية على اإلقتصاد الوطين ومل يكن لتخفيض قيمة الدينار اجلزائري نتائج  -
 خالل الفرتة ادلدروسة خاصة فيما خيص الصادرات نظرا لعدم توفر شروط صلاح ختفيض قيمة العملة ؛

 

حقق ادليزان التجاري اجلزائري فائضا خالل الفرتة الدراسية إال أن ههذا الفائض يرتبط أساسا بارتفاع  -
 األساسية لتنمية القطاعات االخرى؛أسعار احملروقات اليت تعترب الدعامة 

 

وذلك راجع   %49يف اجلزائر بتغريات سعر الصرف بنسبة ضعيفة حواىل لنمو اإلقتصادي ا يتأثر معدل -
 ؛قتصادي على سياسة االنفاق احلكومي اليت تتأثر مداخيلها بأسعار النفطإلعتماد النمو اإل

 

خالل سنوات  %84بنسبة كبرية قدرت ب بتغريات سعر الصرف معدالت التضخم يف اجلزائر تتأثر  -
 ؛الدراسة كما توجد عالقة طردية بينهما 

 

 لفرتة العامة اإليرادات و النفقات بتقدير مقرتحات لوضع اإلجراءات من منظما أسلوبا العامة ادليزانية دتثل -
 العامة ادلوازنة وضعية على يؤثرفهو  % 34,90فسر ادليزانية العامة بنسبة سعر الصرف  ، ف مقبلة زمنية

 ؛ادلختلفة بنودها خالل من للدولة
 

أسعار  شهدته الهذي التحسن إىل يعود الكلية االقتصادية ادلؤشرات معظم شهدته الهذي التحسن إن -
 ؛النفط
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ضلدار الهذايت أن تأثري سعر الصرف على مؤشرات اإلستقرار اإلقتصادي كان بنسب متفاوتة اختبار االبني  -
التخفيضات اليت غلابية احملققة ذلهذ  ادلؤشرات مل تكن وحدها بسبب على أن النسب اإل ههذا ما دلَّ 

 ؛أسعار البرتول شهدته الهذي التحسن إىل تعودوإظلا  هاصرفقامت هبا اجلزائر يف سعر 

 

سعر الصرف و النمو يف اجتا  واحد بني كل من  بنًي اختبار غراصلر للسببية وجود عالقة سببية  -
ادليزان التجاري ة بني سعر الصرف و ياالقتصادي وبني سعر الصرف و التضخم يف حني عدم وجود سبب

 .و ادلوازنة العامة

 
 و التوصيات:االقتراحات 

التأكيد على سياسات أسعار الصرف اليت تدعو إىل حتقيق اإلستقرار النسيب واليت تعد أكثر مالءمة  -
 ل اجملتمع فيها تقلبات سعر الصرف ادلفرطة إزاء العمالت الرئيسية؛ثالقتصاديات الدول، و اليت ال يتم

 

تنويع على طرد العملة الصعبة و زيادة االهتمام بالتنمية احمللية لتقليص حجم السلع ادلستوردة اليت تعمل  -
ع توفري تشجيع وتكثيف االستثمارات يف ادلنتجات القابلة لهذلك ممع الصادرات خارج قطاع احملروقات 

 جنيب؛مناخ مالئم لالستثمار األ
 

توسيع مصادر اإليرادات و ادلداخيل و السلع الغري إلزامية،  لغاء بعضإإعادة النظر يف هيكل الواردات و  -
 صندوق ضبط ادلوارد؛و تفعيل 

 

التوجه ضلو االستثمار و تسهيل ادلشاريع االستثمارية الصناعية و اليت من شأهنا تغطية جزء من السلع  -
 ادلستوردة؛

 

العمل على ان يكون مستوى احتياطي من وسائل الدفع اعلى ما ميكن مع تنويع العمالت ادلشكلة له    -
مبا فيها نصيب هائل من ادلعدن النفيس، وذلك من خالل العمل على زيادة الطاقة االنتاجية لالقتصاد 

 الوطين يف كل القطاعات؛
 

 قروض اخلارجية لتمويل عجز ادلوازنة العامة؛تنويع مصادر دتويل االيرادات وتقليل اإلعتماد على ال -
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اختاذ إجراءات للحد من خسائر الصرف النامجة عن تقلبات الدوالر و االورو ، و العمل على القضاء  -
على السوق ادلوازية و ادلساعلة يف تشجيع ادلستثمرين و اجلالية اجلزائرية على حتويل أمواذلم يف السوق 

 توازن ميزان ادلدفوعات  وبالتايل رفع معدالت النمو والتقليص من البطالة. الرمسية  وادلساعلة أكثر يف
 

 آفاق البحث:

القصور و النقائص يف اجلانب غم سعينا لإلدلام بكل جوانب ادلوضوع إىل أننا ندرك بان هناك بعض ر    
جديدة نورد بعضها فيما هجي أو ادلعلومايت كما أن هناك أمور بقيت غامضة ميكن ان تكون انطالقة لبحوث ادلن

 يلي :
 دور سعر الصرف يف مواجهة الصدمات اخلارجية يف البلدان ادلصدرة للسلع األساسية حالة اجلزائر . -
 اسرتاتيجية بناء نظام فعال لتقييم وادارة سلاطر الصرف يف اجلزائر -
أو احمللي على حد على كل من االستثمار األجنيب  –تغيري قيمة الدينار  –اإلصالحات النقدية  دراسة -

 ي.من منظور قياسأو كل من الدخل الوطين و اإلنفاق 
 تأثري تقليبات أسعار الصرف على حساب رأس ادلال . -
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  أوال: المراجع باللغة العربية
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 .2012/2013أيب بكر بلقايد، تلمسان، أطروحة لني  شهادة الدكتوراه ختصص تسيري، جامعة 

تأثير أنظمة أسعار الصرف على النمو االقتصادي: دراسة قياسية تحليلية لمجموعة بنني بغداد،  -112
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، من الدول النامية

2015/2016. 

، مذكرة 2115-1971صادي خالل الفترة عالقة الصادرات بالنمو االقتهبلول مقران،  -113
 .2010/2011، 3ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر 

تأثير أنظمة أسعار الصرف على التضخم و النمو االقتصادي: دراسة نظرية جبوري زلمد،  -114
صص نقود بنوك ومالية، ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية خت وقياسية باستخدام بيانات بانل
 .2012/2013جامعة أيب كر بلقايد، تلمسان، 

 –دراسة مقارنة )مصر  -سعر الصرف وأثره على اقتصاديات الدول الناميةحسان أوناسي،  -115
(، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص نقوم مالية، بنوك، جامعة البليدة األرجنتين
2005/2006. 

مذكرة ماجستري يف  -دراسة حالة اجلزائر – الصرف والتوازن الخارجيسياسة سعر حنان لعروق،  -116
 .2004/2005العلوم اإلقتصادية ختصص بنوك وتأمينات، جامعة منتوري قسنطينة، 

-1991السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن اإلقتصادي حالة الجزائر درواسي مسعود،  -117
 .2005/2006اإلقتصادية، جامعة اجلزائر،  ، أطروحة لني  دكتوراه دولة يف  العلوم2114

، مذكرة لني  دور سعر الصرف في تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي في سوريةراقي بديع حبيب،  -118
 .2014/2015شهادة ادلاجستري يف قسم اإلقتصاد ادلايل و النقدي، جامعة دمشق، 
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الفلسطيني  قتصادعر الصرف على المؤشرات الكلية لالتأثير سزاىر عبد احلليم خضر،  -119
 .2012، مذكرة ماجستري يف االقتصاد، جامعة االزىر، غزة، فلسطني، (1994-2111)

حالة  –آثار تقلبات أسعار الصرف على ميزان المدفوعات، دراسة قياسية زراقة زلمد،  -111
، مذكرة شهادة ادلاجستري يف العلوم التجارية، حتصص اقتصاد قياسي بنكي 2114 -1991الجزائر
 .2016-2015ة أبو بكر بلقايد تلمسان، جامع ومايل،

حالة  –قتصادية لمواجهتها أثار تقلبات سعر الصرف وتدابير المؤسسة االالسعيد عناين،  -111
، مذكرة لني  شهادة ادلاجستري يف العلوم اإلقتصادية، ختصص تسيري  -مؤسسة الملح بسكرة
 .2005/2006ادلؤسسات، جامعة باتنة، 

-1991دراسة حالة الجزائر)  –التجاري  الميزان على العملة يمةق تخفيض تأثيرسالمة جناح،  -112
قتصاد دويل، جامعة زلمد االعلوم اإلقتصادية ختصص مالية و  ، مذكرة لني  شهادة ادلاسرت يف (2112

 .2013-2012خيضر ، بسكرة، 

ادية فعالية السياسة النقدية والمالية في تحقيق، التوازنات اإلقتصالشيخ امحد ولد الشيباين،  -113
، مذكرة ماجستري يف العلوم دراسة حالة موريتانيا -والكلية في ظل برامج االصالح اإلقتصادي

، االقتصادية ختصص إقتصاديات االعمال و التجارة الدولية،  جامعة فرحات عباس
  .2012/2013سطيف،

لجزائر دور السياسة النقدية في معالجة اختالل ميزان المدفوعات دراسة حالة اصاحل حلبيب،  -114
 .2013، مذكرة ماسرت ختصص مالية وبنوك ، جامعة قاصدي مرباح وقلة ، 2111-1991للفترة 

نعكاسات تغير سعر الصرف على متغيرات اإلقتصاد الكلي ) النمو اإلقتصادي ، اصاحلي فوزية،  -115
، 2115-2111التضخم، حركة رؤوس األموال الدولية( دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 

قتصاد دويل، جامعة زلمد خيضر بسكرة، ا العلوم اإلقتصادي ختصص مالية و سرت يفمذكرة ما
2015/2016. 

 والنموذج القوة الشرائية تعادل لنظرية قياسية محددات سعر الصرف: دراسةصحراوي سعيد،  -116
، مذكرة لني  شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص مالية دولية، جامعة الجزائر في النقدي

 .2010-2009يب بكر بلقايد، تلمسان ،أ
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، مذكرة ماجستري ختصص مالية أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاريعبد اجللي  ىجرية،  -117
 .2011/2012دولية ، جامعة تلمسان، 

؛ دراسة حالة الجزائر -أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجيةعطاء اهلل بن طريش،  -118
 .2010/2011دلاجستري ختصص جتارة دولية، جامعة اجلزائر، مذكرة لني  شهادة ا

دراسة قياسية على  –أثر تغيرات سعر الصرف على التضخم علو مسعودة،  مرزوق يوسف،  -119
ور ت، مذكرة ماسرت يف العلوم اإلقتصادية ، ختصص بنوك مالية وتسيري ادلخاطر، جامعة الدك-الجزائر

 .2015/2016طاىر موالي   سعيدة، 

أثر تغيرات عرض النقود على األداء االقتصادي مع دراسة حالة الجزائر فترة اري، علي ص -121
 .2014/2015، 2، أطروحة دكتوراه ختصص نقود مالية وبنوك، جامعة البليدة 1991-2114

 الصرف ألنظمة الحديث التوجو ظل في المالئم الصرف نظام اختيار إشكالية جعفري، عمار -121
 يف ادلاجستري مذكرة ،  1990-2010للفترة الجزائر في الصرف عرس نظام حالة دراسة الدولية
 .2012/2013جامعة بسكر،  دويل، اقتصاد ختصص اإلقتصادية، العلوم

أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول كبداين سيدي أمحد،  -122
قتصاد، جامعة أيب الوم االقتصاديةـ ختصص راه يف الع، أطروحة دكتو  العربية دراسة تحليلية وقياسية

 .2012/2013يكر بلقايد، تلمسان، 

آثار تغيرات سعر النفط على االستقرار النقدي في االقتصاديات خلدميي عبد احلفيظ،    -123
مذكرة ماجستري ختصص نقود مالية وبنوك، جامعة  النفطية،) دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر(،

 .2010/2011تلمسان، 

، مذكرة -دراسة حالة الجزائر -دور وفعالية السياسة النقدية في التوازن الخارجيلعزازي حسيبة،  -124
 .3،2010/2011ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود وبنوك، جامعة اجلزائر

قياس أثر السياسة النقدية على التضخم في السودان خالل الفترة ليلى علي القشاط دفع السيد،  -125
 .2015مذكرة ادلاجستري يف االقتصاد، جامعة شندي، السودان،  (،2112-1994من ) 
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، كلية االدارة و اإلقتصادية، اثر الصدمات اإلقتصادية على الصادرات المصريةرلدي الشورجبي،  -126
 .جامعة مصر

ار الصرف على التوازن االقتصادي في الجزائر خالل الفترة أثر تقلبات أسعمسكة بلخري،  -127
، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص مالية دولية، جامعة قاصدي (1991-2112)

 .2016/2017مرباح، ورقلة 

أثر تدىور قيمة الدينار على معدالت التضخم في الجزائر للفترة زلمد معمري، وأخرون،  -128
 يف العلوم االقتصادية، ختصص إقتصاد عمومي وتسيري ادلؤسسات، ، مذكرة ماسرت1991-2115

 .2016/2017جامعة الشهيد محو خلضر، الودي 

دراسة اثر المتغيرات النقدية على سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر مراد عبد القادر،  -129
صص ذمذجة  العلوم االقتصادية خت، مذكرة ماجستري يف2113 -1994األمريكي خالل الفترة 

 .2010/2011قتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ا

الجزائر،  حالة دراسة االقتصادي التوازن تحقيق في ودورىا المالية السياسة، دراوسي مسعود -131
 .2006 اجلزائر، ،جامعة اه دكتور شهادة لني  مقدمة ،أطروحة  1991-2114

ي في السودان دقتصااال ستقرارى االسياسات سعر الصرف و أثرىا علمنال عطا ادلوىل عباس،  -131
 .2003، مذكرة ماجستري يف التخطيط التنموي، جامعة اخلرطوم، 2111-1991خالل الفترة 

،  مذكرة السياسة المالية كأداة لتحقيق التوازن االقتصادي دراسة حالة الجزائرمنصور شريفة،  -132
 .2016-2015، 2انماجستري يف العلوم اإلقتصاديةـ، ختصص اقتصاد دويل، جامعة وىر 

دراسة قياسية لمؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي في الجزائر في ضوء ميهوب مسعود،  -133
(، أطروحة لني  شهادة الدكتوراه ، ختصص 2115-1991اإلصالحات اإلقتصادية للفترة بين )

 .2016/2017علوم جتارية، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، 

، مذكرة ماجستري المدفوعات الفلسطيني اسبابو وطرق عالجو اختالل ميزانناىض قاسم القدرة،  -134
 .2013، جامعة االزىر، يف االقتصاد
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دراسة حالة  –دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات للدول النامية يوسفي عبد القادر،  -135
 .2001، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، جوان الجزائر

 

 رياتالمجالت والدو 

خدمات الوساطة المالية المصرفية في براىيم بن صاحل العمر، على شريف عبدالوىاب وردة، ا -136
 اإلقتصاد المصري وقدرتها التأثيرية في النمو اإلقتصادي : دراسة مقارنة مع اإلقتصاد السعودي

 .2008جامعة القصيم )السعودية( ، يناير،   -، رللة العلوم اإلدارية واالقتصادية 

، رللة ادلركز الدويل دور العمل الخيري في تعزيز اإلستقرار اإلقتصاديابراىيم مالوي،  امحد -137
 لألحباث و الدراسات، األردن.

دور السياسة النقدية في تحقيق اإلستقرار أمحد امساعي  ادلشهداين، حيدر حسني آل طعمو،  -138
لعلوم االقتصادية، اجمللة العراقية ل (،2119-2113النقدي في اإلقتصاد العراقي للمدة ) 

 .2012، 23العدد

ختبار عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدالت التضخم في الجزائر اأمحد سالمي،  -139
 .07/2015، رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، العدد2114-1971دراسة تطبيقية للفترة 

ستثمار ن اإلدخار و االلتكامل المشترك بيختبار العالقة السببية و اا، زلمد شيخي، امحد سالمي -141
 .2013، 13، رللة الباحث، العدد (2111-1971الجزائري خالل الفترة ) 

دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد ازلمد رمضان شنبيش،  -141
العدد اخلامس عشر،  اجمللد االول، ، اجمللة اجلامعية،(2118 -1992الليبي خالل الفترة ) 

2013. 

، رللة سلرب  االستراتيجيات و اإلبعاد -التنمية االقتصادية في البلدان الناميةسرير منور،  أو  -142
التحوالت االقتصادية و التنمية و اسرتاتيجيات التكام  االقتصادي الدويل ، ادلدرسة العليا للتجارة، 

 .03/2007اجلزائر ، العدد
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هد الدراسات ادلصرفية، العدد الثاين ، نشرة توعية يصدرىا، معأسعار صرف العمالتبدون اسم،  -143
 .2011عشر ، الكويت يوليو، 

 الكويت، ، 3العدد  إضاءات، رللة  ، ادلصرفية الدراسات ، معهداالقتصادي التضخمبدون اسم،  -144
 .2012 أكتوبر

، سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يف األقطار العربية، سياسات أسعار الصرفبلقاسم عباس ،  -145
 .2003وفمرب ، ن 23العدد

، جدوى سياسة تخفيض الدينار الجزائري لمواجهة تداعيات الصدمة النفطيةشريف ، بودري  -146
 .2017، رللة إقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد السادس عشر

، رللة حالة الجزائر -للدولة العامة الموازنة على العملة قيمة تخفيض آثاربوعرتوس عبد احلق،  -147
 .2008، اجمللد ب،  جوان  13سانية حبوث اقتصادية، العدد العلوم االن

-1991محددات االستقرار اإلقتصادي الكليفي الجزائر /بوىريرة عباس، بوعبديل أحالم،  -148
 .2018ديسمرب  10، رللة الباحث  اإلقتصادي، سكيكدة، العدد 2116

التضخم دراسة تحليلية للمدة تقييم أداء السياسة النقدية في العراق وأثرىا في ثريا عبد الرحيم،  -149
 .2007، سنة 48، العدد13رللة العلوم اإلقتصادية واإلدارية، اجمللد  (،2113 - 1981من ) 

اثر السياسة النقدية في ميزان المدفوعات ) جلي  شيعان ضمر، عقي  عبد زلمد احلمدي،  -151
 األول كانون 27العدد  ،سابعال اجمللد ،اإلقتصادية  العلوم ، رللةاالقتصاد االمريكي حالة دراسية (

2011. 

، رللة العلوم االنسانية جامعة زلمد خيضر تطور فكرة و مفهوم الموازنة العامة للدولةمجال لعمارة،  -151
 .2001بسكرة،، العدد األول، نوفمرب، 

االصالحات و النمو االقتصادي في شمال افريقيا دراسة مقارنة بين الجزائر حاكمي بوحفص،  -152
 .2011، ، رللة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد السابعستون -المغرب –

 .1998 ،226العدد، ، رللة عامل ادلعرفة، الكويت،أكتوبراالقتصاد السياسي للبطالةرمزي زكي،   -153
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 ميزان ورصيد الدينار الصرف سعر بين المشترك التكامل عالقة إختبارزبري عياش، بعلول نوف ،  -154
 االقتصادي، اجمللد البشائر رللة ،2111/2115 الفترة بين ام الجزائر حالة دراسة -المدفوعات

 .2017 جوان 02 العدد - الثالث

تحليل أثر تغيرات سعر الصرف األجنبي في امساعي ،  عثمان سردار عثمان خدر باداوة يي ، ىيوا -155
، رللة جامعة األنبار للعلوم 2113-1997الموازنة العامة إلقليم كردستان العراق للمدة 

 .2015، 13العدد17صادية و االدارية، اجمللد االقت

ستقطاب رأس المال األجنبي للجزائر، في ظل فرضية الركن دراسة قياسية إلالشارف عتو ، "  -156
 .2009"، رللة إقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، جامعة الشلف، لنظام سعر الصرف

ت إختيارىا في ظل المتغيرات تطور أنظمة الصرف في الدول النامية ومحدداشرقرق مسري،  -157
 .2010، سكيكدة ،  5، رللة ادلؤسسة وقضايا التنمية، رقم اإلقتصادية الدولية

-2111 الجزائر حالة-البترول  أسعار تقلبات ظل في للدولة العامة الميزانيةشليحي الطاىر،  -158
  .2016، 02، العدد 02، اجمللد االقتصادية والدراسات األعمال إدارة ، رللة2116

أثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات صبحي حسون الساعدي، إياد محاد عباد،  -159
رللة جامعة االنبار للعلوم  اإلقتصادية مع التركيز على إنتقال رؤوس األموال في بلدان مختارة،

 .2011، 7العدد  4اإلقتصادية و االدارية، اجمللد 

قة بين االسعار العالمية للنفط، اليورو تحليل العالصفاء يونس الصفاوي، مزاحم زلمد حيي،  -161
، 14، اجمللة العراقية للعلوم االحصائية  العدد  (VARوالذىب باستخدام متجو االنحدار الذاتي )

2008. 

قياسية باستعمال نماذج متجهات محددات التضخم في الجزائر: دراسة عبد اهلل قوري حيي ،  -161
، رللة الباحث العدد ، SVAR   1971-2112نحدار الذاتي  المتعدد الهيكلية اال
14/2014. 
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في التنبؤ و دراسة العالقة السببية بين  VARنماذج  جا ر إستخعثمان نقار، منذر العواد،  -162
، رللة جامعة دمشق  للعلوم إجمالي الناتج المحلي و إجمالي التكوين الرأسمالي في سورية

 .2012، العدد  الثاين 28اإلقتصادية و القانونية ، اجمللد 

أثر الصدمة النقدية على سوق األسهم في ) العراق، علي إياد حسن، حسني ديكان درويش،  -163
، 4، العدد  9لد ، رللة كلية اإلدارة و اإلقتصاد للدراسات اإلقتصادية  واإلدارية وادلالية، اجمل األردن (
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 5102-0991الفترة  خالل النفط: تطور سعر 10  رقم ملحقال
 

 للبرميل الوحدة : دوالر
 سعر النفط السنوات سعر النفط السنوات
0991 21.15 5112 29.0 
0990 28.85 5112 38.7 
0995 18.80 5112 54.6 
0992 17.8 5112 65.7 
0992 16.3 5112 74.8 
0992 17.68 5112 99.9 
0992 21.7 5119 62.2 
0992 19.5 5101 80.2 
0992 12.9 5100 112.9 
0999 17.8 5105 111.0 
5111 28.5 5102 109.5 
5110 24.3 5102 100.2 
5115 25.2 5102 53.1 

 
 بنك اجلزائر  2002،  2006،  2015:التقارير السنوية لسنة المصدر : 
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 .2015-0991سعر صرف خالل الفترة  تطور بنود الميزان التجاري و: 15الملحق رقم 
الوحدة : مليار دوالر                                                                

صادرات  حمروقات بضائع اخرى (f.o.bواردات ) امليزان التجاري سعر صرف دج/$
(f.o.b)* 

 احلساب     
 السنوات

12,2 4,18 -8,77 0,61 12,34 12,96 1990 
17,76 4,76 -7,77 0,47 11,97 12,44 1991 
21,83 3,21 -8,3 0,53 10,98 11,51 1992 

24,1 2,42 -7,99 1,33 9,88 10,41 1993 
42,9 -0,26 -9,15 0,28 8,61 8,89 1994 

52,17 0,16 -10,1 0,53 9,37 10,26 1995 
56,18 4,13 -9,09 0,57 12,65 13,22 1996 
58,41 5,69 -8,,13 0,64 13,18 13,82 1997 
60,35 1,51 -8,96 0,37 9,77 10,15 1998 
69,31 3,36 -8,96 0,41 11,91 12,32 1999 
75,34 12,30 -9,35 0,59 21,06 21,65 2000 
77,82 9,61 -9,48 0,56 18,53 19,09 2001 
79,72 6,70 -12,01 0,61 18,11 18,71 2002 
72,61 11,14 -13,32 0,47 23,99 24,74 2003 
72,61 14,27 -17,95 0,66 31,55 32,22 2004 
73,38 26,47 -19,86 0,74 45,59 64,33 2005 
71,15 34,06 -20,68 1,13 53,61 54,74 2006 
66,83 34,24 -26,35 0,98 59,61 60,59 2007 
71,18 40,60 -37,99 1,40 77,19 78,59 2008 
72,73 7,78 - 37,40 0,77 44,42 45,19 2009 
73,94 18,21 -38,89 0,97 56,12 57,90 2010 
76,05 25,96 -44,94 1,23 71,66 72,89 2011 
78,10 20,30 -51,57 1,15 70,58 71,74 2012 
78,15 9,41 -55,02 1,10 63,33 64,53 2013 
80,56 0,46 -59,67 1,67 58,46 60,13 2014 

100,46 - 18,08 -52,67 1,48 33,08 30,57 2015 
 

 *:(free on board) : f.o.b  السفينة ظهر إلى تصل حتى النفقات جميع إليها مضاف البضاعة قيمة أساس على الصادرات تقييم. 
 

 2016، 2007،2013تقارير السنوية  بنك اجلزائر لسنة  المصدر:
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 5102-0991: تطور رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة 12الملحق رقم 
 دوالر الوحدة مليار

 5115 5110 5111 0999 0992 0992 0992 0992 0992 0992 0995 0990 0991 السنوات

امليزان 
-1441 80،0 1430 2440 1442 اجلاري  2442-  1425 3445 0491-  0402 8439 7406 4437 

ميزان راس 
 املال

1457-  1489-  1407-  0481-  2454-  4409-  3434-  2429-  0483-  2440-  1436-  0487-  0471-  

رصيد 
ميزان 

 املدفوعات
0424-  0453 0423 0401-  4438-  6432-  2409-  1416 1474-  2438-  7457 6419 3465 

 5102 5102 5102 5105 5100 5101 5119 5112 5112 5112 5112 5112 5112 السنوات

امليزان 
 27,48- 9,28- 0485 12430 17477 12415 0440 34445 30454 28495 21418 11412 8484 اجلاري

ميزان راس 
-1437 املال  1487-  4424-  11422-  0499-  2454 3445 3442 24384  0424-  0472-  3,40 -0,06 

رصيد 
ميزان 

 املدفوعات
7447 9425 16494 17473 29455 36499 3486 15458 20414 12406 0413 -5,88 -27,54 

 المصدر: 
 :  1992اىل  1990من  -

.19اجلزائر: نقال عن صاحل حلبيب، مرجع سبق ذكره، ص التقرير السنوي لبنك   
  2007اىل  1993من  -

Bulletin statistique de la Bank d' Alegria, séries rétrospectives statistique de la balance des pimentes 1992-2011 
hors série, juin 2012, p86, 88,87. 

 2011اىل 2008من  -
Rapport 2012, Evolution Economique et Monétaire en Algérie,  Bank of Algérie, juillet 2013 p53.   

 2013اىل 2012من  -
Bulletin statistique trimestriel , N005, mars 2014, Bank of Alegria, p15 

 2015اىل  2014من  -
Bulletin statistique trimestriel , N033, mars 2016, Bank of Alegria, p15. 
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 5102-0991خالل الفترة  النمو اإلقتصادي في الجزائرتطور  :12الملحق رقم

 النمو االقتصادي السنوات
% 

 البطالة
% 

النمو االقتصادي  السنوات
% 

 البطالة
% 

1990 0,80 19,7 2003 7,20 23,72 
1991 -1,20 21,2 2004 4,30 17,65 
1992 1,80 23,8 2005 5,91 15,25 
1993 -2,10 23,2 2006 1,68 12,27 
1994 -0,90 24,36 2007 3,37 13,79 
1995 3,80 28,1 2008 2,36 11,33 
1996 4,10 27,99 2009 1,63 10,17 
1997 1,10 26,41 2010 3,63 9,96 
1998 5,10 28,13 2011 2,89 9,96 
1999 3,20 29,29 2012 3,37 10,97 
2000 3,82 28,89 2013 2,77 9,83 
2001 3,01 27,3 2014 3,79 10,6 
2002 5,61 25,66 2015 3,76 11,2 

بيانات احلسابات القومية للبنك الدويل وبيانات احلسابات القومية ملنظمة التعاون و التنمية : النمو االقتصادي  - : المرجع
 مت التحميل من املوقع   21:30الساعة على   05/02/2018 تاريخ املشاهدة بتاريخ القتصادي يف امليدان ا

https ://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ&view=chart 

 بيانات الديوان الوطين لإلحصاء  البطالة: -

5102-0991خالل الفترة  معدل التضخمتطور : 12الملحق رقم   

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 التضخم
% 

16 ,65 25,89 31,67 20,54 29,05 29,78 18,68 5,73 4,95 2,65 0,34 4,23 1,42 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 التضخم
% 

4,27 3,96 1,38 2,31 3,67 4,68 5,73 3,91 4,52 8,89 3,25 2,92 4,78 

بيانات احلسابات القومية للبنك الدويل وبيانات احلسابات القومية ملنظمة التعاون و التنمية يف امليدان  :المرجع
 21:40على الساعة   05/02/2018 تاريخ املشاهدة بتاريخ القتصادي مت التحميل من املوقع  ا

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ&view=chart 
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 5102-0991خالل الفترة  الموازنة العامة في الجزائر: تطور 12الملحق رقم     
 الوحدة: مليار دينار

إجمالي إيرادات  السنوات
 الميزانية 

إيرادات خارج  إيرادات المحروقات
 المحروقات

إجمالي نفقات 
 الميزانية

 رصيد الميزانية 

0991 160,2 / / 142,5 17,7 
0990 272,4 / / 235,3 37,1 
0995 316,6 / / 308,7 7,9 
0992 314 / / 476,6 -162,6 
0992 477,2 / / 566,4 -89,2 
0992 611,7 / / 759,6 -147,9 
0992 825,2 / / 742,6 100,6 
0992 926,6 592,5 334,1 845,1 81,5 
0992 774,6 425,9 348,7 876 -101,3 
0999 950,5 588,3 358,4 961,7 -11,2 
5111 1578,1 1213,2 364,9 1178,1 400 
5110 1505,5 1001,4 488,5 1321 184,5 
5115 1603,2 1007,9 595,1 1550,6 52,6 
5112 1974,4 1350 624,3 1690,2 284,2 
5112 2229,7 1570,7 652,5 1891,8 337,9 
5112 3082,6 2352,7 724,2 2052 1030,6 
5112 3639,8 2799 840,5 2453 1186,8 
5112 3687,8 2796,8 890,9 3108,5 579,3 
5112 5190,5 4088,6 1101,8 4191 999,5 
5119 3676 2412,7 1263,3 4246,3 -570,3 
5101 4392,9 2905 1487,8 4466,9 -74 
5100 5703,4 3979,7 1723,7 5731,4 -28 
5105 6339,3 4184,3 2155 7058,1 -718,8 
5102 5957,5 3678,1 2279,4 6024,1 -66,6 
5102 5738,4 3388,4 2349,9 6995,7 -1257,3 
5102 5103,1 2373,5 2729,6 7656,3 -2553,2 
 :  مت اإلعداد من المرجع

 . 2015، 2011، 2007، 2002تقارير البنك لسنة  -
 النشرة اإلحصائية للديوان الوطين لإلحصائيات. -
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 GDP، و رصيد الميزانية نسبة الى GDP  الداخلي المحلي: اجمالي الناتج 12الملحق رقم 

 لمليارالوحدة ا
GDP GB  السنوات (%)GB/GDP   رصيد الميزانية 
62,05 17,7 0,28 1990 
45,72 37,1 0,81 1991 

48 7,9 0,16 1992 
49,95 -162,6 -  3,26 1993 
42,54 -89,2 -  2,10 1994 
41,76 -147,9 -  3,54 1995 
46,94 100,6 2,14 1996 
48,18 81,5 1,69 1997 
48,19 -101,3 -  2,10 1998 
48,64 -11,2 -  0,23 1999 
54,79 400 7,30 2000 
54,74 184,5 3,37 2001 
56,76 52,6 0,93 2002 
67,86 284,2 4,19 2003 
85,33 337,9 3,96 2004 
103,2 1030,6 9,99 2005 

117,03 1186,8 10,14 2006 
134,98 579,3 4,29 2007 

171 999,5 5,85 2008 
137,21 -570,3 -  4,16 2009 
161,21 -74 -  0,46 2010 
200,02 -28 -  0,14 2011 
209,06 -718,8 - 3,44 2012 
209,75 -66,6 - 0,32 2013 
213,81 -1257,3 - 5,88 2014 
165,98 -2553,2 - 15,38 2015 

 المرجع:
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=DZ&start=1990

&year_high_desc=false 
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 ER الستقرارية السلسلة ADFختبارنتائج ا: 12الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث ERللسلسلة  ADFنتائج إختبارات  :01اجلدول رقم 

 
 اينبالنسبة للنموذج الث ERللسلسلة  ADF: نتائج إختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق

 

 

 
246 

 بالنسبة للنموذج األول ERللسلسلة  ADF: نتائج إختبارات 03اجلدول رقم 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
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 D(ER)الستقرارية السلسلة  ADF: نتائج اختبار19الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث D(ER)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 
 ينبالنسبة للنموذج الثاD(ER)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق

 

 

 
248 

 االولبالنسبة للنموذج D(ER)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:
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 D(ER,2)الستقرارية السلسلة  ADF: نتائج اختبار01الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالثD(ER,2)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 
 

 ينبالنسبة للنموذج الثاD(ER,2)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق
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 االولبالنسبة للنموذج D(ER,2)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 
 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:
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 BCالستقرارية السلسلة  ADFنتائج اختبار:  00 الملحق رقم
 بالنسبة للنموذج الثالث BCللسلسلة  ADFاختبارات  : نتائج01اجلدول رقم 

 
 

 الثاينبالنسبة للنموذج  BCللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق
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 األولبالنسبة للنموذج  BCللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:
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 D( BC)الستقرارية السلسلة  ADFاختبار: نتائج 05الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث D( BC)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 

 الثاينبالنسبة للنموذج   D( BC)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق

 

 

 
254 

 األولبالنسبة للنموذج   D( BC)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
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 EGالستقرارية السلسلة  ADF: نتائج اختبار02الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث EGللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 
 الثاينبالنسبة للنموذج  EGللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق
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 األولبالنسبة للنموذج  EGللسلسلة  ADFنتائج اختبارات : 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:
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  D( EG) ستقرارية السلسلةإل ADF: نتائج اختبار02الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث  D( EG)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 
 الثاينبالنسبة للنموذج    D( EG)للسلسلة  ADFاختبارات  : نتائج02اجلدول رقم 

 



 المالحق

 

 

 
258 

 األولبالنسبة للنموذج    D( EG)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
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  INF ستقرارية السلسلةإل ADF: نتائج اختبار02الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث INFللسلسلة  ADFاختبارات  : نتائج01اجلدول رقم 

 
 الثاينبالنسبة للنموذج  INFللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق
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 األولبالنسبة للنموذج  INFللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:
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  D( INF)ستقرارية السلسلةإل ADFنتائج اختبار: 02الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث  D( INF)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 

 ثاينبالنسبة للنموذج ال  D( INF)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق
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 األولللنموذج  بالنسبة  D( INF)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 المالحق
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  GB ستقرارية السلسلةإل ADF: نتائج اختبار02الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث GBللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 
 الثاينبالنسبة للنموذج  GBللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق
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 األولبالنسبة للنموذج  GBللسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:
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  D( GB)ستقرارية السلسلةإل ADF: نتائج اختبار02الملحق رقم 
 بالنسبة للنموذج الثالث  D( GB)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 01اجلدول رقم 

 

 ثاينبالنسبة للنموذج ال  D( GB)لللسلة  ADF: نتائج اختبارات 02اجلدول رقم 

 



 المالحق
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 األولبالنسبة للنموذج   D( GB)للسلسلة  ADF: نتائج اختبارات 03اجلدول رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
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 BCنموذج الدراسة للمتغير  :19رقم الملحق  
 

 
 EVIEWS.10برنامج  خمرجات المصدر:

 

 BCو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار : 20رقم الملحق 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:



 المالحق
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 BCو  ERبين المتغيرين   jaraque_beraختبار : نتائج إ21 رقم  الملحق

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
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 EGو  ERبين المتغيرين  VARدرجة تقدير النموذج  :22الملحق رقم 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 
 EGنموذج الدراسة للمتغير  :23 رقم الملحق

 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 



 المالحق
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 EGو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار  :24 رقم الملحق

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

بين المتغيرين  Jaraque_bera التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  ختبار: إ25الملحق رقم 
ER  وEG 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:



 المالحق
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 INFو  ERبين المتغيرين   VAR: درجة تقدير النموذج 26 رقم الملحق

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 
 INFنموذج الدراسة للمتغير  :27 رقم الملحق

 
 EVIEWS.10برنامج  خمرجات المصدر:

 

 

 



 المالحق
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 INFو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار : 52رقم الملحق 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

و  ERبين المتغيرين  Jaraque_bera التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  ختبار: إ59الملحق رقم 
INF 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:



 المالحق
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 GBو  ERبين المتغيرين  VARدرجة تقدير النموذج  :21الملحق رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 

 GBنموذج الدراسة للمتغير  :20 رقم الملحق

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 



 المالحق
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 GBو  ERبين المتغيرين  LM Testنتائج اختبار : 25الملحق رقم 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 ERبين المتغيرين  Jaraque_bera التوزيع الطبيعي للبواقي حسب  ختبارإ :22 رقمالملحق 
 GBو

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:



 المالحق
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 : إختبار جرانجر للسبيبة 22 الملحق رقم

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
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 BCو  ERبين الفعل   لردة اإلستجابة دالة :22الملحق رقم 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر: 

 
 EGو  ERبين الفعل   لردة اإلستجابة دالة :22الملحق رقم 

 

 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:



 المالحق
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 INFو  ERين بالفعل   لردة اإلستجابة دالة: 22 الملحق رقم

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:

 GBو  ERين بالفعل   لردة اإلستجابة دالة: 22الملحق رقم 

 
 EVIEWS.10خمرجات برنامج  المصدر:


