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فسصت جىـيم وكلد هرا اإلالخلى في صيغخه الالىتروهيت زغم الـسوف الصحيت 

ت.   الاطخثىائيت التي جمس بها الجاملت الجصائٍس

ل للجىت الللميت للملخلى، زئيظا وؤكظاء  ،هما ؤجىحه بالؼىس الجٍص

وفم اإلالاًير  الىازدة كلى مجهىداتهم اإلابرولت في جلييم وجدىيم اإلادازالث

 الللميت اإلاخلازف كليها.

جمام الؼىس مىصٌى ؤًظا للباخثين وألاطاجرة وػلبت الدهخىزاه مً 

مخىىكت  يتي اإلالخلى، بإوزاق بدثحاملاث الىػً كلى جلبيتهم دكىة اإلاؼازهت ف

دون ؤن هيس ى الؼاكم الخلني وؤلادازي لليليت وول مً  ػملذ ول مداوز اإلالخلى.

 طاهم في بكداد هرا اإلالخلى.

ًإحي جىـيم واوللاد هرا اإلالخلى اطخجابت للخؼىزاث التي ػهدها 

مى مً الى زاللها بفتراثالظىىاث اإلااطيت، خيث مس  ػيلتالاكخصاد الجصائسي 

 بفتراث مً الاطؼسابجازة، و  اإلااػساث الاكخصادًت اليليتوالاطخلساز اليظبي في 

وان لها آزاز مخباًىت كلى ؤداء ميزان اإلادفىكاث الىػني واإلااػساث  ،جازة ؤزسي 

وؤوطاق الظىق  اإلاخبلت الىػىيتالظياطاث والخيازاث  ؤدثاإلاسجبؼت به. وكد 

وفي زظم ذلً، ؿلذ الىفؼيت اللاإلايت دوزا خاطما في صىاكت هره الخؼىزاث. 

كالكت اللملت الىػىيت بهره الخدىالث جترهذ بين الظلف والحيادًت، وفي ؤخظً 



 

ألاخىاٌ مدصىزة في طياطت الخسفيع اإلاخىالي لللملت الىػىيت، بليدا كً 

اث الاكخصادًت اإلالاصسة. مما خلائم الىاكم الاكخصادي وما جلخظيه الى ـٍس

بخدار الخإزيراث في خد مً دًىاميىيت اللملت الىػىيت همىـىمت مخياملت 

 .اإلايؼىدةالاكخصادًت 

ً اإلادفىكاث في  بدزاوا ألهميت اللالكت بين هـم طلس الصسف ومىاٍش

ت والخؼبيم، ًإحي هرا اإلالخلى الللمي لزساء الىلاغ  خٌى اإلاظائل الىـٍس

بميزان اإلادفىكاث الجصائسي وصسف اللملت الىػىيت، وغيرها مً اإلاسجبؼت 

وبهرا الصدد، جمذ  .التي طىلف كليها بالخدليل طمً مداوز اإلالخلى اللظاًا

 كلميت. مداوز  زماويكلى  بحاشة كدد مً ألاوزاق البدثيت، وشكذ

ً اللميمؤود ؤن ؤجلدم بالؼىس  ،وهىا الدهخىز: كالوة  ؛للمداطٍس

والدهخىز: مدمد بً بىشٍان، والدهخىز:  ز: هازون الؼاهس،زلىغ، والدهخى 

كلى والدهخىز: حماٌ بلخباغ، والدهخىز: كبد السشاق هبىغ،  هماٌ س ي مدمد،

: "الاكخصاد الىػني ...  جفظلهم كبٌى جيؼيؽ الجلظت الافخخاخيت للملخلى، خٌى

ً جصىز كام كً زصىصياث  في ٌظهم ذلً آملين ؤن وطااٌ الخىميت". جيٍى

ه بفسا الخىميت والبدائل اإلاؼسوخت.الا هما ؤػىس  كخصاد الىػني، والخىٍى

 الدواجسة ألافاطل، ول باطمه، اإلاؼسفين كلى بدازة الجلظاث الللميت.

جمنى الىجاح لهرا اإلالخلى في جدليم ؤبال ؤن  ال ٌظلني في الخخام، 

 .الظداد وللمخدزلين ولغاًاجه، 

 وهللا ولي الخىفيم.

 

 11/00/2021باجىت: 

 د. زفيم مصاهدًت

 زئيع اإلالخلى

 

 

 

 

 



 

 جىطئت:

بليت بؤهم اللىىاث التي جسبؽ اكخصاد دولت ما  ؤخدٌلخبر طلس الصسف 

م  طلس الصسف ًخددد ،بليت الظلم والخدماث وكلى غساز دٌو اللالم.  كً ػٍس

كىي اللسض والؼلب، لىىه في ألاطاض ًسجبؽ بمجمىكت هبيرة مً اإلاخغيراث 

الاكخصادًت، والخضخم وؤطلاز الفائدة وملدالث الىمى الاكخصادي ومظخىي 

اإلادًىهيت والاطخلساز الاكخصادي واإلاالي، وول مخغير مً هره اإلاخغيراث ًسجبؽ ببىد 

إلاسخلف  مداطبيا وبخصائيا سجال ًمثلملين في ميزان اإلادفىكاث الري 

ت واإلااليت والاكخصادًت التي ًجسيها اإلاليمىن في بلد ملين مم  اإلالامالث الخجاٍز

ؤخد ؤهم اإلااػساث هرا ألازير، ٌؼيل  .اللالم الخازجي زالٌ فترة شمىيت مليىت

بدازة الاكخصادًت التي ٌظترػد بها واطلى الظياطت الاكخصادًت وصىاق اللساز في 

ومً هرا اإلاىـىز، ٌؼيل  الاكخصاد اإلافخىح.كخصادي للبالد في ؿل الؼإن الا

الخىاشن اإلاداطبي والاكخصادي إلايزان اإلادفىكاث هدف الظياطاث الاكخصادًت 

الحدًثت، خيث حلمل الحيىماث بؼيل دوزي كلى ملالجت الازخالالث الهييليت 

ً مدفىكاتها، بمساحلت خظاباتها  طىء  فيالاكخصادًت وماػساتها والدوزٍت إلاىاٍش

 الظائدة.والليىد اإلادليت والدوليت الـسوف 

ً مدفىكاتها للد كسفذ  اللدًد مً الدٌو كدة ؤشماث في مىاٍش

ت واإلااليت(  زئوضواهذ لها آزاز هبيرة كلى خسهت الخجازة وجدفم ، )واألشماث الخجاٍز

 يفما ًددر مً ازخالالث فوالاطدثماز واللمالت وؤطلاز الصسف،  ألامىاٌ

 كدجترافم مم حلدًالث مدخىمت  ًمىً ؤن ؤو خظاب زؤض اإلااٌ الحظاب الجازي 

ت وحجمجازس طلبا كلى  اث  اإلابادالث الخجاٍز ؤلاهفاق والاطدثماز والبؼالت ومظخٍى

ت الالتزاماثاإلادًىهيت وكلى اللدزة كلى  وغيرها مً آلازاز التي  ،في اإلاظخلبل حظٍى

ت في طل جدفم  ،س الصسف وزبما الخسلي كً اللملت الىػىيتبلى جبني حلدًالث حرٍز

الحظاب كملياث بين  اللالكتف .زاصت في البلدان ذاث الهؼاػت الىلدًت واإلااليت

اتها السطميت الجازي وخظاب زؤض اإلااٌ  بذ ًازس  ،هي كالكت جبادليتوبالخالي حظٍى



 

ت مً الظلؼاث الصسف اإلاخبلوطياطت دظب هـام منهما كلى آلازس ب ول

اللصير  ينيزان اإلادفىكاث في ألاحلإلاالخلدًل  بحساءاث والتي حلد بخدي ،الىلدًت

ل.و   الؼٍى

جىكلاث ؤطلاز الصسف دوزا هبير في الحد مً حغيراث و  جاديولرلً، 

ت واإلااليت،  ؤن بطاءة جلدًسها كد ًخدٌى بلى  غير آلازاز الظلبيت لألشماث الخجاٍز

مسن وؤمثلي . وهى ما ًخؼلب ازخياز هـام الىػىيت مصدز تهدًد لالكخصاداث

الاكخصادًت  والخىاشهاث ًدىاطب مم اإلااػساث اللملت الىػىيت بما ظلس صسفل

والخجاذباث بين الظياطت  الاهفخاح الاكخصادي بظيادة ًدظممىار في ؿل  للبلد

 الىلدًت وبدازة طلس الصسف.

 ،همتاكخصادًت مومدؼاث كسفذ الجصائس مظازاث  في هرا الظياق،

اكخصاد الظىق وما زافله  هدى بدءا مً الخدٌى مً الاكخصاد اإلاسؼؽ )اإلاىحه( 

. وفي زظم ذلً مس كدًدة مً جبني لظياطاث هلدًت وماليت واكخصادًت

الاكخصاد الجصائسي بمساخل مً الىمى والاطخلساز اليظبي في الحظاباث الىػىيت 

كلى ميزان اإلادفىكاث الىػني جازة ؤزسي وان لها آزاز مخباًىت  اثوباطؼساب ،جازة

ؿلذ كالكت طلس صسف الدًىاز الجصائسي بهره الخدىالث و بين الفائع والعجص. 

جترهذ بين الظلف والحيادًت، وفي ؤخظً ألاخىاٌ مدصىزة في طياطت وخيدة 

هي الخسفيع اإلاخىالي لللملت الىػىيت، بليدا كً خلائم الىاكم الاكخصادي وما و 

اث الاكخ للملت ا دًىاميىيتصادًت اإلالاصسة. هرا ما خد مً جلخظيه الىـٍس

 الىػني، اإلادفىكاث ميزانفي اإلايؼىد الخىاشن  لخدار همىـىمت مخياملتالىػىيت 

 كبر بولاغ الصادزاث وحشجيم الىمى والاطدثماز ألاحىبي زازج كؼاق اإلادسوكاث.

ً اإلادفىكاثبدزاوا ألهميت اللالكت بين هـم طلس الصسف  في  ومىاٍش

ت والخؼبيم، اثالللمي ًإحي هرا اإلالخلى  الىـٍس  ،لزساء الىلاغ خٌى الىـٍس

في هرا اإلاجاٌ للخسوج الظائدة والخجازب الدوليت  الىػىيت، والظياطاث



 

س  الىػني خٌى هرا اإلاىطىق  وصىاق اللساز  اإلاجخمم الللميبخىصياث جفيد في جىٍى

 .الحيىي 

 :ىمحاور امللتق

 آلاجيت: ٌؼخمل اإلالخلى كلى اإلاداوز 

هـم وطياطاث ؤطلاز الصسف وجىاشن ميزان اإلادفىكاث في مدزل بلى  .1

 ؿل الاكخصاد اإلافخىح.

 وآلياث الخلدًل اإلامىىت. حشخيص وطليت ميزان اإلادفىكاث الجصائسي  .2

واولياطاتها كلى ميزان  ملازباث صسف الدًىاز الجصائسي بػيالياث و  .3

 اإلادفىكاث الىػني.

ت وملظلت  جصائس الخجازة الخازحيت في الاكم و  .4 طىق الصسف اإلاىاٍش

 .)الظىداء(

س اإلااليالبدازة طلس و الظياطت الىلدًت واإلااليت  .5  صسف في ؿل الخدٍس

  .وبػياليت الخضخم

 ملازباث لدازة اخخياػي الصسف ألاحىبي في الجصائس: اإلاخؼلباث وآلازاز. .6

ً اإلادفىكاث وبمياهياث جؼبيلها  .7 كلى ؤهـمت الاهراز اإلابىس بإشماث مىاٍش

ت.  الحالت الجصائٍس

 كسض وجدليل ججازب دوليت. .8

 :أهداف امللتقى

ٌظعى اإلالخلى بلى جدليم حملت مً ألاهداف الللميت وآلازاز كلى صليدي 

  الاطدؼساف والحىهمت لالكخصاد الجصائسي. ؤهمها:

اطخىؼاف هلاغ مً زالٌ حشخيص وطليت ميزان اإلادفىكاث الجصائسي،  -

 اللىة وهلاغ الظلف، وميامً الفسا والتهدًداث.



 

 بما ًخالءمالبدث كً ؤفظل اإلالازباث لدظلير صسف الدًىاز الجصائسي  -

 وطليت ميزان اإلادفىكاث الىػني.و 

دازة هفاة وفلالت إلادفـت الصسف ألاحىبي في ؿل كسض البدائل اإلامىىت ل   -

 الساهىت. الاكخصادًت الفسا والليىد

)اإلادليت  همرحت طلس صسف الدًىاز الجصائسي بدزاطت اللىامل اليليت -

 .اإلاازسة فيه والدوليت(

بجاخت الفسصت لألطاجرة وألاوادًميين والخبراء إلاىاكؼت اإلالازباث الجدًدة  -

في مجاٌ  مداطبت ميزان اإلادفىكاث وملالجت الازخالالث الهييليت والدوزٍت 

ً اإلادفىكاث الىػىيت، بالطافت بلى حظليؽ الظىء كلى اإلاىهجياث  في مىاٍش

 وألاطاليب الحدًثت لىمرحت ؤطلاز الصسف وبدازتها.

ً ماػساث لإلهراز اإلابىس بىطليت ميزان اإلادفىكاث الجصائسي.جي -  ٍى

اث  - ت للؼلبت في مسخلف اإلاظخٍى حلميم اإلالازف واإلاىدظباث الىـٍس

 والخسصصاث )ليظاوع، ماطتر، دهخىزاه(.

كسض وجدليل الخجازب الدوليت ذاث الصلت باإلاىطىق وجلخيص ؤهم  -

 الدزوض اإلاظخفادة منها. 

ن دوز طياطاث ؤطلاز الصسف في جدليم الاطخلساز الخسوج بملترخاث لخثمي -

 .الىػني الاكخصادي وحلدًل وطليت ميزان اإلادفىكاث
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  :امللخص

ت واإلاالُت  إلىتهدف هره الدزاطت  زصد مظاز اهفخاح الاكخصاد الجصائسي في حىاهبه الخجاٍز

س. وكد  إلىومػسفت دزحت جىُفه مؼ هرا الخدٌى مً اكخصاد مىحه  اكخصاد مبني غلى الخدٍس

الاكخصاد  ءداأمدظسغا ولم ًدلم هدفه في جدظحن  ن الاهفخاح وانأإلى زلصذ الدزاطت 

 الجصائسي، بل وان طببا في اطخجزاف حصء مهم مً مدازُله.

 .الاقتصاد الجزائري، الاهفتاح التجاري، الاهفتاح املالي: الكلماث املفتاحيت

The Openness of the Algerian Economy: Necessity and Obstacles 

Abstract: 

This study aims to analyze the path of the openness of the Algerian economy in its 

commercial and financial aspects, and to know the degree of its adaptation to this 

transformation from an economy directed to an economy based on liberalization. 

The study concluded that the opening was hasty and did not achieve its goal in 

improving the performance of the Algerian economy, but rather drained an 

important part of its income. 

Keywords: Algerian Economy. Trade Openness.  Financial Openness. 

  مقدمت: 

هأطلىب إلدازة ازخازث الجصائس بػد اطخلاللها جبني اإلاىهج الاػتراوي 

ل الاكخصاد  ػؤونها الاكخصادًت والاحخماغُت وكد أزرث الدولت غلى غاجلها جمٍى

مً زالٌ محزاهُتها اإلاػخمدة غلى الػىائد الىفعُت بهدف جدلُم الخىمُت والخسوج 

 مً دائسة الخسلف.
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لىً زغم مسوز الظىىاث وحػاكب الخيىماث بلُذ الجصائس في مسبػها ألاٌو 

ػُا ًل ؼ في كلب كظمت الػمل الدولُت الخللُدًت هدولت مً دٌو اإلادُغ بلدا َز

التي جصدز اإلاىازد ألاولُت إلى الدٌو اإلاخلدمت التي حػُد جصيُػها بظبب طُعستها 

غلى مىابؼ الػلم واإلاػسفت والخىىىلىحُا. هما أن مظخلبل الاكخصاد الىظني وألامت 

لؼ جدذ زخمت بأهملها مسهىن بخعىزاث أطػاز اإلادسوكاث في ألاطى  اق الدولُت ٍو

غىامل زازحُت ال ٌظخعُؼ الخأزحر فيها وال الخدىم في غىاصسها وال في اججاهاتها 

 اإلاظخلبلُت.

ػُا فلد أدث الصدماث الىفعُت إلى مىاحهت الجصائس  وباغخبازها بلدا َز

ت وكد دفػها الخدهىز في مؤػساتها الاكخصادي  لػدة صػىباث في مظحرتها الخىمٍى

ل والاحخم اغُت الى الخسلي غً اإلارهبُت الاػتراهُت والاكخصاد اإلاىحه وجدٍى

وحهتها صىب الىظام السأطمالي وجبيذ برلً مىهج اكخصاد الظىق الخس 

س الاكخصاد مً زالٌ اجفاك ها مؼ صىدوق الىلد واهسسظذ في مظاز الػىإلات وجدٍس

وجؤدي إلى  ن الظُاق الػام وان ًبؼس بدالت ززاء حظىد الػالمأالدولي زاصت و 

 ازجفاع مػدالث الىمى الاكخصادي واطخفادة ول دٌو الػالم مً زماز هرا الازجفاع.

مً زالٌ هره الخىظئت طخداٌو هره الىزكت البدثُت ؤلاحابت غلى مؼيلت 

 ؟هًجابُا غلى أدائإزس أالجصائسي  البدث الخالُت: هل وان الهفخاح الاكخصاد

 أهداف البحث:

 ٍس اكخصادها.س اجبػتها الجصائس لخدجددًد الخعىاث التي  -

جددًد آلازاز اإلاترجبت غً اهفخاح الاكخصاد الجصائسي في حىاهبه  -

ت واإلاالُت.  الخجاٍز

 منهج البحث: 

خد أطالُب البدث أالبدث ألاطلىب الىصفي باغخبازه  اطخسدم في هرا

ػازف واإلاػلىماث دزاطتها مً خصُلت اإلا ًسادالػلمي الري ًصف الظاهسة التي 

مً زالٌ غً الظاهسة مً الىاخُت الىُفُت )وصفا دكُلا ٌػبر  اإلاخاختوالبُاهاث 

وصف ظاهسة الاهفخاح وبُان زصائصها( والىمُت )مً زالٌ الىصف السكمي 

 لظاهسة الاهفخاح وجىضُذ دزحت جأزحرها غلى الاكخصاد الجصائسي(.
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 الجزائر والاهفتاح التجاري:.1

س الخظاب الخجازي إلاحزان اإلادفىغاث  ًلىم الاهفخاح الخجازي غلى جدٍس

والظماح باالهخلاٌ الخس للظلؼ والخدماث بحن الدٌو مً زالٌ جسفُف زم إشالت 

ص  وافت اللُىد الجمسهُت وغحر الجمسهُت أمام خسهت الخجازة الدولُت، بهدف حػٍص

 الىمى الاكخصادي وجدفحز الصادزاث.

دًىهُتها الخازحُت اإلاخفاكمت بػد ألاشمت وبظبب غدم كدزتها غلى حظدًد م

ملُاز  22.79إلى  1985ملُاز دوالز في  18.37)ازجفػذ مً  1986الىفعُت طىت 

 (28، صفدت boudjema ،2006)  (.1988دوالز في 

لجأث الجصائس إلى صىدوق الىلد الدولي لعلب إغادة حدولت دًىنها والري 

وان مؼسوظا بدصمت إصالخاث جلصم الجصائس بدىفُرها والتي جصب ولها في اججاه 

س ألاطػاز، زىصصت  س الخجازة الخازحُت، جدٍس س اكخصادها ومنها: جدٍس جدٍس

اإلاؤطظاث الػمىمُت، الخللُل مً ؤلاهفاق الخيىمي وجسفُض كُمت الدًىاز 

 الجصائسي.

ادة إن هره ؤلاحساءاث التي ظبلتها الخيىمت الجصا ت، كد مىىتها مً ٍش ئٍس

كدزتها غلى حظدًد دًىنها )وهى الهدف ألاطاس ي للدائىحن( ولىً باإلالابل لم ًىً 

ؼ مصادز دزله  لها أي اوػياض اًجابي غلى أداء الاكخصاد الىظني مً خُث جىَى

وشٍادة إهخاحُت وجىافظُت مؤطظاجه، بل أن اغلب اإلاؤطظاث التي أوؼئذ وان 

ادة الاطخحراد زغم أنها في ألاصل مؤطظاث هصُبها مً غملُت جدس  ٍس الخجازة هى ٍش

ت  جصدًس واطخحراد، لىً غملُاتها واهذ في اججاه واخد وهى حػل الظىق الجصائٍس

م اإلاىخجاث ألاحىبُت، ألامس الري ضخم مً فاجىزة الىازداث والتي  فضاء لدظٍى

مداها في أزرث مىحى جصاغدًا زاصت مؼ ازجفاع أطػاز اإلادسوكاث وكد بلغذ 

في ملابل  (48، صفدت 2019)بىً، دٌظمبر  ملُاز دوالز. 60بدىالي  2014طىت 

ما ٌػني أن  %95ذلً هُمىذ اإلادسوكاث غلى هُيل الصادزاث بيظبت ججاوشث 

ػا هما ًبِىه الجدٌو أئسي مً أهثر الاكخصادًاث جسهصا و الاكخصاد الجصا كلها جىَى

 الخالي:
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 0202 -1991: موقع الجزائر في مؤشري التمركز والتنويع خالل الفترة 1الجدول رقم 

 1991 0222 0221 0212 0211 0202 

عدد 

 املنتجاث

99 101 108 108 91 111 

 0.442 0.485 0.523 0.588 0.515 0.503 مؤشر التركز

مؤشر 

 التنويع

0.825 0.835 0.814 0.784 0.782 0.843 

Source:. (unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tarbleviw.aspx) 

( إلى أن الاهفخاح الخجازي لم ًىػىع إًجابا 1حؼحر أزكام الجدٌو زكم )

ت والتي جسهصث في غدد مددود مً الظلؼ. ؼ الصادزاث الجصائٍس  غلى جىَى

س الخجازي  حل فً غصلتها الاكخصادًت وختىأومً  جىسسط في مظاز الخدٍس

( 2005أبسمذ الجصائس اجفاكا للؼساهت مؼ الاجداد ألاوزوبي )دزل خحز الخىفُر في 

س التي  بهدف بىاء اكخصاد مىخج ًمىىه اإلاىافظت والاطخفادة مً آلُاث الخدٍس

جدُدها هره الاجفاكُت. لىً الػىع هى الري خدر خُث جبحن مػعُاث الجدٌو 

كخصاد الجصائسي غحر كادز غلى اإلاىافظت وجدىلذ برلً الؼساهت ( إن الا1زكم )

إلى ػساهت وازداث ولم حظاهم في جأهُل الجهاش ؤلاهخاجي الىظني الػاحص وغحر اللادز 

 غلى مجازاة وظم اإلاىافظت الدولُت.

ت مً زالٌ بسامج  وزغم ؤلاهفاق الىبحر الري ضخخه الخيىمت الجصائٍس

ادة حجم إملُاز دوالز، و  500زب الـ لري كاؤلاوػاغ اإلاسخلفت وا ن "هجح في ٍش

بلُذ الهُاول ؤلاهخاحُت والصادزاث الصىاغُت فئن الاطتهالن الػمىمي والخاص 

ن جدظحن اإلاظخىي اإلاػِش ي )الخػلُم، الصخت، ئوبالخالي ف .حد مددودة

عي ًم دون جدلُم ثل اإلاظهس ألاطاس ي للخىمُت ولىً الظىً،...( في الاكخصاد الَس

 (25، صفدت 2008)بً خظحن،   إهخاحُت خلُلُت." كاغدة خلُلي وال بىاء همى 

 الجزائر والاهفتاح املالي:. 2

س خظاب زأض اإلااٌ والري ًىعىي غلى  ٌػخمد الاهفخاح اإلاالي غلى جدٍس

ت غلى ازخالف آحالها باالػتران في الػملُت  الظماح للمدافظ الاطدثماٍز



 انفتاح االقتصاد الجزائري: بين الضرورة والمعوقات بلخباط 
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

5 

 

الاكخصادًت واطخلعاب الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس وإشالت اللُىد غلى الخدفلاث 

 (3، صفدت 2001) اإلاالُت اإلاغادزة.

مثل الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس اللىاة اإلافضلت باليظبت لىثحر مً الدٌو  ٍو

الىامُت ملازهت باالطدثمازاث اإلادفظُت والتي جىعىي غلى كدز هبحر مً اإلاساظسة 

 زاصت مؼ جىالي أشماث الىظام السأطمالي.

ت متزاًدة جخعلب  مىاحهتها وبما أن الدٌو الىامُت جىاحه جددًاث جىمٍى

ل وافُت دازلُت واهذ أم زازحُت. وبظبب اإلاصاغب  البدث غً مصادز جمٍى

الاكخصادًت والاحخماغُت التي حػسفها أغلب البلدان الىامُت في ظل شح اإلاىازد 

اإلادلُت، جصاًد الاهخمام باالطدثمازاث ألاحىبُت اإلاباػسة التي أصبدذ هدفا 

ن أوضاغها اإلادلُت ػسط جىفحر مىار أطاطُا ليل الدٌو لالطخفادة منها في جدظح

اطدثمازي مالئم ٌظمذ للؼسواث ألاحىبُت باليؼاط بأكل اإلاساظس والخيالُف مؼ 

 .جدلُم أفضل اإلاياطب لها وللبلد اإلاضُف

واطخجابت إلمالءاث اإلاؤطظاث اإلاالُت الدولُت وجدذ ضغغ اإلادًىهُت 

ٌػاهيها الاكخصاد الجصائسي الخازحُت ومً احل مػالجت الازخالالث الهُيلُت التي 

وإًجاد مصادز دزل بدًلت للمدسوكاث، اضعسث الجصائس إلى الاهفخاح غلى زأض 

اإلااٌ ألاحىبي في ػيله اإلاباػس إلاىاحهت غبء وجيالُف اإلادًىهُت واإلاظاهمت في 

دالث الىمى الاكخصادي. وغملذ مً جدظحن أداء الاكخصاد الىظني والسفؼ مً مػ

ف غلى جدظحن ميىهاث اإلاىار الاطدثمازي بأبػاده اإلاخػددة حل جدلُم هرا الهدأ

ت مىاطبت ليؼاظاتهم. ً ألاحاهب بازخُاز الجصائس وىحهت اطدثماٍز  إلكىاع اإلاظدثمٍس

ولىً الىاكؼ ًبحن أن خصت الجصائس مً هره الاطدثمازاث مددودة حدا 

لُاز دوالز م 1.12ملازهت بمثُالتها مً الدٌو الىامُت ألازسي خُث واهذ في خدود 

مً هاججها اإلادلي ؤلاحمالي( مؼ مسصون اطدثمازي  %1.7)أي  2020فلغ في طىت 

ل خصُلت ما جدفم إلى الجصائس جمث (Unctad, 2001) ملُاز دوالز 33جساهمي ًلازب 

 مً اطدثمازاث مباػسة مىر الاطخلالٌ.

ت اإلاخجهت إلى الجصائس كُاطا إلى إمياهُاتها  إن جىاضؼ الخدفلاث الاطدثماٍز

وغدم جىاطبها مؼ حجم اكخصادها ًؤهد أن الجصائس لم حظخعؼ جىفحر بِئت 
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ت  ػهم ولم حظخغل إمالئمت حظمذ للمظدثمٍسً ألاحاهب اطدثماٍز هجاش مؼاَز

لجػل  2000الظسوف الاكخصادًت اإلاىاجُت التي غسفتها ابخداء مً طىت 

ً ألاحاهب ػسواء خلُلُحن في غملُت الخىمُت.  اإلاظدثمٍس

غلب اإلاؤػساث الدولُت لخلُُم مىار الاطدثماز أولػل جسجِب الجصائس في 

ت هدى الجصائس.  ًفظس هره الخصُلت اإلاخدهُت مً الخدفلاث الاطدثماٍز

 جرجيب الجزائر في أهم املؤشراث الدوليت لتقييم مناخ الاشتثمار :(20)الجدول رقم 

 0202لصنت  

طهىلت أداء  اإلاؤػس

 (1الاغماٌ )

الؼفافُت 

(2) 

PRS  إلاساظس

 (3الدٌو )

الابخياز 

 (4الػالمي)

جىمُت 

الخيىمت 

الالىتروهُت 

(5) 

ت  الخٍس

الاكخصادًت 

(6) 

 162/178 120/193 121/131 117/140 104/180 157/190 السجبت

(1) (Worldbank, 2001) 

(2) (Transparency international ) 

، 2021)اإلاؤطظت الػسبُت لضمان الاطدثماز وائخمان الصادزاث،  (3)(4)(5)

 (26-16الصفداث 

(6) (the Heritage Foundation and Wall Street Journal, Index of economic 

freedom ) 

إن جسجِب الجصائس في هره اإلاؤػساث ًدٌ بىضىح أن مىار الاطدثماز فيها 

ن الجصائس "بلد أوألاحىبُت وبرلً اكخىؼ ألاحاهب بظازد ووابذ لالطدثمازاث اإلادلُت 

لهم  ألافُدإذ مً  .الىازداث بظهىلت أهثر مما ٌظخلبل ألاوؼعت اإلاىخجت ٌظخلبل

 (51، صفدت 2015)لػمحري،  في ميان آزس والخصدًس هدى الجصائس".أهثر الخىاحد 

 . أهم الدروس املصتفادة من اهفتاح الاقتصاد الجزائري:3

 وطُلت لخدلُم الخىمُت.الاهفخاح وان هدفا ولم ًىً  -

دبنى  - الاكخصاد الجصائسي اكخصاد مخدفظ أو مىغلم غلى هفظه ٍو

 اكخصاد طىق بػللُت اػتراهُت.



 انفتاح االقتصاد الجزائري: بين الضرورة والمعوقات بلخباط 
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

7 

 

الاكخصاد الجصائسي ٌػاوي مً ظاهسة لػىت اإلاىازد )اإلاسض الهىلىدي(  -

خُث لم جىجح الجصائس في اطدثماز ما جىفس لديها مً مدازُل هامت مً 

 اد مىخج وميش ئ للثروة.الىلد ألاحىبي لبىاء اكخص

الاهفخاح الخجازي وان مسادفا للخىطؼ في الاطخحراد دون جدفحز  -

 الصادزاث زازج اإلادسوكاث.

كدزة الجصائس غلى اطخلعاب الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس مددودة بظبب  -

 ظبُػت مىازها الاطدثمازي العازد للمظدثمٍسً ألاحاهب وختى اإلادلُحن.

حػاوي مً هثرة اللُىد التي جدد مً غملُت  بِئت ألاغماٌ في الجصائس  -

ت واهدؼاز البحروكساظُت  الاطدثماز بظبب هثرة ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ػاث.  وغمىض اللىاهحن والدؼَس

 الخاجمت:

ًبدو حلُا أن اهفخاح الاكخصاد الجصائسي غلى الػالم طىاء في ػله 

بلدان التي لم ًدلم ما خللخه الىثحر مً الو الخجازي أو اإلاالي وان مدظسغا 

ٌظاهم في خل  وغىض أن .اهدمجذ في مظاز الػىإلات واطخجابذ إلالخضُاتها

اض ي مؼاولها الدازلُت أصبذ غبئا زلُال غليها ومظخجزفا لثرواتها.  فالدولت والٍس

 أزادث اإلاىاحهت فػليها باالطخػداد وهى ما لم جلم به الجصائس لألطف الؼدًد. إذا

فسض إن اهىؼاف الاكخصاد الىظني  ًجػله غسضت للصدماث الخازحُت ٍو

ت، غلُه مػالجت مؼىالجه الهُيلُت اإلاخػددة غلى غساز: جأهُل  جأهُل اإلاىازد البؼٍس

اإلاؤطظاث اإلادلُت وشٍادة جىافظُتها، جدظحن البيُت الخدخُت ومدازبت ول مظاهس 

مل الفظاد والبروكساظُت، باإلضافت الى حشجُؼ الاطدثماز الىظني وألاحىبي غلى جد

ؼ الاكخصاد والىظني مً زالٌ  ،حصء مً غبء الخىمُت واإلاظاهمت فػلُا في جىَى

دلم أهداف الظُاطت  ت ٍو جىفحر مىار مالئم ًبظغ الػملُت الاطدثماٍز

 الاكخصادًت.

خُيئر ًمىً للجصائس الاطخفادة مً الاهفخاح الاكخصادي في جأهُل 

 اكخصادها وجدظحن جىافظِخه وشٍادة مياطبه. 
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  :امللخص

 لالكخصاد املالئم الصسف هـام جددًد ػيالُتئ معالجت الدزاطت هره خاولذ

 الشابخت) الصسف هـمتأ مً العدًد بحن املفاطلت عىد مساعاتها ًجب التي املددداث ومعسفت

 العىامل مً مجمىعت على مسجىص الاخخُاز أن ئلى الدزاطت خلصذ وكد .(والعائمت والىطُؼت

ع مظخىي  الاهخاط، عىامل خسهُت دزظت الاكخصادي، الاهفخاح هدزظت  الاكخصادي، الخىَى

 .وغحرها الاكخصاد هؼاػت دزظت الاكخصاد، لها ًخعسض التي الصدماث ػبُعت

، الصدماث العملت، أشماث ،املشلى الىلدًت املىاػم ،الصسف تمأهـ الكلماث املفتاحيت: 

 .لالكخصاد الهُيلُت الخصائص

The appropriate exchange system for the economy 

Abstract: 

This study aimed to address the problem of determining the appropriate 

exchange system for the economy and knowing the determinants that must be taken 

into account when differentiating between many exchange systems (fixed, 

intermediate and floating). The study concluded that the selection is based on a set of 

factors such as the degree of economic openness, the degree of mobility of 

production factors, the level of economic diversification, the nature of the shocks to 

which the economy is exposed, the degree of fragility of the economy and others.. 

Keywords: Exchange regimes, optimal monetary areas, currency crisis, shocks, 

structural characteristics of the economy. 
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  مقدمت: 

 حعلُدا، املظائل أهثر مً مشللا  أو املالئم الصسف هـام اخخُاز ٌعد

 على جأزحره دزظت وجخىكف اليلُت، الاكخصادًت املخغحراث غالبُت على وخظاطُت

 على بدوزه ًخىكف الري الصسف، طعس مظخىي  اطخلساز مدي على الاكخصاد

  .املخبع الصسف هـام ػبُعت

 بعد املخجددة املىاطُع مً املالئم الصسف هـام اخخُاز مظألت وحعخبر

دوز  الىاػئت، باألطىاق عصفذ التي لاشماث احظاع ٌ  الىلاغ ٍو  بحن املفاطلت خى

 ٌ م)  اللؼبُت بالشىائُت عنها معبر الصسف ألهـمت املخؼسفت الحلى  أو الحس الخعٍى

 بحن ججاذب وهىان. بُنهما الىطُؼت أو الهجُىت لاهـمت بحن أو( الجامد السبؽ

ٌ  الاكخصادًً  ًسي  مً فهىان الاكخصاد، لعمل املالئم الصسف هـام اخخُاز خى

 املظازبت هجماث مً الاكخصاد جدمي ليىنها لاوظب هي املخؼسفت لاهـمت بأن

 املتزاًدة املىظاث أمام خصحن ازظدبمشابت  وحعمل شماث،لا  خدور وجمىع

د الري الىكذ في للحدود، العابسة مىاٌلا  زؤوض لخدفلاث  فىسة البعع فُه ًٍإ

سون الىطُؼت، لاهـمت ٌ  خصىصا الاكخصاد، لعمل لاوظب هي أنها ٍو  للدو

 صسف لىـام جبىيها بعد الاكخصادًاث هره لها حعسطذ التي شماثلا  وأن الىامُت،

لت ئلى باألطاض زاظع وطُؽ س بها جم التي الؼٍس  مساعاة دون  املالُت لاطىاق جدٍس

  .مىه حعاوي الري الهُىلي الظعف

 ممشلت الاكخصادًت الظُاطت أهدافئلى جدلُم الدٌو حظعى خيىماث 

 معدالث وجخفُع البؼالت معدالث وجخفُع الاكخصادي الىمى صىاعت في

 جظمً طحروزة ئػاز في املدفىعاث، محزان في الخىاشن  وجدلُم الخضخم،

د عملُت اخخُاز هـام . الاكخصادًت الخللباث خدة مً وجللل الاطخلساز وجٍص

 أهداف جدلُم في منهاهـام  ول جأزحر دزظت جباًً ؿل فيالصسف املالئم صعىبت 

 الاكخصادًت. الظُاطت



 لالقتصاد المالئم الصرف نظام كبوط 
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 المدفوعات الجزائريعمى استدامة التوازن في ميزان 

11 

 

 اخخُاز ًمىً هُف: الخالُت الاػيالُت معالجت دزاطدىا خاولذ لرلً  

   لالكخصاد؟ املالئم الصسف هـام

 : فرضيت الدراست

ٌ  ليل مالئم واخد صسف هـام ًىظد ال  .الدو

  :الدراست هدف

في جددًد  املسجىصاث التي ٌعخمد عليها ئبساشهدفذ هره الدزاطت ئلى 

فظال عً  .الصسف هـمالعدًد مً هـام الصسف املالئم لالكخصاد مً بحن 

 .املخخاز الصسف هـام عمل إلهجاح جىفحرهاالىاظب  الؼسوغجددًد 

 : مىهجيت الدراست

ت سصد مخخلف املخغحراثاملىهج الاطخلسائي لاعخمدها على  في  الىـٍس

 ،هـام الصسفعىد اخخُاز  أخرهاالتي ًجب دبُاث الاكخصادًت لظعس الصسف لا 

 هـام اخخُاز بىاطؼتها ًمىىىا التي املخغحراث مً ظملت جددًد ئلىطعُىا  ًلرل

 .منها العدًد بحن مً لالكخصاد املالئم الصسف

   جقسيم الدراست:

 زالزت ئلى الدزاطت جلظُم جم الدزاطت فسطُت واخخباز إلاػيالُت لخدلُل

ٌ  عالج خُض .مداوز  ت خظب املالئم الصسف لىـام الاخخُاز مؼيلت لاو  هـٍس

 الصدماث ػبُعت دوز  الشاوي املدىز  عالج خحن في. OCA املشلى الىلدًت املىؼلت

 الصسف هـام اخخُاز في الاكخصاد لها ًخعسض نأ ًمىً التي( هلدًت وأ خلُلت)

 خظب املالئم الصسف هـام جددًد بىُفُت هخما فلد الشالض املدىز  أما املالئم،

ت جصىز   .CC العملت أشماث هـٍس
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 .OCA املثلى الىقدًت املىاطق هظريت حسب املالئم الصرف سعر هظام- .2

ت بدشذ  الظاهىت بصُغتها طىاء  OCAاملشلى الىلدًت املىؼلت هـٍس

 بصُغتها أو ((1696) هُىحن ،(1691) ماهُىىن  ،(1691) ماهدٌ همىذط)

 لامشل، الصسف هـام خخُازا مؼيلت ((1666) فسهيل همىذط)  الدًىامُىُت

 .لالكخصاد الهُيلُت والخصائص الاكخصادًت لاوطاع ئلى بالىـس

 Robert Mundell" ماهدًل زوبسث" خظب املشلى الىلدًت املىؼلت ئن

 وهـام الداخلُت ملبادالجه زابذ صسف بىـام ًخمحز ظغسافي ميان هي (1961)

 ئما املىؼلت، داخل في املدفىعاث جخم أن ًمىً. الخازظُت ملبادالجه مسن  صسف

 بِىما بُنها، فُما مشبخت جيىن  خُض العمالث مً بالعدًد وئما مىخدة بعملت

 إلاهخاط. عىامل خسهُت طمان مع لاخسي  العمالث مع الصسف طعس ًخربرب

(Mongelli, 2002, p. 7)  

ٌ  الاكخصادًت الخصائص حعد  املفاطلت في أطاطُا مسجىصا املعىُت للدو

ت في والشابذ املسن  الصسف هـام بحن  خاصُت وجخددد. املشلى الىلدًت املىؼلت هـٍس

 الداخلي الخىاشن  على الحفاؾ خالٌ مً الىلدًت للمىؼلت باليظبت املشالُت

 محزان جىاشن  ٌعني الري الخازجي والخىاشن ( والبؼالت الخضخم بحن الخىفُم)

 .املدفىعاث

ؼيل ت معُاز مً ول َو  ،1691 ملاهدٌ الاهخاط عىامل خسهُت أو خٍس

ع معُاز ،1691 ملاهُىىن  الاكخصادي الاهفخاح دزظت ومعُاز  لىُىحن الاهخاجي الخىَى

بي الخيامل معُاز ،1696  جلازب معُاز الصدماث، جمازل معُاز واملالي، الظٍس

 ًمىً التي املعاًحر مجمىعت. الاكخصادًت الهُاول حؼابه معُاز الخضخم، معدالث

، 7112)دعاء، علي، مِع ، و فاًص، . مشلى هلدًت مىؼلت مُجصم طىئها على

 .فلؽ لاولى الشالزت العىامل على فلؽ وطجرهص (71-16الصفداث 
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 :(1661 ماهدل) إلاهتاج عىامل حركيت. 1. 2

ٌ  للد ت خالٌ مً هدلام خاو  ئؿهاز إلاهخاط عىامل خسهُت هـٍس

 مً مىاػم عدة جدبنى أن عليها باالعخماد ًمىً التي الاكخصادًت املعاًحر مجمىعت

 وليل ،Bو A  دولخحن وظىد ماهدٌ افترض هما. مؼترهت عملت باخخُاز اكساز  العالم

 في B جخخصص، في خحن 1 الظلعت صىاعت في A جخخصص الخاصت، عملتها منهما

  .7 الظلعتت صىاع

ٌ  بظبب مخمازلت غحر خازظُت صدمت خدور فعىد  أذواق جدى

 ازجفاع في ذلً طُدظبب B دولت مىخجاث ئلى A الدولت مىخجاث مً املظتهلىحن

 الخبادٌ معدالث في وجدهىز  ،A في البؼالت وخدور ،B في لألطعاز العام املظخىي 

ددر. الدولخحن بحن  محزان في اعجص  زم ومً A لـ الخجازي  حزانامل في عجصا ٍو

  .(Parlement Européen, 2001, p. 11) دفىعاثامل

 في لحسهُت فُمىً مؼترهت، هلدًت وخدة الدولخحن هال ػيلذ فاذا

 املىؼلت داخل املخمازلت غحر الخازظُت الصدماث أزس في حعدٌ أن الاهخاط عىامل

 في بخخفُع لللُام A الدولت خاظت دون (  Bوالدولت  Aالدولت) املىخدة الىلدًت

 ملازهت ملىخجاتها جىافظُت مصاًا هظب بهدف( زابذ صسف ـامه) عملتها كُمت

 فهىا الخاصت، عملتها مىؼلت ليل أن افتراض خالت في أما.  Bالدولت بمىخجاث

 ًلىم خُض الصسف، طعس مسوهت خالٌ مً الظابلت املؼيلت مىاظهت ًمىً

 عً الخضخم، لىبذ اهىماػُت هلدًت طُاطت بدبني   Bللدولت املسهصي  البىً

م  A للدولت املسهصي  البىً فُه ًخدخل الري الىكذ في الفائدة، طعس زفع ػٍس

 ما وهرا. البؼالت جللُص زم ومً الاطدشماز، لخدفحز الفائدة طعس بخخفُع

ادة أي ،B  الدولت عملت ججاه A الدولت عملت كُمت هخفاضا عىه طُيخج  طعس ٍش

ادة ئلى ًإدي مما ،B الدولت عملت ملابل Aالدولت  عملت صسف  الدولت جىافظُت ٍش

A   الدولت جىافظُت وجخدهىز B، خم جُا برلً ٍو  محزان في الخىاشن  اطخعادة جدٍز

 عملت بىظىد ملازهت الىاجج اهخفاض في ممشلت أكل حعدًل وبخيلفت املدفىعاث

 .للدولخحن مىخدة
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 الاجداد لىجاح جىفسها الىاظب املعاًحر أن ئلى ماهدٌ جىصل وبرلً

 عىامل خسهت في وافُت مسوهت طمان هى املشلى، الىلدًت املىؼلت أو الىلدي

 خسهُت ألن إلاكلُم، هرا خازط أكل بمسوهت ملازهت إلاكلُم، هرا أظصاء بحن الاهخاط

 مظخىي  على والعىائد الاهخاظُت في الخىاشن  اطخعادة على كادزة إلاهخاط عىامل

 غحر الصدماث مخخلف مع للخعامل الصسف، طعس في للخغحر الحاظت دون  إلاكلُم

ٌ  ئكخصادًاث جمع التي املخمازلت ، 7112)مسغیذ،  .الىلدي الاجداد دو

 (4-1الصفداث 

 (:  1663 ماكيىىن ) الاقتصادي الاهفتاح درحت 2.2

 مىؼلت لىظىد الشما معُازا الاكخصادي الاهفخاح دزظت ماهُىىن  اعخبر

ٌ  بحن البُني الخجازي  الخبادٌ دزظت جيىن  أن طسوزة مؼترػا مشلى، هلدًت  دو

 الصسف طعس عً الخخلي جيالُف أن ًسي  هما. عالُت املشلى الىلدًت املىؼلت

 وأهمُت الاكخصادي الاهفخاح دزظتل عىظُت دالت هى الاخخالٌ لخصحُذ هأداة

 (MENDES, 2020, p. 9) .الشىائُت املبادالث

مىً ٌ  الاكخصادي الاهفخاح دزظت عً الخعبحر ٍو  الىلدي الاجداد لدو

 اشدادث ئذا خُض للمخاظسة، اللابلت غحر الظلع ئلى للمخاظسة اللابلت الظلع بيظبت

 ,SFIA, 2007) .صحُذ والعىع اهفخاخا، أهثر الاكخصاد ًيىن  الشاهُت عً لاولى

p. 21)  املدلي الاطتهالن ئلى والخصدًس لالطخحراد اللابلت الظلع وظبت بداللت أو 

 .الخام الداخلي هاججها على للدولت الخازظُت الخجازة مجمىع بيظبت أو الىلي،

 (192، صفدت 7112)غسبي هاصس، 

مىً  املدلُت لاطعاز في الخعدًل على الاكخصادي الاهفخاح آزاز هلل ٍو

 ذلً أزس شاد ولما هبحرا الاكخصادي الاهفخاح وان ولما ئذ الصسف، طعس خالٌ مً

 الصسف طعس في الخعدًل أزس شاد زم ومً ،(ازجفاعها) املدلُت لاطعاز اخخالٌ في

 بدٌ زابخت صسف أطعاز الطخخدام الحاظت شادث باألخسي  أو. املدلُت لاطعاز على

 ًمىً هأداة املسن  الصسف طعس أهمُت معها وجللصذ املسن، الصسف طعس
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 بالخخلي املسجبؼت الخيالُف معها واهخفظذ املفخىح الاكخصاد ؿل في جؼبُلها

 لاطعاز مظخىي  في الاطخلساز عدم خالت بظبب املسن، الصسف طعس أداة عً

 بسفع ومؼالبتهم للعماٌ الؼسائُت اللىة اطخلساز عدم ئلى أدث التي املدلُت،

 .لاظىز 

 (:1666 كيىين) الاقتصادي وأ إلاهتاجي التىىيع درحت 3.2

 دزظت معُاز أو الاكخصادًاث، جخصص دزظت معُاز 1696 هُىحن كدم

ع  الاكخصادي الهُيل وان وولما. الاكخصادي هُيلها طمً والصادزاث الاهخاط جىَى

 أكل الاكخصادًاث هره واهذ ولما جخصصا، أكل باألخسي  أو جىىعا أهثر الاهخاجي

 أهثر) جىىعا أكل الاكخصادي الهُيل وان وولما اللؼاعُت، بالصدماث جأزسا

، 7112)هُل ،  اللؼاعُت. بالصدماث وجأزسا عسطت أهثر واهذ ولما( جخصصا

  (74صفدت 

سفع ع ٍو  غحر الصدماث امخصاص على البلد كدزة مً الاكخصادي الخىَى

 في جسهصا ٌؼهد الري الاكخصاد في لىً. صسفه طعس لخغحر الحاظت دون  املخمازلت

 الىاظب مً ًيىن  وهىا الخازجي، الؼلب بصدماث جأزسا أهثر ًيىن  فاهه صادزاجه،

   الاطمي. صسفه طعس حغُحر علُه

ع جخمخع ما دولت واهذ ولما هُىحن وخظب  وجىىع إلاهخاط في بالخىَى

 طمً جىدمج أن أو زابذ صسف هـام جدبع أن لها الظهل مً وان ولما الصادزاث

ٌ  ًفظل هما. هلدي اجداد ع طعُفت للدو  طعس هـام اجباع( املخخصصت) الخىَى

 (71، صفدت 7112)دعاء، علي، مِع ، و فاًص،  .املسن  الصسف

 (1666) فراهكل حسب حدة على دولت لكل املالئم صرفال سعر هظام .4.2

 مشالي صسف طعس لىـام وظىد ال أهه فىسة على1666 فساهيل ًسافع

، لجمُع مؼللا   خدة على دولت ليل مشالي صسف طعس هـام هىان نئ بل الدٌو

 .الىلدًت للمىاػم دًىامُىُا مفهىما عؼىأ وبالخالي. شمان ول في
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م هـام وطد الشابذ الصسف هـام جبني ملصلحت ًسافع مً فهىان  حعٍى

 خالت جخلم أن ػأنها مً التي الصسف، طعس في الىبحرة الخللباث بحجت العمالث

 لىً. الدولُحن والاطدشماز الخجازة مً ول ًصبؽ الري( الخؼس) الُلحن عدم مً

 نئ بل ،مؼللا خسآ مً فظلأ هـام بىظىد الجصم ًمىً ال أهه ًإهد فساهيل

 الصسف طعس جشبُذ وأن املشالي، الصسف لىـام املددد هي اللائمت  الـسوف

 وبالخالي الصسف، طعس مخاػس على طُلض ي هبحرة ظازة دولت لعملت باليظبت

 جشبُذ مً أبعد ئلى لامس ًصل وكد. الدولُحن والاطدشماز الخجازة أهثر ٌشجع

 ئلى ًصل بل الجازة، الدولت لعملت باليظبت املعني البلد هرا عملت صسف طعس

 جيالُف على جلض ي ختى مىخدة، هعملت  الجازة الدولت هره عملت جبني خد

 هـام على فساهيل ًسافع امللابل وفي. أهثر والاطدشماز الخجازة وطدخعصش  املعامالث،

م م هـام ؿل في الصسف طعس مخاػس أن بحجت الخعٍى  على أزس لها لِع الخعٍى

 في الصسف طعس جللباث مخاػس طد الخدىغ مياهُتإل . الخجازة وعلى الاطدشماز

م، هـام ؿل   لاخسي. ولادواث آلاظل الصسف طىق  اطخخدام خالٌ مً الخعٍى

وهي  واخدة زئِظُت خاصُت جدذ املسن  الصسف طعس مصاًا ججمُع ًمىً

 الىلدًت الظُاطت جلُُد مً بدال مظخللت، هلدًت طُاطت باجباع للبالد ٌظمذ أهه

 في ذلً طُدظبب العالمي، الؼلب في حغحر خدور عىدئذ  الشابذ، الصسف بظعس

 طخىظه وبرلً الشابذ، الصسف هـام جدبع التي الدولت اكخصاد اطؼساب

 الصسف أطعاز بظبب املدفىعاث، محزان مع الخعامل باججاه الىلدًت الظُاطت

يىن  الشابخت ٌ  مىع على العمل الحيىمت هدف ٍو  السوىد خالت في الاكخصاد دخى

 السوىد، ملعالجت جأزحر أي لرلً ًيىن  ولً الىلىد، عسض في الخىطع خالٌ مً

 ًخم التي الظسعت بىفع البالد خازط الجدًدة مىاٌلا  طدخدفم ببظاػت ألهه

 جىخفع ختى السوىد ٌظخمس وكد املدفىعاث، محزان عجص بظبب بها، ئوؼاؤها

س في ممشلت للخعدًل أخسي  آلُت حظخلس ختى أو ولاطعاز، لاظىز  . العملت جدٍس

يىن   لخدٍسع العملت، كُمت باهخفاض والظماح الىلدي الخىطع بحن املصط ٍو

ظخعُد املدلُت املىخجاث على ظىبيلا  الؼلب جُا عافُخه الاكخصاد َو  بالسظىع جدٍز
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اث ئلى  ؿل في الحاٌ هى مما أطسع بؼيل والىاجج العمالت مً املؼلىبت املظخٍى

 (Jeffrey , 1999, pp. 9-13) .الصسف طعس جشبُذ خالت في الخللائي الخعدًل آلُاث

ً فساهيل وأطاف  مىاػم لخددًد دًىامُىُحن ظدًدًً أطاطحن معُاٍز

 املىؼلت، أو املجمىعت أعظاء بحن الخجازة هشافت أو كىة في ًخمشالن ،املشلى الىلد

عخبر. عىائدهم أو مداخُلهم وازجباغ  املُل، طالب املشلى الىلد مىؼلت خؽ َو

 هما الخجازي، الخيامل مع ًجابُائ الىلدًت الىخدة بدبني املخعللت املصاًا الزجباغ

( الىلدًت الظُاطت اطخلاللُت عً الخخلي) الىلدًت الىخدة جبني طلبُاث جسجبؽ

 ًإهد هما (717)لحظً ، مدمد، و مُلىد، صفدت  .املداخُل جبادٌ مع طلبُا

 الصمً مع دائم جؼىز  في املشالُت الىلد بمىاػم املسجبؼت املعاًحر أن على فساهيل

 .زابخت ولِظذ

 املالئم الصرف هظام اختيار الصدماث في طبيعت دور . 3

 الاهخاط في الخللباث أهمُت جللُل املالئم الصسف هـام ٌظتهدف

اث والاطتهالن  الكخصاد الصسف هـام خخیازا عىد ًجب  لرلً لاطعاز، ومظخٍى

 مصدزها خُض مً الاكخصاد هرا جىاظه التي الصدماث مفهىم ئدزاط ما دولت

 .وػبُعتها

 وطع ًمع مفاجئ خدر أنها على الصدمت( 7111) الدولي البىً وعسف

 الؼسائُت واللدزة املعِش ي املظخىي  على ًإزس خُض والجصئي، الىلي الاكخصاد

 Shwetlena, Nistha , & Mayra , January). للبلد الحلُلي الىاجج وعلى لألفساد

2011, p. 2) ًمى  جيىن  أن ًمىً هما داخلُا، أو خازظُا مصدزها ًيىن  أن ٍو

جب (112، صفدت 7111) ظلُل الغالبي،  .خلُلُت أو هلدًت صدماث  الخمُحز ٍو

 اللسازاث اجخاذ في الحلُلُت والصدماث( إلاطمُت) الىلدًت الصدماث بحن

 .الصسف هـام باخخُاز املخعللت
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 اظخمعذ فلد الصدماث ملىاظهت املالئم الصسف هـام بخصىص أما

لت في آلازاء  )آًذ ًحي،: مجمىعاث زالزت ئلى املالئم الصسف لىـام اخخُازها ػٍس

 (112-112، الصفداث 7114

سي  :ألاول  الرأي ( إلاطمُت) الىلدًت الصدماث خدور خالت في بأهه ٍو

م لىـام حعؼى لافظلُت فان الخازظُت،  .الخشبُذ هـامخظاب  على الخعٍى

 حعؼى الداخلُت الىلدًت الصدماث خدور خالت في ههأ ًسي  :الثاوي الرأي

م. هـام على الشابذ الصسف لىـام لافظلُت   الخعٍى

 وأ داخلي مصدزها وان طىاء الحلُلُت الصدماث خالت في: الثالث الرأي

مل فظلُتحعؼى لا  خازجي  .الخشبُذخظاب  على لخعٍى

 .العملت أزماث مقاربت وفق املالئم الصرف هظام اختيار محدداث .4.

ٌ  ببعع عصفذ التي لاشماث مً العدًد خدزذ  بعد الىاػئت الدو

س مىظت في دخىلها  العالمي، الاكخصاد خسهُت في الاهدماط طبُل في املالي، الخدٍس

س على اللائم  أشماث بحن شماثلا  هره ػياٌأ وحعددث .املاٌ زأض خظاباث جدٍس

 (. الصسف طعس أشماث)  عملت شماثأ وهرا مصسفُت

 زابذ صسف طعس الحفاؾ صعىبت على للعىملت الىبحرة خدارلا  هؼفذ

 باالكخصاد، ًظس مما مددد هؼاق في علُه الحفاؾ جيلفت ازجفاع ختى أو للعملت

 .Bénassy, 2000, p). الىلدًت الظُاطت اطخلاللُت على الابلاء على اللدزة وعدم

 منها حعاوي التي املالُت الهؼاػت طُاق في العىامل هره مجمىع وجىدزط  (1

 ػبُعت بحن العالكت لدزاطت العملت، بأشماث عسف ظدًد جُاز وبسوش البلدان،

 - ماهدل همىذط وػيل (11، صفدت 7112)مسغیذ، . والهؼاػت الصسف هـام

ت امللازبت لهره السئِظُت الىىاة فلمىغ  ملازبت ئلى بعدها لخخؼىز  ،الجدًدة الفىٍس

 .لالكخصاد الهُيلُت الهؼاػت
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 (العملت أزماث) الىقدًت باألزماث الصرف أهظمت ارجباط. 1 .4.

اث خظب العملت أشماث جلظُم جم للد  أظُاٌ، زالزت ئلى الاكخصادًت الىـٍس

ٌ  الجُل  الظُاطاث بحن جيظُم وظىد بعدم زبؼها جم (Krugman 1979)  لاو

 الراجُت الخىكعاث ئلى فأزظعها الشاوي الجُل أما الصسف، وأهـمت الاكخصادًت

 بحن املىظىد بالخفاعل زبؼها  (Krugman 1999)الشالض والجُل للمظازبحن،

 العملت أشماث أن املُداهُت الخجازب أهدث وكد العملت، وأشماث املصسفُت لاشماث

 .الشابخت الصسف بأهـمت ملازهت املسهت الصسف أهـمت في هبحر بؼيل اهدؼسث

 التي(  Ghosh et al 2003 / Schuler 199) الاكخصادًت الدزاطاث معـم زبدذأ

 جيىن  لاخحرة هره أن الىلدًت لاشماث ووكىع الصسف هـم بحن العالكت اخخبرث

ٌ  اكخصادًاث في خاصت ،الشابخت الصسف أهـمت ؿل في هبحر بؼيل  الىامُت، الدو

 صسف هـام جبني ئلى فلؽ ًسظع ال لاشماث وكىع أن الدزاطاث بعع أهدث وللد

 أطىاق على جلع التي الظغىغ مشل ،لاخسي  العىامل بعع ئلى وئهما زابذ

 مً املخأجُت الاوعياطاث باخخباز خاللها مً كام...  لـ دزاطت وفي لاظىبي، الصسف

 ولاشماث املصسفُت لاشماث أن ئلى جىصل املصدوظت ماثولاش  املصسفُت لاشماث

، 7111)مدمد الامحن ، . الشابخت الصسف أهـمت ؿل في هبحر بؼيل  جلع املصدوظت

 (191-191الصفداث 

 (:املستحيلت )الثالثيت فلمىغ - ماهدال همىذج .2 .4.

 مً املخخلفت الصسف طعس أهـمت بحن لالخخُاز ئػازا فلمىغ - ماهداٌ همىذط كدم

ت خالٌ  عام بصیاغتها كام التي (Incompatible Trinity) املظخدُلت الشالزُت هـٍس

 زالسي جصمیم لها بلد ألي الاكخصادًت الظُاطت أن بمىظبها افترض والتي ،1692

 ئدازة طیاطت الصسف، طعس طیاطت الىلدیت، الظیاطت مً جخيىن  خیض لابعاد،

  .املاٌ زأض خظاب
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، 7112)مسغیذ،  :وهي الاكخصادیت للظیاطت ممىىت جسهیباث زالزت وهىالً

 (42-44الصفداث 

 مؼسوػت الىلدًت الظُاطت واطخلاللُت الصسف طعس زباث بحن الجمع   -

 املؼلىب، الىجاح الاخخُاز هرا ىیلل ال وكد. لامىاٌ زؤوض خسهت على بالسكابت

 زباث أن هما لامىاٌ، زؤوض جدفلاث جدسیس یخؼلب الجازي  الحظاب جىاشن  ألن

 .للخجىب كابلت غحر الحلیلي الصسف طعس جربرباث مً یجعل الصسف طعس

 عدم مع ،لامىاٌ زؤوض جدفلاث جدسیسو  زابذ صسف هـام بحن الجمع   -

 املشلى، العملت مىؼلت مىاصفاث ًمشل ما وهى. الىلدیت الظیاطت اطخلاللیت

. مالي واهفخاح الصسف طعس زباث مع مظخللت الىلدًت الظُاطت جيىن  ال خُض

 الىلد مً هبحرة اخخیاػاث وظىد  مً البد الاخخیاز هرا على املدافـت وألظل

 .الصسف لظعس الشابذ السبؽ عً الدفاع أظل مً لاظىبي

م هـام بحن الجمع -  طخلاللیتاو  لامىاٌ زؤوض جدفلاث وجدسیس الحس الخعٍى

 جلىم خیذ لالكخصاد، الخام الخدسیس الاخخیاز هرا ویعىع: الىلدًت الظیاطت

 وذلً لامىاٌ زؤوض جدفلاث جدسیس مع الصسف لظعس الحس بالخعىیم الظلؼاث

 مع الىاكع في الاخخیاز هرا ویخىافم. الىلدیت للظیاطت جامت اطخلاللیت طىء في

یبرالیت الخىصیاث
ّ
 الخدسن بأهمیت فیه لاعظاء للبلدان الدولي الىلد لصىدوق  الل

 .الصسف طعس مسوهت هدى

 الاكخصادًاث في الظیاطاث صىاع جىاظه زالزیت معظلت هىان

 مخىاكظت ولىنها مدبرة أهداف زالزت مع املعخاد في یخعاملىن  خیض املفخىخت،

 لظمان لامىاٌ زؤوض اهخلاٌ وخسیت الصسف، أطعاز اطخلساز جدلیم  :وهي

 لاهداف لخدلیم مىظهت مظخللت هلدیت طیاطت واطخخدام الاكخصاد؛ مسوهت

 ول بحن ئال الخىفُم ًمىً وال.  الىمى وحعصیص الخضخم ميافدت الطیما ،املدلیت

 مً بالىشحر عصفذ التي واملالیت الىلدیت لاشماث بعد الطیما منها، ازىحن
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 ًخخلىن  الري الهدف اخخُاز اللسازاث أصحاب على ًجب لرلً الاكخصادیاث،

 .عىه

 فان الدولي، املظخىي  على املاٌ لسأض الخامت الحسهیت على وللمدافـت

 لظیاطت ممىىحن وخیدیً خیازیً هىالً أن جسي " املظخدیل الشالسي مبدأ" هـسیت

 الخعىیم: "وهما" اللؼب زىائیت بالىـسة" علیه أصؼلح ما أو الصسف طعس ئدازة

 ".الصازم السبؽ أهـمت"أو" الحس

 :الهيكليت الهشاشت قاربتم 3.4 

 الدولت كدزة عدم مؼيلت على الاكخصاد هؼاػت مؼيلت جدلُل ًىؼىي 

 بالخؼُئت ًىصف ما وهى ،املدلُت بالعملت الخازط مً الاكتراض على الىاػئت

 الري لازس ئلى وصىال الاظىبُت، العمالث أزصدة جىاشن  عدم مؼيلت زم لاولى،

 .لألطعاز العام املظخىي  على الصسف طعس ًددزه

ٌ  كدزة لعدم :Original Sin (1999) ألاولى الخطيئت. 3.4  بصفت الدو

 املدلُت، بالعملت الخازط مً الاكتراض على خاصت الىاػئت والاكخصادًاث عامت

 
 
 الاطخلساز على ػدًدة عىائم برلً مظببا الصعبت، بالعملت الدًىن  لتراهم هـسا

 بلدان خاولذ لرلً (SFIA, 2007, p. 30) .الىلي الاكخصاد وطُاطاث املالي

ادة معىاه العملت اهخفاض نأل  العملت كُمه زباث على الحفاؾ عدًدة  الدًىن  ٍش

 .الخازظُت

 العمالث أزصدة جخمشلو : ألاحىبيت العمالث أرصدة جىازن عدم  4.4

ٌ  بحن الفازق في  لاظىبُت  ملحزاهُه لاظىبُت بالعمالث امللُمت والخصىم لاصى

 الخىافم عدم مؼيله وجىمً بأهمله، والاكخصاد الحيىمت الؼسواث، العائالث،

 ظاهب بها ًلىم التي العملت عً الالتزاماث ظاهب بها ًلىم التي العملت اخخالف في

 ٌ  العملت كُمه في جخفُع أي وأن والبىىن، املإطظاث بعع محزاهُاث في لاصى

تهاا على الخؼىزة ٌؼيل ٌ  باليظبت أما. طخمساٍز  أظىبُه دًىن  لديها التي للدو
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 بالعمالث مدًىهُتها ازجفاع ئلى ًإدي ذلً  فان عملتها، كُمت جخفُع عىد خاصت

 ؿاهسه أن باعخباز لاولى، الخؼُئت بمفهىم الـاهسة ازجباغ ًإهد ما وهى لاظىبُت

م مً الخىف  كىي  جفاعل وفم جخللب العملت جسن في التردد عً حعبر الخعٍى

 لاعىان محزاهُاث خاله على الخربرباث زازآ مً خىفا والؼلب، العسض

-SFIA, 2007, pp. 32) .عامت بصفت املالي الىـام ووطعُت البلد في الاكخصادًحن

33) 

 زسلا هرا ًلاض: لألسعار العام املستىي  على الصرف سعر أثر 5.4

ت باليظبت  طعس حغحر بظبب املدلُت بالعملت الىازداث أطعاز في لخغحرل املئٍى

عخبر واملظخىزدة، املصدزة البلدان بحن% 1 ب الصسف  املدفىعاث محزان َو

 أطعاز في الخغحر ئلى الىازداث أطعاز اطخجابت دزظه عً ٌعبر الري الىمىذط

 جىمى لاطعاز :هما ػسػحن وظىد طسوزة الاطخجابت دزظه جلخض ي خُض الصسف،

 .زابخت جيىن  أن ًجب الحدًت والخيالُف بالخيالُف، ملازهت زابذ همى بمعدٌ

 أطعاز في للخغحراث الخجازي  املحزان اطخجابت ٌعني الؼسػحن اهخفاء جم فاذا

 الصسف.

ٌ  في لألطعاز العام املظخىي  على الصسف طعس أزس ازجفاع أن هما    الىامُت الدو

ٌ  مً أهثر ٌ  لهره الىلدًت الظلؼاث ًجعل املخلدمت الدو  طعس هـام جفظل الدو

 , Peter) .الخضخم في الخربرب مً بالحد ٌظمذ ألهه مددود جربرب ذي الصسف

2000, p. 6) 

 خاجمت:. 5

 ػدًد كساز ٌعخبر اكخصاد ألي املالئم الصسف هـام اخخُاز مظألت ئن

 املددداث عً البدض لىئ دفع ما وهى املخخلفت، الصسف أهـمت ؿل في الخعلُد

 الصسف هـام في جىفسها الىاظب العىاصس مخخلف على الىكىف بها ًمىً التي

 .آخس عً صسف هـام جفظُل ًمىً خاللها مً والتي املالئم،
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 املالئم الصسف هـام اخخُاز ًمىً أهه ئلى دزاطدىا هخائج خلصذ وكد

  :الىـس شواًا مً العدًد بدظب لالكخصاد

 الصسف هـام اخخُاز ًمىىىا :املثلى الىقدًت املىاطق مىظىر  من -أوال

  :الخالُت املددداث على باالعخماد املالئم

 أزس في حعدٌ أن الاهخاط عىامل لحسهُت فُمىً: إلاهخاط عىامل خسهُت -

 العملت كُمت في بخخفُع لللُام الحاظت دون  املخمازلت، غحر الخازظُت الصدماث

 مىخدة هلدًت عملت وظىد عدم خالت في لىً. الشابذ الصسف هـام خالت في

 .املسن  الصسف هـام بدبني الاخخالالث جصحُذ ًمىً

 أزس شاد ولما هبحرا الاكخصادي الاهفخاح وان فيلما :الاكخصادي الاهفخاح دزظت  -

 طعس الطخخدام الحاظت شادثو  ،املدلُت لاطعاز على الصسف طعس في الخعدًل

 املسن. الصسف طعس بدٌ الشابذ صسفال

ع دزظت -  مً وان ولما وان الاكخصاد مىىعا ولما: والاهخاجي الاكخصادي الخىَى

 ًفظل هما. هلدي اجداد طمً الاهدماط أو زابذ صسف هـام اجباع املفظل

 ٌ ع طعُفت للدو  .املسن  الصسف طعس هـام اجباع الخىَى

ٌ  لجمُع مشلأ صسف هـام هىان لِع -  بها خاص مالئم صسف هـام بل الدو

 . الصمً عبر للخغحر كابل

  مظخللت هلدًت طُاطت باجباع للدولت املسن  الصسف هـام ظمذٌ -
 
 مً بدال

 اكخصاد اطؼساب وأن الشابذ، الصسف طعس خالت في الىلدًت الظُاطت جلُُد

 جىخفع ختى طِظخمس الشابذ الصسف هـام جدبع عىدما السوىد ودخىله الدولت

  .املسن  الصسف طعس هـام باعخماد ذلً عالطًخم  أو ولاطعاز، لاظىز 

 الصدماث خدور خالت في  :فإهه الصدماث مىظىر  من أما- ثاهيا

م لىـام حعؼى لافظلُت فان الخازظُت،( إلاطمُت) الىلدًت  هـام على الخعٍى

 لىـام لافظلُت حعؼى الداخلُت الىلدًت الصدماث خدور خالت وفي ،ذالخشبُ
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م، هـام على الشابذ الصسف  وان طىاء الحلُلُت الصدماث خالت في أما الخعٍى

مل أفظلُت هىان خازجي وأ داخلي مصدزها  .الخشبُذ على لخعٍى

  العملت: أزماث مقاربت مىظىر  من-ثالثا

 أهـمت ؿل في هبحر بؼيل املصدوظت ولاشماث املصسفُت لاشماث جددر -

 .الشابخت الصسف

 الدولي، املظخىي  على املاٌ لسأض الخامت الحسهیت على املدافـت بهدف -

 الخعىیم" :هما الصسف طعس ئدازة لظیاطت ممىىحن وخیدیً خیازیً هىالً

 ."الصازم السبؽ أهـمت"أو" الحس

م هـام بحن الجمع ئن -  لامىاٌ زؤوض جدفلاث وجدسیس الحس الخعٍى

 الىاكع في الاخخیاز هرا یخىافمٌعد خُازا لُبحرالُا. و  الىلدًت الظیاطت طخلاللیتاو 

 .الدولي الىلد صىدوق  جىصُاث مع

 مع لامىاٌ زؤوض جدفلاث جدسیس  مع زابذ صسف هـام بحن الجمع ًمىً -

ؼترغ. الىلدیت الظیاطت اطخلاللیت عدم  هبحرة اخخیاػاث وظىد ذلً هجاح َو

 .الصسف لظعس الشابذ السبؽ عً للدفاع لاظىبي الىلد مً

 اطخلساز: الخالُت الشالزت هدافلا  مً ازىحن ول بحن ئال الخىفُم ًمىً ال -

 هلدیت طیاطت واطخخدام لامىاٌ؛ زؤوض اهخلاٌ وخسیت الصسف، أطعاز

 مً بالىشحر عصفذ التي واملالیت الىلدیت لاشماث بعد الطیما، مظخللت

 .عىهًيبغي الخخلي  الري الهدف اخخُاز ًجب لرلً ،الاكخصاداث

ٌ  الىلدًت الظلؼاث لدي املفظل مً -  املالُت الهؼاػت ذاث الىامُت للدو

 الخربرب مً بالحد ٌظمذ ألهه املددود الخربرب ذاث الصسف أطعاز هـاماجباع 

 .الخضخم في
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  : الكلي الاكخصادي ألاداء مؤشراث على الصرف صعر أهظمت اخخيار جأثير

 وجطبيليت جحليليت دراصت
                               طامس مهُبل                                                 مدوزي ُبد السشاق          

 اإلاوبم الاكخـاد في البدث مسهص                        اإلاوبم الاكخـاد في البدث مسهص   

      الِاؿمت الجصائس ،CREAD الخىمُت ؤحل مً       الِاؿمت الجصائس ،CREAD الخىمُت ؤحل مً

madouri1986@hotmail.fr                         samer.mehibel@gmail.com 

  :امللخص

 طِس جسجِب وهبُِت الـسف طِس طلىن جإزير في الخدلُم هى الدزاطت هره مً الٔسق       

 مً اإلامخدة الفترة خالٌ اإلاُىا إلاىولت بلد ُؼس زماهُت في  الخطخم ُلى الىاكّ بدىم الـسف

ٌ  اللظم ٌظخِسق الـدد، وبهرا.  اللُاس ي الخلدًس  هسق  باطخخدام ،5001 بلى 5791  مً ألاو

 ُلى الىامُت البلدان في الـسف طِس جسجِباث جإزير في جبدث التي ألادبُاث الدزاطت هره

 الدزاطاث هخائج اللظم هرا ٌظخِسق ذلً، ُلى ُالوة. الاكخـادًت اإلاخٔيراث مً الِدًد

ذ التي الخوبُلُت ٌ  ؤحٍس  ؤما .ألاطِاز واطخلساز الـسف طِس هٌام هبُِت بين الِالكت خى

 الىخائج ُلى اللىء ٌظلى ،3 اللظم بِىما.  الـسف طِس ؤهٌمت اخخُاز ًىاكؽ ،5 اللظم

 ذو فسوق ؤي وحىد ُدم ًُ هخائجىا هؼفذ الخددًد، وحه ُلى اإلاخىؿل بليها. الخوبُلُت

 الـسف ؤطِاز جسجِباث مخخلف بين الخطخم مِدالث ُلى الخإزير خُث مً خـائُتب داللت

 .مِىىي  ٓير هى الىهمي الـسف طِس مخٔير إنب جبين ؤًً الفِلُت،

 .اإلاُىا بلدان الخطخم، الىاكّ، بدىم الـسف طِس جسجِباث:   الكلماث املفخاحيت:

The effect of choosing exchange rate regimes on macroeconomic             

performance indicators: an analytical and empirical Study 

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the impact of exchange rate 

behavior and the nature of the de facto exchange rate arrangement on inflation 

in eighteen MENA countries from 1975 to 2005 using empirical testing 

methods. The first section of this study reviews the literature which examines 

the impact of exchange rate arrangements in developing countries on several 

economic variables. In addition, this section reviews the results of the 
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empirical studies conducted on the relationship between the nature of the 

exchange rate regime and price stability. Section 2 discusses the choice of 

exchange rate regimes. Section 3 highlights the empirical results obtained. 

Specifically, Our findings revealed no significant difference in the effect on 

inflation rates between various de facto exchange rate arrangements, as the 

exchange rate dummy was found to be insignificant 

Keywords: De facto classification of exchange rate regimes, Inflation, MENA 

countries. 

  ملدمت: 

 جـاُدًا مىحى ًإخر الـسف طِس هٌام اخخُاز بمىكَى الاهخمام بدؤ للد   

 مً جاله وما الفازن اللسن  مً الظبُِىاث خالٌ وودش بسوجً هٌام انهُاز مىر

 بمىحبه ؤؿبدذ الري الدولي الىلد ؿىدوق  اجفاكُت إلاىاد الثاوي الخِدًل اُخماد

لاء البلدان  ملوسة حِد لم بدُث الـسف، طِس ؤهٌمت اخخُاز في خَسة ألُا

 هرا ليزداد. الدولي الىلد ؿىدوق  ُلُه ٌؼسف بىٌام ؿسفها ؤطِاز لسبى

 خالٌ اللوب زىائُت وبسوش الىطُوت ألاهٌمت انهُاز ؤُلاب في الاهخمام

 وبالخالي،. الخىافظُت اللدزة وجدهىز  والدًىن  الِملت ؤشماث بفِل الدظُِىاث

 ؤو وطُوا ؤو زابخا وان بن الىٌس بٔم- ؿسف طِس لىٌام ألامثل الاخخُاز

ل ؤمد مىر موسوح طااٌ هى -مِىما  في طىاء الدولي الاكخـاد ُلم في هٍى

 Abdelali Jbili and Vitali) الظُاطاث ؿىّ دوائس ؤو ألاوادًمُت الدوائس

Kramarenko, 2003, Atish R. Ghosh and Jonathan D. Ostry, 2009 ). 

ٌ  ُدًدة مىاكؼاث ألاخيرة آلاوهت في ودزاث     طِس ؤهٌمت اخخُاز جإزير خى

 باألخف- البلدان مً الىثير في اليلُت الاكخـادًت اإلااػساث ُلى الـسف

 جلدما منها الِدًد ؤخسش  بدُث ألاشماث، ؤُلاب في الطُما -منها الىامُت البلدان

ا س في ملخًى  جسجىص الىلدًت للظُاطت ؤدواث واُخماد اإلاالي والاهفخاح الخجازة جدٍس

 في الـسف لظِس هٌام ؤي اخخُاز مً السئِس ي الهدف ولِل. الظىق  آلُاث ُلى
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 اإلادلي الىاجج اطخلساز ُلى بالِمل الاكخـادي ألاداء ماػساث جدظين هى ما بلد

 ًخم لم الصمً، مً ُلىد مدي ُلى ؤهه ٓير وجىكِاجه، الخطخم وكبى الخام

 ؤدلت هىان الـدد، وبهرا. الـسف طِس ؤهٌمت اخخُاز مىكَى في الخظم بِد

 دزاطت ُبر الاكخـادي ألاداء ُلى الـسف طِس ؤهٌمت جإزير في بدثذ جوبُلُت

 منها همداولت الاكخـادي اللُاض ؤدواث وباطخخدام البلدان ُدًد ججازب

ت الدظائالث بِم ُلى لإلحابت  بلى الـسف ؤطِاز زبى ًادي هل: الجىهٍس

م ًادي هل الخطخم؟ مِدالث خفم ّ؟ همى بلى الخٍِى  السبى ؤهٌمت هل طَس

 Bailliu, J and others, 2001. Atish R. Ghosh and) لألشماث؟ ُسكت ؤهثر

Jonathan D. Ostry, 2002. ).  

 طىت جىُال ؤشمت مً الىاػئت ألاطىاق اكخـاداث لخلذ التي ألاشماث كادث وللد  

ت وألاشماث 5771 لُت والسوطُت ألاطٍُى  اطخيخاج بلى 5771و 5779 طىتي والبراٍش

 هره مـلخت مً وؤهه لألشماث، ُسكت ؤهثر هي بوبُِتها السبى ؤهٌمت: ؤن مفاده

م جبني البلدان  الـسف طِس ؤهٌمت الخخُاز الِام الاججاه وبخدبّ. الخالف الخٍِى

 هسف مً هبير جدسن هىان بإن ًٌهس ملذ، ُدًدة ُلىد خالٌ الِالم في

م هدى الىامُت البلدان  Mussa, Michael) اإلادىم السبى ٓساز ُلى الخس الخٍِى

and others, 2000). جم كد اللوبُت الىٌس وحهت فةن ذلً، ًُ فلال 

تراق  & Bubula) م5005 طىت ألازحىخين في الِملت مجلع انهُاز بِد ُليها الُا

Ötker-Robe, 2002)  . الخدلُلُت الدزاطاث ؤٓلب اطدىدث ،مً زمتو 

 ألاداء ُلى الـسف طِس ؤهٌمت اخخُاز جإزير فدـذ التي والخوبُلُت

 اإلاساحِاث ُلى -لألشماث الخِسق وكابلُت والىمى الخطخم -الىلي الاكخـادي

 :de facto  الىاكّ بدىم الـسف طِس ؤهٌمت لخـيُفاث ألاطاطُت

Levy-Yeyati. Eduardo and Federico Sturzenegger, 2003. Reinhart. 

Carmen. and Kenneth Rogoff. 2004, Rogoff, Kenneth Aasim Husain 

and others, 2004. Bubula & Ötker-Robe, 2002. 
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 الىامُت للبلدان باليظبت ؤهثر الـسف طِس هٌام اخخُاز اػيالُت جوسح بحماال،

 جإزير مىكَى لخىاكؽ الىزكت هره وجإحي. الوبُعي للمىازد اإلاـدزة والبلدان

 الىٌسي  ػلها في الىلي الاكخـادي ألاداء ُلى الـسف طِس ؤهٌمت اخخُاز

ت والخوبُلي ، 5001-5791 بين ما اإلامخدة الفترة خالٌ اإلاُىا بلدان مً إلاجمُى

 جدبلىز ، بالخاليو . ) الاهدداز الخجمُعي( الخلدًس اللُاس ي اإلاِسوفتباطخخدام هسق 

ٌ  في الىزكت بػيالُت  طِس ؤهٌمت اثاخخُاز  ؤزسث هُف: الخالي السئِس ي الدظائ

خالٌ جلً  بلدان اإلاُىا في ) الخطخم( الىلي الاكخـادي ألاداء ُلى الـسف

 ؟الفترة

الفسكِخين جإهُد ؤو هفي  اإلاوسوخت، الاػيالُت في ألاخير، جلخض ي الاحابت ُلى 

 الخالُخين: 

  ،خـائي جإزير  بؤن ًيىن الخخُاز  ؤهٌمت طِس الـسف مً اإلادخمل

  مِىىي مهم ُلى الخطخم في بلدان اإلاُىا.

  خـائي مِىىي بجإزير  مً اإلادخمل، ؤن ًيىن لخٔيراث ؤطِاز الـسف

  مهم ُلى الخطخم في بلدان اإلاُىا.

العالكت بين أهظمت صعر الصرف ومؤشراث ألاداء الاكخصادي الكلي:  .1

 ألادبياث الخطبيليت

( 5779( وحىىب ػسق آطُا )5771في ؤُلاب ؤشمت الِملت في اإلاىظًُ )   

ل ) اًد الاهخمام بمىكَى اخخُاز ألاهٌمت وجإزيراجه، بدُث (، جص 5777والبراٍش

جمدىزث وجسهصث ول الىلاػاث اإلاخِللت به خٌى مدي اطخدامت ؤهٌمت 

السبى اإلاسن في مىاحهت الـدماث الخازحُت التي جيخهي في الٔالب بخللب 

ماػساث ألاداء الاكخـاد الىلي، وفي هرا الؼإن، اػخٔلذ الىثير مً 

ت التي ججمّ بين ؤهٌمت طِس الدزاطاث الخوبُلُ
َ
ت خٌى الـل ت والىٌٍس

الـسف والخطخم والىمى الاكخـادي، ٓير ؤن مخسحاتها حاءث مخباًىت 

املت في بِم ألاخُان، ومسَد ذلً بلى اُخماد ؤٓلب هره ألابدار ُلى  ٓو
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خماد ُلى  -اإلاـسح به مً كبل البلدان-الخـيُف السطمي  بدٌ الُا

م، وبالخالي، جدلُل هخائج جإزير الخـيُف الىاكعي هدُجت للخ خىف مً الخٍِى

في البلدان الىامُت والبلدان -ؤهٌمت طِس الـسف ُلى الخطخم والىمى 

لم ًدلم الاحماَ بين الخبراء في هرا اإلاجاٌ، ومً ؤهم جلً  -الـىاُُت

 الدزاطاث هرهس: 

  في دزاطت لـBaxter, M., & Stockman, A. C. 1989 , PP 377-400 ) )كام ، 

اإلاالفان بخدازض الاخخالفاث في طلىن الظالطل الصمىُت للمجمِاث 

ؤهٌمت ؤطِاز الـسف البدًلت ) السبى،  الاكخـادًت السئِظُت في ًل جبني

م، الىٌام الىلدي ألاوزوبي   17(، خُث اطخخدما ُُىت ػملذ  EMSالخٍِى

ت وؤلاهفاق  بلد إلالازهت طلىن ؤلاهخاج والاطتهالن والخدفلاث الخجاٍز

طتهالوي الخيىمي وؤطِاز الـسف الخلُلُت خالٌ الفترة اإلامخدة ما بِد الا 

(. في ألاخير، لم ًجد اإلاالفان طىي 5711-5711الخسب الِاإلاُت الثاهُت )

الللُل مً ألادلت التي حؼير بلى وحىد اخخالفاث مىهجُت في طلىن اإلاجمِاث 

ت الدولُت في ًل  مخخلف ؤهٌمت الاكخـادًت اليلُت ؤو الخدفلاث الخجاٍز

طِس الـسف الظائدة. هما هىها بإهمُت الىخائج، بُد ؤن هىان فئت هبيرة 

ت حؼير بلى ؤن لظِس الـسف الاطمي جإزيراث مهمت ُلى  مً الىماذج الىٌٍس

  ُدد مً ؤحصاء الاكخـاد الىلي الىمي.

   وفي دزاطت لـFlood, R. P., & Rose, A. K. 1995, PP3–37))،  كام اإلاالفان

بدزاطت آلازاز اإلاترجبت ُلى جللب ؤطِاز الـسف في ًل  جبني مخخلف ؤهٌمت 

مخخلف ؤهٌمت طِس الـسف لدي بلدان مىٌمت الخِاون الاكخـادي 

بدُث ُمال ُلى ، 5770بلى  5791 :خالٌ الفترة اإلامخدة مً OCDEوالخىمُت 

س جلىُت حظمذ لالكخ ـادًين جلدًم مظاهمت مىهجُت، مً خالٌ جوٍى

بخددًد اإلاددداث ألاطاطُت اإلادخملت ألطِاز الـسف. مً الىاخُت 

الخوبُلُت، ججادٌ هره الدزاطت ؤن الخللباث في الىاكّ ال جيخلل بلى ألاحصاء 
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ألاخسي لالكخـاد، بُد ؤنها جخالش ى. فِىدما ًخم جثبُذ ؤطِاز الـسف 

الاكخـاد  )الاطمُت(، ال جٌهس ؤي جإزيراث مىخٌمت ُلى جللباث مخٔيراث

ؤهٌمت ؤطِاز الـسف  :الىلي ألاخسي. وبىاء ذلً خلف اإلاالفان بلى ؤن

الثابخت والِائمت لِع لها جإزير مِىىي مخخلف ُلى جللباث مخٔيراث 

 الاكخـاد الىلي ) مثل: الىمى، واإلاِسوق الىلدي(.

  دزاطت لـ Rolnick, A. J., & Weber, W. E. 1997, PP 1308–1321))  خٌى

جإزير طلىن الىلد ُلى الخطخم والىاجج في ًل اخخالف اإلاِاًير الىلدًت 

اإلاِخمدة مً ؤحل فهم وبدزان هُفُت جإزير حٔيراث الظُاطت الىلدًت ُلى 

لت ألاحل لـ خُت هٍى  51اليؼان الاكخـادي، وذلً باطخخدام بُاهاث جاٍز

ث همى بلد، خُث جىؿال في طُاق مُِاز الِملت ؤو الىلد، بإن مِدال 

 -ومّ بِلها البِم-اإلاجمِاث الىلدًت جسجبى ازجباها وزُلا بالخطخم 

هٌير هخائجهما في ًل جبني مُِاز اإلاِدن. وفي اإلالابل، وحدا بإن همى الىلد 

 لم ًىً ؤهثر ازجباها بالىمى في ؤي واخد مً هره اإلاِاًير. 

  ـلـ)دزاطت Jonathan David Ostry ; Anne Marie Gulde ; Atish R. Ghosh ; 

Holger C. Wolf , 1995, )بفدف جإزير ؤهٌمت طِس الـسف ُلى  كامذ

ؤهثر مً ُِىت ػملذ طىت ل 30الخطخم والىمى باطخخدام بُاهاث ٓوذ 

لى بزس ذلً، وحدث بإن:  500 بلد وحظِت ؤهىاَ مً ؤهٌمت طِس الـسف. ُو

سهت، جبني ؤهٌمت السبى ًيخج ُىه جطخم ؤكل مً ألاهٌمت الىطُوت ؤو اإلا

بدُث حِىع هره اإلايزة )اإلاجابهت للخطخم( اهخفاق مِدالث همى 

اإلاِسوق الىلدي ) بفِل جإزير الاهلبان( وشٍادة همى الولب ُلى الىلىد ) 

بفِل جإزير اإلاـداكُت(. هما وحدث بإن ؤهٌمت طِس الـسف لِع لها جإزير 

-ر اهفخاخا مِىىي ُلى همى الىاجج، مثال بلدان السبى حظدثمس ؤهثر وجيىن ؤهث

م، ٓير ؤنها حؼهد همى ؤكل. لخخلف  -ُلى الخجازة الدولُت مً بلدان الخٍِى
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في ألاخير، بإن الىاجج والِمالت هما مخٔيران ألاهثر جللبا في ًل ؤهٌمت السبى 

م.   ملازهت بإهٌمت الخٍِى

 دزاطت ؤخسي  لـ Atish R. Ghosh and others , 1997, PP3-24) )  وبىفع

جم بـددها جىطُّ الُِىت لدؼمل مائت وؤزبِين بلد ُلى مداز الِىىان، ؤًً 

زالزين ُاما لفدف الِالكت بين ؤهٌمت طِس الـسف والخطخم والىمى 

باُخبازها مً الللاًا السئِظُت ُلى ؿُِد الاكخـاد الىلي الدولي. بحماال، 

مسة ؤخسي بلى ؤن ؤهٌمت السبى جخميز بخطخم ؤكل وبخللب  جىؿلذ الدزاطت

ي الىاجج. ومً حهت ؤخسي، ؤًهسث الدزاطت بإهه كد وان لألهٌمت ؤهبر ف

 الىطُوت واإلاِىمت جإزير هفُف ُلى الىمى. 

  دزاطت لـLevy-Yeyati, E., & Sturzenegger, F. 2003, PP1173–1193 )):  

فدـذ الِالكت بين ؤهٌمت طِس الـسف والىمى الاكخـادي لُِىت حؼمل 

خىن وودش، ( 5000-5791)بلد خالٌ الفترة  513 ؤي مسخلت ما بِد بٍس

باطخخدام جـيُف واكعي حدًد لألهٌمت والري ٌِخمد ؤطاطا ُلى 

ت. فِلى ُىع 
َ
الظلىن الفِلي إلاخٔيراث الاكخـاد الىلي ذاث الـل

الدزاطاث الظابلت، وحدث الدزاطت ؤن ؤهٌمت ؤطِاز الـسف ألاكل مسوهت 

ُت كد زافلها مِدٌ همى بويء ُالوة ) الثابخت والىطُوت( في البلدان الىام

ُلى الخللب الىبير للىاجج. ؤما باليظبت للبلدان الـىاُُت، فةهه ال ًبدو ؤن 

ألهٌمت طِس الـسف ؤي جإزير مِىىي ُلى الىمى. ومىه، جميزث الىخائج 

بالـالبت ُلب جصخُذ الخإزيراث الداخلُت واُخماد ُدد مً اإلاىاؿفاث 

اإلاظخمدة باألخسي مً ؤدبُاث الىمى. ؤهثر جفـُال،  -للىماذج اإلالدزة-البدًلت 

س ؤُماٌ ألادبُاث الظابلت في هرا  فلد كامذ الدزاطت بخدظين وجوٍى

لخين: ؤوال، مً خالٌ اطخخدام الخـيُف الىاكعي   de factoاإلاجاٌ بوٍس

ألهٌمت طِس الـسف الري ًلدم ؿىزة واضخت خٌى الظُاطاث اإلاىفرة في 

ٌس ًُ الىٌام اإلاـسح به، زاهُا: مً خالٌ جإطِع الىاكّ الِملي بٔم الى
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مىاؿفاث خاؿت بالىمىذج وألاخر بيخائج ؤدبُاث الىمى اإلادللت ُلى مداز 

خىن وودش، مّ جمدًد مدي الُِىت لدؼمل طىىاث  الفترة التي جلذ مسخلت بٍس

               الدظُِىاث. 

الؼإن، حؼير الدزاطت بإنها ال حظتهدف مً وزاء مسخها ألادبي  وفي هرا 

للمىكَى مساحِت ؤو جلُُم خظاطُت الىخائج اإلادللت طىاء باليظبت للمخٔيراث 

ت اإلاخخازة ؤو فُما ًخف بدزاج اإلاخٔيراث الـىزٍت لألهٌمت، بل حِمد  الخفظيًر

ت  بلى اُخماد جلً الىخائج في الخدلُل والدزاطت فلى للخـٌى ُلى مجمُى

مِلىلت مً اللىابى ؤلاكافُت بُٔت اطخخدامها همُِاز ؤطاس ي الخخباز ما بذا 

وان لىٌام طِس الـسف جإزير مِىىي )ذو داللت بخـائُت( ُلى الىمى ؤم ال. 

( ؤكظام: 01وللخدلم مً ذلً، كام الياجبان بخلظُم الىزكت البدثُت بلى ؤزبِت )

ا وجـيُفها مّ جبُان ؤهم اللظم ألاٌو خـف لىؿف البُاهاث ومـادزه

اإلاخٔيراث والخلىُاث اإلاظخخدمت ) جلىُت الخدلُل الِىلىدي( في جدلُل الخإزير 

اإلادخمل ألهٌمت طِس الـسف ُلى الىمى، اللظم الثاوي حِلم بخلدًس الاهددازاث 

خإهد فُه مً مدي ؿالبت الىخائج، اللظم الومىاكؼت الىخائج، اللظم الثالث جم 

 جفظيراث للىخائج ُلى ػيل خالؿت. السابّ كدما فُه

 دزاطت لـ  Elias El-Achkar & Wassim Shahin, 2009, PP168-184) :)

ُالجذ مىكَى جإزير جسجِباث طِس الـسف ُلى بِم اإلاخٔيراث 

ت بلدان اإلاُىا )مىولت الؼسق ألاوطى وػماٌ  الاكخـادًت باليظبت إلاجمُى

لُا( للفترة اإلامخدة مً ُام  ، وذلً هبلا إلاا جم 5001م بلى ُا 5791بفٍس

 ذجداوله في ألادبُاث الدازطت إلاىكَى ؤهٌمت طِس الـسف. وللد هؼف

هخائج هره الدزاطت ؤن الظلىن الخالي لظِس الـسف بلى حاهب اإلاخٔيراث 

الىلدًت ألاخسي مثل: مِدٌ همى اإلاِسوق الىلدي والخطخم اإلاخخلف بفترة 

ت مً خُث جإزيرها ُلى مِدالث الخطخم،  شمىُت واخدة هي مخٔيراث مِىٍى

هرلً لم ججد الىزكت ؤي فسق مِىىي بين مخخلف جسجِباث طِس الـسف 
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بدىم الىاكّ، مما ٌِني ؤن اخخُاز هٌام طِس الـسف اإلاِخمد لدي بلدان 

 الُِىت خالٌ الفترة اإلأواة وان ٓير مِىىي.

  دزاطت لـDe Vita, G., & Kyaw, K. S. 2011, PP135–153)  :) خللذ في

مظإلت جإزير ؤهٌمت طِس الـسف ُلى الىمى الاكخـادي مً الىاخُت 

ت هبيرة وظبُا مً الباهل الخوبُلُت ُىدما كامذ باطخخ دام مجمُى

( ُلى مداز الفترة اإلامخدة مً: 90مدؼيلت ؤطاطا مً طبِين بلدا هامُا )

اث جبِا 5001بلى ٓاًت  5715 م، بدُث ؿىفذ البلدان بلى زالر مجمُى

اث الدخل مّ  اث الخىمُت الاكخـادًت الخاؿلت بها ملاطت بمظخٍى إلاظخٍى

ـسف طىاء ما حِلم منها ألاخر بمخوواث جـيُف ؤهٌمت طِس ال

ؤو ما ٌِسف بالخـيُفاث الفِلُت ؤو  de jureبخـيُف ؿىدوق الىلد الدولي 

. وبِد اُخماد الظُاطت الىلدًت هسهيزة اطمُت مـاخبت de factoالىاكُِت 

لِملُت اخخُاز ؤهٌمت طِس الـسف، وحدث الدزاطت ؤن جسجِباث ؤطِاز 

دُما للىمى مً جوبُم هٌام الـسف اإلاسهت والىطُوت لِظذ ؤهثر ؤو ؤكل 

 طِس الـسف الثابذ.

 . اخخيار هظام صعر الصرف: الخصييف، املحدداث، 2

 جصييفاث أهظمت صعر الصرف 1.2

جخمثل ؤخد ؤهم اإلاهام السئِظُت اإلاىىهت بإهٌمت طِس الـسف في اطخلساز    

الىاجج والابلاء ُلى الخطخم كُد الظُوسة، فهي جددد ههج واججاه الظُاطاث 

الاكخـادًت باُخبازها آلُت مهمت في جصخُذ وحِدًل الاكخـاد الىلي للبلدان 

ِلى مدي الظىىاث فلال ُلى ؤنها جددد ػسون ودزحت الاهدماج الدولي. ف

ت جساوخذ بين السبى  الِدًدة، جبيذ بلدان الِالم ؤهٌمت طِس ؿسف مخىُى

ت بخـىؾ  م. وبهرا الـدد، ًلدم ؿىدوق الىلد الدولي بؿدازاث طىٍى والخٍِى

لُه، ًيىن  لاء. ُو داث السطمُت للبلدان ألُا جسجِباث وكُىد الـسف جبِا للخـٍس
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اث اإلاخخلفت ألهٌمت طِس الـسف مً اللسوزي في هره الىلوت ُسق الخـيُف

 . de facto ؤو بدىم الىاكّ de jureطىاء بدىم اللاهىن 

 جصييفاث داخل صىدوق الىلد الدولي:أوال: 

في بهاز ُملُت الاػساف ُلى الىٌام الىلدي الدولي وطُاطاث طِس الـسف     

لاء، اطخددر   -ُلى مداز فتراث مخخلفت-صىدوق الىلد الدولي للبلدان ألُا

مدوهاث لخـيُف ؤهٌمت طِس الـسف حِخمد ُلى الخـيُف اللوسي ذاجه؛ 

. ٓير ؤهه مّ بداًت الخصييفاث بحكم اللاهون ُسفذ بدظمُت الخـيُف اإلاِلً ؤو 

م، ػَس ؿىدوق الىلد الدولي ؤًلا في الاباْل ًُ اهٌمت طِس 5777طىت 

هٌمت اللاهىهُت والىاكُِت ُددا الـسف بدىم الىاكّ. وللد هؼفذ ملازهت ألا 

 (. 15، ؾ5001هبيرا مً الفسوق ) مازن طخىن وآخسون، 

  الخصييف املعلً أو الرصميde jure 

لاء في ؿىدوق الىلد       داث البلدان ألُا هرا الخـيُف، ًسجىص ُلى جـٍس

فُه وبىاء ُلى اإلاِلىماث اإلاخاخت، خُث اُخمد  الدولي اطدىادا بلى جلُُم مًى

وق بؼيل مولم في اُداد الخـيُف بدىم اللاهىن ُلى جللباث طِس الـىد

الـسف الاطمي. وفي هرا الؼإن، ػهدث مدوهت هٌم بدازة طِس الـسف 

ت؛ بذ واهذ حؼمل فئخين ما بين  م، زم اهخللذ بلى 5793و 5710جوىزاث ملخًى

، لخيخلل مسة 5771و 5779وؤًلا ما بين  5771و 5713فئاث ما بين  خمظت

) اهٌس  05، وذلً وفلا للجدٌو زكم 5005و 5777بلى زماهُت فئاث ما بين ؤخسي 

ووفلا لهرا  .5005اإلاظخخسج مً ؤُماٌ زكىف وزٍنهازث طىت  بلى اإلالخم(

الخـيُف، فةن ؤهٌمت طِس الـسف اإلاـسح بها لدي ؿىدوق الىلد الدولي جلِب 

ص وبىا ء مـداكُت دوزا مهما في جثبُذ الخىكِاث الخطخمُت بما ٌظمذ بخٍِص

 الظُاطاث الىلدًت.  
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  الخصييف الواكعي أو بحكم الواكعde facto 

( PPCalvo, G. A., & Reinhart, C. M., 2002 , 379-408)لـوفي دازطت     

م لُِىت ػملذ  جسجِبا ألهٌمت طِس  510بلد و 37بِىىان: الخخىف مً الخٍِى

ت خاؿت بمالـسف وباطخخدام بُاهاث   5790لفترة اإلامخدة مً لالخٌاث ػهٍس

م ُمالتها، في 5777بلى  ، جىؿال بإن الىثير مً البلدان التي ؿسخذ بخٍِى

جم حسجُل خسواث  إلااالطُما الىاكّ، كد جبيذ ؤطِاز ؿسف ؤهثر اطخلسازا 

بت  واطِت الىواق ُلى مظخىي اخخُاهاث الـسف وؤطِاز الفائدة فلال ًُ ٓز

؛ بُد ؤن حصء هبير مً مدًىهُتها لترجِباثالاخخفاي بهرا الىَى مً االبلدان في 

ملىم بالِملت ألاحىبُت، وبالخالي، جيىن مجبرة ُلى جثبُذ ُملتها بِملت الدًً مً 

ؤحل الخفاي ُلى اطخلساز الدًً الخازجي. وبالخالي، فةن ُدم جوابم 

داث مّ ألافِاٌ كد كلل مً ػفافُت طُاطاث ؤطِاز الـسف باليظبت  الخـٍس

لا ء مما عجل باطخددار جـيُف آخس ؤال وهى الخـيُف الىاكعي للبلدان ألُا

لاء  ؤو بدىم الىاكّ.  هرا الخـيُف، ًسجىص ُلى اإلامازطاث الفِلُت للبلدان ألُا

اطت التي جىفسها اإلاِلىماث اإلاىملت بخـىؾ طُاطاث طِس الـسف وبهاز الظُ

ا في هرا اإلاجاٌ، هجد  ومً الدزاطاث ألاهثر الىلدًت ) السوائص الاطمُت(. ػُُى

 Andrea Bubula.Inci خبراء صىدوق الىلد الدولي الدزاطت التي كدمها

Otker-Robe 2002  لاء في الـىدوق ُلى خٌى ممازطاث الـسف للبلدان ألُا

، والتي جم بـددها جـيُف جسجِباث 5005-5770: ما بيناد الفترة الخاؿلت امخد

 05طاطُت وفلا إلاا ًٌهسه الؼيل زكم ؤهٌمت طِس الـسف بلى زالر فئاث ؤ

 .اهٌس بلى اإلالخم()

 ثاهيا: جصييفاث خارج صىدوق الىلد الدولي

س جـيُفاث  بلى حاهب الخـيُف الىاكعي لـىدوق الىلد الدولي، فلد جم جوٍى

 ؤخسي خازج الـىدوق والتي جىدزج كمً ؤبدار مظخللت، ؤبسشها:
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  (2003ليفي ًياحي وصخورزيىغر )جصييف 

 Levy-Yeyati, Eduardo, and Federicoفي هره الدزاطت، خاٌو )    

Sturzenegger, 2003, P1175 جـيُف ؤهٌمت طِس الـسف بدىم الىاكّ لُِىت )

-5791ؤي ما بين ) بريخون وودزبلد خالٌ الفترة التي جلذ خلبت  183 ػملذ

خين مً  الخحليل العىلوديوذلً باطخخدام جلىُت ، (5000 في خم مجمُى

، البلدان ُبر جدلُل طلىن اإلاخٔيراث التي لها جإزير داٌ ُلى طُاطت طِس الـسف

 :خـسها فُما ًلي جم والتي

 ت جللب أصعار الصرف ت الؼهٍس : ًلاض بمخىطى الخٔيراث اإلائٍى

اإلاوللت في طِس الـسف الاطمي باليظبت للِملت التي اُخمدث 

 الِمالث.هسهيزة في طِس الـسف مثل: طلت 

 جلاض باالهدساف اإلاُِازي للخٔيراث جللب حغيراث صعر الصرف :

ت في طِس الـسف. ت الؼهٍس  اإلائٍى

 ت جللب الاحخياطاث ت الؼهٍس : ًلاض بمخىطى الخٔيراث اإلائٍى

اإلاوللت في الاخخُاهاث الدولُت اإلالىمت بالدوالز باليظبت بلى كُمت 

 م.الدوالز لللاُدة الىلدًت الخاؿت بالؼهس الظاب

ألهٌمت طِس  ليفي ًاًاحي وصخورزيىغروبىاء ُلى ذلً، حاءث هخائج جـيُف 

 .) اهٌس بلى اإلالخم( 05هما هى وازد في الجدٌو زكم الـسف بدىم الىاكّ 

 ٌ جخـدز اللائمت  أهظمت صعر الصرف الثابتإن ، ًٌهس ب05زكم  وجبِا للجدو

فلد خٌُذ  أهظمت الخعويم؛في الخـيُفين، ؤما  هصف املشاهداثبلسابت 

 صىدوق الىلد الدوليوفلا لخـيُف الباخثين وجـيُف  باملرهس الثاوي والثالث

باإلاسهص الثاوي كمً جـيُف  ألاهظمت الوصيطتُلى الخىالي، وباإلالابل، خٌُذ 

 الـىدوق وباإلاسهص الثالث جبِا لخـيُف الباخثين. 

للباخثين بإن هىان جىامي هبير في جبَني  اللاعدة البياهاجيتُلى الِمىم، هؼفذ 

 05زكم وفلا إلاا ًٌهسه الؼيل  أهظمت الربط الصارم والخعويم الحرول مً 

 اهٌس بلى اإلالخم(.)
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 ( 2004جصييف رينهارث وركوف): 

في دزاطت لهما وؼسث ُام  هييث رغوف وهيرامً راًنهارثللد خاٌو الباخثان  

م جـيُف ؤهٌمت طِس الـسف بدىم الىاكّ لُِىت مً البلدان حؼمل 5001

. هرا الخـيُف، اؿولح ُلُه 5005بلى  5711بلدا للفترة اإلامخدة مً  513

دراصت وجحليل صلون صعر حظمُت الخـيُف الوبُعي، خُث ًسجىص ُلى 

الركابت باليظبت للبلدان التي جمازض  صعر الصرف املوازي ؤو  الصرف الضوقي

فئت الضلوط جسجِبا بما فُه  51جلمً هرا الخـيُف  . بحماال،على الصرف

  .) اهٌس بلى اإلالخم( 03زكم وفلا إلاا ًىضخه الجدٌو  الحر

، ًٌهس حلُا بإن هىان جىامي لٌاهسة الخخىف مً وبىاء على هخائج الخصييفين

م وجدفٍ الظلواث بخـىؾ جبن دها الخٍِى م مً جـٍس م ُلى الٓس ي الخٍِى

م في هلوخين ؤطاطِخين: الىلوت ألاولى  ،برلً. وججخمّ ؤطباب الخخىف مً الخٍِى

جخِلم بالللم بؼإن جدلُم خسوج مىٌم هٌسا إلاا ًخولبه ذلً مً اُداد مظبم 

(. Rupa Duttagupta and other , 2004, P20)وجىكُذ حُد وبهاز كىي للظُاطت 

فهي جخِلم بمخاوف ؤزس اهخلاٌ حٔيراث طِس الـسف بلى  ،الىلوت الثاهُت وؤما

ٓير ؤهه هىان ؤطباب ؤخسي، جلف وزاء اخفاء   .Pass-Throughألاطِاز اإلادلُت 

اإلامازطاث الفِلُت للـسف منها الخىف مً الخِسق لهجماث اإلالازبت التي 

يلفا للٔاًت مً ول جيخهي بخخفُلاث واطِت في كُمت الِملت، وهى احساء ًيىن م

بت هره البلدان في  الىىاحي، لهرا ال ًللى دُما ػِبُا. ًلاف بلى ذلً، ٓز

 وجدفيز الـادزاث هألُت المخـاؾ الـدماث الخازحُت الـسف اطخخدام طِس 

ُذ،    (.599، ؾ 5053) ُبد الخمُد مٓس

 محدداث اخخيار هظام صعر الصرف 2.2

ت ؤو الخوبُلُت الىثير مً    جدُذ ذخيرة الدزاطاث ألادبُت طىاء منها الىٌٍس

الخىؿُاث والخىحيهاث خٌى هُفُت اخخُاز هٌام طِس ؿسف مىاطب، فهىان 

خماد ُليها ُىد  ت واطِت مً اإلاددداث التي ًمىً للظلواث الىلدًت الُا مجمُى
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تي ًخِسق لها اللُام برلً، بدُث حؼمل ما ًلي: هبُِت وحجم الـدماث ال

 . ..الاهفخاح الخجازي، مظخىي الخطخم ومـداكُت الظُاطت الىلدًت، الاكخـاد

 أوال: طبيعت وحجم الصدماث التي ًخعرض لها الاكخصاد:

ين مً الـدماث: الـدماث الخلُلُت       في البداًت، ًميز الاكخـادًىن بين هُى

الىاػئت ًُ الجاهب الخلُلي في الاكخـاد والـدماث الاطمُت الىاػئت ًُ 

الىٌام الىلدي واإلاالي اإلادلي. وجخلمً الـدماث الخلُلُت الخٔيراث في مِدالث 

جددر بمجسد وكَى جللباث  الخبادٌ الخجازي؛ وبالخالي هي ؿدماث خازحُت اإلايؼإ

مفاحئت في طىق الظلّ والخدماث وطىق زئوض ألامىاٌ. ؤما الـدماث الىلدًت 

فهي ؿدماث داخلُت اإلايؼإ في ألاطاض مـدزها ُدم اطخلساز الولب ُلى 

، حؼير مخلفاث ألاشماث، ؤن اخخُاز هٌام طِس الـسف وفي الظُاق ذاجهالىلىد. 

 Abdelali Jbili and Vitali) حه الاكخـادَى الـدماث التي جىاهى مسجبى بى

Kramarenko, 2003) وبىاء ُلى ذلً، ًخم مىاحهت الـدماث الاطمُت بـىزة .

جبني ؤطِاز الـسف اإلاسهت، وان الـدماث الاطمُت ًمىً خالٌ ؤفلل مً 

مىاحهتها مً خالٌ جبني ؤطِاز الـسف الثابخت، هما ٌِصي ؤًلا ؤطاض هرا 

ت مى ىيى، اهم الِملت اإلاثلى )الاكتراح بلى هٌٍس ُبدالِلى حبُلي وفُخالى هساماٍز

 . (35، ؾ 5003

 ( Guillermo A. Calvo and Carmen M. Reinhart, 1999بحماال، ٌؼير ول مً )

ت الىالطُىُت،  بإن اخخُاز هٌام الـسف هى دالت لوبُِت الـدماث جبِا للىٌٍس

وبدظبهما، ًخمثل الدزض ألاطاس ي اإلاظخفاد مىه في ؤن ؤٓلب الـدماث جيىن 

لظِس الـسف ؤن ٌِىم؛ خالف  -في هره الخالت-ؿدماث خلُلُت، ومىه ًيبغي 

لُت وميىهاث ذلً، ًيبغي ؤن ًثبذ. هيل، جدخىي الـدماث ُلى ميىهاث خلُ

وإلاا وان الىثير  اطمُت، مما ًجِل اخخُاز هٌام طِس الـسف ؤمسا ؿِبا للٔاًت.

مً إلاِان ؤطِاز الـسف اإلاسهت ًخخفي بمجسد بحساء فدف دكُم، فةن دزحاث 

ت الِالُت إلاسوهت طِس الـسف كد جيىن مٔالوت، ومً هرا اإلاىولم؛ ًىصح  الخٍس
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مثل: الدولسة بُد ؤنها  Strong pegsازم الياجبان البلدان بالسبى اللىي ؤو الـ

حظاُد ُلى الخَد مً مؼاول اللواَ اإلاـسفي؛ فهي حِمل ُلى جلوُفها بذ ؤَنها 

 Currency Mismatchجللل مً اإلاؼاول التي جيؼإ مً ُدم الخوابم في الِملت 

 )مخاهس الدًىن كـيرة ألاحل اإلالىمت بالدوالز(.

هرا اإلاُِاز ًىف ُلى ؤهه ز الجغرافي للخجارة: ثاهيا: حجم وجىوع الاكخصاد والترهي

ما شجّ ذلً ُلى وحىد ؤطِاز 
َ
ولما شاد حجم الاكخـاد والخىَى الظلعي فُه ول

ؿسف مسهت. وباليظبت للترهيز الجٔسافي للخجازة، فةهه ولما شادث وظبت الخجازة مّ 

ا بلد واخد وان مً ألافلل الخىحه هدى جثبُذ الِملت بِملت ذلً البلد. ؤم

ين وبِمالث مخخلفت، فةَنها مدُىة بلى  البلدان التي جخِامل مّ ُدة ػسواء ججاٍز

ت. وفي هفع الظُاق،  جثبُذ ُملتها بظلت ُمالث حِىع جلً الِالكاث الخجاٍز

-Christopher Adam and David Cobham, 2009,PP154جىؿلذ دزاطت لـ  )

إلاُىا باطخخدام همىذج ُىد جوسكها ألهٌمت طِس الـسف البدًلت لبلدان ا (155

 الجاذبُت، ؤن: جسهُا، لبىان، اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت، طىزٍا، ؤلامازاث الِسبُت

اإلاخددة، مـس، الجصائس واإلأسب وجىوع جدلم ججازة ؤفلل ُىد اجباَ مجلع 

مان وكوس جدلم  ذ ُو الِملت ألاخادي بلى الُىزو ؤو السبى بالُىزو، وؤن اليٍى

في ًل جبني مجلع الِملت ألاخادي بلى  -ًُ بلدان الُِىت-ججازة ال جلل ؤهمُت 

ً وألازدن والُمً ُىد جبَىيها الجداد هلدي  الدوالز، وهفع الص يء، حسجله البدٍس

مؼترن مسبىن بالدوالز. ومىه، خلـذ الدزاطت، ؤن ججازة مٌِم بلدان مىولت 

لُا؛ طخيىن بإحجام هبيرة بذا واهذ مثَبخ ت بالُىزو الؼسق ألاوطى وػماٌ بفٍس

 ولِع بالدوالز.

ُىـسا  املصداكيت: جمثل ثالثا: مضخوى الخضخم ومصداكيت الضياصت الىلدًت

د مً فِالُت جلً الظُاطت في مىاحهت  خاطما في الظُاطت الىلدًت، فهي جٍص

ِخبر  التزام الظلواث الىلدًت باإلادافٌت ُلى مظخىي مِين مً  الخطخم. َو

ووفلا لالججاه وحٌُِمها.  الخطخم الدجس ألاطاض في ُملُت بىاء اإلاـداكُت
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د لخبني ؤهٌمت طِس الـسف الثابخت، فةن فىسة اإلاـداكُت، كد جخجلى في  اإلاٍا

 وىن البلد ًلىم بمداوالث حادة وخاشمت في مدازبت الخطخم ُبر جثبُذ طِس 

ؿسف ُملخه بظِس ؿسف ُملت بلد آخس ًخمخّ بظمِت هُبت مً خُث اطخلساز 

ألاطِاز، وذلً مً ؤحل الٌفس بمـداكُخه. وباإلالابل، فةهه في ًل اُخماد 

جسجِباث ألاهٌمت الىطُوت هسهيزة، فةهه ًـِب حدا بزباث اإلاـداكُت، هٌسا 

خدسن هدى هٌام لىثرة حِسق هره ألاهٌمت بلى ؤشماث الِملت. ؤما فُما ًخف ال

طِس الـسف اإلاسن، فةن ؿىدوق الىلد الدولي وخبراءه ًىؿىن بلسوزة ازفاق 

ت كائمت ُلى اطتراجُجُت اطتهداف الخطخم؛ التي حِخبر ملُالِ ت بسهيزة اطمُت كٍى

 ، ؾ5001زوبا دوجآىبخا وآخسون، ألاهثر مىزىكُت وفِالُت مً خُث الخجسبت )

ُت اًجاد خووا لخثبُذ الخطخم، وهىا ًلِب وبالخالي، حِني اإلاـداك.(55-55ؾ 

  ذلً.جدلُم طِس الـسف وهدف الخطخم دوز السهيزة الاطمُت في 

 رابعا: جحرير حضاب رأش املال

س خظاب زؤض اإلااٌ واخخُاز هٌام طِس الـسف      جلخض ي مىاكؼت مىكَى جدٍس

هسح الِدًد مً الدظائالث التي لواإلاا ػيلذ هاحظا ؤمام ألاطىاق الىاػئت 

س جدفلاث زؤض اإلااٌ؟والبلدان الىامُت، مفادها مجخمِت:  وبـدد  متى ًخم جدٍس

لها ؤن جدسز خظاب زؤض  ذلً، ًجب ُلى البلدان ؤن جىاشن بين ما بذا وان ًيبغي

اإلااٌ الخاؾ بها كبل الاهخلاٌ بلى ؤهٌمت طِس الـسف اإلاسهت ؤم بِده. وفي هرا 

الجاهب، كد هؼفذ الخجازب وألادلت اإلاُداهُت ُلى ُدًد اإلاخاهس اإلاـاخبت لفخذ 

خظاب زؤض اإلااٌ كبل الاهخلاٌ بلى ؤهٌمت الـسف اإلاسهت الطُما ُىدما اكوسث 

للخخلي ًُ زبى الِملت بِد الخللب اإلافاجئ ؤو اوِياض جدفم الىثير مً البلدان 

ل 5771زؤض اإلااٌ في ًل الخظاباث اإلافخىخت ) اإلاىظًُ  في نهاًت ُام  م، والبراٍش

م(. وججدز الاػازة ؤًلا، بإهه ختى ُىدما جخدلم مسوهت 5777في بداًت ُام 

ً الخظاب السؤ طمالي له الـسف كبل فخذ خظاب زؤض اإلااٌ، فةن اججاه وجيٍى

جداُُاث اكخـادًت ولُت ُمُلت؛ وىن البلدان التي جلىم بفخذ خظاب زؤض مالها 

ادة همى  ؤمام الخدفلاث الداخلت؛ طخخاهس بخلم طُىلت مفسهت ملسوهت بٍص
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الائخمان. وبـفت ؤُم، فةن وحىد كدز مً ُدم الخىاطم في اهفخاح خظاب زؤض 

لى ؤو ألاطفل في كُمت طِس الـسف بلى كُمت  اإلااٌ كد ًخلم جديزا هدى ألُا

ل  ,Rupa Duttagupta and other , 2004) الخىاشن الخاؿت به في ألاحل الوٍى

PP22-23   .) 

 الدراصت الخطبيليت .3

ت والخوبُلُت التي اهخمذ بدزاطت  وبِد      ؤن جوسكىا بلى ؤبسش الدزاطاث الىٌٍس

ت التي ججمّ بين ؤهٌمت طِس الـسف
َ
وماػساث ألاداء الاكخـادي الىلي )  الـل

الخطخم والىمى(، طىداٌو في هره الىزكت مداواة ُملُت الخلدًس اإلاجظدة في 

 Exchange rate arrangements and priceالىزكت البدثُت اإلاىطىمت بِىىان: 

stability in MENA countries  :ًلـيل م Elias El-Achkar and Wassim Shahin 

م. وبهرا الـدد، ُملىا ُلى دزاطت جإزير الخٔيراث في ؤطِاز الـسف 5007طىت 

اإلاُىا ابخداء مً:  بلد ًيخمي إلاىولتثماهُت لوطُاطاث طِس الـسف ُلى الخطخم 

باطخخدام بسهامج  اء اخخبازاث جوبُلُت )بةحس  5001بلى ٓاًت   5791

7.0EVIEWS.)  هما ججدز الاػازة، بإهه جم الخـٌى ُلى الاخـاءاث اإلاخِللت

الخاؾ بـىدوق الىلد  CD-ROMبمخٔيراث الدزاطت مً: اللسؾ اإلالٔىن 

س آفاق الاكخـاد الِالمي،   الدولي واإلاخلمً للبُاهاث الاخـائُت للبلدان، جلاٍز

 Okter- Robe (2002)و Bubula ليل مً الىاكعي ألهٌمت طِس الـسفالخـيُف 

. 

في البداًت، ؤُدها ُسق اإلاخٔيراث والىمىذج مّ جىكُذ بِم الىلائم مً 

كمىا  بِدها مباػسة،خُث جىفس البُاهاث واوِدامها باليظبت لبِم البلدان. 

 بخلدًس مِادلت الاهدداز الخجمُعي ومىاكؼت الىخائج. 

 لىموذج: أوال: عرض ا

INFLit = a0 + a1 INFLit-1 + a2 RGDPit + a3 INTit + a4 M2it + a5 EXRit + a6 REGit + Uit 

  



 ، مهيبلمدوري  
تأثير اختيار أنظمة سعر الصرف عمى مؤشرات 
 األداء االقتصادي الكمي: دراسة تحميمية وتطبيقية

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

44 

 

INFL  مؤشر  في عً اليضبت املئويت للخغير الضىوي : مِدٌ الخطخم، ٌِبر

  ، أصعار املضتهلك

 RGDP: مِدٌ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي؛  

؛ الىدائّ(طِس الفائدة الاطمي )مِدٌ   :INT 

؛مِىاها الىاطّ )هلىد + ػبه هلىد(مِدٌ همى الىلىد ب  :M2 

؛الدوالر ألامريكي الخٔير الظىىي في طِس الـسف ملابل  :EXR 

REGt ُىدما ًخم جـيُفه هىٌام  5: اإلاخٔير الـىزي للىٌام ًإخر كُمت

 ُلما ؤهه معوم بشكل مدار أو مضخلل؛ُىدما ًخم جـيُفه ُلى ؤهه  0زابذ و

 .  Okter- Robe (2002)و Bubula الخـيُف الىاكعي  ليل مً جم اُخماد

Uit    .خد الخوإ :  

خـائف لُِسق ) اهٌس بلى اإلالخم(  01وفي طُاق مخـل، ًإحي الجدٌو زكم 

 .الُِىت

 : هخائج الخلدًر ومىاكشتها هياثا

الري ٌِسق اهٌس بلى اإلالخم( ) 01جٌهس هخائج الدزاطت اللُاطُت في الجدٌو زكم  

ت  جلدًس  بالخفـُل هخائج خمظت مىاؿفاث مخخلفت اطدىادا بلى اإلاخٔيراث الخفظيًر

هما ججدز الاػازة،   .اإلاظخخدمت، وذلً ُىد جلدًس مِادلت الاهدداز الخجمُعي

( بلى فترجين مخباًيخين في الِمىدًً 5001-5790جم جلظُم فترة الدزاطت ) كد بإهه

 مً( 5001-5770( والفترة الثاهُت ) 5717-5790ولى ) ُلى الخىالي: الفترة ألا  1و 1

ؤهٌمت  لخـيُفاث الجدًدة البُاهاث ؤؿبدذ ؤن وبِد كبل الِالكت دزاطت ؤحل

 .- بدىم الىاكّ - مخاخت الـسف طِس

 ٌ ٌ  كمً مىاؿفاث الِمىد ألاو ، اطدبِدها اإلاخٔير الىهمي لىٌام طِس مً الجدو

الـسف بٔسق فدف جإزير الخٔيراث في ؤطِاز الـسف ُلى الخطخم، بِىما كمىا 

ٓير ؤهىا في -اإلاخٔير الىهمي لظِس الـسف  5بخلمين مىاؿفاث الِمىد الثاوي 

الخخباز الِالكت بين هبُِت هٌام طِس  -هفع الىكذ ججاهلىا مخٔير طِس الـسف
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بجمُّ  3والخطخم. في خين، ؤخرها في الاهدداز الثالث للِمىد الثالث الـسف 

ت. وفي طُاق الخدلُل اللُاس ي، فةن الىخائج الىازدة في الجدٌو  اإلاخٔيراث الخفظيًر

ت في  01زكم  جىضح بـىزة حلُت بإن: الخٔيراث في ؤطِاز الـسف كد واهذ مِىٍى

( جللباث ؤهبر 5717-5791 بدُث ػهدث الفترة ألاولى ) ول مىاؿفاث الىماذج،

( التي جيىن بـددها كد 5001-5770في ؤطِاز الـسف ملازهت بالفترة الثاهُت ) 

لم ًىً لىٌام طِس ومً حهت ؤخسي، مً البلدان جسجِباث السبى. جبيذ الِدًد 

 . 3و  5جإزير مِىىي باليظبت للِمىدًً زكم ؤي الـسف 

لِع له جإزير مِىىي ُلى الخطخم في  dummy الىهميلىخٍ بإن اإلاخٔير  هرلً

ملازهت  في الىمىذجبدزاج حمُّ مخٔيراث الاكخـاد الىلي  ختى بِد 3الِمىد زكم 

 Elias مّ هخائج دزاطت، لخخىافم هره الىخائج إلاخٔير طِس الـسف اإلاِىىي الخإزير ب

El-Achkar and Wassim Shahin  لُه، حؼير هره. م5007لظىت  ُو

ت بين مخخلف جسجِباث طِس ؤي بلى ؤهه ال ًىحد  اإلاخسحاث فسق مً خُث اإلاِىٍى

بلدز ما هىان كلم بؼإن الخطخم، مما ًدُم  de factoالـسف بدىم الىاكّ 

ت البُاهاث هره  .فىسة ؤن اإلاخٔير الىهمي بظُى للٔاًت ؤو كُِف حًدا في مجمُى

لدي والخطخم ، جٌهس هخائج هره الدزاطت بإن مِامالث همى اإلاِسوق الىؤًلا

ت، هما ؤنها  ت جبِا لإلػازة اإلاخىكِت في الىٌٍس اإلاخإخس كد خٌُذ بداللت مِىٍى

. Rolnick, A. J., & Weber, W. E (1997) حاءث مخىافلت مّ هخائج دزاطت

ا في الِمىد الثاوي. وباإلالابل، خٌُذ  بِىما وان مِدٌ الفائدة فلى مِىٍى

مدة بةػازاث مِدالث همى الىاجج اإلادلي الخام  ت في ول ألُا الخلُلي بداللت مِىٍى

ت باطخثىاء الِمىدمخالفت للخىكِ  اخخلفذ. بحماال، ًً ألاٌو والسابّاث الىٌٍس

ت اإلاخٔير الىهمي-الخوبُلُت  هخائجىا مّ بِم الىخائج التي  -بخـىؾ ُدم مِىٍى

لتي جم الخىؿل بليها في ألادبُاث اإلاخِللت بترجِباث السبى، بخاؿت الدزاطت ا

الري ؤًهس مً خاللها بإن الخطخم  Ghosh et al. (1997)اطخِسكها طابلا 

 ًيىن بمِدالث ؤكل وؤهثر اطخلسازا في ًل جوبُم ؤهٌمت طِس الـسف الثابذ. 
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  الخاجمت:

ُالجذ الىزكت البدثُت بػيالُت جإزير اخخُاز ؤهٌمت طِس الـسف ُلى 

البداًت، جم ُسق مخخلف  الخطخم(. فيماػساث ألاداء الاكخـادي الىلي )

ت والخوبُلُت التي جىاولذ اإلاىكَى بالخدلُل والىلاغ واللُاض،  ألادبُاث الىٌٍس

زم بِدها جم الخوسق بلى مخخلف جـيُفاث ؤهٌمت طِس الـسف ومددداث 

الاخخُاز. ؤما بـدد الدزاطت الخوبُلُت، فلد جم جلدًس مِادلت الاهدداز 

ٌمت طِس الـسف وحٔيراث طِس الـسف ُلى الخجمُعي لدزاطت جإزير اخخُاز ؤه

بلى  5791، وذلً ابخداء مً: اإلاُىا مً مىولت ابلد( 51الخطخم لثماهُت ُؼس )

مفادها: ؤهه لم ًىً الخخُاز ؤطاطُت ، لخـل في ألاخير بلى هدُجت 5001 ٓاًت

وان جإزير ُالوة ُلى ذلً،  ؤهٌمت طِس الـسف ؤي جإزير مِىىي ُلى الخطخم.

بدُث ػهدث الفترة  في ول مىاؿفاث الىماذج، از الـسف مِىٍىحٔيراث ؤطِا

-5770( جللباث ؤهبر في ؤطِاز الـسف ملازهت بالفترة الثاهُت )5717-5791ألاولى )

( التي جيىن بـددها كد جبيذ الِدًد مً البلدان جسجِباث السبى. ومىه، 5001

 سكُت الثاهُت.جإحي هره الىخائج لخىفي صخت الفسكُت ألاولى، وجاهد صخت الف

 :وألاشكال(الجداول كائمت املالحم )

 : جطور جصييفاث أهظمت صعر الصرف بحكم اللاهون 01الجدول ركم 

 1973 -1950مجلداث: 

 اللُمت الثابخت لظِس الـسف: ًخم جوبُم الظِس اإلاسهصي لللُمت الاطمُت. .1

 طِس الـسف الفِلي.  .2

 1974مجلد 

يي، الجىُه  طِس الـسف زابذ داخل .5 هىامؽ كُلت باليظبت لـ: الدوالز ألامٍس

ت مً الِمالث، مخىطى ؤطِاز الـسف للؼسواء  ؤلاطترلُني، الفسهً الفسوس ي، مجُى

ين ألاطاطين.  الخجاٍز

 طِس الـسف ٓير زابذ داخل هىامؽ كُلت. .5

  1978-1975 :مجلداث

يي، الجىُه  .5 طِس الـسف زابذ داخل هىامؽ كُلت باليظبت لـ: الدوالز ألامٍس
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ت مً  لُا، بِظِخا الاطباهُت، مجُى ؤلاطترلُني، الفسن الفسوس ي، زاهد حىىب بفٍس

 الِمالث.

 طِس الـسف ٓير زابذ داخل هىامؽ كُلت. .5

 1982-1979مجلداث: 

يي، الجىُه  .5 طِس الـسف زابذ داخل هىامؽ كُلت باليظبت لـ: الدوالز ألامٍس

لُا، بِظِخا  ؤلاطترلُني، الفسهً الفسوس ي، ؤلاطيىدو البرحٔالي، زاهد حىىب بفٍس

 الاطباهُت، مجىُت مً الِمالث ؤو اإلااػساث

 طِس الـسف ٓير زابذ داخل هىامؽ كُلت. .5

 1996-1983مجلداث: 

 طاض:طِس ؿسف مددد ُلى ؤ .5

مالث ؤخسي. .5 يي، الجىُه ؤلاطترلُني، الفسهً الفسوس ي ُو  السبى بالدوالز ألامٍس

 اإلاسوهت اإلاددودة: باليظبت لِملت واخدة، الخِاوهُاث الىلدًت. .3

م مىحه آخس، .1 ت مً اإلااػساث، حٍِى  الترجِباث ألاهثر مسوهت: جم وكِها جبِا إلاجمُى

م اإلاظخلل. .1  الخٍِى

 1998-1997مجلداث: 

 السبى باليظبت لـ: ُملت واخدة، طلت مً الِمالث. .5

 إلاسوهت اإلاددودة.ا .5

م اإلاىحه. .3  الخٍِى

م اإلاظخلل. .1  الخٍِى

 2001-1999مجلداث: 

 جسجِباث طِس الـسف بٔير ُملت كاهىهُت مظخللت. .5

 جسجِباث السبى الخللُدي. .5

 ؤطِاز الـسف اإلاسبىهت كمً هواكاث جللب ؤفلُت. .3

 السبى الصاخف. .1

 الصاخف. الىواق .1

م اإلاىحه بدون مظاز مظبم لظِس الـسف. .1  الخٍِى

م اإلاظخلل. .9  الخٍِى



 ، مهيبلمدوري  
تأثير اختيار أنظمة سعر الصرف عمى مؤشرات 
 األداء االقتصادي الكمي: دراسة تحميمية وتطبيقية

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

48 

 

Source : Carmen M. Reinhart. Kenneth S. Rogoff,  THE MODERN HISTORY OF EXCHANGE 

RATE ARRANGEMENTS: A REINTERPRETATION, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC 

RESEARCH, Working Paper 8963, June 2002, P09. 

 de jure: هخائج جصييف أهظمت صعر الصرف بحكم الواكع ملارهت بخصييف 02الجدول 

  Levy-Yeyati& Sturzenggerجـيُف             

ـــل  ألاهٌمت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وــ

 البلدان

ـــــدان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلــ

 الـىاُُت

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدان ٓيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البلـ

 الـىاُُت

ـــيُف  ــ  deجــ

jure 

م  505 454 207 662 الخٍِى

 844 503 95 600 الىطُى

 942 886 141 1029 الثابذ

 2291 1843 443 2291 الاحمالي

Levy-Yeyati, E., & Sturzenegger, F. (2003). 

 جـيُف زاًنهازث وزوكىف ألهٌمت طِس الـسف بدىم الىاكّ  :03الجدول ركم 

 هظام صعر الصرف الفئت 

ت 05
ّ
 جسجیباث الـسف بٔير ُملت كاهىهیت مظخلل

 مجلع الِملت زبى مِلً طلفا، ؤو جسجیباث 05

ب ؤفلیت مِلً ُنها طلفا، جيىن ؤكل مً ؤو حظاوي  03
ّ
 % 3±هواكاث جلل

 السبى بدىم الىاكّ 01

 السبى اإلاخدسن اإلاِلً ُىه طلفا 01

ب مخدسهت مِلً ُنها طلفا جيىن ؤكل مً ؤو حظاوي  01
ّ
 %5±هواكاث جلل

 السبى اإلاخدسن بدىم الىاكّ 09

ب مخدسهت بدىم  01
ّ
 %5±الىاكّ جيىن ؤكل مً ؤو حظاوي هواكاث جلل

ب مخدسهت مِلً ُنها طلفا جيىن ؤهبر مً ؤو حظاوي  07
ّ
 %05±هواكاث جلل

ب مخدسهت بدىم الىاكّ جيىن ؤكل مً ؤو حظاوي  50
ّ
 %01±هواكاث جلل
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ب مخدسهت جيىن ؤكل مً ؤو حظاوي  55
ّ
% )حظمذ بيل مً  5± هواكاث جلل

 الخدظً والتراحّ مّ  الصمً(.

 الخِىیم الخس 55

م اإلاىحه 53  الخٍِى

 Freely Fallingالظلىن الخس للِمالث  51

ت اإلافلىدة  15  ألاخر بظىق مصدوج، ًخلمً بُاهاث الظىق اإلاىاٍش

 Source: Carmen M. Reinhart &  Kenneth S. Rogoff (2004), The modern history of 

exchange rate arrangements: A reinterpretation, The Quarterly Journal of 

Economics. 

 : خصائص العيىت04الجدول ركم 

Characteristics of the sample 

  Nu of 

obser 

sample missing 

data 

Inf 476 558 82 

Rgdp 418 558 140 

Int 246 558 312 

m2 478 558 80 

Ex 484 558 74 

Reg 40 558 518 

 عداد الباحثينإاملصدر: 
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 : هخائج الخلدًر05الجدول ركم 

Macroeconomic variables associated with inflation 

a t-Statistic in parentheses; b One, two and three asterisks indicate significance levels 

of 10, 5 and 1 per cent respectively; Dependent variable is inflation. 

 EVIEWS  9.0بىاء على مخرحاث برهامج عداد الباحثيناملصدر: مً إ

Specification 

(5) 

Specification 

(4) 

Specification 

(3) 

Specification 

(2) 

Specification 

(1) 
 

7.17E-05 

(3.188354)*** 

-9.10E-06 

 (-2.912269)*** 

7.32E-05 

(2.843025)*** 

6.40E-05 

(2.245688)** 

-7.02E-06 

(-

3.404342)*** 

Real GDP 

growth 

(RGDP) 

0.284033 

(8.178024)*** 

0.546744 

 (6.683819)*** 

0.308674 

(6.888240)*** 

0.476117 

(12.78843)*** 

0.435727 

(10.46078)*** 

Growth rate 

in money 

and Quasi 

money (M2) 

0.212270 

(7.054939)*** 

0.453806 

 (7.856222)*** 

0.217859 

(5.640962)*** 

 0.459480 

(14.07168)*** 

Percent 

changes in 

the 

exchange 

rate (EXR) 

0.006127 

(1.358986) 

-0.096974 

 (-0.527229) 

0.005850 

(1.128702) 

0.013331 

(2.399269)** 

-0.005957 

(-0.620990) 

Interest rate 

(INT) 

0.424065 

(13.91592)*** 

0.202503 

 (5.883845)*** 

0.392515 

(10.32786)*** 

0.410951) 

(9.808374)*** 

0.202685 

(9.373315)*** 

Lagged 

inflation 

(INFL – 1) 

  -0.034346 

(-0.023197) 

-0.850902 

(-0.520898) 

 Regime 

dummy 

(REG) 

1990-2005 1975-1989 1975-2005 1975-2005 1975-2005 Time period 

191 94 135 136 285 Number of 

Observations 

15 11 14 14 16 Cross 

sections 

0.936454 0.913767 0.939989 0.925208 0.898358 R-squared 

2.252221 2.482241 2.086499 2.266183 2.246042 Durbin- 

Watson stat 
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 Levy-Yeyati and: جوزيع أهظمت صعر الصرف لـ 02الشكل ركم 

Sturzenegger، 1974-2001. 

 

Source : Levy-Yeyati, E., & Sturzenegger, F. (2003). 

 : جصييف أهظمت صعر الصرف بحكم الواكع01الشكل ركم 

 

  املصدر:   

Andréa Bubula, Inci-Robe, The Evolution of Exchange Rate Regimes Since 1990: Evidence 

From De Facto Policies, IMF WORKING PAPER 02/155, P14. 
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 ضياضاث ضعز الصزف و آلياث جصحيح الاخخالل في ميزان املدفىعاث  

 

 ساٌغ  ٘اومت الضهشاء                                                         حُذ٥ سؼُذة

  بع٢شة –حامّت مدمذ خُمش                                       بع٢شة  –حامّت مدمذ خُمش  

rachida.djidel@univ-biskra.dz                           fatimazohra.rais@univ-biskra   

 :امللخص

، و أهم أهٍمت  تهذٗ هزه الذساظت ئلى حعلُي المىء ِلى مٙهىم ظّش الفٗش

الاخخال٥ في محزان  باإللا٘ت ئلى الخّٗش ِلى ظُاظاث ظّش الفٗش و آلُاث ِالج ،الفٗش

اث ٗى ِلى جىىس هٍام الفٗش  ،اإلاذِ٘ى اثمحزان  و والٜى خال٥ الٙترة  الجضاةش  في اإلاذِ٘ى

1994-2017 . 

لذ الذساظت ئلى هٍام  ؛ٍمت ظّش الفٗش ؼملذ زالزت أهٍمت مخخلٙتأن أه جـى

ابت ِلى الفٗشال ظُاظاث أما  .فٗش الثابذ، هٍام الفٗش اإلاشن باإللا٘ت ئلى هٍام الٜش

ْ ُٜمت في اجباُ  ٘خمثلذ ظّش الفٗش  ظُاظت جخُٙن الّملت باإللا٘ت ئلى ظُاظت ٘س

ٞ آلُت العٛى ١ان ٠ما  الّملت، اث ًِ وٍش جذخل و هىاٟ آلُاث لّالج خلل محزان اإلاذِ٘ى

الخاث والخّذًل  ؼهذ بِىما ،الذولت همام الفٗش في الجضاةش ِذة جىىساث في ٌل ؤلـا

اثلّالج  والععياله٢ُلي جضامىا مْ الخىىساث الّاإلاُت   ئال أنها لم جأث .خلل محزان اإلاذِ٘ى

وهزا ساحْ ئلى وبُّت الاٜخفاد الجضاةشي )أخادي  ،بيخاةج ّ٘الت وخاـت ظُاظت الخخُٙن

 .الخفذًش(

، ظُاظت جخُٙن الّملت، محزان : الكلماث املفخاحيت  ، أهٍمت ظّش الفٗش ظّش الفٗش

اث اث، خلل محزان اإلاذِ٘ى  .اإلاذِ٘ى

 Exchange rate policies and mechanisms to correct the imbalance in the 

balance of payments 

Abstract:  

This study aims to shed light on the concept of the exchange rate, and the 

most important exchange systems, in addition to identifying exchange rate policies 

and mechanisms for treating imbalances in the balance of payments, and to identify 

mailto:fatimazohra.rais@univ-biskra
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the development of the exchange system and balance of payments in Algeria during 

the period 1994-2017. 

The study found that the exchange rate systems included three different 

systems, the fixed exchange system, the flexible exchange system in addition to the 

exchange control system. The exchange rate policies are as follows: the currency 

devaluation policy in addition to the currency appreciation policy. There are also 

mechanisms for treating the defect in the balance of payments, i.e. correcting 

Through the market mechanism and through state intervention, while the exchange 

system in Algeria witnessed several developments in light of reforms and structural 

adjustment coinciding with global developments and the treatment of the balance of 

payments imbalance, but it did not produce effective results, especially the reduction 

policy, and this is due to the nature of the Algerian economy (unilateral export). 

Keywords: Exchange rate, Exchange rate regimes, Evaluation policy, Balance of 

Payments, Balance of payments imbalance. 

 مقدمت: 

ٌّذ ظّش الفٗش مً أ٠ثر اإلاىالُْ اظخدىارا ِلى اهخمام الباخثحن      

الاٜخفادًحن وأصخاب الٝشاساث العُاظُت إلاا ٌؽمله مً جأزحراث ِلى اٜخفاد 

وفي ٌل جىىس الخباد٥ الخجاسي وجضاًذ الاهٙخاح الاٜخفادي والترابي بحن  .الذولت

فٗش الظّذ مخخلٚ الذو٥ ئلى اخخُاس هٍام  ،مخخلٚ اٜخفادًاث دو٥ الّالم

ثابخت ئلى أهٍمت مشهت معاًشة للخىىساث الفٗش الالةم والخدى٥ مً أهٍمت اإلا

اث لالخاـلت و  ادة خذة اخخال٥ محزان اإلاذِ٘ى خاـت العجض، وحّخبر ظُاظت وبٍض

ظّش الفٗش أخذ أهم أدواث العُاظت الاٜخفادًت ئلى حاهب العُاظاث ألاخشي 

اثلخماًت الا  (.ٜخفاد والخأزحر ِلى الخىاصهاث الااسحُت )محزان اإلاذِ٘ى

ها  والجضاةش ٠ٕحرها مً الذو٥ باؼشث بّذة ئـالخاث وحّذًالث ِلى هٍام ـ٘ش

ُت مً وٗش ـىذٛو الىٝذ الذولي بّذ مّاهاتها مً اخخال٥ محزان  بخـى

اتها.   مذِ٘ى
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 ِلى ما ظبٞ ًم٢ً ـُأت ؤلاؼ٣الُت الخالُت: بىاء  :إشكاليت البحث

ما املقصىد بنظم وضياضاث ضعز الصزف وآلياث جصحيح الخلل في ميزان 

 ؟ املدفىعاث

 الٙشلُتلئلحابت ِلى ؤلاؼ٣الُت اإلاىشوخت ًم٢ً ـُأت  :البحثفزضياث        

 الخالُت:

اث. ٌّخبر ظّش  -  الفٗش وظُلت ّ٘الت في ئِادة الخىاصن في محزان اإلاذِ٘ى

 حععى هزه الذساظت ئلى جدُٝٞ ألاهذاٗ الخالُت:  :البحث أهداف

 جدذًذ  مٙاهُم ظّش الفٗش وأهٍمخه واهم ظُاظخه.   -

اث  و    -  لُاث ِالج الاخخال٥.آجدذًذ مٙهىم محزان اإلاذِ٘ى

اث في الجضاةش.    الخىٛش لخىىس هٍام   -  الفٗش ومحزان اإلاذِ٘ى

الاهخمام اإلاتزاًذ واإلاخجذد بأظّاس  حّىد أهمُت هزا البدث ئلى أهميت البحث: 

اث، باإللا٘ت ئلى جدلُل جىىس أظّاس الفٗش و محزان  الفٗش و محزان اإلاذِ٘ى

اث الجضاةشي خال٥ الٙترة  اث ، 2017-1994اإلاذِ٘ى ورل٤ باِخباس محزان اإلاذِ٘ى

 هام لخدلُل الىلْ الاٜخفادي في الجضاةش . مإؼش 

ٙي اإلاىهج : اِخمذها ِلىمنهج البحث والزي ًدىاظب مْ وبُّت الخدلُلي،  الـى

 جدلُلها.زم لى ججمُْ اإلاّلىماث و البُاهاث التي جٝىم ِالذساظت 

 الدراضاث الطابقت:

 بّىىان العُاظاث الخماةُت الجذًذة في لىء ( 2018حعفزي عمار ،دراضت: )

ظُاظت جخُٙن الّملت همىرحا مْ ؤلاؼاسة  –اجٙاُٜاث اإلاىٍمت الّاإلاُت للخجاسة 

ت العُاظاث الخماةُت وبالتر٠حز ٗ ئلى ذوته –ئلى خالت الفحن  ظُاظت  ِلى مّ٘ش

لذ ئلُه  جخُٙن الّملت ٠ىمىرج مْ ؤلاؼاسة ئلى خالت الفحن ،  ومً أهم ما جـى

في حجم الفادساث و الىاسداث مً ًإزش ظّش الفٗش ٠مخٕحر هٝذي  أنالذساظت: 

الذولُت، خُث جإدي ظُاظت  الخجاسة خال٥ اظخخذامه ٠أداة خماةُت حذًذة في
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جخُٙن ُٜمت الّملت ئلى جخُٙن أظّاس الفادساث في ألاظىاٛ الذولُت و بالخالي 

 ًجّلها أ٠ثر جىا٘عُت.

بّىىان: دساظت ُٜاظُت ألظباب اخخال٥ محزان  ( 2015دراضت )بطداث كزيمت،

اث في الجضاةش(، هذ٘ذ هزه الذساظت لذساظت أظباب اخخال٥ محزان  اإلاذِ٘ى

اث، ُذ محزان اإلاذِ٘ى اث الجضاةشي والتي حّخمذ ِلى اإلاخٕحراث الخالُت: ـس  اإلاذِ٘ى

لذ هزه الذساظت ئلى أن  .م٣ىهاث الخعاب الجاسي، خعاب سأط اإلاا٥ وجـى

بالخالي الخٝلُل مً و  ،ًخىا٘ش لها بذاةل مدلُت البذ أنث ُذ الىاسدالبي وجُٝ

اث.  الىاسداث ًى٢ّغ باإلًجاب ِلى ولُّت محزان اإلاذِ٘ى

بّىىان ٜشاءة في اإلاحزان الجضاةشي خال٥ الٙترة ( 2020)الطعيدي وصاف،

اث الجضاةشي في ٌل 2005/2018 ، تهذٗ هزه الذساظت ئلى جدلُل محزان اإلاذِ٘ى

و أصمت اهخٙاك أظّاس  (،2009ظىت أصمت )مشجا ِلى الاٜخفاد الجضاةشي حن أصمخ

لذ ئلُه هزه الذساظت أو  .2014الىٙي بذاًت مً  ن مخدفالث أهم ما جـى

(، 2005/2018الجضاةش مً الفادساث الىٙىُت و ٔحر الىٙىُت خال٥ الٙترة )

لذ  ذ الزي ملُاس دوالس 756ثر مً أ٠ئلى في اإلاجمُى ـو أظّاس  بلٕذ ُ٘ه، في الٜى

اتهاِلى أالىٙي   العىىاث ألاخحرة مً ٘ترة الذساظت.في ٜبل أن جتراحْ  معخٍى

أما ؤلالا٘ت التي حاءث بها هزه الذساظت جمثلذ في دساظت جدلُل محزان     

اث خال٥ ا ِالج ودساظت الّالٜت بحن ظّش الفٗش و  ،اإلاز١ىسة لٙترةاإلاذِ٘ى

 .٥ آلُاث وبشامج الخصخُذاث مً خالالاخخال٥ في محزان اإلاذِ٘ى

ى٥ ئلى الىخاةج اإلاىخٍشة مً هزأمً   ه الىسٜت البدثُت جم جٝعُمها ئلى:حل الـى

  .أوال: أضاضياث حىل ضعز الصزف وميزان املدفىعاث

  .ثاهيا:  آلياث عالج اخخالل ميزان املدفىعاث

 .ثالثا: جطىر هظام الصز ف وميزان املدفىعاث في الجشائز 
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 أضاضياث حىل ضعز الصزف وميزان املدفىعاث أوال: 

، وهزا هدُجت ت ٠بحرة في اٜخفادًاث حمُْ الذو٥ ٢ًدس ي ظّش الفٗش أهمُ  

ال٢م الهاةل مً اإلاّامالث الاٜخفادًت اإلاخخلٙت للمجخمْ الىاخذ ،باِخباسه أهم 

ت ١اهذ أو مالُت ٠ما أن الّالٜاث  ما ًمحز الّالٜاث الاٜخفادًت الذولُت ججاٍس

اٜخفادًاث الّالم  التي جشبي بحن اٜخفاد دولت ما و الاٜخفادًت الااسحُت 

خُُٝٝت، وهٍشا  ألهمُتها ٘ان الذو٥ جلجا لدسجُلها في ؼ٣ل خعاب خاؿ ٌّٗش 

اث واخذ مً أهم  اث ، ئر ٌّخبر محزان  اإلاذِ٘ى باظم خعاب محزان اإلاذِ٘ى

  . ؼشاث الاٜخفادًت بحن الذو٥ اإلاّاًحر التي جٝاط بها ال٢ثحر مً اإلاإ 

هىاٟ الّذًذ مً الخّاٍسٚ  مفهىم ضعز الصزف  وهظام الصزف:  .1

اإلاممىن ومً بحن هزه  الفٗش ئال أن حمُّها جخٙٞ مً خُثلعّش 

 الخّاٍسٚ هز٠ش ماًلي:

 ي ؼ٣ل ِملت دولت أخشي ظّش الفٗش هى" زمً ِملت دولت ما مٝىمت ف ،

ذ اجٙاٛ ِام بحن الذو٥ اإلاخخلٙت أو هى وعبت مبادلت ِملخحن ، وال ًىح

في ٠ُُٙت الىٍش ئلى ظٛى الفٗش ألاحىبي و جدذًذ وخذة الُٝاط في 

)خعً ِىك هللا،  ".هزه الّالٜاث الخٝابلُت بحن الّمالث اإلاخخلٙت

  (33، ـٙدت 2004

  الفٗش هى" العّش الزي ًخم به مبادلت ِملت أخشي، وبالخدذًذ  ظّش

٘هى ُٜمت الىخذة الىاخذة مً الّملت ألاحىبُت مٝذسة بىخذاث مً 

تي،  ".الّملت الىوىُت     (246، ـٙدت 2009)العٍش

" ظّش  ههأٗش ِلى ومً خال٥ الخّاٍسٚ العابٝت ًم٢ً حٍّشٚ ظّش الف   

وبالخدذًذ ٘هى زمً ِملت دولت ما مٝىمت في  .جباد٥ الّمالث بّمها ببّن

  ؼ٣ل ِملت دولت أخشي."
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ذ حّاٍسٚ  هٍام الفٗش ل٢نها جفب في ٜالب واخذ ٘ىٍام الفٗش  .٠ما جىِى

 اة مً وٗش البلذ لخدذًذ ظّش  ـٗشًترحم وبُّت ظُاظت الفٗش اإلاخبى

٢ً أن جتٟر ٜىي العٛى جدذد ظّش ِملتها  ٘مً حهت ظُاظت ظّش الفٗش ًم

الفٗش أو مً حهت أخشي ًم٢ً أن ج٣ىن مً أحل الخذخل الّٙا٥ في ظٛى 

، ـٙدت 2019)هاد٘ت،  الفٗش والاخخٙاً بعّش الفٗش في معخىي مأمى٥.

 ئلى ما ًلي:والتي جىٝعم  (33

  :هظام ضعز الصزف الثابذ 

هٍام ظّش الفٗش الثابذ جىبُٝه اإلاثالي في خالت الذو٥ التي  ًجذ 

ها الىوىُت بىصن مّحن وخُث جشجبي ُٜمت ِملت ،جأخز بٝاِذة الزهب

للزهب جبُْ  ٍترجب ِلى اخخٙاً ١ل دولت بعّش زابذو  .مً الزهب

، ابذ للّمالث اإلاخخلٙت بّمها ببّنن ًخدٝٞ ظّش زأوحؽتري به، 

ل ال ًخٕحر ظّش الفٗش بل ًٍل اولزل٤ ٘اهه في ٌل ٜاِذة  لزهب ألـا

، ألهه ئرا اسجْٙ زمً ئخذي الّمالث ٢ُ٘ٙي أن ًٝىم ألا٘شاد بؽشاء زابخا

الزهب زم بُّه لذولت هزه الّملت بعّش الخّاد٥ مما ٌّىد بثمً 

ل  (124، ـٙدت 2003)اخمذ خؽِؾ،  .الّملت ئلى ألـا

 ضعز الصزف املعىم: هظام 

ًٝىم هزا الىٍام ِلى جٟش ظّش الفٗش ألاحىبي لٝىي الّشك و الىلب 

ٛ  ،العاةذة ومً خال٥  .ورل٤ باِخباس الّملت ٠أي بماِت في العى

م الّمالث ِلى اظخٝشاس محزان  أظىاٛ الفٗش ألاحىبي ٌعاِذ هٍام حٍّى

اث،  ًِ  مما ال ؼ٤ ُ٘ه أن هٍام ألاظّاس اإلاّىمت ًخخلٚو اإلاذِ٘ى

هٍام ألاظّاس الثابخت في مّذالث الخأ٠ذ وما جدبّه مً مخاوش الخّامالث 

 (297، ـٙدت 2013)هىؼُاس،  . الىٝذًت

 :هظام الزقابت على الصزف 

، وبّذ الخشب ذو٥ خاـت في ٘ترة ما بحن الخشبحنالىش ٠ثحر مً ال

ابت خاـت الذو٥ شة ِلى الفٗش و مباؼ الّاإلاُت الثاهُت ئلى ٘شك ٜس
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٢ُت الشأظمالُت الفىاُِت اإلاخٝذمت  ،مثل الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 ٞ اهجلترا، ٘شوعا، خُث ال ًخدٝٞ الخىاصن في ٌل هزا الىٍام ًِ وٍش

خشوج و دخى٥ الزهب ٠ما هى الخا٥ في هٍام الفٗش الثابذ وال ًِ 

ٞ جٝلباث أظّاس الفٗش ٠ما هى الخا٥ في هٍام  ،الفٗش اإلاخٝلب وٍش

ٞ الخذخل اإلاباؼش للذولت مً  ول٢ً ًِ حل ِملُت اإلاىاصهت بحن أوٍش

ن هزا الخذخل الخأزحر أومً ؼ .الىلب و الّشك ِلى الّمالث ألاحىبُت

 (145، ـٙدت 2003)اخمذ خؽِؾ،  .ِلى ألازمان و الذخى٥ 

ئن حمُْ اٜخفادًاث  ها:أدوات ضياضاث ضعز الصزف أهىاعها و  -2

ن ما ًجّل مً العُاظاث الىٝذًت واإلاىاصهت الّالم مشجبىت بّمها ببّ

جىبُٝها في دو٥ مُّىت جإزش ِلى الاهجاص الاٜخفادي التي ًخم جبىيها و 

حععى ئلى ٘هم حٕحراث  ضياضت ضعز الصزفللذو٥ ألاخشي، وبالخالي 

التي جخخزها ر وهي جمثل مجمُى ؤلاحشاءاث والخذابح .ظّش الفٗش

 العلىاث الىٝذًت للذولت في مجا٥ الفٗش بُٕت جدُٝٞ أهذٗ مُّىت.

اث،  ٘ش  هزه ، ومً أهم(286، ـٙدت 2016)خمُذاجى و ؼٍى

  :العُاظاث

  :ضياضت جخفيض قيمت العملت 

الّملت جخُٙن اإلادخىي الزهبي الشظمي  و ًٝفذ بخخُٙن ُٜمت

 اإلادذد لىخذة الىٝذ.

ن الجهاث أٓ و  1خىي الزهبي لّملت ما ٌعاوي ٘مثال ئرا ١ان اإلاد

٘ان الُٝمت  %10اإلاخخفت ٜشسث جخُٙن هزا اإلادخىي الزهبي بمٝذاس 

ُت لهزه الّملت ظدىخٙن بمٝذاس  مٝاسهت بالّمالث  %10العٜى

و هىاٟ ِذة أظباب  (307، ـٙدت 1999)الخعُني،  .ألاحىبُت ألاخشي 

)حّٙشي،  جذْ٘ العلىاث الىٝذًت لخخُٙن ُٜمت الّملت منها:

 (158، ـٙدت 2017/2018
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اث ورل٤ لدشجُْ الفادساث و جُُٝذ  - مّالجت العجض في محزان اإلاذِ٘ى

 الىاسداث.

الّمل ِلى الخذ مً جفذًش سؤوط ألامىا٥ ئلى الااسج و حشجُْ  -

 اظخحرادها مً الااسج.

ادة دخل بّن الٙئاث اإلاىخجت و جخُٙٚ  - ٜذ يهذٗ الخخُٙن ئلى ٍص

ٚ مىخجاتها في ألاظىاٛ رل٤ لدعهُل جفٍشو  ،ِبئ مذًىهُتها

 و لخذهىس أزمانها في ألاظىاٛ الّاإلاُت.أالااسحُت 

ت باإللا٘ت ئلى ِالج مؽ٣لت البىالت في خماًت الفىاِاث الىاؼئ -

خُث ًيخج ِىه حشجُْ الخىظْ في الفىاِاث  ،ٜخفاد الىونيالا

ت.  الخفذًٍش

ادة مىاسد الاض  أخُانفي الخخُٙن  يهذٗ - ىت الّامت ٍأخشي ئلى ٍص

ُذ الزهبي اإلاخاح لذيها  م الـش للذولت بما ًممىه مً ئِادة جٍٝى

ٝا للعّش الجذًذ.  ٘و

 لعملت: ضياضيت رفع قيمت ا 

ْ ُٜمت الّملت هي ِملُت مّا٠عت لّملُت جخُٙن ُٜمت  ئن ِملُت ٘س

ادة ِذد الىخذاث مً الّمالث ألاحىبُت مٝابل  ،الّملت خُث حؽحر ئلى ٍص

 الىخذة الىٝذًت الىوىُت الىاخذة.

ْ ظّش و  تهذٗ هزه الّملُت ئلى جخُٙن الٙاةن الخجاسي بّذ ٘س

إلاعخىسدة، ٘ٙاةن محزان الىىاجج اإلافذسة و جخُٙن ظّش الىىاجج ا

اث اإلاعخمش أل  ل وعبُااإلاذِ٘ى ، ًمثل ّ٘لُا باليعبت للذولت التي مذ وٍى

 مً التي حّخبر هٍشا ل٣ىهه ٌعبب جذ٘ٝا للعُىلت  ،حسجله معاوب ِذة

ان الاىىسة جخٙاٜم ِىذما ٘، ئلا٘ت ئلى ما جٝذم الّىامل الخطامُت

جٝىد اإلاماسبت في أظىاٛ الفٗش ئلى احخزاب سؤوط ألامىا٥ ٜفحرة 

ألاحل هدى البلذان راث الّمالث التي جُٝم ِلى أنها دون ُٜمتها 
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ْ جل٤ الُٝمت الخٝا ، 2017/2018)حّٙشي،  .الخُُٝٝت باهخٍاس ٘س

 (161ـٙدت 

ْ الُٝمت الااسحُت و مً  ألاظباب التي جذِى العلىاث الىٝذًت ئلى ٘س

 (92-91، الفٙداث 2001)خعىن العاِذي و خماد ِبذ، : لّملتها هي

اث. -  وحىد ٘اةن في محزان اإلاذِ٘ى

، ٠ما ظتراجُجُتاخاـل في ألاظّاس الّاإلاُت لعلّت إلاّادلت الاسجٙاُ ال -

ْ ُٜمت الٙشه٤ الٙشوس ي إلاىاحهت  ٜامذ ٘شوعا خُىما ِملذ ِلى ٘س

 الاسجٙاُ في أظّاس الىٙي خال٥ العبُّىاث.

و الُابان و الذو٥  أإلااهُالخذُِم الّمالث ألاحىبُت ألاخشي، ٠ما ّ٘لذ  -

٣ي، ِىذما  ّذ ُٜمت ِمالتها لذِم الذوالس ألامٍش ألاوسوبُت خُىما ٘س

ُ٢ ت ًِ جخُٙن ُٜمت الذوالس امخىّذ الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ت جخّلٞ بعمّتها.  ألظباب مّىٍى

جخمثل أدواث ظُاظت ظّش الفٗش التي حعخخذمها العلىاث بينما 

 (118-117-116، الفٙداث 2015/2016)اإلاالحي،  :الىٝذًت ُ٘ما ًلي

 :اث  وحىد خلل فيفي خالت  حعدًل ضعز صزف العملت محزان اإلاذِ٘ى

اث ئلى جخُٙن  أجلج العلىاث الىٝذًت لخّذًل جىاصن محزان اإلاذِ٘ى

مها في خالت هٍام أظّاس الفٗش الثابخت ما أ .ُٜمت الّملت أو ئِادة جٍٝى

ِلى جدعحن أو  خأزحر الفي خالت هٍام أظّاس الفٗش اإلاّىمت ٘خّمل ِلى 

اٛ واظْ ن ِلى هىو حعخخذم ظُاظت الخخُٙ ،جذهىس ُٜمت الّملت

، بشامج الخصخُذ اإلاذِىمت مً في الّادة وجخخللهالدشجُْ الفادساث، 

 .ٜبل ـىذٛو الىٝذ الذولي

 ظّاس الفٗش الثابخت أو أفي ٌل هٍام : الصزف اضخخدام احخياطاث

العلىاث الىٝذًت ئلى اإلاداٍ٘ت ِلى ظّش ـٗش  أجلجحضةُا ذاسة اإلا

ِملتها، ّ٘ىذ انهُاس ِملتها جٝىم ببُْ الّمالث ألاحىبُت لذيها مٝابل 

ِىذما ج٣ىن الاخخُاواث ٔحر ١اُ٘ت ًٝىم البى٤ اإلاش٠ضي و  .الّملت اإلادلُت
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بخخُٙن ُٜمت الّملت اإلادلُت. وفي ٌل هٍام الفٗش الّاةم جٝاوم 

باث الخادزت في ظّش ِملتها ئال أن الاخخُاواث العلىاث الىٝذًت الخٝل

 ال ج٢ٙي للخفذي لآلزاس الىاحمت في خش٠ت سؤوط ألامىا٥ اإلاماسبت.

  :ِىذما ج٣ىن الّملت لُّٙت ًٝىم البى٤ اضخخدام ضعز الفائدة

ن خىش انهُاس  اإلاش٠ضي باِخماد ظُاظت ظّش الٙاةذة اإلاشجْٙ لخٍّى

ىذما اِخبر الٙشه٤ الّٚ مً ، ِلّملت في الىٍام الىٝذي ألاوسوبيا

، ئال أن ى جدذًذ أظّاس الٙاةذة ألاإلااهُتاإلااٟس ألاإلااوي ِمذ بى٤ ٘شوعا ئل

 .الخ٣لٙت للٝشك تهذد الىمى

 اث : جٝخض ي ظُاظت مزاقبت الصزف مشاٜبت الفٗش باخماُ اإلاؽتًر

اإلابُّاث الّملت الفّبت الى سخفت خاـت، و ًخم اظخخذامها إلاٝاومت و 

و مً بحن الخذابحر التي  .مىا٥ خاـت خشوج اإلاماسبحنخشوج سؤوط ألا 

 :جخخزها العلىاث الىٝذًت

 الخفذًش خال٥ ٘ترة صمىُت مدذدة. -

ت الٝبلُت للىاسداث. -  مىْ الدعٍى

 ؤلالضام باِادة الّمالث ألاحىبُت في الااسج. -

ت جدذ جفٗش  - جدذًذ اإلاخففاث بالّملت الفّبت اإلاىلِى

ً ٜفذ العُاخت.  اإلاعاٍ٘ش

 أضاضياث حىل ميزان املدفىعاث  - 3

حُت التي جشبي بحن اٜخفاد دولت ئن الّالٜاث الاٜخفادًت الااس        

لدسجُلها في ؼ٣ل  أن الذو٥ جلجاّالم  خُُٝٝت، وهٍشا  ألهمُتها ٘اٜخفادًاث الو 

اث، ئر ٌّخبر محزان   خعاباث خاـت حّٗش باظم خعاباث محزان اإلاذِ٘ى

اث واخذ مً أهم اإلاّاًحر التي جٝاط بها ال٢ثحر مً اإلاإؼشاث الاٜخفادًت  اإلاذِ٘ى

 بحن الذو٥. 
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 مفهىم ميزان املدفىعاث:    3-1

 ّث الاٜخفادًت التي جخم بحن ال امِباسة ًِ "سجل ئخفاتي ل٣ا٘ت اإلا

حر  خم ظىت ِادةُٝمحن ٘يها خال٥ ٘ترة صمىُت اإلااإلاُٝمحن في دولت مُّىت ٔو ، ٍو

ٝت الُٝذ اإلاضدوج ابت و خلُل،  ".الدسجُل باظخخذام وٍش ، ـٙدت 2018)اٍو

168)  

  "ه ـىذٛو الىٝذ الذولي ِلى هه بُان ئخفاتي ًلاق اإلاّامالث أٌّ٘ش

خال٥ ٘ترة صمىُت مدذدة              الاٜخفادًت بحن اإلاُٝمحن و ٔحر اإلاُٝمحن 

 (09، ـٙدت 2020)العُّذي،  ".ِادة ج٣ىن ظىت

ٚ العابٝت الز٠ش ً    ٚ محزان اإلاذ٘ىِاث ِلى" ومً خال٥ الخّاٍس هه أم٢ً حٍّش

ال مىٍم ٌؽمل ١ا٘ت اإلاّامالث الاٜخفادًت التي جخم بحن دولت مُّىت مثسجل 

الّالم الااسجي  ) دولت أخشي( خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت ِادة ج٣ىن الجضاةش و 

 ."ظىت

 أهميت ميزان املدفىعاث: 3-2

اث راث أهمُت و رل٤ لؤلظباب الخالُت  :حّذ معالت الدسجُل في محزان اإلاذِ٘ى

 (159، ـٙدت 1999)مىذوس، 

اث مً  -  خممًجخال٥ اإلاّامالث الاٜخفادًت التي ٢ٌّغ محزان اإلاذِ٘ى

ر ١لما ١ان حجم ئفاد الىوني في الاٜخفاد الذولي، دسحت اهذماج الاٜخ

هزه اإلاّامالث ٠بحرا د٥ رل٤ ِلى دسحت اهٙخاح الاٜخفاد الىوني ِلى 

لى ال٢ّغ  مً رل٤ ٘اهه ١لما ١ان حجم هزه الاٜخفاد الذولي، ِو

 اإلاّامالث ـٕحرا د٥ رل٤ ِلى مدذودًت الاهذماج في الاٜخفاد الّالمي.

مُت الى  - اث مً خال٥ اإلاّىُاث الٜش اسدة ُ٘ه ٜىة ٢ٌّغ محزان اإلاذِ٘ى

ّه مً اإلاىا٘عت الذولُت و دسحت الاظخجابت الاٜخفاد او لّٙه و  مٜى

 للمخٕحراث الاٜخفادًت الذولُت.
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ان اإلاذ٘ىِاث أداة هامت في ًذ ـاوعي الٝشاس في الذولت لخخىُي ٌّخبر محز  -

ِالٜاتها الاٜخفادًت الااسحُت و ئداستها، مثل جخىُي الخجاسة الااسحُت 

 مً الىاخُت العلُّت و الجٕشاُ٘ت.

حعخّمله بّن اإلاإظعاث اإلاالُت الّاإلاُت ومنها ـىذٛو الىٝذ الذولي  -

خُث جم٢ً دساظت محزان  ،ذولتلذساظت و جدلُل ألاولاُ الاٜخفادًت ل

ت مذي جىىس اله٣ُل الاٜخفادي  اث ِبر ٘تراث مخخابّت مً مّ٘ش اإلاذِ٘ى

 الااسجي. مش٠ضهاّخبر مإؼش حُذ للخ٢م ِلى ٌ، ٠ما لهزه الذولت

 أقطام ميزان املدفىعاث: 3-3

اث ئلى أسبّت خعاباث سةِعُت  : ًم٢ً جٝعُم محزان اإلاذِ٘ى

 الحطاب الجاري:  -أ

الث َؽمل ججاسة و  الذولت مً العلْ والاذماث باإللا٘ت ئلى ـافي الخدٍى

دعب ٠ما ًلي : الخعاب الجاسي = ـادساث الذولت  الىٝذًت بذون مٝابل ٍو

مً العلْ والاذماث هاٜفا واسداث الذولت مً العلْ والاذماث ًماٗ له 

الث الااسحُت بذون  ىشح مىه الخدٍى الث الذاخلت بذون مٝابل ٍو الخدٍى

لُ مٝابل.  :هِو

الث الخعاب الجاسي = ـافي ـادساث الذولت مً العلْ والاذما ث + ـافي الخدٍى

 .بذون مٝابل

٘ارا ١اهذ واسداث الذولت مً العلْ والاذماث أ٠بر مً ـادساث الذولت مً 

العلْ والاذماث ٘ان هزا ًإدي ئلى وحىد عجض في اإلاحزان الخجاسي أو محزان 

 (43، ـٙدت 2005/2006)مٙخاح،  العلْ والاذماث.

ًخّلٞ هزا الخعاب بمبادالث جمذ حطاب الخحىيالث من طزف واحد:  -ب 

بل ، أي أنها ِملُاث ٔحر جبادلُت، أي مً حاهب بحن الذولت و الااسج بذون مٝا

الث أخشي ال جشد واخذ وحؽمل الهباث والهذاًا واإلاىذ واإلاعاِذاث و  أًت جدٍى

 (08، ـٙدت 2004/2005)لّشوٛ،  .١اهذ سظمُت أو خاـتظىاء 
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جذخل في هزا الخعاب حمُْ الّملُاث التي جمثل : حطاب رأص املال -ج 

ااسج ال ن مّامالث الذولت مْ الأل  .حٕحرا في مشا٠ض الذاةيُت و اإلاذًىهُت للذولت

، بل هىاٟ خش١اث سؤوط ألامىا٥ ٘ٝيجٝخفش ِلى ججاسة العلْ والاذماث 

حن .خشل التي جيخٝل مً بلذ   :وجىٝعم ئلى هِى

 لت ألاحل: وهي التي جخج اوص العىت ١الٝشوك سؤوط ألامىا٥ وٍى

لت ألاحل ، و الاظدثماساث اإلاباؼشة، وألاوساٛ اإلاالُت ) أظهم الىٍى

 لى الااسج.ئوظىذاث(، أي بُّها و ؼشائها مً و 

  حل: وهي التي ال جخجاوص العىت مثل الىداتْ سؤوط ألامىا٥ ٜفحرة ألا

ُت و الّمالث ألاحىبُت و ألاوساٛ اإلاالُت ٜفحرة ألاحل ، وجخم  اإلاف٘ش

ت ما ًدفل بحن اإلاُٝمحن  خش٠ت سؤوط ألامىا٥ ٜفحرة ألاحل لدعٍى

ت و خعاب سأط اإلاا٥  مً ِملُاث في خعاب الّملُاث الجاٍس

ل ألاحل.   الىٍى

ا حعىي النقد ألاحنبي: ميزان حزكت الذهب و  - د ٞ ث اإلاذِ٘ى ًِ وٍش

الخّامالث ألاحىبُت أو الزهب، والزي ١ان مً وظاةل الذْ٘ ألا٠ثر 

اء بااللتزاماث الذولُت، ٘دعىي الذولت عجض محزان  ٜبىال في ال٘ى

اتها بخفذًش الزهب ئلى الااسج  ، ٠ما ًم٢نها في خالت وحىد مذِ٘ى

 . هزا الٙاةن ٌّاد٥ بماؼشاء ٠مُت مً الزهب مً الااسج ٘اةن 

 حل مىاصهت محزانأحعخّمل هزه الٙٝشة مً  الخطأ:فقزة الطهى و  -ه 

اث مً الىاخُت اإلاداظبُت ي حاهب اإلاذًً مْ ، )أي حعاو اإلاذِ٘ى

ٝت الُٝذ الجاهب الذاةً(، أل  ن حعهُل الّملُاث ٣ًىن جبّا لىٍش

 حعخخذم هزه الٙٝشة أًما في الخاالث آلاجُت:و  .اإلاضدوج

الاىأ في جٝعُم العلْ و الاذماث مدل الخباد٥ هدُجت اخخالٗ  -

 أظّاس ـٗش الّمالث.

اث ألامً الٝىمي للبلذ ئلى ِذم ؤلا٘فاح ًِ مؽ - اجه ٜذ جإدي لشوٍس تًر

ت مً أظلخت و ِخاد  الاىألزل٤ جم ئدساحها في ٘ٝشة العهى و ، الّع٢ٍش
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عاث،   .(49، ـٙدت 2000)لَّى

 ثاهيا: آلياث عالج اخخالل ميزان املدفىعاث

اث سجل مداظبي مىخٍم ًٍم ١ا٘ت اإلاّامالث للذولت مْ  باِخباس  محزان اإلاذِ٘ى

 .غ ولُّت اٜخفاد الذولت اإلاّىُتهى بزل٤ ٢ٌّ٘ ،الااسج لٙترة صمىُت ِادة ظىت

 .أو اخخالال اجىاصه١ان هزه الىلُّت جخدذد في نهاًت ١ل ظىت ظىاء و 

 مفهىم جىاسن واخخالل ميزان املدفىعاث و أهىاعه وأضبابه -1

اث جىاصن مداظبي وجىاصن اٜخفادي        ٘الخىاصن  .ًٍم جىاصن محزان اإلاذِ٘ى

اث هى خخمُت الخىاصن الخعابي بحن مجمُى  اإلاداظبي في محزان اإلاذِ٘ى

اث خم رل٤  .ورل٤ بّذ ئلا٘ت بىذ العهى والاىأ ،اإلاخدفالث ومجمُى اإلاذِ٘ى ٍو

ٞ ٜاِذة الُٝذ اإلاضدوجبدسجُل ا ، في خحن الخىاصن الاٜخفادي أو لّملُاث ٘و

اث اث ًخّلٞ ببّن خعاباث محزان اإلاذِ٘ى  .الخُٝٝي أو الااسجي إلاحزان اإلاذِ٘ى

خم بمٝاسهت الُٝمت ال٣لُت لجاهب الذاةً مْ الُٝمت ال٣لُت لجاهب اإلاذًً  ٍو

ٚ  ّ٘ىذ خذور ِذم جىاصن  .الااـت ب٣ل خعاب بحن حاهبي الخعاب ًـى

ٚ بأهه  .اإلاحزان بأهه مخخل اٜخفادًا  مخىاصن وأما ئرا خذر ال٢ّغ ًـى

ّخبر الخىاصن خالت هاد .اٜخفادًا ب و خمحر،  .سة الخذورَو ، ـٙدت 2017)ٍٔش

14) 

ىذ ٜىلىا أن هىاٟ اخخالال     اث مّىاه خالت  ِو  مً ِذم الخىاصن في محزان اإلاذِ٘ى

ٝفذ لت التي جترجب ًِ الذو٥ ألاخشي ومىلىباتها لخل٤ الذولتبحن خٝٛى الذو  ، ٍو

ُذ مىحب أو ظالب  .باالخخال٥ خالتي الٙاةن والعجض واإلاٝفىد بزل٤ هى ـس

اث.  (179ـٙدت  )ِبىد، لّذد مّحن مً بىىد محزان اإلاذِ٘ى

م٢ً جٝعُم  ، ـٙدت 2001)ًىظٙي، ئلى:  أهىاع اخخالل ميزان املدفىعاثٍو

38) 
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ضو٥ مْ صواله. - ذ ٍو  اخخال٥ ِشض ي: وهى الزي ًدذر هدُجت ظبب مٜإ

ٚ خذوزه ِلى الٙترة التي ٌّذ ٘يها محزان  - خٜى اخخال٥ مىظمي: ٍو

اث ٍهش خاـت في الذو٥ التي لها أوؽىت مىظمُت ١الضساِت  .اإلاذِ٘ى ٍو

 مثال.

ٍهش في ٘تراث ال٢عاد والشواج التي جمش  - بها اخخال٥ دوسي: ٍو

 .الاٜخفادًاث الشأظمالُت خاـت

يخج ًِ جذخل الذولت في ظّش الفٗش والخٙاً ِلى  - اخخال٥ هٝذي: ٍو

م حٕحر   .الٝذسة الؽشاةُت للّملت الىوىُت معخىاه ٔس

٣ىن هدُجت الىمى وى  اخخال٥ - ٍل ألاحل الزي ًخمْ له اججاهي: ٍو

 .اٜخفاد ما

يخج ًِ حٕحر أظ - ِلى  س ي في ٌشوٗ الّشك والىلبااخخال٥ ه٢ُلي: ٍو

 .في الذاخل والااسج ظلّت ما

عخمش لٙترة أوى٥  ذ ًذوم لٙترة ٜفحرة أو داةم َو ذ ٣ًىن الاخخال٥ مٜإ  0ٜو

 (247)بعذاث، ـٙدت  :الل أهمهاالوهىاٟ ِذة أظباب جإدي ئلى خذور 

ادة  .الخٕحر في الذخل الىٝذي - ذ ٣ًىن حٕحرا جطامُا ًإدي ئلى ٍص ٜو

 الذخل أو اه٢ماؼُا ًإدي ئلى هٝق الذخل.

 جٝلباث الذوساث الاٜخفادًت ) خالت الشخاء و ال٢عاد(. -

أظباب ه٣ُلُت وهي ألاظباب اإلاخّلٝت باإلاإؼشاث اله٣ُلُت لالٜخفاد  -

الىوني وخاـت ه٣ُل الخجاسة الااسحُت ) ظىاء الفادساث أو الىاسداث( 

 ئلا٘ت ئلى ٜذستها ؤلاهخاحُت و بأظالُب ٘ىُت مخٝذمت. 

جفِب أظباب دوسٍت وهي أظباب جخّلٞ بالخٝلباث الاٜخفادًت التي  -

 .أظماليالىٍام الاٜخفادي الش 

- .  مّذ٥ جذ٘ٞ سؤوط ألامىا٥ وجٝلباث ظّش الفٗش
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، ال٣ىاسر ت والاحخماُِت والعُاظُت ١الخشوبالٍشوٗ الاٜخفادً -

 .واٛ اإلاعتهل٢حن ..الىبُُّت، حٕحر أر

 طزق والياث عالج خلل ميزان املدفىعاث  -2

اث ظىاء ال لُا أو  آٙاةن أو العجض  ٣ًىن ئما حّذًال ئن حّذًل خلل محزان اإلاذِ٘ى

ٞ العلىاث. ٞ الخذخل ًِ وٍش  ًِ وٍش

 جصحيح الاخخالل في ميزان املدفىعاث عن طزيق آليت الطىق  2-1

اث  بشصث اث.  جٙعحر الاخخال٥ التي خاولذالّذًذ مً الىٍٍش في محزان اإلاذِ٘ى

ت بفُٕت أظاظُت بخدلُل جىاصن  .النظزيت الكالضيكيتأبشصها  وتهخم هزه الىٍٍش

اثاإلاحزان الخجاسي دون ٔحره م لُه ٌّخبر ؤلاظهام  .ً خعاباث محزان اإلاذِ٘ى ِو

اث الىٙٝاث اليعبُت في الخجاسة  .ال٢ٙشي هاٜفا مىز البذاًت وحّخمذ ِلى هٍٍش

ت ٠مُت الىٝ جٝىم أًما ِلى أظاط ا٘ترالاث مّشو٘ت . و ىدالااسحُت وهٍٍش

ت ان الخٍش  جخمثل في وحىد خالت اإلاىا٘عت الخامت والاظخخذام ال٣امل للمىاسد وظٍش

ذم جذخل الذولت في اليؽاواث الاٜخفادً ت واإلال٢ُت الااـت لهزه الاٜخفادًت ِو

ت الخجاسةو ، اليؽاواث اث  .خٍش خالت وجشي بأن خالت الاخخال٥ في محزان اإلاذِ٘ى

 ٛ خُت جضو٥ بّٙل آلُت العى تيالنظزيت الك، ٠ما هجذ ٜو أو الخصخُذ ًِ  نًز

ٞ الذخى٥  وحمىد ألاظّاس ) زباتها(  ومً أهم ؼشووها زباث أظّاس الفٗش .وٍش

خماد ِلى العُاظت اإلاالُت وخاـت ؤلاهٙاٛ الّام للخأزحر ِلى الذخل جدذ  والِا

ت ًم٢ً أن جٝىم العُاظت اإلاالُت بذوس  .جأزحر مماِٚ ؤلاهٙاٛ ووبٝا لهزه الىٍٍش

٘ٙي  .هام في هزا اإلاجا٥ ورل٤ خال٥ الخٕحراث في ؤلاهٙاٛ ١اظخخذام المشاةب

ي اإلاحزان ًم٢ً ئحشاء جخُٙن في ؤلاهٙاٛ الّام بٙشك لشاةب خالت وحىد عجض ف

وبالخالي  ،٠بر في الذخلأجأزحر اإلاماِٚ ظُإدي ئلى اهخٙاك ِلى الذخى٥ وجدذ 

وهزا ٌّني اهخٙاك الىلب  .في الىلب ال٢لي بما في رل٤ الىلب ِلى الاظخحراد

ىذها ٌّىد الخىاصن  ىىبٞ رل٤ أً .ِلى الفٗش ألاحىبي ِو خالت وحىد ما في ٍو

٠ما حعخىُْ العلىاث اإلاالُت اظخخذام  .ّا٠عتول٢ً بفىسة م. ٘اةن في اإلاحزان
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اث ومً أهم أدواتها ظّش  ،العُاظت الىٝذًت إلاّالجت الالل في محزان اإلاذِ٘ى

حن ال ٌّخُٔحر أن ال٢ .الٙاةذة وهىاٟ  .ِليها مٝاسهت بالعُاظت اإلاالُت مذون جًز

ٝت وهي آلالُت اإلاخبّت في خالت الخخلي  ،عن طزيق ضعز الصزفالخصخُذ  وٍش

وأهم الؽشوه  .ًِ هٍام ٜاِذة الزهب الذولُت وظُادة هٍام الّمالث الىسُٜت

ت أظّاس الفٗش ٝت هي خٍش شها لخىبُٞ هزه الىٍش و جخلاق بأن  .الىاحب ج٘ى

اجه ِادة ما ًدخاج ئلى الّمالث  الٝىش الزي ٌّاوي خالت عجض في محزان مذِ٘ى

اإلادلُت بأظىاٛ ـٗش أحىبُت  الي ظٗى ًمىش ئلى ِشك ِملخهوبالخ ،ألاحىبُت

ىذها  ادة في ِشك الّملت اإلادلُت ظُإدي الى اهخٙاك ظّشها ِو بِىما الٍض

بالعلْ  ىخجت في رل٤ الٝىش مىخٙمت مٝاسهتظخٕذو أظّاس العلْ والاذماث اإلا

ادة ال ،والاذماث ألاحىبُت فادساث( ٘حزداد الىلب ِلى مىخجاث الٝىش ) ٍص

اث حعخمش ختى ِىدة الخىاصن و  ، أما في خالت وحىد ٘اةن في محزان اإلاذِ٘ى

ا٥،  ُ٘دذر ال٢ّغ.  (72، 71، 69، 68، ـٙدت 2010/2011)دٜس

ت اإلاشوهاث*منهج املزوهاث:  ت  ًشحْ الٙمل في ـُأت هٍٍش مً الىاخُت الىٍٍش

ٝىم هزا اإلاىهج أظاظا ِلى دساظت ٠ُُٙت مّالجت . 1937" ظىت Robinsonئلى " ٍو

ْ الُٝمت  الالل في اإلاحزان الخجاسي للذولت مً خال٥ ِملُت جخُٙن أو ٘س

الااسحُت للّملت اإلادلُت وبالخالي الخأزحر ِلى ِشك الفٗش ألاحىبي والىلب ِلُه 

شج٢ض مىهج اإلاشوهاث  .حزان الخجاسي للذولت اإلاّىُتوهى ما ًإزش ِلى ولُّت اإلا ٍو

لب ألاحىبي ِلى ِلى دساظت ١ل مً مشوهتي الىلب اإلادلي ِلى الىاسداث والى

زش جخُٙن ُٜمت الّملت اإلادلُت لخصخُذ الالل في اإلاحزان أالفادساث وجدلُل 

خم م٣ُاهحزم الخأزحر ِلى اإلاحزان في الخالخحن : .الخجاسي   ٍو

جض: باخذار جخُٙن في ُٜمت الّملت الىوىُت ٘ان رل٤ ًإدي ئلى خالت الع -

بدُث أن أظّاس الفادساث  ،ئخذار حٕحراث أظّاس ١ل مً الفادساث والىاسداث

جبذو مىخٙمت مً وحهت هٍش ٔحر اإلاُٝمحن ٘حزداد الىلب ِليها وجضداد الفادساث 

اإلاُٝمحن  هدُجت لزل٤ في خحن أن أظّاس الىاسداث جبذو مشجّٙت مً وحهت هٍش 
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ادة  ،ُ٘ىخٙن ولبهم ِليها وبالخالي ٘ان جخُٙن ظّش الّملت ًإدي ئلى ٍص

 الفادساث واهخٙاك الىاسداث وهى ما ًىجش ِىه جالش ي عجض اإلاحزان.

ْ ُٜمت الّملت الىوىُت ٘ان رل٤ ًإدي ئلى ئخذار  - خالت الٙاةن: باخذار ٘س

والىاسداث بدُث أن أظّاس حٕحراث مىاٌشة أًما في أظّاس ١ل مً الفادساث 

ْ في  .الىاسداث جبذو سخُفت باليعبت للمُٝمحن ٘حزداد ولبهم ِليها أي أن ال٘ش

ادة الىاسداث واهخٙاك الفادساث  يءالص  ،ُٜمت الّملت ًإدي في النهاًت ئلى ٍص

جُا ئلى جالش ي الٙاةن وفي ١لخا الخالخحن ال ًإدي حُٕحر ظّش  .الزي ًإدي جذٍس

ش اإلاشوهت ال٣اُ٘ت ل٣ل مً الفادساث و الىاسداث باليعبت  الفٗش دوسه ئرا لم جخ٘ى

.  (59، 55، ـٙدت 2018)مخخاسي و ٘شاجي،  لعّش الفٗش

ِام    Alexander Sidneyاإلاىهج ِلى ًذ الاٜخفادي  هزا ٌهش*منج الاضديعاب:  

اث ) اإلاحزان  1952 ذة محزان اإلاذِ٘ى وهى ًٝذم الّالٜت ألاظاظُت بحن أخذ أـس

ّٗش الاظدُّاب أًما ِلى أهه  .الخجاسي( وبّن اإلاجامُْ ال٣لُت ألاظاظُت َو

اث ِلى أهه الٙٛش بحن  .مجمُى الاظتهالٟ والاظدثماس ّٗش محزان اإلاذِ٘ى َو

اث ال٣لُت أو و أالث ال٣لُت للمُٝمحن في دولت ما دفخاإلا الذخل ال٢لي وبحن اإلاذِ٘ى

وبالخالي ٘هى الٙٛش بحن  .ؤلاهٙاٛ ال٢لي لهإالء اإلاُٝمحن ُ٘ما ِذا العلىاث الىٝذًت

الذخل الٝىمي وؤلاهٙاٛ الٝىمي وبىاء ِلى هزا ٘ان العجض ِلى معخىي هزا 

ذ ًِ الذخل وال٢ّغ صخُذ في خالت  اإلاحزان ٌّني بالمشوسة أن ؤلاهٙاٛ ًٍض

اث جيؽأ هدُجت الاخخال٥  .الٙاةن ومً اإلاخّاٗس ِلُه أن مؽا١ل محزان اإلاذِ٘ى

لُه ٘ان هزا اإلاذخل ًش٠ض ِلى الخُٝٝت الٝاةلت  .بحن الذخل وؤلاهٙاٛ اإلادلُحن ِو

ا بحن الىاجج اإلادلي وؤلاهٙاٛ  بان اخخالالث الخعاب الجاسي ًم٢ً أن حّخبر ٜ٘ش

 .(22،23، ـٙدت 2018)مخخاسي،  وهى ما ٌّٗش بحجم الاظدُّاب. .اإلادلي

زاس حٕحر ظّش الفٗش آة في جٙعحر حاء هزا اإلاىهج ٠مشخلت أخحر   *املدخل النقدي:

اث الزي هه ٌاهشة هٝذًت أٌّخبره أصخاب هزه اإلاٝاسبت ِلى  ِلى محزان اإلاذِ٘ى

شي أصخاب اإلاٝاسبت  .ولِعذ خُُٝٝت وح٢ّغ ؼشوه الّملت ن الاخخال٥ في أٍو
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اث هى او٣ّاط لالخخال لخٕحراث ل٥ في العٛى الىٝذي اإلادلي و٠زل٤ محزان اإلاذِ٘ى

م٢ً  .في الاخخُاواث الذولُت اإلاخّلٝت بالٙاٛس بحن الىلب والّشك الىٝذًحن ٍو

اث هى هاجج ًِ أجلاُق الىمىرج الىٝذي ِلى  ن الاخخال٥ في محزان اإلاذِ٘ى

خخٙي بمجشد اظخّادة هزا ألاخحر جىاصهه أي ئصالت  ،لعٛى الىٝذياخخال٥ ا ٍو

وبالخالي ٘ان جأزحر ظّش الفٗش هى  .الاخخال٥ بحن الّشك والىلب في ٠مُت الىٝىد

٣ىن ّ٘ا٥ ئرا لم جخذخل العلىاث الىٝ ذًت إلؼباُ الىلب الىٝذي جأزحر ِابش ٍو

خدٝٞ .و ئلا٘ت ِشك هٝذيأ اإلادلي لخش للىخذاث الخىاصن بالخدٟش ا ٍو

لُت للمىاسد ؤلاهخاحُت ئلى العلْ آ٠ما أن للخخُٙن  ،الاٜخفادًت زاس جدٍى

ل ؤلاهٙاٛ ال٢لي ئلى العلْ اإلادلُت بذ٥ الىاسداث مما  ت و٠زل٤ جدٍى الخفذًٍش

اث وباظخمشاس الٙاةن في الاخخُاواث  .ًإدي ئلى جدُٝٞ ٘اةن في محزان اإلاذِ٘ى

 ٛى الىٝذًت.الذولُت ًخم اظخّادة الخىاصن في الع

 .وفي ألاخحر ًم٢ً الٝى٥ ئن اإلاىاهج الثالر أجذ في حعلعل صمني للخدلُل

ومنهجي الاظدُّاب والىٝذي ، زاس الخخُٙن في ألاحل الٝفحرآ٘اإلاشوهاث حٕىي 

ل ِلى الخىالي ٌٕىُان لهزا ال ًم٢ً أن ج٣ىن هزه اإلاىاهج  .ألاحل اإلاخىظي والىٍى

،  101، 97، ـٙدت 2004/2005)لّشوٛ،  .ذاةل لبّمها البّن وئهما مخ٣املتب

102). 

 الخصحيح عن طزيق جدخل الدولت  2-2

ت مً العُاظاث ٠بُْ ألاظهم والعىذاث اإلادلُت لؤل  حاهب وجخمثل في مجمِى

اظخخذام أدواث و  ،و بُْ الّٝاساث لؤلحاهب، أللخفى٥ ِلى الّملت ألاحىبُت

ت اإلاخخلٙت للمٕي ِلى الاظخحراد ولبي جىحهاجه الاىحرة مْ  ،العُاظت الخجاٍس

اث ئلا٘ت ئلى  ،حشجُْ الفادساث مً أحل جدُٝٞ الخىاصن في محزان اإلاذِ٘ى

اث الا اظخخذام  خخُاواث مً الزهب في بّن ألاخُان لّالج خلل محزان اإلاذِ٘ى

 .ظىاٛ والبىٟى والفىادًٞ اإلاالُت الّاإلاُتوالاٜتراك مً الااسج والخىحه هدى ألا 

 (63، ـٙدت 2019)ظِعاوي، 
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 ثالثا: جطىر هظام الصز ف وميزان املدفىعاث في الجشائز 

ٝ  اِٗش هٍام الفٗش في الجضاةش ِذة جىىساث مىز الاظخٝال٥ ئلى ًىمىا هزا ٘و

 :للمشاخل الخالُت

 1973-1962ألاولى: هظام الزبط بعملت واحدة  املزحلت   - 1

)دسدوسي  ؼهذث هزه اإلاشخلت ِذة جىىساث في هٍام ـٗش الذًىاس أبشصها ماًلي :

 (127-126، الفٙداث 2017و لٝلُىي، 

ذ  الاٜخفادي اإلاخّلٞ بالخّاون  1962ماي  19*بمىحب اإلابادب التي جممنها جفٍش

واإلاالي مْ الذولت اإلاعخّمشة خال٥ ألاؼهش ألاولى مً الاظخٝال٥ اهخمذ الجضاةش ئلى 

 مىىٝت الٙشه٤ الٙشوس ي.

ابت ِلى الفٗش ِلى  باوؽاء ما 1963*ٜامذ العلىاث الىٝذًت ظىت  ٌعمى الٜش

وهزا ؤلاحشاء حاء للخذ مً مخاوش هشوب سؤوط  .حمُْ الّملُاث مْ بُٝت الّالم

و١ان هزا ؤلاحشاء مصخىبا باحشاءاث ٔشلها مشاٜبت الخجاسة والخذ مً  .ألامىا٥

 الىاسداث.

ت  ل  10ًىم  الدًنار الجشائزي *جم ئوؽاء الىخذة الىٝذًت الجضاةٍش  1964أٍ٘ش

وبالخالي ِىك الذًىاس  .ملٖ مً الزهب الاالق 180والتي زبدذ ُٜمتها آهزاٟ بــ 

واخذ دًىاس ٌعاوي واخذ  :بعّش ـٗش ،الجضاةشي ِملت الٙشه٤ الٙشوس ي الجذًذ

 ٘شه٤ ٘شوس ي.

حّشك بى٤ ٘شوعا لهجماث مماسبت خادة الىشجه ئلى جخُٙن  1968*في ظىت 

ت بّذ  ذ الجضاةش في جىُٙز مخىىاث جىمٍى ُٜمت الٙشه٤ الٙشوس ي وؼِش

لزا لم جٝم الجضاةش باجباُ  .اظخٝشاس ظّش الفٗش ذجىلب 1969-1967الاظخٝال٥ 

 الّالٜت الثابخت بحن الٙشه٤ الٙشوس ي والذًىاس الجضاةشي.الخخُٙن واظخمشث 
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ْ الاظدثماس التي  *هخج ًِ اهخٙاك الٙشه٤ الٙشوس ي ئِادة جُُٝم ج٣الُٚ مؽاَس

ش اإلاىاوٞ  1973-1970اهىلٝذ في ئواس اإلاخىي الشباعي ألاو٥  الزي س٠ض ِلى جىٍى

ض الاظخٝال٥ الاٜخفادي وبىاء اٜخفاد اؼترا١ي. ُٙت وحٍّض  الٍش

املزحلت الثاهيت: مزحلت ربط الدًنار بطلت من العمالث بداًت من    - 2

 1973ضنت 

م الّمالث لجأث الجضاةش ئلى سبي  تن وودص  وحّمُم هٍام حٍّى بّذ انهُاس هٍام بٍش

ِملت( خُث حّىي ١ل ِملت وصها مدذدا  14الذًىاس بعلت مىصوهت مً الّمالث )

حن داخل العلت ٌّخمذ في جدذًذه ِلى وعبت الىا سداث مْ الؽش١اء الخجاٍس

ٝىم البى٤ اإلاش٠ضي بمشاحّتها دوسٍا خُث تهذٗ  .الشةِعُحن ئلى ئحمالي الخجاسة ٍو

هزه العُاظت ئلى الخٙاً ِلى ظّش الفٗش الخُٝٝي في مىاحهت ؼش١اء الخجاسة 

٘اسجٙاُ ُٜمت ِملت مُّىت داخل العلت  ،وجدُٝٞ الاظخٝشاس لعّش ـٗش الذًىاس

ٌّني اهخٙاك الّمالث ألاخشي باليعبت لخل٤ الّملت وال٢ّغ باإللا٘ت ئلى ظعي 

ها  العلىاث الىٝذًت آهزاٟ ئلى ئًجاد هٍام حعّحرة بخٙادي العلبُاث التي ِ٘ش

ن الٝىة الؽشاةُت للذًىاس الجضاةشي أـبدذ اوبالخالي ٘ ،هٍام الفٗش العابٞ

ٞ ِالٜت زابخت بحن هزا ألاخحر وظلت مً ِمالث اخخحرث ِلى  جخدذد ًِ وٍش

اث الااسحُت ٣ي  .أظاط وصنها وأهمُتها في اإلابادالث والدعٍى لّب الذوالس ألامٍش ٍو

 ،دوس الّملت الىظُىت باِخباسه الّملت الشةِعُت التي ًخمدىس خىلها هزا الىٍام

حعّحرة بُٝمت  بدُث حعمذ حعّحرجه ِلى معخىي ظٛى ـٗش باَسغ بخدذًذ

ٝىم البى٤  .ه جدذًذ الُٝمت الااسحُت للذًىاسالّمالث اإلا٣ىهت للعلت ومى ٍو

اإلاش٠ضي بدعاب ظّش ـٗش الذًىاس باليعبت الى الّمالث اإلاعّشة مً ٜبل البى٤ 

  :اإلاش٠ضي باجباُ الاىىاث الخالُت

ضاةشي خعاب الخٕحراث اليعبُت للّمالث اإلا٣ىهت لعلت الذًىاس الج -

٣يباليعبت   ؛للذوالس ألامٍش
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خعاب اإلاخىظي اإلاشجح بالخٕحراث اليعبُت للّمالث التي جخ٣ىن منها   -

٣يظلت الذًىاس الج  ؛ضاةشي باليعبت للذوالس ألامٍش

٣ي باليعبت للذًىاس الجضاةشي خعاب ظّش الفٗش الُىمي للذوالس ألا   - ؛ مٍش

خعاب أظّاس ـٗش الذًىاس الجضاةشي باليعبت للّمالث ألاخشي  زم

ٝت ألاظّاس اإلاخٝاوّت.اإلاع  ّشة مً وٗش البى٤ اإلاش٠ضي وجدعب بىٍش

 (100، ـٙدت 2013)حّٙشي، 

 1986هخج ًِ أصمت : 1994-1986الدطيير آلالي لطعز الصزف  -3

اهخٙاك أظّاس البترو٥ دخى٥ الاٜخفاد الىوني في أصمت اٜخفادًت خادة مما 

واظتهذ٘ذ جدُٝٞ الاظخٝشاس  .ئـالخاث مالُت وهٝذًت واظّتأدي ئلى ئحشاء 

شسث الجضاةش  .الاٜخفادي الااسجي بّذما ١ان ًٝخفش ِلى الخىاصن آلالي ٜو

ل الجضتي للذًىاس ابخذاء مً  وهزا بّذ ئدساج ٜعُمت الٝشك  .1991الخدٍى

ل ال٢لي ل خال٥ مذة زالر ظىىاث ِلى أن ًدبْ بالخدٍى  اإلاعدىذي الٝابل للخدٍى

ذ ؼهذث ظىت  .1993للذًىاس في ظىت  ش  1994ٜو ا ٠بحرا في مجا٥ جدٍش حعاِس

ش  لذ في هزه العىت وعبت الخدٍش مً ئحمالي العلْ   %84ألاظّاس خُث ـو

الذًىاس الجضاةشي ُٜمت جضامً هزا مْ جخُٙن  .اإلاذسحت في مإؼش أظّاس اإلاعتهل٤

بخدذًذ ظّش الفٗش وفي هٙغ العىت بذأ البى٤ اإلاش٠ضي الجضاةشي  .%40بيعبت 

ٞ حلعاث الدعّحر بىاظىت لجىت مؽتر٠ت مً البى٤ اإلاش٠ضي والبىٟى  ًِ وٍش

ت ه في ؤ بحن البىٟى الزي جم ئوؽا و١ان هزا جمهُذا لعٛى الفٗش ما .الخجاٍس

ت ئم٣اهُت الخمخ .1996حاهٙي  جىدُ  بدُث لفٗشباْ ٠ما أـبذ للبىٟى الخجاٍس

م٣اجب ـشا٘ت للفٗش  باوؽاءاح ١ىداتْ لذي بى٤ الجضاةش، ٠ما جم العم

ابت و خلُل،  ألاحىبي.  (173، ـٙدت 2018)اٍو

جم حُٕحر ظُاظت الخخُٙماث هدى مىهجُت مبرسة  :1994املزحلت بعد  -4

والى نهاًت  1994ج٢مً في اهتهاج جٝىُت حلعاث الدعّحر باإلاضاد الّلني في أ٠خىبش 

ت  ُا  .1995العىت الجاٍس خُث ًجخمْ بمٝش البى٤ اإلاش٠ضي ًىمُا بّذما ١ان أظبِى

ت والبى٤ اإلاش٠ضي  الّاسك في بذاًت هزه الخٝىُت ١ل مً ممثلى البىٟى الخجاٍس
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خم مً خال٥ هزه الجلعاث جدذًذ ظّش ـٗش الذًىاس  للّملت الفّبت ٍو

ت وهٍشا ألهمُت ظٛى الفٗش ألاحىبي  .الجضاةشي أمام الذوالس باِخباسه ِملت مش٠ٍض

٠بذاًت  02/01/1996بحن البىٟى  في جدذًذ أظّاس الفٗش جم جأظِغ ظٛى ما

م اإلاىحه الذًىاس خالْ لٝىي الّشك والزي مً خالله أـبذ  ،لخبني هٍام الخٍّى

ت والبى٤ اإلاش٠ضي واإلاإظعاث  والىلب في العٛى بحن ١ل مً البىٟى الخجاٍس

اإلاالُت مْ الخٙاً ِلى خٞ  البى٤ اإلاش٠ضي في الخذخل مً أحل خماًت الذًىاس 

 %20بأ٠ثر مً  اسجْٙ ظّش الذًىاس الخُٝٝي 1998و 1995٘بحن  .مً الخذهىس 

 ،2002وجىاـل هزا الاهخٙاك ئلى  2001و 1998بحن  %13وجبّه اهخٙاك بـ 

 %5و  %2بخخُٙن ُٜمت الذًىاس بمّذ٥  ٠2003ما أٜذم بى٤ الجضاةش ظىت 

وهزا بُٕت الخذ مً جىىس ال٢خلت الىٝذًت اإلاخذاولت في العٛى خاـت بّذ احعاُ 

 ٛ  2008وخال٥ ألاصمت الّاإلاُت  .الٙاٛس بحن ظّش الفٗش الشظمي واإلاىاصي في العى

 2009ظىت DA/ US 72.65 ٜام بى٤ الجضاةش بخخُٙن ُٜمت الذًىاس لخفل خذود

 2014وهزا ألحل خماًت الاٜخفاد، وهدُجت اهخٙاك أظّاس الىٙي مىز حىان 

ْ مذاخُل الىٙي اإلاٝىمت بالذوالس  حّمذث العلىاث ئحشاء خٙن الذًىاس بُٕت ٘س

لها للذًىاس. ٣ي ِىذ جدٍى هزا ما ًىضخه الجذو٥  (181)ِبىد، ـٙدت  ألامٍش

  اإلاىالي:
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 1994/2017 (: جطىر ضعز صزف الدًنار الجشائزي خالل الفترة1حدول رقم )

 https//www.albankadawli.org.dataاملصدر:  البنك الدولي 

  1994مً خال٥ الجذو٥ هالخَ جشاحْ ُٜمت الذًىاس الجضاةشي مىز ظىت 

الخاث التي بذأث ٘يها الجضاةش مً ظُاظت  2002واهخٙالها ئلى ٔاًت  في ٌل ؤلـا

ىاء الُٝمت الخُُٝٝت للذًىاس الجضاةشي  لدؽهذ  ،الخثبُذ والخّذًل اله٢ُلي إِل

لذ ُ٘ه ُٜمت الذًىاس الجضاةشي خذود  2003مىز ظىت  اجدعى  64,582ـو

US/DA مسجلت  ،٠ىدُجت لخدعً أظّاس الىٙي واسجٙاُ الفادساث الىٙىُت

لختراحْ حشاء أصمت الشهً  US/DA 64,582  2008أخعً ُٜمت لها ظىت 

واظخمش  .2009ظىت DA/ US 72.65 خذودووـلذ ُٜمت الذًىاس ئلى  ،الّٝاسي 

١ان لها  2014ؼهذ الاٜخفاد الّالمي أصمت هٙىُت ظىت ِىذما هزا الاهخٙاك 

ُام العلىاث باجخار ئحشاءاث للخذ مً هزه  أزش ظلبي ِلى الاٜخفاد الجضاةشي ٜو

عيألاصمت ِل جمثلذ في جخُٙن ُٜمت الذًىاس   ،ى الاٜخفاد باِخباسه اٜخفاد َس

 .ْ٘ الفادساث وجخُٙن حجم الىاسداث٠احشاء لش 

اث خال٥ هزه الٙترة ِذة مشاخل جشاوخذ  مً  هاخُت أخشي ؼهذ محزان اإلاذِ٘ى

  :وهزا ما ًبِىه الجذو٥ اإلاىالي بحن العجض والٙاةن

 

 

 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 الطنىاث

ضعز 

الصزف    

US/DA 35,05 47,66 54,74 57,7 58,73 66,57 75,259 77,215 79,681 77,394 72,06 73,276 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الطنىاث

ضعز 

الصزف    

US/DA 72,646 69,292 64,582 72,65 74,39 92,94 77,535 79,368 80,579 100,69 109,44 110,97 
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 1994-2017خالل الفترة رصيد ميزان املدفىعاث الجشائزي (: جطىر 2) حدول رقم

 مليار دوالر :الىحدة

 .(109، ـٙدت 2020)٠ُٙاوي،  املصدر:

 algeria.dz-of-www.bankRapport annuel 2017.  * 

ذة خعاب الّملُاث       اث ًِ مجمُى أـس ُذ محزان اإلاذِ٘ى ٌّبر ـس

ت وخعاب سأط اإلاا٥ والخٕحر في ـافي الاخخُاواث الشظمُت والجذو٥  .الجاٍس

م  اث الجضاةش خال٥ الٙتر  2ٜس ُذ محزان مذِ٘ى  .2017-1994ة ًبحن جىىس ـس

 ٍم٢ً جٝعُمها ئلى: و 

جمحزث هزه الٙترة بخذهىس محزان  :1999-1994 خال٥ الٙترة   مزحلت العجش -

ُذ ظالب ٠ىدُجت لؤلولاُ الاٜخفادًت التي ظبٝذ  اث وحؽ٢ُل ـس اإلاذِ٘ى

ئر باؼشث الجضاةش  .هزه الٙترة وانهُاس أظّاس الىٙي وجٙاٜم حجم اإلاذًىهُت

ملتها  اًت ـىذٛو الىٝذ الذولي لخماًت اٜخفادها ِو ِذة ئـالخاث جدذ ِس

 .شخٗ جذهىسا هى  آلا ضاةشي ( الزي ِش )الذًىاس الج

ؼهذث هزه الٙترة جدُٝٞ محزان  :2013-0200خال٥ الٙترة  مزحلت الفائض -

اث ٘اةن جشاوح بحن الاسجٙاُ والاهخٙاك  هدُج ت اسجٙاُ أظّاس الىٙي اإلاذِ٘ى

اسجٙاُ الفادساث خاـت ـادساث الىٙي ئلا٘ت ئلى اسجٙاُ  ما ظاهم في

وهدُجت للىلُّت  .الااسجي خفُلت الاخخُاواث ألاحىبُت وحعذًذ الذًً

دت باؼشث الجضاةش في جىُٙز بشهامج ؤلاوّاػ الاٜخفادي في ؼ٣ل  اإلاالُت اإلاٍش

ت مىز اث أِلى ُٜمت .2001بشامج جىمٍى ُذ محزان اإلاذِ٘ى ل ـس له  و ـو

ذ ُٜمت الذًىاس أِلى . 2008ملُاس دوالس  ظىت  36.99 وهي العىت التي ِ٘ش

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 الطنىاث

رصيد ميزان 

 16,94 9,25 7,47 3,66 6,19 7,57 2,38- 1,74- 1,16 2,09- 6,32- 4,38- املدفىعاث

 2017* 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الطنىاث

رصيد ميزان 

 21,76- 26,22- 27,29- 5,88- 0,13 12,06 20,14 15,33 3,86 36,99 29,55 17,74 املدفىعاث

http://www.bank-of-algeria.dz/
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اث في العىىاث  US/DA 64,582ُٜمت لها  ُذ محزان اإلاذِ٘ى لُتراحْ ـس

ملُاس دوالس  هدُجت جشاحْ  0.13بُٝمت  2013أدوى ُٜمت له ظىت  بالٕا ،اإلاىالُت

 أظّاس الىٙي.

ؼهذ الاٜخفاد الّالمي أصمت هٙىُت خال٥ هزه  :2014 مىز مزحلت العجش -

اتها هدُجت  العىت ١ان لها أزش ظلبي ِلى اٜخفاد الجضاةش وخاـت محزان مذِ٘ى

جشاحْ ـادساث الىٙي باِخباس اٜخفاد الجضاةش أخادي الخفذًش )مادة 

منها ظُاظت  .ث الجضاةش ِذة ئحشاءاث لخماًت اٜخفادهاوباؼش  .الىٙي(

ْ خفُلت الفادساث وخٙن حجم الىاسداث أن  ئال  .جخُٙن الّملت ل٘ش

ْ هخاةجها لم ج اث اس اظخمش في ٌل ٢ً ٠ما هى مخٜى شحْ ٍو .عجض محزان اإلاذِ٘ى

والزي ًخمحز بعُىشة ٜىاُ الىٙي  الىونيٜخفاد رل٤ ئلى وبُّت وه٣ُل الا

ه  ذم جىِى هِلى ئحمالي الفادساث ِو لخٝلباث أظّاس الىٙي التي  وخمِى

 .جخأزش بّىامل خاسحُت

 خاجمت:

، ت بمىلُى الذساظتبّذ اظخّشاك الذساظاث العابٝت راث الفل       

محزان دلُل جىىس هٍام الفٗش و جو  ،لبي اإلافىلخاث راث الّالٜتو 

اث ال ًم٢ً أن وسجل حملت مً ، (2017-1994جضاةشي خال٥ الٙترة ) اإلاذِ٘ى

 خمثلت ُ٘ما ًلي: اإلاالىخاةج 

خىاصن الئِادة  ّذ مً بحن آلالُاث التي حّمل ِلىظُاظت ظّش الفٗش ح -

اث وخاـت ظُاظت الخخُٙن.ئلى   محزان اإلاذِ٘ى

٘اإلاشوهاث  ؛جذ في حعلعل صمني للخدلُلًم٢ً الٝى٥ ئن اإلاىاهج الثالر أ -

٠ما جش٠ض ِلى اإلاحزان الخجاسي  ،زاس الخخُٙن في ألاحل الٝفحرآحٕىي 

ٕىي ألاحل اإلاخىظي  ُ٘مىهج الاظدُّاب أما  .ئهما٥ الخعاباث ألاخشي و 

ش٠ض  اثهما٥ الجىاهب ألاخشي إلاحِلى الذخى٥ و ٍو في خحن ، زان اإلاذِ٘ى

ل  والزي اإلاىهج الىٝذي ٌٕىي  هخم بذوس العُاظت يألاحل الىٍى
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ذاةل لبّمها البّن لهزا ال ًم٢ً أن ج٣ىن هزه اإلاىاهج ب ،الىٝذًت

 .مخ٣املتهي وئهما 

اث في خالت وحىد اٜ - خفاد ٜىي وفي ٌل ًخدٝٞ جىاصن محزان اإلاذِ٘ى

 .هٍام ـٗش مالةم

اًت ـىذٛو الىٝذ  - ؼهذ هٍام الفٗش في الجضاةش ِذة جىىساث جدذ ِس

الج ١ان ا لهذٗ منها ئوّاػ الاٜخفاد ومىا٠بت الخىىساث الّاإلاُت ِو

اث.   خلل محزان اإلاذِ٘ى

َعي( حّلذ مً ظُاظت هؽاؼت البيُت الاٜخفادًت للجضاةش )اٜخفاد س  -

ْ ُٜمت الجخُٙن الّملت والتي تهذٗ  فادساث وخٙن حجم ئلى ٘س

هزا  في حىة  لزا ال ًم٢ً جأ٠ُذ ّ٘الُتهاالىخاةج اإلاش  الىاسداث لم حّي

 العُاٛ.

 الخىصياث:

ال بذ مً جذُِم ظُاظت ظّش الفٗش في الجضاةش بالعُاظت الىٝذًت  -

ت جذخل بى٤ الجضاةش  واإلا  لخجىب جذهىس ُٜمت الّملتالُت  وجٍٝى

ْ الفادساث لخماًت الاٜخفاد  اإلادلُت، ئلا٘ت ئلى الّمل ِلى جىَى

والبدث ًِ بذًل لٝىاُ  ،الجضاةشي مً الهضاث الااسحُت والذاخلُت

ّه اإلادشوٜاث ٘خذ اإلاجا٥ أمام مْ  ،في الاٜخفاد الجضاةشي وجىَى

إلاىاحهت عجض ورل٤ الاظدثماساث ألاحىبُت والخد٢م في حجم الىاسداث 

اث الىونيحزان اإلا  .اإلاذِ٘ى

 املزاحع:

مفش: الذاس  مٝذمت في الاٜخفاد الذولي.(. 1999خمذ مىذوس. )أ .1

 الجامُّت لليؽش.
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(. جدلُل مدذداث ظّش ـٗش للذًىاس 2015/2016البؽحر اإلاالحي. ) .2

ج للذًىاس الجضاةشي الجضاةشي اإلاٝاسبت الىٝذًت لٙشاه٢ٙل ٠ىمىر

ٜخفادًت جخفق ، مز٠شة ماحعخحر. ١لُت الّلىم الا(1994/20110)

 .02: حامّت وهشان اٜخفاد دولي، وهشان

تي. )العُذ اخمذ مدمذ ال .3 ت:  الخجاسة الااسحُت.(. 2009عٍش الاظ٢ىذٍس

 الذاس الجامُّت لليؽش.

ب، و ظُٙان خمحر. )دٌعمبر,  .4 (. حٕحراث أظّاس 2017بىلشباح ٍٔش

اث الجضاةشي دساظت جدلُلُت  الفٗش الذولُت وأزشها ِلى محزان اإلاذِ٘ى

ُاظُت للٙترة  مّاٗس مجلت ِلمُت دولُت مد٢مت . 2014-2004ٜو

شة  (.23) حامّت البٍى

عاث. ) .5 الّالٜاث الاٜخفادًت الذولُت (. 2000حما٥ الذًً لَّى

 الجضاةش: داس هىمت للىباِت واليؽش. والخىمُت.

-(. ظُاظت ظّش الفٗش والخىاصن الااسجي 2004/2005خىان لّشوٛ. ) .6

مز٠شة ماحعخحر . ١لُت الّلىم الاٜخفادًت ،  -دساظت خالت الجضاةش 

 ت.ٜعىىُىت: حامّت مىخىسي ٜعىىُى

ت هاد٘ت. ) .7 (. مىاحهت ألاصماث اإلاالُت مً خال٥ الاخخُاس 2019خحًز

الصخُذ لىٍام ظّش الفٗش )دساظت واْٜ هٍام ظّش الفٗش في 

٣ا الجىىبُت (.  مجلت أ٘اٛ ِلىم الاداسة الجضاةش مٝاسهت بذو٥ أمٍش

 (.02) 02،  والاٜخفاد

يب خعً ِىك هللا. ) .8 الاٜخفاد الذولي والّالٜاث (. 2004ٍص

 مفش: داس الجامّت الجذًذة. ٜخفادًت والىٝذًت والذولُت.الا



      الاخخالل جصحيح وآلياث الصزف ضعز ضياضاث جيدل، رايس

 املدفىعاث ميزان في
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات االفتراضيالممتقى الوطني  | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

83 

 

(. دوس العُاظت الىٝذًت في مّالجت الاخخال٥ في 2020ؼهُذة ٠ُٙاوي. ) .9

اث دساظت خالت الجضاةش ) مجلت البدىر (. 2016-1990محزان اإلاذِ٘ى

 .04،  الاٜخفادًت اإلاخٝذمت

ابت، و ِبذ الشصاٛ خلُل. )حىان,  .10 ٕحراث في ظّش (. ازش الخ2018ـالح اٍو

اث  دساظت خالت الجضاةش -الفٗش والخطام اإلادلي ِلى محزان اإلاذِ٘ى

 (.02) 15،  مجلت دساظاث الّذد الاٜخفادي. -1990/2016

ت في اإلاالُت الذولُت . ١لُت الّلىم 2005/2006ـالح مٙخاح. ) .11 (. مىبِى

 الاٜخفادًت والدعُحر، بع٢شة : حامّت مدمذ خُمش بع٢شة.

(. ازش جخُٙن ظّش 2001ِذي، و اًام خماد ِبذ. )ـبخي خعىن العا .12

الفٗش ِلى بّن اإلاخٕحراث الاٜخفادًت مْ التر٠حز ِلى اهخٝا٥ سؤوط 

مجلت حامّت الاهباس للّلىم الاٜخفادًت الامىا٥ في بلذان مخخاسة. 

ت  (.07) 04،  والاداٍس

 الّالٜاث الاٜخفادًت الذولُت.(. 2003ِاد٥ اخمذ خؽِؾ. ) .13

ت: داس الجامّت الجذًذة لليؽش.  الاظ٢ىذٍس

(. دوس ظّش الفٗش في حّذًل محزان 2001ِبذ الباقي ًىظٙي. ) .14

اث للذو٥ الىامُت مز٠شة ماحعخحر. ١لُت الّلىم الاٜخفادًت  اإلاذِ٘ى

 ُ٘ش الدعُحر، الجضاةش: حامّت الجضاةش.

ذة  .15 خ(. أزش حٕحراث ظّش الفٗش ِلى أـس ِبذ اإلاجُذ ِبىد. )بال جاٍس

اث الجضاةشي م دساظت ُٜاظُت باظخخذام همارج أؼّت -حزان اإلاذِ٘ى

مجلت اٜخفادًاث اإلاا٥ . 2015-1990( خال٥ الٙترة varالاهدذاس الزاحي )

ما٥   . JFBEوالِا
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ان جٝي الخعُني. ) .16 ل الذولي.(. 1999ِ٘ش الاسدن: داس مجذالوي  الخمٍى

 لليؽش.

ذًذة في لىء (. العُاظاث الخماةُت الج2017/2018ِماس حّٙشي. ) .17

ظُاظت جخُٙن الّملت همىرحا مْ  -اجٙاُٜاث اإلاىٍمت الّاإلاُت للخجاسة 

الاؼاسة الى خالت الفحن، اوشوخت د٠خىساه. ١لُت الّلىم الاٜخفادًت 

 جخفق اٜخفاد دولي ، بع٢شة : حامّت مدمذ خُمش بع٢شة.

(. ازش جٝلباث ظّش 2018 ،٘خُدت مخخاسي، وبلخاج ٘شاجي. )ُ٘ٙشي  .18

مجلت اإلاإؼش للذساظاث الفٗش ِلى اإلاحزان الخجاسي والُاث ِالحها. 

 (.01) 02،  الاٜخفادًت

خ(. دساظت ُٜاظُت ألظباب اخخال٥ محزان  .19 مت بعذاث. )بال جاٍس ٠ٍش

اث.   . مجلت اإلاالُت والاظىاٛالذِ٘ى

 (. ظُاظت ظّش الفٗش2017 ،لامش لٝلُىي. )ماسطلخعً دسدوسي، و  .20

 (.01في الجضاةش. )

اث. )مدمذ الىاـش خمُذاجى، و  .21 ٘ش (. ازش ظُاظاث 2016ِبذ الٝادس ؼٍى

ُاظُت  اث الجضاةشي دساظت جدلُلُت ٜو ظّش الفٗش ِلى محزان اإلاذِ٘ى

 (.16) مجلت الباخث(. 1989-2014)

ِمان: الذاس  جدلُل الاٜخفاد الذولي .(. 2013مّشوٗ هىؼُاس. ) .22

 الجامُّت لليؽش.

(. دوس الذولت في مىاحهت عجض محزان 2019 ،ظِعاوي. )حاهٙيمُذون  .23

اث في ٌل هذسة اإلاىاسد اإلاالُت: الجضاةش خال٥ الٙترة  . 2016-1990اإلاذِ٘ى

ت والاٜخفادًت اإلاّاـشة  (.01) 02،  مجلت الذساظاث الخجاٍس
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اٗ العُّذي. )حىان .24 اث الجضاةشي 2020 ،ـو (. ٜشاءة في محزان اإلاذِ٘ى

حامّت  ،داء الاٜخفادياإلاجلت الذولُت لؤل . 2005/2018خال٥ الٙترة 

شة بىمشداط  (.05) امدمذ بٜى

ا٥. ) .25 (. دساظت جٝلباث أظّاس الفٗش في اإلاذي 2010/2011ًمُىت دٜس

الٝفحر اخخباس ٘شلُت الخّذًل الضاةذ في دو٥ اإلإشب الّشبي، مز٠شة 

 بلٝاًذ بي ب٢شأّلىم الاٜخفادًت، جلمعان: حامّت ماحعخحر. ١لُت ال

 جلمعان.

26. www.albankadawli.org.data 

27.    Rapport annuel 2017.  www.bank-of-algeria.dz  
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  ر الصزفاسعأمشكلت عدم استلزار و الدًنار الذهبي 

 دراست وصفيت جحليليت

                              )باخثت( هجاح مُضويص. (                 -أ–)أؾخاط مدايغ  الُاهغ كاهتص. 

                            1حامٗت باجىت                                   1حامٗت باجىت      

     batna.dz-tahar.gana@univ                   ritale.rama@gmail.com  

  :اإلالخص

البدث ئلى الجىاب ٖلى الؿإاٌ آلاحي: ما هى صوع الخٗامل بالضًىاع الظهبي  يهضف هظا

 في ٖالج مكيلت ٖضم اؾخلغاع أؾٗاع الهغف؟

خماص  ، خُث جم الخىنل وكض جم الٖا ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي إلاىاؾبخه للمىيٕى

ي ٖالج مكيلت ئلى زُىعة الخٗامل بالٗمالث الىعكُت وأن الضًىاع الظهبي ًلٗب صوعا أؾاؾُا ف

ٖضم اؾخلغاع أؾٗاع الهغف بىاء ٖلى َبُٗت طاجُت فُه، وبالخالي ًمىً ئخالٌ الٗملت الظهبُت 

 مدل الٗملت الىعكُت.

 ، ٖضم الاؾخلغاع.: الضًىاع الظهبي، ؾٗغ الهغفالكلماث اإلافتاحيت

Golden Dinar and the Problem of the Instability of Exchange Rates - 

an Analytical Descriptive Study 

Abstract: 

This research aims to answer the following question: What is the role of dealing 

in the gold dinar in treating the problem of exchange rate instability? 

The research relied on the descriptive analytical method for its relevance to the 

subject, where the danger of dealing with paper currencies has been reached and 

that the golden dinar plays a key role in treating the problem of exchange rate 

instability based on a subjective nature in it, and thus the gold currency can be 

replaced by paper currency. 

Key words: Golden Dinar, Exchange Rate, Instability. 

mailto:tahar.gana@univ-batna.dz
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  ملدمت: 

اثال قً أن  مً اإلاىايُ٘  اؾخلغاع أؾٗاع الهغف وجىاػن ميزان اإلاضفٖى

، زانت في حاهب الخباصٌ الخجاعي، لظلً لم ٌغفل  الهامت في اكخهاصًاث الضٌو

ٖلماء الاكخهاص الخُغق ئلى هظا اإلاىيٕى وئُٖاةه خله مً الضعاؾت والبدث 

ىضح طلً ججلً الجىاهب اإلاضعوؾت و  حؿاهم في بُان ه الىعكتواإلاٗالجت. وهظ

الظي جم ئصعان  الضًىاع الظهبيت زانت ما حٗلم بمؿألالاهخمام الاكخهاصي 

الضٌو  بٌٗكاصة الاكخهاص و هسبت مً ٖلماء مً َغف الىكذ الغاهً  أهمُخه في

واإلاإؾؿاث الخابٗت له،  خاليلخُىعة الىٓام اإلاالي الٗالمي الهٓغا ؤلاؾالمُت 

وئصعاههم أًًا لخُىعة الىٓام الىلضي الٗالمي اللاةم ٖلى الىلىص الىعكُت؛ 

دغن ألاؾاؽ للغبا، واؾخسضامها هأصاة للهغ واؾخٗباص الضٌو الىامُت. باٖخباعها اإلا

ومً هىا جخجلى ئقيالُت البدث في الؿإاٌ آلاحي: ما هى صوع الخٗامل بالضًىاع 

 الظهبي في ٖالج مكيلت ٖضم اؾخلغاع أؾٗاع الهغف؟

ُت:وج ت أؾئلت فٖغ  ىضعج جدذ هظا الؿإاٌ مجمٖى

 ؾخلغاع سأؾٗاع الهغف؟هُف ًمىً للضًىاع الظهبي جدلُم الا 

ت أًً جىمً زُىعة الخٗامل بالٗمالث الىعكُت في مجاٌ الخباص الث الخجاٍع

 الضازلُت والخاعحُت؟

هل ًمىً ئخالٌ الٗملت الظهبُت مدل الٗملت الىعكُت في ْل ؾُُغة 

لت؟  هظه ألازيرة ٖلى حٗامالث ألافغاص والكٗىب والخيىماث لفتراث ٍَى

 ُت ًمىً اكتراح الفغيُاث آلاجُت:قيالئلت ؤلا وهمداولت لإلحابت ٖلى أؾ

الضًىاع الظهبي صوعا أؾاؾُا في ٖالج مكيلت ٖضم اؾخلغاع أؾٗاع  ًإصي -

 الهغف وما ًىجغ ٖنها مً ؾلبُاث.

ًمىً للضًىاع الظهبي جدلُم الاؾخلغاع سأؾٗاع الهغف بىاء ٖلى َبُٗت  -

 له.طاجُت فُه، زانت زباث كُمخه وصًمىمخه واللبٌى الٗالمي 

زُىعة الخٗامل بالٗمالث الىعكُت في حؿببه في خضور الخطخم  -

اث. ً اإلاضفٖى  وخهٌى ازخالالث في مىاٍػ



 قانة ،  ميدني
 أسعار استقرار عدم ومشكمة الذهبي الدينار

 تحميمية وصفية دراسة ـــ الصرف
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

88 

 

ًمىً ئخالٌ الٗملت الظهبُت مدل الٗملت الىعكُت ٖىض جىفغ ؤلاعاصة  -

 والىُت وئصعان مساَغ الخٗامل بالٗملت الىعكُت.

 منهجيت البحث:

اإلاىهج الىنفي لخىيُذ  لخل ؤلاقيالُت وازخباع الفغيُاث جم اٖخماص

الهىعة خٌى مفاهُم ؾٗغ الهغف والٗملت الىعكُت وزُغها والضًىاع الظهبي 

وخلُلخه، ئيافت ئلى اإلاىهج الخدلُلي للٗالكاث اإلاىحىصة بين جلً الٓىاهغ 

ومداولت اؾخيخاج الخلٌى الظي ًلضمها الخٗامل بالضًىاع الظهبي لالزخالالث 

اث إلاسخلف والخظبظباث في أؾٗاع الهغف وج ً اإلاضفٖى فاصي آزاعها ٖلى مىاٍػ

.  الضٌو

 :مفهىم سعز الصزف وأنىاعه وعملياجه.1

 مفاهيم أساسيت لسعز الصزف.1.1

كبل أن هسىى في اكخهاصًاث نغف الىلىص والٗمالث، ًجضع بىا أن هبين 

حٗاٍعف وماهُاث أؾٗاع الهغف، وأهىاٖها، وهُفُت جدضًض هظه ألاؾٗاع في ْل 

ألاهٓمت الىلضًت اإلاسخلفت. والضعاؾت سأي مىيٕى جخُلب ابخضاًء الخٗغى 

لى ئصزاٌ للمفاهُم والخٗاٍعف والخضوص الخانت به، ختى ال ًجىذ الباخث ئ

 صعاؾاث زاعحت ًٖ هُاق اإلاىيٕى اإلاضعوؽ، فخسخلِ ٖلُه الؿبل. 

 ماهيت سعز الصزف.1.1.1

 
َ

بابه َيَغَب، وفي  –بفخذ الهاص والغاء  –الهغف لغت مهضٌع، فٗله َنَغف

؛ الغاػي، ص.ث، نفدت 15، نفدت 1999)الباػ،  لغت الٗغب له ٖضة مٗاٍن منها:

بي، 4/636، نفدت 1989؛ الؼخُلي، 317  (10/264، نفدت 1952؛ اللَغ

الهغف عصُّ الص يء مً خالت ئلى خالت، ًلاٌ: نغفخه فاههغف، والهغف: الخىبت، 

اصة، ومىه ُؾّمُذ الٗباصة  أحي بمٗنى الٍؼ لبل مىه نغف وال ٖضٌ، ٍو ًُ ًلاٌ: ال 

أحي بمٗنى البُان وؤلاًًاح، ئال أن الهغف ًىثر اؾخٗماله في  الىافلت نغفا، ٍو

لهض به ؤلاهفاق؛ هلىلىا: نغ  ُلُم باإلاٗنى باب البُ٘ وٍُ فُذ اإلااٌ ئطا أهفلخه، وٍُ

 ألازو ٖلى بُ٘ الظهب والفًت؛ ًلاٌ: نغفذ الضعاهم بالضهاهير. 
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وول هظه اإلاٗاوي مغاصة في الهغف؛ سأن الهغف مخًمً خلُلت البُ٘، إلاا 

ل للؿلٗت مً ًض البات٘ ئلى ًض اإلاكتري، والثمً مً ًض  في الب٘ مً جبضًل وجدٍى

اصة، سأن الٗاكضًً ال ًُلبان بهظا الٗلض اإلاكتري ئلى ًض البات٘ ، وهظا الخاٌ في الٍؼ

اصة الخانلت في الثمً ملابل الجىصة أو الهُاغت في اإلاثمً،  –غالبا  – ئال الٍؼ

فان الىلىص ال ًدهل الاهخفإ بأُٖانها هما ًيخف٘ بغيرها مً اإلاُٗىماث 

اإلاىاف٘ وحلبها واإلالبىؾاث، فهي ال جلهض لظاتها وئهما سأنها وؾُلت لخدهُل 

اصة الخانلت في الهغف واإلالهىصة مىه، إلاا خهل  بىاؾُتها، ولىال هظه الٍؼ

 الاهخفإ به.

هما أن الهغف فُه مٗنى الضف٘، لىحىب صف٘ ما في ًض ول مً اإلاخباٌٗين 

ا،  ًُّ ؿمى مً ٌٗمل في الهغف نّغافا ونيرف ئلى ناخبه في مجلـ الٗلض، َو

ؿمى وحمٗه نُاعف ونُاعفت ونُاٍعف،  ٌُ واإلاهغف ميان الهغف، ولظلً 

ا
ً
ًُ مهغف  .(17-16، الهفداث 1999)الباػ،  البى

فاتهم له، فؿٗغ  ٗبر الاكخهاصًىن ًٖ الهغف بؿٗغ الهغف في حٍٗغ وَُ

ىُت بالٗملت ألاحىبُت في  الهغف ٖىضهم هى بمثابت وؿبت مباصلت الٗملت الَى

، وؾٗغ نغف ٖملت ما؛ هى ؾٗغ (57، نفدت 1998)بىقاش ي،  ؾىق الىلض

ه مً وخضاث ٖملت أزغي  )ؾُض،  مباصلتها بىخضاث ٖملت أزغي، أو ما حؿاٍو

فًل هثير مً الاكخهاصًين الىٓغ ئلى ؾٗغ الهغف (8، نفدت 1984 ، ٍو

ىُت، ولِـ بالهُغت التي  حّٗبر ًٖ حٗاصٌ الٗملت ألاحىبُت باليؿبت للٗملت الَى

ىُت باليؿبت للٗمالث ألاحىبُت؛ ئط جبٗا للهُغت ألاولى ًخم  حٗاصٌ الٗملت الَى

الىٓغ ئلى الٗملت ألاحىبُت هما لى واهذ ؾلٗت مً الؿل٘ التي ًخم جباصلها م٘ 

 .(31، نفدت 1987)ٖبض الُٗٓم،  الضٌو التي أنضعث هظه الٗمالث

م بين اإلافهىمين آلاجُين سأؾٗاع الهغف: )ُٖىن،  هما أهه ال بض مً الخفٍغ

 (7، نفدت 2000

جخدضص اججاهاث جللباث هظا الؿٗغ مً زالٌ الغكم  سعز الصزف ؤلاسمي: -

اللُاس ي لؿٗغ الهغف ؤلاؾمي )مإقغ ؾٗغ الهغف ؤلاؾمي(، وهظا اإلاإقغ ًلىم 
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بضوع اإلالُاؽ الظي ٌٗىـ مخىؾِ خهُلت الخللباث في كُم الٗمالث ألازغي 

 باليؿبت لٗملت مُٗىت.

ا مً زالٌ جخدضص اججاهاث جللباث هظا الؿٗغ أًً سعز الصزف الحليلي: -

الغكم اللُاس ي لؿٗغ الهغف الخلُلي )مإقغ ؾٗغ الهغف الخلُلي(، الظي 

ا، ًجم٘ بين ول مً جللباث ؾٗغ الهغف  ًمىً اٖخباعه مإقغ مغجح ججاٍع

 ؤلاؾمي وجفايل مٗضالث الخطخم.

وإلاٗغفت آزاع ؾُاؾت ؾٗغ الهغف؛ فان مً اإلاهم الخمُيز بين الخغيراث في 

خغيراث التي جُغأ ٖلى أؾٗاع الهغف الخلُلُت؛ أؾٗاع الهغف ؤلاؾمُت وال

فالخغير في ؾٗغ الهغف ؤلاؾمي بين بلضًً هى الخغير في ؾٗغ الهغف الخلُلي 

الىاكعي الظي ٌؿىص في الؿىق، والخغير في ؾٗغ الهغف الخلُلي ٌؿاوي الخغير 

في ؾٗغ الهغف ؤلاؾمي مٗضٌ للفغوكاث في مٗضٌ الخطخم في هال البلضًً. 

فان اللُمت الخلُلُت للٗملت هي التي جإزغ ٖلى جىافؿُت مىخىحاث وبالُب٘، 

 .(130، نفدت 1996)الىلاف،  البلض، وبالخالي ٖلى ناصعاجه واؾخيراصاجه

 :أنىاع الصزف. 1.1.1

 هىان ٖضة أهىإ مً الهغف ًخم الخٗامل بها في أؾىاق الهغف أهمها:

 (311-310، الهفداث 1981)كٍغهت و مضخذ، 

والهغف الُضوي الظي ًخم بملخًاه  الصزف اليدوي والصزف اإلاسحىب: -أ

ض مباصلتها  ٍغ الدؿلُم بالُض، ومثاٌ طلً أن ًأحي الؿاةذ ومٗه هلىص أحىبُت ٍو

 أو همبُالت أو  بىلىص مدلُت إلهفاكها، أما الهغف اإلاسخىب فهى أن ًضف٘
ً
قُيا

 ٌُٗي خم السخب ٖلى عنُض الضولت في البىىن ألاحىبُت.
ً
 ئطهُا

ً
 ؾىضا

وجخسظ نىعة بُ٘ وقغاء الٗمالث وألاوعاق  الصزف العاجل والصزف آلاجل: -ب

اإلاالُت ألاحىبُت ملابل الدؿلُم في الخاٌ وحؿمى ٖملُاث الهغف الٗاحلت، أما 

ٖملُاث الهغف آلاحلت فهي جبين ٖملُاث البُ٘ والكغاء ملابل الدؿلُم في 

 اإلاؿخلبل، وهي ٖملُت لخثبُذ ؾٗغ الهغف وججىب الخللباث التي جهِبه.
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 سعز الصزفجحدًد . 1.1

الخٗغى لخدضًض أؾٗاع الهغف وهُفُاتها ٌؿخضعي مّىا صعاؾت طلً في 

ئَاع هٓامين ازىين؛ ألاٌو هى هٓام الظهب الظي لم ٌٗض له جُبُم في الىكذ 

الخايغ، والثاوي هى هٓام الٗملت الىعكُت، وليل منهما ميزاجه وزهاةهه التي 

 اهفغص بها ًٖ آلازغ.

 ظل نظام الذهب جحدًد سعز الصزف في. 1.1.1

 مً 
ً
في ْل الىٓام الظهبي واهذ أؾٗاع نغف الٗمالث جخدضص اهُالكا

)ُٖىن، أؾٗاع  الٗالكت بين اإلادخىي الظهبي للٗملت باإلالاعهت م٘ الٗمالث ألازغي 

، أي أن هٓام الظهب هى جىُٓم صولي هلضي (78، نفدت 1992نغف الٗمالث، 

بملخًاه وخضة الىلض م٘ كُمت وػن مٗين مً الظهب، وبىاء ٖلى طلً جغجبِ 

)كٍغهت و مضخذ،  جخدضص أؾٗاع الهغف للٗمالث اإلاسخلفت ميؿىبت ئلى الظهب

 .(311، نفدت 1981

ولم ًىً ًترجب ٖلى ؾٗغ الخٗاصٌ بالظهب ئغفاٌ أزغ كىي الٗغى 

جدضًض ؾٗغ الهغف، ئط وان مً اإلامىً أن ًغجف٘ ؾٗغ  والُلب ٖلى الٗملت في

ترجب ٖلى طلً صزٌى أو زغوج  الٗملت أو ًىسفٌ ًٖ ؾٗغ حٗاصلها بالظهب، ٍو

الضولت، ختى ٌٗىص الخىاػن بين ؾٗغ الهغف الفٗلي وؾٗغ  –مً وئلى  –الظهب 

الخٗاصٌ بالظهب ... وفي ْل هظا الىٓام احؿم ؾٗغ الهغف إلاسخلف الٗمالث 

، نفدت 1987)ٖبض الُٗٓم،  مً الاؾخلغاع لم ٌكهضه الٗالم بٗض طلًبىٕى 

. وهظا الثباث اليؿبي في أؾٗاع الهغف وان ًدلم بضوعه صعحت هبيرة مً (11

 الاؾخلغاع في اإلاٗامالث الىلضًت الضولُت.

ن ألغُذ وختى الثالزُيُاث مً هظا اللغ  1914لىً زالٌ الفترة مىظ 

يي الظي بلي كابال  كابلُت ئبضاٌ مٗٓم الٗمالث بالظهب )ما ٖضا الضوالع ألامٍغ

خُث  1971لإلبضاٌ بالظهب زاعحُا للجهاث الغؾمُت فلِ، وطلً ختى ٖام 

ألغُذ هظه اللابلُت أًًا(، وبٗض اهلُإ الٗالكت بين الىلىص الىعكُت والظهب 

جدضًض ؾٗغ نغفها بالٗمالث ألازغي، لم ٌٗض للمدخىي الظهبي للٗملت أي صوع في 
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خُث أنبذ ؾٗغ نغف الٗملت ًخدضص اهُالكا مً ْغوف الٗغى والُلب 

)ُٖىن، أؾٗاع نغف الٗمالث،  ٖليها، واللظان بضوعهما ًخأزغان بٗىامل هثيرة

 .(78، نفدت 1992

غح٘ فكل هٓام الظهب ئلى أن أؾٗاع نغف بٌٗ الٗم الث واهذ ٍو

( في خين وان البٌٗ آلازغ ملّىم بأكل مً ؤلاؾترلُنيملّىمت بأهثر مً خلُلتها )

خلُلخه )الفغهً(، هما أن قغوٍ هجاح الىٓام الظهبي أنبدذ غير مخىفغة، ئط 

أن الضٌو اإلاسخلفت لم جدب٘ كىاٖض الظهب بضكت، والاؾخلغاع الؿُاس ي لم ًىً 

الاكخهاصًت لم جخمخ٘ باإلاغوهت التي هي قٍغ مخىفغا، باإليافت ئلى أن ألاهٓمت 

ؼ و مهُفى عقضي، ص.ث،  أؾاس ي لىجاح أي هٓام طهبي )مدمض ٖبض الٍٗؼ

 .(415نفدت 

 جحدًد سعز الصزف في ظل نظام العملت الىركيت. 1.1.1

ًخدضص ؾٗغ الهغف َبلا لىٓام الٗملت الىعكُت َبلا لخفاٖل ٖغى 

ىُت والُلب ٖليها ، والكيل (312، نفدت 1981)كٍغهت و مضخذ،  الٗملت الَى

آلاحي ًىضح لىا هُفُت جدضًض ؾٗغ نغف الٗملت بخأزير ٖاملي الٗغى والُلب. 

وكض جم عؾم زُي الٗغى والُلب ٖلى قيل زٍُى مؿخلُمت اهُالكا مً 

مت للٗغى والُلب ملابل ؾٗغ الهغف؛ أي أن الخغير افتراى جىافغ اإلاغوهت الخا

)ُٖىن، أؾٗاع  في ؾٗغ الهغف ؾُإصي ئلى حغير في الٗغى والُلب وبالٗىـ

 .(79، نفدت 1992نغف الٗمالث، 
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يان مً الضًىاع الجؼاةغي  ًمثل اإلاىدنى)ٍ ٍ( الىمُت التي ًُلبها ألامٍغ

يي، ولىبضأ زالٌ مضة مُٗىت  اث ؾٗغ نغفه بالضوالع ألامٍغ ٖىض مسخلف مؿخٍى

 هاهير بالىلُت )و( ٖلى اإلادىع الغأس ي، ٖىض هظه الىلُت الىمُت اإلاُلىبت مً الض

وحٗني اعجفإ  هاهير أي اإلاٗغويت مً الضوالعاث هي )وَؽ( وهي همُت كلُلت مً الض

يان أن ًضفٗىا ملابل  يي، سأن ٖلى ألامٍغ ؾٗغ نغف الضًىاع باليؿبت للضوالع ألامٍغ

 الىمُت )صو( مً الضوالعاث. هاهير الخهٌى ٖلى الىمُت )وَؽ( مً الض

يان أن ًضفٗىا  أما الىلُت )م( ٖلى اإلادىع الغأس ي فخٗني أن ٖلى ألامٍغ

، وحٗني هاهيرلىمُت )م ًهـ( مً الضالىمُت )ص م( مً الضوالعاث للخهٌى ٖلى ا

يي أنبدذ  هظه الىلُت أن كُمت الضًىاع الجؼاةغي الضولُت باليؿبت للضوالع ألامٍغ

 مىسفًت وؿبُا.

ىن مً الضًىاع زالٌ  أما اإلاىدنى )ٕ ٕ( فُٗني الىمُت التي ٌٗغيها الجؼاةٍغ

يي، ف اث الهغف اإلاسخلفت باليؿبت للضوالع ألامٍغ ٗىض مضة مدضصة ٖىض مؿخٍى

الىلُت )م( هجض أن الىمُت )ص م( مً الضوالعاث جلابلها الىمُت اإلاٗغويت 
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يي  )م َهـ( ومٗنى هظا أن ؾٗغ نغف الضًىاع الجؼاةغي باليؿبت للضوالع ألامٍغ

ىن همُت أكل مً ال ت، ولىً ٖىض  ضهاهير مىسفٌ، ولظلً ٌٗغى الجؼاةٍغ الجؼاةٍغ

ىن ملابلها الىمُت  الىلُت )و( هجض أن الىمُت )و ص( مً الضوالعاث ٌٗغى الجؼاةٍغ

 .هاهير)و ًؽ( مً الض

وهىظا جخللب الىمُت اإلاٗغويت واإلاُلىبت ئلى أن حؿخلغ ٖىض مؿخىي 

جىاػوي، خُث جدؿاوي الىمُاث اإلاٗغويت واإلاُلىبت ٖىض جالقي مىدنى الٗغى 

 .(313ت ، نفد1981)كٍغهت و مضخذ،  والُلب في الىلُت )ن(

 :أعضاء سىق الصزف. 3.1

ججغي ٖملُاث جبضًل ٖمالث الضٌو بًٗها ببٌٗ في ؾىق الهغف أًً 

ًلخلي الٗغى والُلب ٖلى هاجه الٗمالث فُخدضص بملخض ى طلً ؾٗغ ول ٖملت 

 بٗملت أزغي ٖىض جالقي الٗغى والُلب ٖليهما.

بكغاء وئطا أعصها أن هجض جمّىج ؾٗغ الضًىاع؛ ًجب أن هغف٘ الٗغى 

ض مً الُلب ٖلى الضًىاع الجؼاةغي مً بُ٘ الضوالع  الضوالع إلاىٗه مً الهٗىص أو هٍؼ

ه أهثر. وهظا الخضزل ًيىن ٖلى ٖاجم ًٖى في ؾىق الهغف  للخهضي لهبَى

)فًُلت،  ًدىػ ٖلى اخخُاَي مً الضًىاع الجؼاةغي ومً الٗمالث ألاحىبُت ألازغي 

 .(126فدت ، ن2000

وؾىق الهغف جؼزغ بٗضص هبير مً اإلاخٗاملين بهفت مباقغة أو غير 

ت والكغواث  ت والبىىن اإلاغهٍؼ مباقغة، وفي َلُٗت هإالء اإلاخٗاملين البىىن الخجاٍع

ً، وليل واخض مً هإالء صوافٗه للٗمل في  ماٌ واإلاؿدثمٍغ الىبري وعحاٌ ألٖا

 .(51، نفدت 1984)ؾُض،  ؾىق الهغف

 :البنىك التجاريت .1.3.1

بلى للبىً  وهي البىىن التي ججم٘ أوامغ الؼباةً لكغاء أو لبُ٘ الٗمالث، ٍو

 الازخُاع الىاؾ٘ بكأن الىكذ واإلايان، ؾىكا مدلُا أو زاعحُا.

مىً للخباصٌ أن ًيىن بين ٖملُخين، أو اإلاغوع بٗملُت وؾُُت لالؾخفاصة  ٍو

لجأ ئلى  ُُ مً الفغق في الؿٗغ، أو سأحل الؿهىلت ٖىضما ًلل جضاٌو الٗملخين، ف
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ٖملت صولُت مثل الضوالع، وهظا ما ًجٗل ؾىق الهغف مخضازال م٘ ألاؾىاق 

ى والُلب في ؾىق الٗاإلاُت للهغف، ولهظا جخىكف أؾٗاع الٗمالث ٖلى الٗغ 

 .(126، نفدت 2000)فًُلت،  الهغف الٗالمي ولِـ في البالص فلِ

 :البنىك اإلازكشيت .1.3.1

ت في أؾىاق الهغف ًٖ صواف٘  جسخلف صواف٘ اقتران البىىن اإلاغهٍؼ

ماٌ ت وئن واهذ جخفم مٗها في أنها جخىلى اللُام باسٖأ اإلاهغفُت  البىىن الخجاٍع

الٗاصًت لخؿاب خيىماتها وما جخُلبه مً قغاء وبُ٘ مسخلف الٗمالث الضولُت، 

ولىنها مً حاهب آزغ مؿإولت ًٖ جىفُظ الؿُاؾاث الىلضًت اإلاغؾىمت والخفاّ 

ني. وهثيرا ما  ؿم م٘ خاحت الاكخهاص الَى
ّ
ٖلى الٗغى الىلضي في مؿخىي ًد

ا الىلضًت، واإلاٗغوف أن ؾىق ًخٗاعى ما ًجغي في أؾىاق الهغف م٘ ؾُاؾاته

ني وعؤوؽ  الهغف حٗخبر أخض ألابىاب الغةِؿُت لضزٌى وزغوج عأؽ اإلااٌ الَى

لت اإلاضي كض حٗمل ٖلى الازالٌ  ألامىاٌ ألاحىبُت، وػٍاصة جضفم عؤوؽ ألامىاٌ ٍَى

بالخىاػن بين الٗغى الىلضي واإلاخاح مً الؿل٘ والخضماث؛ فخإصي ئلى يغٍى 

خالت زغوج عؤوؽ ألامىاٌ اإلادلُت ؾُٗا وعاء فغم  جطخمُت، وبالٗىـ في

الاؾدثماع ألافًل في الخاعج ئلى الخأزير في حجم الؿُىلت اإلادلُت وؤلايغاع 

باالكخهاص اإلادلي، وفي ولخا الخالخين ًسً٘ ؾٗغ نغف الٗملت اإلادلُت لًغٍى 

اصة الُل ب هبيرة حٗمل ٖلى زفًه في خالت زغوج عأؽ اإلااٌ أو عفٗه في خالت ٍػ

ٖليها لضزٌى عأؽ اإلااٌ، وجىٗىـ آزاع جلً الخللباث ٖلى أؾٗاع الؿل٘ اإلادلُت، 

 .(53، نفدت 1984)ؾُض،  وكض جًغ بالىي٘ الخىافس ي للهاصعاث

 :السماسزة .3.3.1

ا، ولىً ٌؿّهل ٖملُت جيامل ألاوامغ )فًُلت،  وجضزلهم لِـ ئحباٍع

لت (127، نفدت 2000 ً بٍُغ ؛ خُث ًخم مً زاللهم ئًهاٌ الباتٗين باإلاكتًر

هفإة، وأغلب الؿماؾغة لضيهم ئمياهُاث مخلضمت ووؾاةل اجهاٌ مباقغة 

بالٗضًض مً البىىن، وجلجأ البىىن ئلى زضماتهم في ألاوكاث التي ال ًغغبىن فيها 

زانت في الخاالث التي جيىن فيها ألاؾىاق مًُغبت أو الالتزام بخلضًم ٖغوى 
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يىن الؿماؾغة صاةما في مىي٘ أفًل؛ سأن ول اإلاخٗاملين  ٗت الخغهت، ٍو ؾَغ

فًىن ئليهم بمغةُاتهم خٌى ألاؾٗاع، وبٌٗ الؿماؾغة ًمخض وكاَهم ئلى أهثر  ًُ

مً ؾىق، ولضيهم زٍُى اجهاٌ مباقغة حٗمل بمجغص اللمـ، أو ًخم الخفاهم 

 هم وبين ػباةنهم مً زالٌ:بُن

 ،(open boxes)الهىاصًم اإلافخىخت 

 ،(loudspeaker telephone)أو اإلاخيلم الهاجف 

وفي بُىث الؿمؿغة الىبيرة جىحض ٖضة أكؿام مخسههت ول منها ٌٗمل 

في مجاٌ زام بالؿىق. والؿماؾغة ًىلؿمىن ئلى فئخين؛ ألاولى فئت هباع 

اإلاؿخىي الضولي )لىضن( وجىحض لهم فغوٕ في بٌٗ الؿماؾغة الظًً ٌٗملىن ٖلى 

اإلاغاهؼ الىلضًت ألازغي، والفئت الثاهُت أكل مً هاخُت ؤلامياهُاث، وغالبا ما 

ًخسههىن في أهىإ مُٗىت مً الٗمالث، هما ًىحض ؾماؾغة ًخسههىن في 

 جلضًم زضماتهم للمإؾؿاث اإلادلُت صون غيرها.

خلاض ى الؿماؾغة ٖمىالث ٖلى زضماته م، فالٗمىلت الٗاصًت ٖلى ٖملُت ٍو

 جبلغ هدى 3بُ٘ أو قغاء 
ً
ضف٘ 100ملُىن صوالع مً ؾىق الهغف مثال

ُ
صوالع ج

مىانفت بين البات٘ واإلاكتري، وكض جبضو كلُلت، لىً الىاك٘ أن ٖضص الٗملُاث مً 

ض ٖلى ألف ٖملُت في الُىم الىاخض ٖىض الؿماؾغة الىباع،  هظا الىٕى كض جٍؼ

ملىن لخؿابهم أبضا، فهم مجغص وؾُاء، ولهم جلالُض مهىُت والؿماؾغة ال ٌٗ

ت الخامت وال ًجىػ ئفكاء أؾماء  ًدغنىن ٖلى الالتزام بها، فهم مُالبىن بالؿٍغ

ملضمي ٖغوى البُ٘ والكغاء لألَغاف اإلاخٗاملت ئال بٗض الاجفاق ٖلى ألاؾٗاع 

ٗؼي ئلى الؿماؾغة أنهم هم الظًً ًه ىٗىن ؾُىلت إلجمام ئحغاءاث الخٗامل، َو

 ً ىها، والؿُىلت حٗني وحىص ٖضص هبير مً اإلاكتًر ٗملىن ٖلى جدٍغ الؿىق َو

 .(55-54، الهفداث 1984)ؾُض،  والباتٗين

 :العملياث في سىق الصزف.1.1

ججغي ٖملُاث نغف الٗمالث في ؾىق الهغف بىاء ٖلى خغهت الٗغى 

لخين ٖاحلت فىعٍت، أو آحلت مترازُت.والُلب ٖلى هظه   الٗمالث، وطلً بٍُغ
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 :عملياث الدفع الفىري.1.1.1

أو ما ٌؿمى بالهغف هلضا؛ ئط ٌٗمل ٖاصة ؾىق الهغف ول ًىم ٖمل مً 

م الهاجف، باإليافت ئلى حلؿت  الخاؾٗت نباخا ئلى الخامؿت مؿاء، ًٖ ٍَغ

فغوؿا(، في هظه  ؾا )مثا14:00ٌؾا و13:30حؿٗير ًىمُت في البىعنت بين 

الجلؿت جضعؽ ويُٗت الٗغى والُلب ليل ٖملت، فُدضص ؾٗغ الخىاػن، ومىه 

ؾٗغ الكغاء والبُ٘ الظي جُبله البىىن ٖلى ػباةنها، والفغق بين ؾٗغ الكغاء 

، 2000)فًُلت،  والبُ٘ ًمثل هامل عبذ البىً، وهظا ما ٌؿمى بخلىُت الخثبُذ

 .(127 نفدت

وحٗخبر ٖملُت الهغف هلضا؛ ئطا وان حؿلُم واؾخالم الٗمالث ًخّمان  

لخٓت ئبغام ٖلض الهغف، مُبلين ؾٗغ الهغف الؿاةض لخٓت ئبغام الٗلض 

ؾاٖت مً لخٓت 48أًًا، وفي الخلُلت فان فترة الهغف هلضا جمخض ئلى غاًت 

الهغف"  ئبغام الٗلض، ٖلى ٖىـ ما جىحي به سأٌو وهلت ٖباعة "لخٓت ئبغام ٖلض

الىاعصة في هظا الخٍٗغف. وججضع ؤلاقاعة هىا ئلى أن ؾٗغ الهغف ًخغير باؾخمغاع 

لىم وهالء الهغف باٖالم  زالٌ الُىم جبٗا لٗغى الٗمالث والُلب ٖليها. ٍو

ػباةنهم بهظه ألاؾٗاع والؿهغ ٖلى جىفُظ أوامغهم فُما ًخٗلم باحغاء ٖملُاث 

 .(97، نفدت 2003)الُاهغ،  الهغف

هما حٗخبر ٖملُاث البُ٘ والكغاء الخايغة هي ألاهثر أهمُت في ؾىق 

الم سأن جدغواث  الهغف، وجدٓى أؾٗاعها بالجاهب ألاهبر مً اهخمام وؾاةل ؤلٖا

ألاؾٗاع فيها صاةمت مخهلت، هظا باإليافت ئلى أهمُتها اليؿبُت الىبيرة في ئحمالي 

 .(24، نفدت 1984)ؾُض،  الخٗامل

وأؾٗاع الٗملُاث الخايغة حٗخبر هي ألاؾٗاع ألاؾاؾُت أو اللاٖضًت التي 

غ مخباصٌ 
ّ
جدؿب ٖلى أؾاؾها أؾٗاع اإلاٗامالث آلاحلت، وئن وان هىان جأزير وجأز

 .(26، نفدت 1984)ؾُض،  بين ألاؾٗاع في الؿىكين الخايغة وآلاحلت
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 :العملياث باألجل.1.1.1

وجسو هظه الٗملُت الخجاعة الخاعحُت؛ وهي قغاء أو بُ٘ ٖمالث نٗبت 

ملؼمت بالدؿلُم والضف٘ اإلاإحل، فمثال ًمىً للمؿخىعص أن ٌكتري بٗض أحل 

ع أن ًبُ٘ بٗض  اجه، هما ًمىً للمهِضّ ت لدؿضًض مكتًر الٗمالث الهٗبت الًغوٍع

ً ألاحاهبأحل  ، 2000)فًُلت،  الٗمالث الهٗبت التي هى صاةً بها للمكتًر

. وحٗخبر ٖملُت الهغف سأحل، ئطا وان حؿلُم واؾخالم الٗمالث (128نفدت 

دؿب بىاء  ًُ ش ئبغام الٗلض، مُبلين ؾٗغا للهغف  ًخّمان بٗض فترة مُٗىت مً جاٍع

الؿاةض لخٓت ئبغام الٗلض، وهيىن بهضص ٖملُت الهغف سأحل ٖلى ؾٗغ الهغف 

ش ئبغام الٗلض.48ئطا وان جىفُظ الٗملُت ًخم بٗض   ؾاٖت مً جاٍع

ملُت الهغف هلضا  ومً هىا هالخٔ أن الفغق بين ٖملُت الهغف سأحل ٖو

ش الدؿلُم والاؾخالم، خُث ًيىن مخأزغا باليؿبت للهغف سأحل،  ًخمثل في جاٍع

يىن في أكل ؾاٖت باليؿبت للهغف هلضا. وحؿخٗمل ٖملُت الهغف  48مً  ٍو

سأحل مً َغف الكغواث الٗاملت في الخجاعة الخاعحُت؛ لخفاصي ألازُاع الىاحمت 

ًٖ الخللباث اإلادخملت وغير اإلاخىكٗت في أؾٗاع نغف الٗمالث، خُث أن ؾٗغ 

ام الهغف اإلاُّبم ٖىض الدؿلُم والاؾخالم هى ؾٗغ الهغف الؿاةض لخٓت ئبغ 

ش  ٖلض الهغف، ومهما وان ؾٗغ الهغف الؿاةض لخٓت جىفُظ الٗلض )جاٍع

الاؾخدلاق(. وباإليافت ئلى وىن أن ٖملُت الهغف سأحل حؿخٗمل مً َغف 

الكغواث التي حٗمل في الخجاعة الضولُت هاخضي الُغق التي حؿخٗملها لخفاصي 

ل أًًا مً َغف ألازُاع اإلادخملت الىاحمت ًٖ حغير أؾٗاع الهغف، فانها حؿخٗم

اإلاًاعبين خُىما ًخىكٗىن مؿخلبال اعجفإ ؾٗغ الٗملت التي ٌكترونها. وبُبُٗت 

)الُاهغ،  الخاٌ فانهم ؾىف ًخىّبضون زؿاةغ ئطا لم جىً جىكٗاتهم هظه ناةبت

 .(106-105، الهفداث 2003

ش الاؾخدلاق في الٗلىص آلا  لت التي جخدضص بها وجدضص جىاٍع حلت بىفـ الٍُغ

في الٗملُاث الخايغة؛ أي جدؿب ًىمي ٖمل زالف ًىم الخٗاكض زم جًاف ئليها 

 قهىع الٗلض )قهىع واملت(.
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ل إلاضة قهغ؛ ًيىن الاؾخدلاق )باليؿبت 13فاطا جم الخٗاكض في  أفٍغ

ش 15للٗملُاث الخايغة( ًىم  ًاف ئلُه قهغ، وبظلً ًخدضص جاٍع ًُ ل زم  أفٍغ

ش الاؾخدلاق 15خدلاق الٗلض في اؾ ً ًهبذ جاٍع ماي، وئطا وان الٗلض إلاضة قهٍغ

أهخىبغ 15قهىع ًهبذ الاؾخدلاق ًىم 6حىان، وئطا وان الٗلض إلاضة 15ًىم 

 وهىظا.

ولىً ئطا أّصي طلً ئلى وكٕى ًىم الاؾخدلاق في الُىم ألاٌو مً قهغ 

ّٗضٌ ئلى آزغ ًىم في الكهغ الؿاب ٌُ ش  م، أي ئطا ُوِحض أن حضًض، فان الخاٍع

ش ٌّٗضٌ بدُث ًهبذ الاؾخدلاق  اؾخدلاق ٖلض هى أٌو أوث مثال، فان الخاٍع

غوف 31ًىم  م ألاؾىاق، ْو
ُ
ٓ

ُ
لُت، وطلً سأغغاى جخٗلم باحغاءاث وه حٍى

ؿدبٗض أًام الُٗالث التي جل٘ 
ُ
اث ٖىض نهاًاث الكهىع، وبىفـ الىُفُت ح الدؿٍى

ش الٗلض، وجيى  ت في أٌو ًىم ٖمل جالي. والٗملُاث في بضاًت أو نهاًت جاٍع ن الدؿٍى

آلاحلت هامت حضا في الخُاة الٗملُت للخجاعة الٗاإلاُت بهفت زانت، والاؾدثماع في 

أنٌى مالُت ملّىمت بٗمالث أحىبُت؛ سأهه بىاؾُتها ًمىً ئحغاء الخغُُت أو 

ٗاع الخأمين يض مساَغ حغير كُم ألانٌى اإلاؿدثمغة أو الالتزاماث، بؿبب حغير أؾ

 .(27-26، الهفداث 1984)ؾُض،  نغف الٗمالث اإلالّىمت بها

 السياساث النلدًت وأسعار الصزف.1

 سعز الصزف هدف خاص للسياست النلدًت.1.1

ئهه إلاً الًغوعي أن جخضزل الؿلُاث الىلضًت في ؾىق الهغف 

الخىاػن الىلضي، وطلً بانضاع كغاعاث لخىُٓمها وؤلاقغاف ٖليها خفاْا ٖلى 

جخٗلم بٗملُاث الؿىق، أو بالخضزل اإلاباقغ في ٖملُتي الٗغى والُلب صازل 

 الؿىق.

ٗخبر  ٌُ فالىلض هى عمؼ ؾُاصة ألامت وكىة اكخهاصها، وول جسفٌُ في كُمخه 

ٌّ ويٗف وانهؼامُت، سأحل طلً واهذ ؾُاؾت الهغف  في هٓغ الكٗب ٖالمت ط

ؾتراجُجُاث الاكخهاصًت للضولت، سأنها حؿعى ئلى جدضًض مؿخىي مً بين أهم الا 
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ــــحُض للىلض ٖىض مٗاصلخه بغيره، وهظا اإلاؿخىي ًترجب مً حغاء هلُخين:  ــ  ـ

 وألاهضاف اإلاغاص جدلُلها. ـــــــالاخخُاَي مً الهغف 

 الاحتياطي من الصزف. 1.1.1

مالث، وكضعة ٖىضما ًيىن في خىػة البالص كضع مهم مً اخخُاَاث الٗ

هبيرة ٖلى الاؾخضاهت في ألاؾىاق الضولُت؛ ًمىً لها أن جضاف٘ ًٖ حٗاصٌ ٖمالتها 

بخسهُو حؼء مً هظه الاخخُاَاث أو مً اللغوى لهظا الغغى؛ أي إلاىاحهت 

اث الخاعحُت.  ٖضم الخىاػن في اإلاضفٖى

اث ألامىع، سأن الخفاّ ٖلى مؿخىي حٗاصٌ  لىً ًبلى هظا الخهىع إلاجٍغ

ملاعهت بالٗمالث ألازغي في ؾىق الهغف ًغجىؼ ٖلى كىة ؤلاهخاج في البالص؛ الىلض 

أي مؿخىي ألاؾٗاع الضازلُت. هىظا ًجب أن ًيىن حٗاصٌ الىلض ًمثل اإلاؿخىي 

 اإلاخىؾِ لألؾٗاع اللاصع ٖلى مىافؿت أؾٗاع الؿل٘ اإلامازلت في البلضان ألاحىبُت.

غاث جُىع ألاؾٗاع، اإلاكيلت ئطن هي أن حٗغف الؿلُاث الىلضًت مإق

ل الهٗىبت في ألامغ، ئط أن اإلاإؾؿاث 
ّ
ولىً لِـ ول ألاؾٗاع. وهظا ما ٌكي

ؤلاخهاةُت ختى ًىمىا هظا ال ًمىنها جلضًم هظا في الىكذ الًغوعي وبالضكت 

 .(156-155، الهفداث 2000)فًُلت،  الالػمت

 جحليلهاألاهداف اإلازاد . 1.1.1

جىلؿم أهضاف الؿلُاث الىلضًت في اؾتراجُجُتها الىلضًت ئلى أهضاف 

، الهفداث 2000)فًُلت،  كهيرة اإلاضي وأهضاف مخىؾُت اإلاضي، وهي واآلحي

156-157): 

ًىحض ئحمإ ٖلى أن الهضف الغةِس ي للؿلُاث  على اإلادي اإلاتىسط:

اث الخاعحُت ًبلى بؿُُا ووخُضا؛ هى جدلُم  الىلضًت في مجاٌ اإلاضفٖى

اث )أي جىاػن اإلايزان الخجاعي والخغواث  والخفاّ ٖلى جىاػن ميزان اإلاضفٖى

الٗاصًت والهُيلت لغأؽ اإلااٌ(، وحٗاصٌ الٗملت ًجب أن ًيىن بلضع ًدلم هظا 

  ًلخم بالبالص زؿاعة أو صزٌى غير مبّرع الخخُاَاث الهغف.الخىاػن ختى ال 
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ُاهُا؛ هي الخهٌى ٖلى جىاػن  ئال أهه زمذ خلُلت لىخٓذ في بٍغ

ل ٖىض ؾٗغ نغف مٗين صون أن ًغافم  اث الخاعحُت ٖلى اإلاضي الٍُى اإلاضفٖى

 هظا خالت اكخهاصًت صازلُت َمَغيُت.

ت  على اإلادي اللصير: ٖلى الؿلُاث الىلضًت الازخُاع بين ٖملت كٍى

اث الخاعحُت ًمىً جدلُله ختى ٖىض ؾٗغ  ملت يُٗفت، سأن جىاػن اإلاضفٖى ٖو

نغف مغجف٘ ًٖ كضعه الخلُلي، وهظا ٌٗني أن أؾٗاع الؿل٘ اإلاباٖت في الخاعج 

 هي وؿبُا مغجفٗت حضا، وهظا عاح٘ ئلى ئخضي ألاؾباب الثالر:

 كخهاصي الخاعجي.اليكاٍ الا اهىماف -أ

 حجم الىاعصاث. اهسفاى -ب

ٗت بأؾٗاع الفاةضة اإلاغجفٗت انُىاُٖا. -ج  صزٌى عؤوؽ ألامىاٌ الخاعحُت مشجَّ

اث الخاعحُت ال ًمىً أن ًغافله الاؾخلغاع، سأن  ئال أن الخىاػن في اإلاضفٖى

الضازلي الظي ٌغظي اعجفإ ؾٗغ الهغف هى ٖامل الاؾخلغاع  الاهىماف

، الاؾتهالنلؿُاس ي، مما ًإصي ئلى حغُير الؿُاؾت مً أحل حشجُ٘ الاحخماعي وا

اث أو جلىين صزٌى عؤوؽ  ض الىاعصاث مدؿببت في ازخالٌ ميزان اإلاضفٖى فتًز

ألامىاٌ ألاحىبُت، وهظا ًإصي بضوعه ئلى ازخالٌ ؾىق الهغف. وعغم هظا ال 

هلض كىي" ًمىً الجؼم باللٌى أن لِـ للخيىماث ئمياهُت الازخُاع بين ؾُاؾت "

 أو "هلض يُٗف"، ولىا في طلً ججغبت أإلااهُا في الؿبُٗىاث.

غ اعجفإ ؾٗغ الهغف وؿبُا ًٖ كضعه الخلُلي ٌؿاٖض ٖلى  ئن جلٍغ

ت الخطخم، فهى ًجٗل الىاعصاث كلُلت الثمً )م٘ ؾُاؾت هلضًت  الخللُل مً ؾٖغ

 ً ً البالص مً جيٍى
ّ
ل الاؾدثماع، فٓهى  اصزاعاثناعمت(، مما ًمى ع لخمٍى

ل الىؾُلت الىخُضة للخفاّ ٖلى مياهت 
ّ
ت وحضًضة ًمث مإؾؿاث بمىخىحاث كٍى

البالص في مُضان الخىافـ الضولي. فضزٌى البالص في ألاؾىاق الضولُت بؿل٘ حضًضة 

اث في اإلاضي اللهير، والىمى الاكخهاصي ٖلى  جمىً مً ئٖاصة جىاػن اإلاضفٖى

ل.  اإلاضي الٍُى
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م بكيل أٖمى، سأن الازخُاع وٗىص فىلٌى أن الخجغبت هظه ال ً مىً أن حٗمَّ

خباع ٖضة ٖىامل منها:  بين الىلض اللىي والىلض الًُٗف ًجب أن ًأزظ بٗين الٖا

ىُت. -          اإلاؿخىي الخىافس ي للهىاٖت الَى

اث الخاعحُت. -          ويُٗت اإلاضفٖى

 مً الهغف. الاخخُاَي -        

 لُاث الىلضًت لؿىق الهغف.ئمياهُت الدؿُير الُىمي للؿ -        

 جدخل البنك اإلازكشي في سىق الصزف. 1.1

بالغغم مً خلُلت مهمت ٌؿخىحب أن هخُغق ئليها؛ وهي أن الخجغبت 

ت لفتراث ؾابلت أزبدذ ئيافت للمىُم الاكخهاصي اإلاُّبم، بأن الخضزل  الخٍُى

الٗملت في ؾىق نغف الٗمالث ... أي بمٗنى آزغ؛ الخضزل في الخأزير ٖلى ؾىق 

بضون حغّير في الؿُاؾت الىلضًت اإلادلُت، ال ًمىً أن ًخىك٘ له اؾخمغاع الخأزير ٖلى 

مىً للبىً اإلاغهؼي (135، نفدت 1996)الىلاف،  مٗضالث نغف الٗمالث . ٍو

-158، الهفداث 2000)فًُلت،  أن ًخضزل في ؾىق الهغف بىاؾُت هلُخين

159): 

 ألاولى: جحزيك أسعار الفائدة

ٖلما أن ؾٗغ الفاةضة هى الضاف٘ ليل خغواث عؤوؽ ألامىاٌ؛ فؿٗغ فاةضة 

ىُت، وأًًا ٖلى صزٌى عؤوؽ ألامىاٌ،  مغجف٘ ٌشج٘ ٖلى الاخخفاّ بالٗملت الَى

ُل في خاالث والٗىـ صخُذ. مً خضوص هظه الؿُاؾت أن جأزير ؾٗغ الفاةضة ًب

 اإلاًاعبت الىاحمت ًٖ جىكٗاث حغيراث أؾٗاع الهغف.

ل ٖضم حغُير أؾٗاع الفاةضة في  ًّ ولإلقاعة فان الؿلُاث الىلضًت كض جف

الؿىق الىلضي لٗضم بث الازخالٌ في الخىاػهاث الىلضًت الضازلُت، ومً هىا 

 وسجل جًاعب ألاهضاف الضازلُت والخاعحُت للؿُاؾت الىلضًت.

يبغي ا ه هىا؛ ٖلى أن الفاةضة أو الغبا واهذ مدغمت ٖىض حمُ٘ ٍو لخىٍى

ت، وهثير مً الفالؾفت اللضماء، غير أن الغأؾمالُت اؾخُاٖذ  الضًاهاث الؿماٍو
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)أؾامت و  أن جفغى ٖلى الىىِؿت أن جخلبل الغبا أو حؿىذ ٖىه ٖلى ألاكل

 .وما بٗضها( 45، نفدت 1986؛ أهىع، 531، نفدت 1998مجضي، 

ً في أهمُت ؾٗغ 
ّ
وهىان مً الاكخهاصًين الغأؾمالُين أهفؿهم مً قى

الفاةضة، هدُجت إلاا جم اللُام به مً أبدار خىلها؛ أونلذ ئلى أن الٗىاًت التي 

 .(270، نفدت 1965)حماٌ الضًً،  لها لم جىً في مدلهاأُٖاها الاكخهاصًىن 

 الثانيت: استخدام الاحتياطي من الصزف

ؾىاء لخجىب جسفٌُ في كُمت الٗملت أو اعجفإ في كُمتها؛ فِكتري البىً 

اإلاغهؼي أو ًبُ٘ ٖملخه في الؿىق ملابل ٖمالث أحىبُت مّٗضال بظلً جىاػن 

 الؿىق.

 سياست التعىيم وأسباب عدم الاستلزار. 3.1

ٌٗخبر ؾٗغ الهغف ألاصاة الغةِؿُت طاث الخأزير اإلاباقغ ٖلى الٗالكت بين 

ألاؾٗاع اإلادلُت وألاؾٗاع الخاعحُت، وهثيرا ما ًيىن ألاصاة ألاهثر فٗالُت ٖىضما 

مباقغ، ًلخض ي ألامغ حشجُ٘ الهاصعاث والخّض مً الىاعصاث في آن واخض، وبكيل 

ت الخاعحُت. ومً زالٌ  وصون ئزلاٌ مفٍغ ٖلى الىٓام ؤلاصاعي للٗالكاث الخجاٍع

هظا اإلابدث هداٌو أن هخٗغف ٖلى أؾباب ٖضم الاؾخلغاع في أؾٗاع الهغف، 

 وجيالُف طلً.

( 1973-1971وكض َغأث مىظ بضاًت ألاػمت الىلضًت الٗاإلاُت زالٌ الفترة )

الٗمالث اإلاّٗىمت؛ فىثيرا ما ججاوػث هظه جدغواث واؾٗت ٖلى أؾٗاع نغف 

% زالٌ فترة ؾيخين أو زالر ؾىىاث، وهى حغير أهبر هثيرا مً حغير  30الخدغواث 

ىُت اليؿبُت، ومً قأن هظا ألامغ بُبُٗت الخاٌ أن ًثير  اث ألاؾٗاع الَى مؿخٍى

ىُت وصولُت ٖلى خّض ؾىاء  الللم في ألاوؾاٍ الىلضًت، سأن له آزاعا ؾلبُت َو

 .(115، نفدت 2000)مدمىص، 

بلذ 
ُ
ومً اإلاٗلىم أهه بٗض ٖلض مً الؼمً، وعّبما أكل مً طلً، خُث َ

أؾٗاع الهغف اإلاّٗىمت؛ فان الاعجفإ الخاص في كُمت الضوالع زالٌ فترة الثماهِىاث 

ؾّبب ججّضص الاهخمام في ئمياهُت ؤلاصاعة الضولُت سأؾٗاع الهغف، وختى الٗىصة ئلى 
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. فما هي ئطن أؾباب ٖضم (135، نفدت 1996)الىلاف،  أؾٗاع الهغف الثابخت

 الاؾخلغاع في أؾٗاع الهغف التي جدؿبب في هظه الؿلبُاث؟

٘ ٖلى مؿخىي ٖغى أو َلب : السبب ألاول 
َّ
هى أن أي جىجغ غير مخىك

الىلىص ًيخج ٖىه جأزير مباقغ ٖلى ؾٗغ الهغف ًيىن في البضاًت بحجم أهبر مما 

ىُت اليؿبُت، أي  هى الػم اث ألاؾٗاع الَى في النهاًت إلاىاػهت الخأزير ٖلى مؿخٍى

ًمىً اللٌى بأن لؿٗغ الهغف كابلُت مؼعجت لخجاوػ الخض. فاطا افتريىا مثال 

خضور جسفٌُ غير مخىك٘ في همى الىلىص في بلض ما، فان ألاويإ ال بّض وأن جمغ 

ت مً فترة أولُت جّٓل فيها ألاؾٗاع جغجف٘ )عغم اه سفاى همى الىلىص( بىفـ الؿٖغ

الؿابلت، بؿبب أوحه الجمىص اإلاخأّنلت في أؾىاق الؿل٘ والٗمل، وم٘ اهسفاى 

وؿبت الىلىص اإلاخىافغة ئلى مؿخىي الضزل ؤلاؾمي ًغجف٘ ؾٗغ الفاةضة الخلُلي، 

ىضةظ ًغجف٘ ؾٗغ الهغف إلاىاػهت الفاعق الضولي الجضًض في أؾٗاع الفاةضة  ٖو

عجفإ هىا هثيرا ما ًخجاوػ مؿخىي الفاعق اإلالخّى هدُجت الخلُلُت، لىً الا 

، 2000)مدمىص،  الخىكٗاث اإلاًاعبُت للفترة التي كض ٌؿخمغ فيها هظا الفاعق 

 .(116نفدت 

هى أن الايُغاباث اإلافاحئت التي جإزغ ٖلى ميزان الخؿاب : السبب الثاني

ي ئلى جأزير أولي ٖلى ؾٗغ الهغف ًخجاوػ اإلاؿخىي الًغوعي، الجاعي غالبا ما جإص

ومثل طلً أن حغُيرا ؾلبُا في قغوٍ الخجاعة ًىٗىـ ال مدالت ٖلى وي٘ 

الخؿاب الجاعي، ومً زّم جبخضب فترة مً الخىُُف جيخلل أزىاءها الثروة الخانت 

ًا لهإالء ٖلى  مً اإلالُمين بالبلض اإلاٗني ئلى غير اإلالُمين. مساَغ ؾٗغ وحٍٗى

الهغف الىاججت ًٖ خُاػتهم لٗملت يُٗفت؛ ًىضف٘ ؾٗغ الهغف ئلى الاهسفاى 

ل  ئلى مؿخىي أصوى مً مؿخىي الخىاػن الظي ًخىك٘ أن ٌؿىص في ألامض الٍُى

 .(116، نفدت 2000)مدمىص، 

)ٖلى  هى ازخالف الخيبإاث خٌى مؿخلبل غير مإهض: السبب الثالث

ل(؛ فمٗلىماث اإلاكاعهين في أؾىاق الهغف مدضوصة للغاًت ًٖ  اإلاضي الٍُى

الخُىعاث اإلاؿخلبلُت للٓغوف الاكخهاصًت اليامىت، وهثيرا ما ٌٗاص الىٓغ في 
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ت سأؾٗاع الفاةضة والخؿاب  الخيبإاث بؿٗغ الهغف ٖلى أؾاؽ الخُىعاث الجاٍع

ل.الجاعي وغيرها، مما ًإصي ئلى ٖضم زباث جىاػن ؾ  ٗغ الهغف في ألاحل الٍُى

وباإليافت ئلى طلً هجض أن الؿلُاث الىلضًت للبلض اإلاٗني كض جيىن لها، 

في بٌٗ ألاخُان، مؿإولُت مباقغة في ايُغاباث ؾٗغ الهغف؛ سأنها جترن 

جُا، ئلى خض ًضف٘ ؾٗغ الهغف  الٓغوف والخىكٗاث الاكخهاصًت جخضهىع جضٍع

 ئلى مماعؾت ؾُاؾت الخلُُض الىلضي الهاعمبُٗضا بدُث جًُغ فجأة أن جخدٌى 

 .(117، نفدت 2000)مدمىص، 

 جكاليف عدم الاستلزار. 1.1

ًىجم ًٖ ٖضم اؾخلغاع أؾٗاع الهغف جيالُف جخٗضي الخضوص الىَىُت 

 :وما بٗضها( 113، نفدت 2000)مدمىص،  للبلض اإلاٗني، منها

ًإصي حغير ؾٗغ الهغف ئلى جدّىٌ في اإلاىاعص اإلاخدغهت له جيالُف باهٓت؛  أوال:

فىٓغا للجمىص الىاك٘ في أؾىاق الؿل٘ والٗمل، فان هظه الخدىالث غالبا ما 

مل وعأؽ اإلااٌ، هما كض جإصي ئلى زؿاعة جإصي ئلى بُالت اهخلالُت ليٍلّ مً الٗ

صاةمت في اإلاىاعص؛ جخمثل في الخسلو مً بٌٗ اإلاٗضاث الغأؾمالُت، أو ئخالت 

الٗماٌ ٖلى الخلاٖض اإلابىغ، وكض ًخفاكم الخطخم خين حؿعى الهىاٖاث التي 

 بضأث في الخىؾ٘ للخهٌى ٖلى اإلاىاعص الالػمت.

ً جللباث أؾٗاع الهغف ئلى جىخل في ًإصي الخدٌى في اإلاىاعص الىاجج ٖ ثانيا:

جاع، ليىنها ألاهثر جأزغا 
ّ
الُاكاث ؤلاهخاحُت بُٗضا ًٖ كُاٖاث الؿل٘ اللابلت لإلج

بخلً الخللباث، وكض جيىن هخاةج طلً ُبِء همى الخجاعة الخاعحُت، ويٗف اإلاىار 

 الخىافس ي، وجللُل خىافؼ الىمى وؤلاهخاج بكيل ًهٗب كُاؾه.

ً ئلى ًإصي اػصًاثالثا:  ص الكً في أويإ وجُىعاث ؾٗغ الهغف لضي اإلاؿدثمٍغ

لى الهُٗض الٗالمي فان  دّىلت فُما بين البلضان، ٖو
ُ
اهسفاى ملضاع اإلاّضزغاث اإلا

دِضر ججّؼؤا سأؾىاق عأؽ اإلااٌ الضولُت،  ًُ اػصًاص الكيىن في أؾٗاع الهغف 

ؿخغل جماما اإلايزة اإلالاعهت ليل مً هظه ألاؾىاق مً 
ُ
خُث أهىإ بدُث ال ح

 اإلاٗامالث، وآحاٌ الاؾخدلاق اإلاسخلفت.



 قانة ،  ميدني
 أسعار استقرار عدم ومشكمة الذهبي الدينار

 تحميمية وصفية دراسة ـــ الصرف
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

106 

 

ل ٖاةلا للؿلُاث لخدلُم ْغوف  رابعا:
ّ
كي ٌُ ئن ٖضم اؾخلغاع أؾٗاع الهغف 

 ًمىً 
ً
ىُت مؿخلغة؛ فااليُغاب في ئخضي الٗمالث الغةِؿُت مثال اكخهاصًت َو

أن ًضف٘ ؾٗغها ئلى ججاوػ الخض، هما ؾبم قغخه آهفا، هدُجت آزاعه ٖلى أؾٗاع 

ٗني ججاوػ الخض هظا أن ؾٗغ الهغف حغير ال فاةضة الخلُلُت واإلايزان الجاعي. َو

بملضاع ًفىق اإلاؿخىي الًغوعي إلاىاػهت الفىاعق الضولُت في ألاؾٗاع، وهى ألامغ 

ً هالهما  ا، في مأػق، وبين زُاٍع ىت ججاٍع الظي ًً٘ الؿلُاث، في البلضان الكٍغ

ف: 
ّ
غ نغفها وما ًيخج ٖىه مً آزاع ٖلى جيالُفها ئما أن جلبل الخغّيراث في ؾٗ -ُميِل

 أو أن حغير ؾُاؾتها الىلضًت إلاىاحهت ألامغ اإلاؿخَجّض. -وأؾٗاعها الضازلُت  

ما هى الٗالج ئطن؟ وهُف هخمىً مً الخّض مً جيالُف ٖضم الاؾخلغاع 

 سأؾٗاع نغف الٗمالث؟

 الكٍغ ألاؾاس ي للىنٌى ئلى اؾخلغاع أهبر لؿٗغ الهغف هى أن جدب٘

ىُت ؾُاؾاث اكخهاصًت مخىاػهت، وأهثر حلبا للثلت، إلاٗالجت  الؿلُاث الَى

مكاولها الخطخمُت. مثل ما كامذ به بٌٗ الضٌو مً جسفٌُ اللُمت 

الخاعحُت لٗمالتها، وكام بًٗها آلازغ بازًإ ٖملُاث الهغف الخاعجي 

غف بماٌ مىاػهت الهغف ُٖ ؼ و  للغكابت، هما أوكأ بًٗها ما  )مدمض ٖبض الٍٗؼ

. ولٗل أفًل م طلً وله هم اٖخماص الٗملت (448مهُفى عقضي، ص.ث، نفدت 

 الظهبُت بضًال للٗملت الىعكُت، وهى ما ًلترح ٖلى حؿمُخه بالضًىاع الظهبي.

  الدًنار الذهبي كمزساة استلزار في النظام النلدي الدولي:. 2.1

مغة أزغي ئلى الظهب مً زالٌ الضًىاع الظهبي  ال قً أن ٖىصة الٗالم

ؾُإزغ ٖلى الىٓامين )الىلضي واإلاالي( الٗاإلاُين؛ ولٗل أهم آلازاع التي ؾُترهها 

 :(2015)لخلى،  الضًىاع الظهبي ئلى الىٓام الىلضي الضولي الجضًض ما ًلي

ًدلم جىخُض الٗمالث مً زالٌ الضًىاع الظهبي ئخضي  :استثماري  أوالـــــــ بدًل

٘ الظي ًخم في اإلادافٔ  ٘؛ مثل الخىَى ت التي جدلم مؼاًا الخىَى البضاةل الاؾدثماٍع

ـــ وبما أن الىاؽ ٖلى ازخالف أٖغاكهم وجباًً ٖلاةضهم جلبل ٖلى  ــ اإلاالُت، ــ

لى خيز الىحىص والخضاٌو الاخخفاّ بالظهب وامخالهه ـــــــ فان صزٌى الضًىاع الظهبي ئ
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 ، ت مثلما ًدضر في الٗضًض مً الضٌو ًجٗل الجمهىع ًلبل ٖلُه هأصاة اؾدثماٍع

٘ الاؾدثماعاث، وجللُل اإلاساَغ. هما ال ًغجبِ الظهب باإلاساَغ  وطلً بغغى جىَى

 الؿُاصًت سأي صولت مهما وان وػنها وكىتها الاكخهاصًت.

ؿاٖض هٓام الضًىاع الظهبي ٖلى جسفٌُ ٌجخفيض جكاليف اإلاعامالث: ثانياـــــــ 

جيالُف اإلاٗامالث في خاٌ اإلاخاحغة بالضًىاع الظهبي الالىترووي )له وحىص خلُلي، 

خم جضاوله الىتروهُا(؛ ئط أهه ال ًخُلب ؾىي ئحغاء حسجُالث مداؾبُت فلِ،  ٍو

هما ًمىً اللُام باإلاٗامالث اإلاسخلفت باؾخسضام وؾاةل الىتروهُت بأكل 

 .الخيالُف

ت الضولُت جسخفي  ًًاف ئلى طلً أهه ٖلى مؿخىي اإلاٗامالث الخجاٍع

الخيالُف الخانت بمٗامالث الهغف؛ والفغق بين أؾٗاع الكغاء وأؾٗاع البُ٘ في 

أؾىاق الهغف، وبٗباعة أزغي: ًمىً أن ًجلب الضًىاع الظهبي اؾخلغاعا في 

ػصهاع والاهخٗاف ئط ًمثل جللب أؾٗاع الهغف التهضًض الغةِـ لال  أؾٗاع الهغف،

 الاكخهاصي الٗالمي.

ئن الضًىاع الظهبي أو الظهب بهفت ٖامت ًدىػ  عملت عاإلايت مستلزة:ثالثاـــــــ 

دمل  زهاةو الىلض الجُض ولها، فهى مُلىب ومغغىب فُه مً الجمُ٘، ٍو

خميز أًًا بالخجاوـ، والاؾخلغاع، والضًمىمت، واللابلُت  كُمخه في طاجه، ٍو

ه الخلف والخضمير، وبالخالي للخلؿُم، وال  اصة الىمُت بؿهىلت، هما ال ٌٗتًر ًمىً ٍػ

ًمىىه أن ًلٗب صوع الىلض الضولي الجُض، وهى ما ًفخلضه الىٓام الىلضي واإلاالي 

الٗالمي اللاةم ٖلى أؾٗاع الهغف الٗاةمت، هما ًمىً للٗملت اإلاؿخلغة أن جغف٘ 

ا ت، هما حؿاٖض ٖلى ٍػ  صة مٗضالث الاصزاع بهفت ٖامت.مً حجم اإلاباصالث الخجاٍع

ملت صولُت  ت ٖو ومً الٗىامل التي ؾخجٗل الضًىاع الظهبي أصاة حؿٍى

جىدؿب زلت اإلاخٗاملين، وحؿاٖض ٖلى ئعؾاء الاؾخلغاع ٖلى نُٗض الىٓام الىلضي 

 الضولي ما ًلي:
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  ئن ألازغ الؿلبي الظي ًترهه اؾخسضام ألاوعاق الىلضًت، والتي ال حؿدىض في

ت الخلُلت ئ لى ش يء ًدفٔ كُمتها، وهى ما ًجٗلها غير مالةمت هأصاة لدؿٍى

 اإلاباصالث الضولُت، وهى ما ًجٗل اؾخسضامها مغفىيا.

  ْهىع ٖضة مباصعاث وفي بلضان ٖضًضة جُالب باٖاصة الظهب اإلاىحىص في

ىُت. هما ججضع  الخاعج، وئحغاء مغاحٗت مىخٓمت الخخُاَاث الظهب الَى

ؾباب التي جضف٘ الضٌو اإلاسخلفت للُلب ٖلى ؤلاقاعة ئلى أن مً بين ألا 

الظهب واؾترحاٖه هى ئصعاههم إلاا ٌؿمى بالخالٖب بأؾٗاع الظهب ًٖ 

م ما ٌؿمى بؿُاؾت ئًجاع الظهب أو ئٖاعجه، بدُث أن ؾٗغ الظهب ال  ٍَغ

ًخدضص بلىي الٗغى والُلب؛ ئهما ًخم جىحُه هظه ألاؾٗاع وي جأزظ 

يي، مما ًضف٘ اججاها هدى الاهسفاى لإلبلاء ٖ لى الثلت في الضوالع ألامٍغ

ىُت حكً خغبا يض الظهب.  باللٌى أن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

وبالخالي فان ئصزاٌ الضًىاع الظهبي ئلى الضوعة الاكخهاصًت ؾِؿاهم في 

جللُو آلازاع الؿلبُت لها؛ خُث جخم ول اإلاٗامالث في ْل اللُإ الخلُلي 

الىلض الىعقي اللاةم ٖلى ؾٗغ الفاةضة وبُاكاث  بأمىاٌ فٗلُت، ٖلى زالف هٓام

الاجمان؛ أي: أن الضًىاع الظهبي ؾُٗمل ٖلى ئًجاص الخىاغم بين اللُاٖين الىلضي 

والخلُلي، والخسلو مً ْاهغة الهغم اإلاللىب الظي ٌٗخبر أخض مؿبباث ألاػماث 

 اإلاالُت.

ثمً ٖاإلاُا بما أن ا الدًنار الذهبي وسيط جبادل بامتياس: رابعاـــــــ لظهب ٌؿٗغ ٍو

مً الىاؽ ٖلى ازخالف لغاتهم ومٗخلضاتهم، طلً ؾُمىً الضًىاع الظهبي مً 

 لٗب صوع الىلض الٗالمي بامخُاػ.

الخسفٌُ الخىافس ي للٗمالث الٗاإلاُت، أو ما ٌٗغف آلان بدغب الٗمالث، 

ضة وهظا ما ًضف٘ ئلى اوٗضام الثلت بين الضٌو الىبري ٖلى غغاع الىالًاث اإلاخد

ب أمغا  والهين، مما ؾُجٗل اخخماٌ الاؾخٗاهت بٗملت مغحُٗت في اإلاؿخلبل اللٍغ

 ممىىا حضا، وهى ما ًًاٖف مً خّٓى هجاح الضًىاع الظهبي.
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هما ٌؿاهم الضًىاع الظهبي في الخللُل مً ٖملُاث اإلاًاعبت واإلاغاجخت 

للضًىاع الظهبي التي جلخم زؿاةغ هبيرة باإلاخٗاملين في الخجاعة الخاعحُت؛ ئط ًمىً 

لىي  أن ًلىم بضوع الٗملت اإلاكترهت؛ مما ٌؿمذ بخفاصي مساَغ الهغف، ٍو

غس ي الاؾخلغاع في الاكخهاص الٗالمي؛ وبالخالي الاؾخغىاء ًٖ الضزٌى في ٖلىص  ٍو

حغُُت مؿخلبلُت )مؿخلبلُاث، زُاعاث الهغف، ٖلىص اإلاباصالث(؛ وطلً 

 الؾخلغاع كُمت الٗملت الظهبُت.

 الخاجمت: 

 في نهاًت هظه الضعاؾت جم الخىنل ئلى الىخاةج آلاجُت:

الضًىاع الظهبي صوعا أؾاؾُا في ٖالج مكيلت ٖضم اؾخلغاع أؾٗاع  ًإصيأوال: 

ا مميزا؛ مما الهغف وما ًىجغ ٖنها مً ؾلبُاث وطلً ليىهه  بضًال اؾدثماٍع

٘ الاؾدثماعاث وجللُل اإلاساَغ، وجسفٌُ جيالُف اإلاٗامالث ، ٌؿاهم في جىَى

 .والخض مً اهدكاع ٖملُاث اإلاًاعبت اإلاضمغة، والخدىم في أؾىاق الهغف

زاهُا: ًمىً للضًىاع الظهبي جدلُم الاؾخلغاع سأؾٗاع الهغف بىاء ٖلى َبُٗت 

ؾُيىن ٖملت ٖاإلاُت جخمخ٘ بالثباث، والاؾخلغاع، وجىفير طاجُت فُه، زانت أهه 

 .هٓام هلضي ٖالمي أهثر ٖضال وجىاػها

مكاول ة الخٗامل بالٗمالث الىعكُت ًىمً في حؿببه في خضور زالثا: زُىع 

الاؾخلغاع في اإلاٗامالث والالتزاماث اإلاالُت  ٖضمص، و ى الخطخم، وحغير كُمت الىل

 .الضولُت

عابٗا: ًمىً ئخالٌ الٗملت الظهبُت مدل الٗملت الىعكُت ٖىض جىفغ ؤلاعاصة والىُت 

اهسفاى الُلب ٖلى الضوالع زم  وئصعان مساَغ الخٗامل بالٗملت الىعكُت، ومً

يي، وفً الاعجباٍ به، والخسلو مً هُمىخه ٖلى الىٓام الىلضي الضولي  .ألامٍغ

 وجبٗا لهظه الىخاةج ًمىً اكتراح الخىنُاث آلاجُت:

ٗت ؤلاؾالمُت مً خلٌى هاحٗت في مجاٌ  ـــــــ الالخفاث ئلى ما جؼزغ به الكَغ

م بسؿها، ومى٘ الٗمالث وأؾٗاع نغفها مثل اخترام كُم  ألاقُاء وجدٍغ

م اإلاُففين وغيرها.  الغبا وججٍغ
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ـــ الضٖىة ئلى اجداص ئؾالمي في الؿُاؾت الىلضًت واإلاالُت واٖخماص ٖملت  ـــ ـ

طهبُت مىخضة مثل الضًىاع الظهبي ؤلاؾالمي الظي وان ؾاةضا أًام 

 الخالفت ؤلاؾالمُت.

ألامت في قتى اإلاجاالث  ـــــــ حشجُ٘ البدىر والضعاؾاث التي حٗالج مكاول

وبالخهىم اإلاجاٌ الاكخهاصي، وعبِ الىٓغي منها باإلاجاٌ الخُبُلي 

 لالؾخفاصة مً مسغحاتها.

 كائمت اإلازاجع:

 (. مٗلمت ؤلاؾالم. بيروث: اإلاىخب ؤلاؾالمي.1986الجىضي أهىع. ) -1

الدؿُير اإلاهغفي. الجؼاةغ: (. جلىُاث وؾُاؾاث 2000بسؼاع ٌٗضٌ فًُلت. ) -2

اث الجامُٗت.  صًىان اإلاُبٖى

(. الضًىاع الظهبي مىعور خًاعي ومغؾاة 2015بىزاعي لخلى. )هىفمبر,  -3

-52(، 42اؾخلغاع في الىٓام الىلضي الضولي. مجلت الاكخهاص ؤلاؾالمي الٗاإلاُت)

61. 

الم بىقاش ي. ) -4 مت للُباٖت (. اإلاىير في الاكخهاص. الجؼاةغ: صاع هى 1998بٖى

 واليكغ والخىػَ٘.

الكتها باإلاىاػهت الٗامت 1987خمضي ٖبض الُٗٓم. ) -5 (. ؾُاؾت ؾٗغ الهغف ٖو

ت.  للضولت. اللاهغة: مىخبت النهًت اإلاهٍغ

 (. مضزل للخدلُل الىلضي. الجؼاةغ.2000خمُضاث مدمىص. ) -6

بي. ) -7 إلاجلض ، ا2(. الجام٘ سأخيام اللغآن )ؤلانضاع 1952قمـ الضًً اللَغ

ت.10  (. اللاهغة: صاع الىخب اإلاهٍغ

(. الىلىص والبىىن 1981نبحي جاصعؽ كٍغهت، و مدمض الٗلاص مضخذ. ) -8

 والٗالكاث الاكخهاصًت الضولُت. بيروث: صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ.

(. أخيام نغف الىلىص والٗمالث في الفله 1999ٖباؽ أخمض مدمض الباػ. ) -9

 (. ٖمان: صاع الىفاتـ لليكغ والخىػَ٘.2ُلاجه اإلاٗانغة )ؤلانضاع ؤلاؾالمي وجُب
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ؼ، و قُدت مهُفى عقضي. )ص.ث(. الىلىص  -10 عجمُت مدمض ٖبض الٍٗؼ

 والبىىن والٗالكاث الاكخهاصًت الضولُت. بيروث: الضاع الجامُٗت.

(. أؾىاق وأؾٗاع نغف الىلض ألاحىبي. مهغ: صاع الىخب 1984ِٖس ى ؾُض. ) -11

 اوى للُباٖت.اهتر 

ل الضولي والٗملُاث اإلاهغفُت 1996غاػي ٖبض الغػاق الىلاف. ) -12 (. الخمٍى

 الضولُت. ٖمان: صاع واةل لليكغ.

اث 2003لُغف الُاهغ. ) -13 (. جلىُاث البىىن. الجؼاةغ: صًىان اإلاُبٖى

 الجامُٗت.

ت الٗامت بين الغأؾمالُت 1965مدمض الؿُٗض حماٌ الضًً. ) -14 (. الىٍٓغ

 الاقتراهُت. الفجالت: صاع الجُل للُباٖت.و

(. أؾاؾُاث الاكخهاص 1998مدمض الغىلي أؾامت، و مدمىص قهاب مجضي. ) -15

ت: صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ.  الؿُاس ي. ؤلاؾىىضٍع

مدمض بً أبي بىغ الغاػي. )ص.ث(. مسخاع الصخاح )ؤلانضاع ص.ٍ(. الجؼاةغ:  -16

 اإلاؿخلبل.

(. أؾٗاع نغف الٗمالث. الجؼاةغ: صاع الهضي للُباٖت 1992)مغوان ُٖىن.  -17

 واليكغ والخىػَ٘.

(. الجؼاةغ: صًىان 2(. ألاؾىاق الىلضًت واإلاالُت )اإلاجلض 2000مغوان ُٖىن. ) -18

اث الجامُٗت.  اإلاُبٖى

(. 4، اإلاجلض 3(. الفله ؤلاؾالمي وأصلخه )ؤلانضاع 1989وهبت الؼخُلي. ) -19

 صمكم: صاع الفىغ.
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 أثر جخفيض قيمت العملت على بعض املخغيراث الاقخصادًت

 شزمان هسيم                                            باديع هبيلت 

             خيؼلت             -حامػت غباض لغسوز                          خيؼلت -حامػت غباض لغسوز 

Badis.nabila@gmail.com                   Zermane.karim@gmail.com 

  :امللخص

طػس الصسف السطمي للػملت  جخفيع كيمت الػملت هى ئحساء يظتهدف خفع

اإلادليت ملابل غملت أحىبيت مسحػيت، حظمذ هره الػمليت بخخفيع عجص اإلاىاشهت الػامت 

  زياان الخااز،، وجدفزيااإلاللدولت الىاحمت غً شيادة الىفلاث، هرلً الخد مً العجص في 

 الىػني إلاىاحهت مىافظت اإلاىخااث الخازحيت في الظىق اإلادلي. الاكخصاد

الدزاطت بؼيل غام هى ئبساش دوز وآزاز جخفيع كيمت الػملت غلى  هرهالغسض مً  

غيل، ألاطػاز، خسهيت مامىغت مً اإلاخغزيراث الاكخصاديت والصادزاث، الىازداث، الدخل، الدؼ

وجىصلذ الدزاطت ئلى أن جلىيت جخفيع كيمت الػملت جخؼلب وطؼ طياطت  ٌ.زؤوض ألامىا

 لجهت أههت، ملت ومخياملت مً أحل جدظزين اإلاإػساث الاكخصاديماليت واكخصاديت ممىهجت، وا

 .هىماػيت هاجاه غً الظغىغ الخطخميتافاىة  جددريمىً أن 

. 

جخفيع كيمت الػملت، الصادزاث، الىازداث، الدخل، الدؼغيل،   الكلماث املفخاحيت: 

 .ألاطػاز

Effect of currency devaluation on certain economic variables 

Abstract: 

 Devaluation is a measure aimed at reducing the official exchange rate of 

the local currency against a benchmark foreign currency. This process helps to reduce 

the state budget deficit resulting from increased spending, reduce the trade balance 

deficit and stimulate the national economy to face competition from foreign products 

in the local market. 

 The aim of the study in general is to highlight the role and effects of 

devaluation on a set of economic variables such as exports, imports, income, prices, 

capital mobility, and the study concluded that the currency devaluation technique 

mailto:Badis.nabila@gmail.com
mailto:Badis.nabila@gmail.com
mailto:Zermane.karim@gmail.com
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requires the development of a system, a comprehensive and integrated financial and 

economic policy in order to improve economic indicators, as there could be a 

deflationary gap resulting from inflationary pressures.  

Keywords: Devaluation, Exports, Imports, Income, Employment, Prices. 

 . مقدمت1

 ألامس  .ػاوي الىثزير مً الدٌو الىاميت عجصا مصمىا في مىاشينها الخاازيتح 

الر، يىكػها في مأشق اإلاديىهيت الخازحيت ويظػف مً اللاغدة الادخازيت 

 ٌ وكد  .اإلادليت، ويؼيل بالخالي غلبت هبزيرة أمام مداوالث الخىميت في هره الدو

أداة إلاىاحهت هره هأطػاز صسف وطياطاث جلجأ الػديد منها ئلى جبني أهظمت 

 .الاخخالالث الخاازيت

ماهي : لخاليا الظإاٌ غً ؤلاحابتهداٌو مً خالٌ هره الدزاطت  

 ؟الخأثيراث املحخملت لسياست جخفيض العملت على اقخصاد الدولت

غدة مساث  جخفيع الػملت الىػىيت ظياطتللجأث الجصائس  هميت الدراست:أ

في هره الدزاطت الاكخصاد، والاحخماعي، و حل خلم الخىاشن أوغلى مساخل مً 

 .هره الظياطتزاز آطيخػسف بىىع مً الخفصيل غلى 

غلى جدديد  يسجىص : اغخمدها غلى اإلاىهج الىصفي الخدليلي الر، منهجيت الدراست

 .اإلاؼيلت، حمؼ البياهاث الػلميت اإلاخػللت باإلاىطىع، زم جفظزيرها وجدليلها

 مفهىم جخفيض قيمت العملت وأسبابه.  2

هدف يػخبر الخخفيع ئحساء جخخره الدولت صاخبت العجص في مزياان مدفىغاتها ب

وبالخالي جفاديا اللجىء ئلى طياطاث  ،حشجيؼ صادزاتها والخد مً وازداتها

 اهىماػيت في الداخل وجخفيع مظخىي الػام لألطػاز فيها.

 . مفهىم جخفيض قيمت العملت1.2

يلصد بخخفيع الػملت هى أن جلسز الدولت جخفيع كيمت غملتها بالػمالث 

ألاحىبيت بديث جصبذ حظاو، أكل مً ذ، كبل مً هره الػمالث، أما مصؼلح 

اهخفاض كيمت الػملت فيلصد به اهخفاض كيمت الػملت لبلد ما ئشاء الػمالث 

وهرا  ألاحىبيت في طىق الصسف ألاحىبي، هديات حػازض كىي الػسض والؼلب
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يػني أن الاهخفاض اإلاروىز يدصل في خالت هظام الصسف الػائم، والػىامل 

اإلاإديت ئلى اهخفاض الليمت الخازحيت لػملت البلد هي: )طالمت هااح، 

 (49-50، ص ص 2012/2013

  .شيادة الاطخزيراداث واهخفاض الصادزاث 

  .اهخفاض أطػاز الفائدة الخليليت 

 في الخازج. ازجفاع أطػاز الفائدة الخليليت 

 أسباب الخخفيض. 2. 2

 لخخفيع كيمت الػملت وأخسي زاهىيت وهي: زئيظيت هىان أطباب 

 أوال: ألاسباب الرئيسيت: 

 رادها مً زيالخد مً جصديس زؤوض ألامىاٌ ئلى الخازج وحشجيؼ اطخ

 الخازج. 

  ًشيادة دخل بػع الفئاث اإلاىخات وجخفيع غبئ مديىهيتها وذل

حيت أو لخدهىز أزمانها في مىخىحاتها في ألاطىاق الخاز صسيف لدظهيل ج

 ألاطىاق الػاإلايت. 

 البؼالت في الاكخصاد اللىمي خيث ييخج غً الخخفيع  تمػالجت مؼيل

 حشجيؼ الخىطؼ في الصىاغاث الخصديسيت. 

 ثاهيا: ألاسباب الثاهىيت: 

  ازجباغ هخلت هلديت مػيىت، أ، أن هرا الازجباغ طىف يػسض الػملت

 دليت الهخفاض بماسد خصٌى أ، اهخفاض في الػملت السئيظيت. اإلا

  جيؼيؽ اللؼاغاث الخصديسيت وبليت اللؼاغاث التي حػخمد غليها

وذلً ألن الظلؼ اإلاصدزة أو أ، طلؼ أخسي حػخمد غلى كؼاغاث  ،الدولت

بليت جىميليت أخسي فان جؼىيس اللؼاع الخصديس، يإد، ئلى جؼىيس 

طىاء مً هاخيت اطخغالٌ الؼاكت ؤلاهخاحيت أو  ،اللؼاغاث الظابلت

 اطخخدام اإلاصيد مً اليد الػاملت.
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  . أهميت وأهداف سياسيت جخفيض قيمت العملت3

 . أهميت سياست جخفيض قيمت العملت1.3

مً مىظىز ألاحاهب وبالخالي فان  مخدهيتأطػاز الصادزاث  الخخفيع ياػل 

أما باليظبت للىازداث  .الؼلب ألاحىبي غلى اإلاىخااث اإلادليت يميل ئلى الازجفاع

ترجفؼ كيمتها باليظبت للػملت الىػىيت هرا ما ياػل مً حجم الىازداث يميل ئلى ف

 (. 52، ص 2012/2013الاهخفاض. )طالمت هااح، 

 . أهداف سياست جخفيض قيمت العملت2.3

 مً بزين أهداف طياطت جخفيع كيمت الػملت هرهس: 

  باليظبت للػمالث ألاحىبيت اإلادليت وطؼ خد للخدهىز في كيمت الػملت.  

  .مىاشهت اإلازياان الخااز، الخازجي 

  الخصٌى غلى هلد أحىبي ئطافي يظاغد غلى الىفاء بالتااماث مديىهيت

يللص الىازداث الخازحيت هديات شيادة الصادزاث باإلطافت ئلى أهه 

للصادزاث  تيػني ذلً جلليص حجم الديً الخازجي والخد مىه باليظب

 (.149-148،ص ص 2008،طىش، غسلي هازسوالىاجج اإلادلي)

 . النظرياث املفسرة لسياست جخفيض قيمت العملت. 4

صياغت اإلاإطظاث الىلديت الدوليت التي جدغى بمىحبها الدٌو  جسجىص  

الؼالبت لبرامج الخػديل الهيىلي في اكخصادياتها لخخفيع كيمت الػملت إلخدار 

 الخىاشن في مزياان اإلادفىغاث غلى غدة مسجىصاث واإلاخمثلت في: 

 . هظريت أسلىب املروهاث1.4

بل الػمالث ألاحىبيت في ئخدار يسجىص غلى أهميت حغزير كيمت الػملت اإلادليت ملا

 الخغزير في زصيد مزياان اإلادفىغاث إلظهاز مدي صالخيت اكخصادياث الدٌو الىاميت. 

 يخمزيا هرا ألاطلىب بما يلي: أوال: مميزاث هظريت أسلىب املروهاث:

  أهه يػخمد غلى ػسيلت جدىيل ؤلاهفاق غً ػسيم حغزيراث طػس

 الصسف. 
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  ال يهخم هرا ألاطلىب باميؼ غىاصس مزياان اإلادفىغاث، خيث يسجىص

فلؽ غلى صادزاث ووازداث الظلؼ والخدماث. )غبد اإلاايد كد، 

 .(194-193، ص ص 2011وػمان طػيد،، 

في ويظهس أن أزس أ، جخفيع . J: وهى مىدنى يؼبه ػيله بدسف Jثاهيا: منحنى 

 مسخلخزين مخخابػخزين هما: غلى دصل يكيمت الػملت ط

في هره اإلاسخلت جسجفؼ أطػاز الىازداث اإلادفىغت بالػملت الىػىيت  املرحلت ألاولى:

واإلالىمت بالػملت ألاحىبيت وأطػاز الصادزاث جبلى غزير مخغزيرة بالػملت الىػىيت 

بالػملت ألاحىبيت وجخدهىز مػدالث الخبادٌ الخااز، للدولت التي  وطدىخفع

 valueوهرا ما يدعى بأزس الليمت  .تها ويخىطؼ عجصها الخااز، جخفع كيمت غمل

effect . 

مً خالٌ هره اإلاسخلت يظهس أزس الدجم مؼ كيام الػىاصس  املرحلت الثاهيت:

الاكخصاديت اإلادليت بخخفيع وازداتها ومؼ وىن الصادزاث آلان أزخص بالػملت 

 ألاحىبيت فهي كادزة غلى شيادة خصتها الظىكيت. 

ػملت، يخاه اإلازياان الخااز، هدى غمليت الخخفيع في كيمت الهديات  

الخدهىز إلادة مػيىت في اإلادي اللصزير، زم يخدظً بػدها ليأخر اإلاىدنى ػيل 

 في اإلادي الؼىيل هما يىضخه الؼيل الخالي:J خسف 

 J(: أثر املنحنى 1الشكل رقم )

 
Source : Mucchielle & Mayer, 2006, p 82. 

 .15، ص2003الغصالي، و 
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يخطح مً الؼيل الظابم أن اإلازياان الخااز، للدولت التي جلىم  

بخخفيع غملتها يخدهىز )ييىن طلبي(، ويظخمس هرا الخدهىز في اإلادي اللصزير 

الر، يػلب غمليت جخفيع الػملت، هديات اهخفاض الؼلب غلى الظلؼ ألاحىبيت 

هديات  كل مً الظابم)الىازداث( خيث مً حهت حظخىزد الدولت الظلؼ بىمياث أ

زجفاع أطػازها، ومً حهت أخسي جسجفؼ صادزاتها هديات شيادة الؼلب غليها وىن ا

أطػازها بالػملت ألاحىبيت أصبدذ أكل مً الظابم، وجدزيايا طيميل اإلازياان 

الخااز، هدى الخدظً مظخفيدا مً الخأززيراث الظػسيت للخخفيع، وهرا ما حؼزير 

 (.109، ص 2016/2017يىض خديات، ئليه اإلاسخلت الثاهيت. )بلب

اب ؤلاػازة ئليه أن طياطت جخفيع كيمت الػملت بدد ذاتها حػخبر جما  

 مصدز الازجفاع ألاطػاز اإلادليت مً خالٌ ما يلي: 

  ئذا واهذ وظبت مهمت مً ؤلاهخاج مظخىزدة مً الخازج، وئذا ما واهذ غمليت

غسق وكخا ػىيال وفي غزير ئخالٌ مظخلصماث ؤلاهخاج اإلادليت مدل ألاحىبيت حظخ

 صالح الػمليت ؤلاهخاحيت فان ألاطػاز طترجفؼ مً حاهبزين: 

ازجفاع ألاطػاز ييىن بظبب ازجفاع أطػاز مظخلصماث ؤلاهخاج  :11الجاهب

 اإلاظخىزدة. 

ازجفاع ألاطػاز ييىن بظبب اهخفاض همياتها والىديات النهائيت  :12الجاهب

 طدخمثل في ازجفاع جياليف ؤلاهخاج. 

  ئن الخخفيع في كيمت الػملت اإلادليت طىف ياػل أطػاز اإلاظخىزداث أغلى

مما واهذ غليه، أما ئذا واهذ هره الظلؼ اإلاظخىزدة جمثل طلؼ طسوزيت 

للمىاػً اإلادلي )مثل اإلاىاد الغرائيت( والتي يصػب الاطخغىاء غنها طىف 

اإلاىاػً، يظيف خللت حديدة الزجفاع ألاطػاز ويترجب غليه أغباء حديدة غلى 

مما يدفؼ به للمؼالبت بسفؼ ألاحىز وهىرا طخظهس مىحت جطخميت حديدة 

 داخل الاكخصاد اإلادلي. 

  ئن ازجفاع أطػاز اإلاظخىزداث واهخفاض أطػاز الصادزاث هديات جخفيع

كيمت الػملت طيإد، ئلى ازجفاع الؼلب غلى اإلاىخااث الىػىيت وهرا الازجفاع 

 طييىن غلى حاهبزين هما: 
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 الىازداثالؼلب اإلادلي طيداٌو البدث غً مىاد مدليت بديلت غً  :11الجاهب

 التي ازجفػذ أطػازها. 

الؼلب غلى اإلاىخااث الىػىيت طزيرجفؼ أيظا بػد أن أصبدذ أزخص  :12الجاهب

 مً الظابم. 

 (الامخصاص) . هظريت الاسديعاب2.4

ز للد اهصب اهخمام الىالطيً غلى آلازاز الىاحمت غً حغزيراث ألاطػا 

غىد غمليت جخفيع كيمت الػملت في اطخػادة الخىاشهاث الخازحيت وأهملىا دوز 

الدخل اللىمي الكتراطهم زباث مظخىي الدخل وؤلاهخاج والخىظيف هره اإلالازهت 

أػمل مً ألاولى باغخبازها أنها جمخد ئلى اإلاظخىي الىلي لالكخصاد، ئذ جىؼلم مً 

يع طمً ؤلاػاز الهام للخىاشن الىلي: نا، في دزاطتها آلزاز الخخفيالىمىذج الى

 (196، ص 2011)غبد اإلاايد كد، وػمان، 

Y = C+I+G+X-M 

 خيث أن:

 Y.الىاجج الىػني أو الدخل الىػني : 

C .الاطتهالن الىلي : 

I .الاطدثماز الىلي : 

G  .ؤلاهفاق الخيىمي : 

X .كيمت الصادزاث : 

M.كيمت الىازداث : 

 Aحظمى باالمخصاص وجأخر غادة السمص  C+I+Gئن مامىع اإلاخغزيراث اليليت 

 

يمثل الامخصاص الر، يدخاحه الاكخصاد الىػني الداخلي مً  Aوبرلً فان 

أحل هفلاجه الداخليت أما الفسق بزين الصادزاث والىازداث فياظد خالت اإلازياان 

 الخااز،. 

A= C+I+G 
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الفائع يػني شيادة الدخل الىػني بيىما العجص يػمل غلى جخفيع  فخدليم

كيمت هرا ألاخزير وظخخلص أن الامخصاص هى ذلً الفسق بزين الدخل الىػني 

 واإلازياان الخااز،: 

 

للد خاٌو صاخب ملازبت الاطديػاب الجمؼ بزين أزس ألاطػاز  وأزس الدخل وأن 

ٌو زباث الدخل ؤلاحمالي يبدو أنهما مخىاكظزين ئذ يفترض أصخاب الؼسح ألا 

باغخباز أن الاكخصاد في وطؼ الدؼغيل الخام، بيىما يفترض أصخاب الؼسح الثاوي 

 زباث ألاطػاز وحغزير الدخل ليىن الاكخصاد في خالت غدم الدؼغيل الخام. 

غىدما جلجأ الدولت صاخبت  أوال: آلاثار ألاوليت والثاهىيت لعمليت الخخفيض:

العجص في مزياان مدفىغاتها لخخفيع الليمت الخازحيت لػملتها اإلادليت فاهه يترجب 

غىد ذلً حغزير زصيد اإلازياان الخااز، بظبب أزس الخخفيع غلى الدخل وهرلً أزس 

 ( ومىه:AΔخيث يخغزير الدخل مباػسة بملداز ) Aالخخفيع غلى الاطديػاب 

AΔ= Δy –ΔA ….① 

AΔ: يخج أيظا بخظافس أزسيً هما: ي 

  ألازس اإلاباػس بالخخفيع غلى الاطديػابBA  والر، يمثل أزس الخخفيع غلى

 الاطديػاب غىد مظخىي مػزين مً الدخل الخليلي. 

 ( ألازس غزير اإلاباػس غلى الاطديػاب مً خالٌ حغزيراث الدخلΔy ،∞ خيث )

ألازس ؤلاحمالي الر، يددزه  وبالخالي فان .اإلايل الخد، لإلهفاق ∞جمثل 

 الخخفيع غلى الاطديػاب هى: 

ΔA = ∞. Δ+ BA….② 

 يصبذ حغزير ألازس غلى اإلازياان الخااز،:  ①في  ②بخػىيع اإلاػادلت 

ΔB = Δy – (∞.Δy + BA)  

  :ومىه      

B = (Δ-∞)Δy –BA….③ 

 

A= I - B 
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أن الخغزير في زصيد اإلازياان هى هاجج غً أزس الخخفيع  ③جبزين اإلاػادلت  

غلى الدخل وهرا أزس الخخفيع غلى الاطديػاب وغليه فان: أزس اإلازياان = أزس 

 (320، ص 2010أزس الظػس. )أمزين شوي،  -الدخل

يلصد باآلزاز ألاوليت لػمليت الخخفيع ذلً الخدليل غلى ألاطػاز  ثاهيا: الخفسير:

لخسحت غلى مزياان اإلادفىغاث، لىً طسغان ما يدبػها أزس مً خالٌ اإلاسوهاث ا

"اإلاظاغف" بديث جىلد أزاز ألاطػاز آزاز  ميياهزيامزاهى، الر، ييؼأ مً خالٌ 

، ومً  الدخل ومً اإلامىً أن يإد، ازجفاع ألاطػاز ئلى مدي ازجفاع الدخٌى

الاهخلاٌ اإلادخمل حدا أن الازجفاع ألاخزير يإد، الزجفاع الدخل الىػني وهىرا يخم 

 دون اهلؼاع.

يفترض  مً الخدليل اللائم غلى ألاطػاز ئلى الخدليل اللائم غلى الدخل  

أن جخفيع كيمت الػملت يسجىص غلى هظسيزين أطاطيزين جخمثالن في هظسيت أطلىب 

اإلاسوهاث وهظسيت الاطديػاب خيث تهص فان ئلى اطخػادة الخىاشن في ول مً اإلازياان 

 . الخااز، ومزياان اإلادفىغاث

 . أثر جخفيض قيمت العملت على بعض املخغيراث الاقخصادًت5

 . أثر جخفيض قيمت العملت على الصادراث1.5

جترجب غً طياطت الخخفيع حملت مً آلازاز غلى مظخىياث مخخلفت.   

ئن الخخفيع غلى الصادزاث طىاء بالصيادة أو بالىلصان يػخمد غلى دزحت مسوهت 

يمىً أن جيىن اإلاسوهت أهبر مً الىاخد، أصغس الؼلب غلى صادزاث ذلً البلد ف

 مً الىاخد، أو مظاويت له. 

في هره الخالت يإد،  : مروهت الطلب على الصادراث أكبر من الىاحد:11الحالت

أ، مسوهت ex > ʌجخفيع كيمت الػملت ئلى شيادة غائد الصادزاث خيث أن 

. في هره الخالت غىد اهخفاض أطػاز ʌالظػسيت للؼلب غلى الصادزاث أهبر مً 

طييخج غً شيادة في الىميت اإلاؼلىبت مً الصادزاث بملداز أهبر  %pالظلؼ بيظبت 

 باللدز الر، يإد، ئلى شيادة الػائد ؤلاحمالي للصادزاث.  pمً 
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 1كبر منألى الصادراث عندما جكىن املروهت (: أثر جخفيض العملت ع12الشكل رقم )

 

 .78. حسوهيالم، صاملصدر: 

 خيث أن:

 : طػس الصادزاث بالػملت ألاحىبيت كبل جخفيع كيمت الػملت اإلادليت. pئلى  0مً  

: طػس الصادزاث بالػملت ألاحىبيت بػد جخفيع كيمت الػملت p1ئلى  0مً  

 اإلادليت. 

 : ئحمالي الصادزاث كبل جخفيع الػملت. Mئلى  0مً  

 : ئحمالي الصادزاث بػد جخفيع الػملت. M1ئلى  0مً  

يالخظ مً الؼيل أن اهخفاض ألاطػاز اإلادليت هديات جخفيع كيمت  

( ليل وخدة P – P1بزين ) الػملت يترجب غليه خظازة في الػملت ألاحىبيت ملدازها ما

مصدزة مً الظلػت ومً حهت أخسي اهخفاض ألاطػاز اإلادليت الر، حاء هديات 

( M – M1( و )C – Bأدي لصيادة كيمت الصادزاث بلدز  ) جخفيع كيمت الػملت

-يمثل الػائد ؤلاطافي مً الػملت ألاحىبيت مً حساء الصيادة ؤلاطافيت في الصادزاث

M M1( ويالخظ هرلً أن الصيادة في الػمالث ألاحىبيت ،C – B()M – M1 ًم )

ت في هره حساء الصيادة في الصادزاث ومىه ألازس النهائي لخخفيع كيمت الػمل

 (75، ص 2012/2013الخالت هى شيادة الػائد ؤلاحمالي للصادزاث. )طالمت هااح، 
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ئذا واهذ مسوهت  : مروهت الطلب على الصادراث أقل من الىاحد:12الحالت 

الصادزاث أكل مً الىاخد فان جخفيع كيمت الػملت طيإد، ئلى ئهلاص الػائد 

يإد، ئلى شيادة في %Pؤلاحمالي للصادزاث في هره الخالت اهخفاض ألاطػاز بيظبت  

مما يترجب غليه اهخفاض في ئحمالي غائد  %Pالىميت اإلاؼلىبت بأكل مً 

 :الصادزاث والؼيل التي يبزين ذلً

 1قل من ألى الصادراث عندما جكىن املروهت ثر جخفيض العملت عأ (:13كل رقم )الش

 .179. ص ،حزيروهالم املصدر:

– c- b( )Mمً الؼيل يالخظ أن الػائد الصافي للصادزاث واإلالدز ب ) 

M1 أما الخظازة ؤلاحماليت في كيمت الىخدة مً الصادزاث هديات الخخفيع فهي )

(a – c( )p – p1( وبما أن )c – b( )M –M1 ًأكل م )ac . p –p1 فان ألازس الصافي

للخخفيع في هره الخالت هى اهخفاض في ئحمالي الػائد للصادزاث اإلادليت وغلى 

هرا ألاطاض فان جخفيع كيمت الػملت طىف يإد، ئلى هلص في ئحمالي غائد 

الصادزاث ئذا واهذ اإلاسوهت الظػسيت لؼلب ألاحاهب غلى صادزاث البلد أكل مً 

 الىاخد. 

فليمت الػملت ال جإزس غلى  ex =1ئذا واهذ حساوي الىاحد:: املروهت 13الحالت 

الػائد ؤلاحمالي للصادزاث خيث أهه في هره الخالت يإد، ئلى اهخفاض ألاطػاز 
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ئلى شيادة في الؼلب بىفع اليظبت مما يترجب غليه غدم حغزير الػائد  %pبملداز 

 ؤلاحمالي للصادزاث. 

  .1املروهت  حساوي (: أثر جخفيض العملت على الصادراث عندما 14رقم ) الشكل

 

 .180 .، صحسوهيالم: املصدر

 – a)يالخظ أن ئحمالي الخظازة في غائد الصادزاث للخظازة في طػس  

c( )p – p1)  بيىما ئحمالي الػائد مً الصادزاث ؤلاطافيت(M1 – M)  هى

(M1 – M( )c – b) ومً هىا يخطح أن: ac.  Cb = b –b1M – M1 ،

الػائد ؤلاحمالي للصادزاث في الخالت  لىفان جخفيع كيمت الػملت ال يإزس غومىه 

التي جيىن فيها اإلاسوهت الظػسيت للؼلب ألاحىبي غلى صادزاث البلد حظاو، الىخدة 

 ووان غسض الصادزاث مسها بدزحت وافيت جمىىه مً حغؼيت الؼلب اإلاتاايد.

 قيمت العملت على الىارداث جخفيض. أثر 2.5

ئن جخفيع كيمت الػملت طىف يإد، ئلى ازجفاع أطػاز الىازداث  

طييىن بالػملت اإلادليت فلؽ دون الػملت ألاحىبيت، خيث أن جخفيع كيمت 

الػملت لً يإزس ي أطػاز الػسض الىازداث ملىمت بالػملت ألاحىبيت، ئن مدي 

له في الصسف ألاحىبي يػخمد غلى  اهخفاض في حجم الىازداث والخىفزير اإلالابل

 اإلاسوهت للظػسيت للؼلب غلى الىازداث. 
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في هره الخالت يفؼل : املروهت السعريت للىارداث حساوي الصفر: 11الحالت

جخفيع كيمت الػملت في جدليم أ، اهخفاض في حجم الىازداث وغليه فان كيمت 

لبلد لً جخأزس بخخفيع الفاجىزة ؤلاحماليت للىازداث )ملىمت بالػملت اإلادليت( ل

 كيمت الػملت. 

فظىف يددر هبىغ في  : املروهت السعريت للىارداث أقل من الىاحد:12الحالت

الىازداث هما أن الفاجىزة ؤلاحماليت للىازداث )ملىمت بالػملت ألاحىبيت( طىف 

،مدمد طػيد طامي الخالقجىخفع هىديات الهخفاض في حجم الىازداث. )

 (121، ص 2010مدمىد العجلىوي، 

ففي هره الخالت بالسغم مً أن أطػاز غسض الصادزاث ملىمت بالػملت  

ألاحىبيت لم جخغزير هديات للخخفيع فاهه يالخظ أن اهخفاض ألاطػاز اإلادليت 

اإلاترجبت غً غمليت الخخفيع أدي ئلى هبىغ حجم الىازداث هما أن الفاجىزة 

 حجم الىازداث. ؤلاحماليت للىازداث طىف جىخفع هىديات الهخفاض في 

يمىً اللٌى أن للخخفيع جأززير غلى الصادزاث والىازداث، وذلً مً  

خالٌ شيادة الصادزاث غً ػسيم حػلها أزخص والخد مً الاطخزيراد بػد ازجفاع 

أطػازها وبالخالي مػالجت العجص في اإلازياان الخااز،. هما يإزس جخفيع طػس 

 غزيرها. الصسف غلى ول مً الدخل وغلى مظخىي ألاطػاز و 

 .  الخخفيض وأثره على مسخىي الدشغيل3.5

ئن شيادة الدخل اللىمي والخىظيف مً الىخائج اإلاهمت لصيادة الصادزاث  

وهلص الىازداث وذلً ألن شيادة الصادزاث حػخبر بمثابت غىصس  ئطافي للدخل 

اللىمي مما يإد، ئي شيادجه وفلا لىظسيت مظاغف الخاازة الخازحيت، فصيادة 

اللىمي غادة ما يصاخبها شيادة في الاهفاق غلى الاطتهالن والتي جيىن الدخل 

، أما باليظبت للبلدان لالطخزيرادمصخىبت بصيادة في الاطخزيراد ػبلا للميل الخد، 

التي لم جلم بػمليت الخخفيع في كيمت غملتها اإلادليت فاإلاخىكؼ خصٌى شيادة في 

ددر اهخفاض في صادزاتها وازداتها مً البلد الر، احسي الخخفيع وهرلً ي

مما طترجب غليه اهخفاض في الدخل والخىظيف. )صبحي خظىن الظاغد،، 

 (93، ص 2011
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 ى مسخىي ألاسعار. الخخفيض وأثره عل4.5

الازجفاع ألاطػاز اإلادليت. بما أن الخخفيع في كيمت الػملت  حػخبر مصدز  

اإلادليت طىف ياػل أطػاز الاطخزيراداث أغلى مً الظابم، أما ئذا واهذ هره 

الظلؼ اإلاظخىزدة جمثل طلػا طسوزيت للمىاػً اإلادلي فيصػب الاطخغىاء غنها 

لى فان يظيف خللت حديدة الزجفاع ألاطػاز، ويترجب غليه أغباء حديدة غ

اإلاىاػً أن ازجفاع أطػاز اإلاظخىزداث واهخفاض أطػاز الصادزاث هديات 

جخفيع كيمت الػملت طيإد، ئلى ازجفاع الؼلب غلى اإلاىخااث الىػىيت. )طػيد 

(122، ص2010طامي الخالق، مدمد مدمىد العجلىوي، 
 

زجفاغا في مػدالث الخطخم ألهه يإد، اغادة ما يسافم جخفيع الػملت  

غلى الظلؼ ي الخياليف واألحىز التي بدوزها جصيد جإد، ئلى شيادة الؼلب ئلى شيادة ف

ً جخفاكم مػدالث الخطخم، خيث أن زجفاع ألاطػاز وبرلااإلادليت مما يإد، ئلى 

زجفاع ألاطػاز اإلادليت اإلاترجب غً غمليت الخخفيع جخدمل غبئه الفئاث ا

ىلص في بالخالي الالظػيفت وذلً باهخفاض اللدزة الؼسائيت لهم  الاحخماغيت

زجفاع ألاطػاز في مزياان اإلادفىغاث بؼسيلت مػاهظت، االؼلب الفػاٌ، هما يإزس  

فاهدؼاز الخطخم يمىً أن يإد، ئلى ئشالت حميؼ اإلاياطب الىاحمت غً 

الخخفيع، فػىد الىظس ئلى أوطاع البلدان الىاميت، هادها جدظم بػدم مسوهت 

ظياطت الخخفيع جدذ وػأة الخطخم. )غبد الجهاش ؤلاهخاجي وجؼبيلها واجباغها ل

 (244، ص 2014هللا خظس غبؼان الظبػاو،، 

 : خاجمت. 6

حػد طياطت جخفيع كيمت الػملت لدي الدٌو الىاميت خيازا صػبا 

هػدم اطخاابت ول مً ؤلاهخاج وؤلاهفاق اإلادلي  ،وذلً إلاا يسافلها مً آزاز حاهبيت

 ذلً والظبب في ول .والؼلب غلى الصادزاث والىازداث للخغزيراث في طػس الصسف

هى اغخماد صادزاث الدٌو الىاميت غلى الصىاغاث الاطخخساحيت ذاث ألاطػاز 

ث اإلادددة غاإلايا وافخلازها لللاغدة الصىاغيت التي جمىنها مً الخىطؼ في الصادزا

 الصىاغيت.
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خاولىا في هره الدزاطت جلديم أهم الخأززيراث اإلامىىت هظسيا واإلاإزسة  

لػمليت جخفيع الػملت غلى بػع اإلاخغزيراث الاكخصاديت والصادزاث والىازداث، 

الدخل، ألاطػاز وخسهت زؤوض ألامىاٌ، خيث بيىا هىغيت الخسهت وكىتها، وبػع 

 ػمليت.والظلبياث التي جىخىف هره ال ؤلاياابياث

 جىصلىا لجملت مً الىخائج الػلميت والخؼبيليت أهمها: 

 وػاغ الصادزاث وجخفيع الىازداث. ئيع الػملت ال يإد، بالظسوزة الى جخف 

 ملىمتليت دطػاز اإلالت اإلادليت يترجب غليه اهخفاض ألا جخفيع الػم 

اإلاىخااث الخازحيت ملىمت بالػملت  بالػمالث ألاحىبيت، وهرلً ازجفاع أطػاز 

 .اإلادليت

  لؼلب اإلادلي غلى اإلاىخااث ألاحىبيت. مسجبؽ هرلً باالؼلب غلى الىازداث 

  طىاق اإلاىاشيت لبيؼ الػملت، التهسب هخػاغ ألا الى ا أديجخفيع الػملت

 .الظسيبي والخصسيذ الجمسوي اإلاغؼىغ واإلاىخفع

 لخازج.اصيادة الصادزاث هدى لػني إلاصدز الى ا انيسهى اإلاىافظت وهلص الخبرة 

 هىص ي بما يلي: وغلى ئزس ذلً

 .طسوزة وطؼ طياطت ماليت واكخصاديت ممىهجت، واملت ومخياملت 

 فسيليت اإلاااوزة باغخبازها طىق ى الاهفخاح الاكخصاد، للبلدان ؤلا الترهزيا غل

 واغدة.

 ن أل  زاز اإلاظتهدفت مً جخفيع الػملتآلاالازجياش في ول مسة غلى  جاىب

 .اوػياطاتها كد جيىن وخيمت غلى اكخصاد الدولت
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  :امللخص

خذي اإلاشأل اإلاداظبُت اإلالاصشة والتي جازش كلى ظىدة بالخوحراث في ؤظلاس الصشي  جمشل

٘ هذي هزه الذساظت  ًخمدىس لزا اإلاداظبُت، اإلاللىماث  بشاص اإلالالجت اإلاداظبُت لخوحراث ب خى

ّ م ذ لىخف، اظاء به الىـام اإلاداظبي اإلاالي ؤظلاس الصشي ًو ؤن الىـام اإلاداظبي اإلاالي  ُو

ت ) ، وخذد والخصذًش( التي جخم باللمالث ألاظىبُت الاظخحرادؤكؼى ؤهمُت ٓبحرة لللملُاث الخجاٍس

ل إلااإلاداظبُت الالصمت  ألاظغلزلٗ   .لى الذًىاس الجضائشي هزه اللمالث بلالجت جدٍى

 اإلاعدىذي، الىـام اإلاداظبي اإلاالي. الاكخمادحـوحراث ؤظلاس الصشي،   الكلمات املفحاحية: 

 

Accounting treatment of exchange rate changes according to the financial 

accounting system 

Abstract: 

The exchange rates fluctuations represent one of the contemporary 

accounting problems that affect the quality of accounting information, so the 

objective of this study is to highlight the accounting treatment of exchange rate 

changes according to the financial accounting system. It was noted that the financial 

accounting system gave great importance to business operations (import and export) 

carried out in foreign currencies, and specify the accounting bases necessary for 

processing the conversion of these currencies into the Algerian dinar. 

Keywords: exchange rate changes, documentary credit, financial accounting system. 

 

 ملدمة.1

جبىتها الجضائش مىز م ؤلاصالخاث الاُخصادًت الشاملت التي ظفي خ 

الىـام  معمىجدذ  2007ني هـام مداظبي ظذًذ ظىت بظىىاث، جم ج
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ٓبت الخؼىساث ااإلاداظبي اإلاالي اإلاعخمذ مً اإلالاًحر اإلاداظبُت الذولُت، وهزا إلاى 

ّ الذولي في لى الخىاًبلىص٘ى لالتي تهذي ت الذولُت اخاإلاداظبُت كلى الع

للمىـمت اللالُت للخجاسة  لالهظمامومم ظعي الجضائش  .اإلاماسظاث اإلاداظبُت

خذ ألاظىاَ اإلادلُت ؤمام ألاوسوبي  الاجدادوالششآت مم   ألاظىبُت الاظدشماساثًو

 ،حوحراث ؤظلاس الصشي تا مشٖلهمً ؤهم، كذة مشأل مداظبُت ملاصشةؿهشث 

خُض ججذ اإلااظعاث هٌعها ؤمام بشٖالُت اخخُاس ظلش الصشي الزي ًخم 

 ،ألاظىبُتوالخصذًش التي جخم باللمالث  الاظخحراداكخماده في حسجُل كملُاث 

زا آلازا  س اإلاترجبت كً الخوحراث في ؤظلاس الصشي.ٓو

  .إشكالية الدراسة 1.1

ًازش كلى  جخمشل مشٖلت الذساظت في ؤن ؤظلاس الصشي راث دًىامُُٕت وهى ما

 اإلاللىماث اإلاداظبُت، مً خال٘ رلٗ جـهش ملالم ؤلاشٖالُت الخالُت:

 الاسحيرادثحم املعالجة املحاسبية لحغيرات أسعار الصزف في عمليتي  كيف

 والحصدًز وفم الىظام املحاسبي املالي؟

 .أهداف البحث:2.1

ذ ًشوُاث ؤظلاس الصشي التي جصاخب كملُاث ُلى جىطبيهذي البدض      

ّ ما لهزهلى اإلالالجت اإلاداظبُت بوالخؼَش  ،والخصذًش  الاظخحراد  الٌشوُاث ًو

 ظاء به الىـام اإلاداظبي اإلاالي.

 .أهمية البحث3.1

للخوحر  ؤظلاس الصشيخُض جخلشض  ،را ؤهمُت خاصت اًدىا٘و البدض مىطىك     

ذ  مداظبُت ًشوُاث مدذزت ًىمُا ؤظبر الىـام وجباًىاث في كملُت الدسجُل. ُو

ظمُم اللىاصش في الِىائم اإلاالُت بالذًىاس الجضائشي  حسجُلاإلاداظبي اإلاالي كلى 

 ًدِّ مللىماث مداظبُت راث ظىدة. ما ألاظىبُتجمذ باللمالث  ولى 
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 عموميات حول أسعار الصزف .2

 جعزيف سعز الصزف .1.2

ت اإلاؼلىب مبادلتها بلملت واخذه ًدذد ظلش الصشي بلذد الىخذاث اإلادلُ     

ؼلىب مبادلتها اللٕغ، ؤي كذد الىخذاث ألاظىبُت اإلاظىبُت في صمً ملحن، ؤو ؤ

لشي ظلش الصشي ٓزلٗ؛ بلذد الىخذاث الالصمت مً بلملت واخذة مدلُت . َو

كملت وػىُت ؤو كملت ؤخشي جم خُاصتها لششاء وخذة واخذة مً كملت ؤظىبُت في 

ذ بجمام الصٌِت.  (203-182، الصٌداث 2017)الخعُني و اللامشي،  ُو

ت الىظائل وألاظالُب،  ل اللمالث لبلظها ملًش وجخؼلب كملُت جدٍى

زا مخخلٍ الِىي التي جازش في جدذًذ وعب مبادلت كمالث الذ٘و اإلاخخلٌت،  ٓو

ه ؤو حلادله مً وخذاث  ت ملذ٘ ؤو ظلش اللملت الىػىُت بما حعاٍو وبالخالي ملًش

 (16-05، الصٌداث 2015)الجُالوي، اللملت ألاظىبُت. 

 أهواع سعز الصزف: .2.2

ًمًٕ الخمُحز بحن كذة ؤهىاق مً ظلش الصشي، والتي جخمشل ًُما ًلي:  

 (170-152، الصٌداث 2017)بالشقي و ساشذي، 

: هى مُِاط لُِمت كملت بخذي البلذان التي ًمًٕ .سعز الصزف الاسمي1.2.2

خم جباد٘ اللمالث خعب ؤظلاسها بحن بلظها  جبادلها بُِمت كملت بلذ آخش، ٍو

البلع، ٓما ًخم جدذًذ ظلش الصشي الاظمي جبلا للؼلب واللشض كليها في 

ذ٘ اسجٌاق ظلش كملت ما كلى  امخُاصها ظَى الصشي في لخـت صمىُت ملُىت، ٍو

ىِعم ظلش الصشي الاظمي بباليعبت ل  لى:للمالث ألاخشي. ٍو

ت اإلالم٘ى به ًُما ًخص اإلابادل وهى : سعز الصزف الزسمي - ث الجاٍس

 الشظمُت.

تسعز الصزف املواسي  - وهزا ما ٌلني  .: وهى اإلالم٘ى به في ألاظىاَ اإلاىاٍص

ذ لىٌغ اللملت في  بمٖاهُت وظىد ؤٓثر مً ظلش صشي اظمي في هٌغ الُى

 هٌغ البلذ.
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: ٌلبر ظلش الصشي الخُِِي كً الىخذاث مً .سعز الصزف الحليلي2.2.2

هى ًِِغ ًوبالخالي  .العلم ألاظىبُت الالصمت لششاء وخذة واخذة مً العلم اإلادلُت

ٌُذ اإلاخلاملحن الاُخصادًحن في اجخار مخخلٍ الِشاساث،  ،الِذسة كلى اإلاىاًعت ٍو

هخاط اإلاىاد اإلاصذسة جٖالٍُ بدساث بالتزامً مم اسجٌاق ًاسجٌاق مذاخُل الصا

ادة الصادساث ألن هزا الاسجٌاق في ا للىائذ بىٌغ اإلالذ٘ ل ًذًم بلى الخٌٕحر في ٍص

ً وبن اسجٌلذ مذاخُلهم بيعبت كالُت. بلى لم ًاد  اسجٌاق ؤسباح اإلاصذٍس

: ٌلؼي ظلش الصشي الٌللي الُِمت الٌللُت لللملت .سعز الصزف الفعلي3.2.2

ذ٘ كلى مذي جؼىس كملت بلذ ما باليعبت الىػىُت مِاسهت  بلملت ؤظىبُت، ٍو

إلاجمىكت مً اللمالث ألاخشي، مً خال٘ ماشش ًِِغ مخىظؽ الخوحر في ظلش 

صشي كملت ما مِاسهت بلذة كمالث ؤخشي في ًترة صمىُت ملُىت. بن ؤظلاس 

الصشي الٌلالت هي ؤظلاس صشي اظمُت ألنها ل جإخز في الخعبان الاخخالًاث في 

ذ٘ الخطخم في الذولت مدل الذساظت ؤو الذ٘و ألاظىبُت، ولهزا ل حلخبر مل

ٍ الخىاًس ي لذولت ما باليعبت إلاىاًعيها.  مِاًِغ مالئمت للخٌعحر اإلاُى

 في سعز الصزف ر .أهمية الاسحلزا3.2

جـهش ؤهمُت ظلش الصشي بشٖل ؤظاس ي مً ؤزشه اإلاباشش كلى ؤظلاس      

 ،جإزحره كلى ملذ٘ الخطخم العائذ في الاُخصاد اإلاعخىسداث، ما ٌلني بالظشوسة

لٖىن هزا ألاخحر ًازش بذوسه كلى ألاظلاس النهائُت. ًةرا ما اهخٌع ظلش صشي 

اللملت الىػىُت ججاه ؤي كملت ؤظىبُت ظُجلل الصادساث الىػىُت ججاه البلذ 

ٔاهذ كلُه. لًٕ بالشهم مً اهخٌاض ظلش الصشي  ألاظىبي ؤُل ظلشا مما 

ت للعلم والخذماث الىػىُت )ششغ ؤن ظُدعً مً  الِذسة الخىاًعُت العلٍش

ًٖىن الؼلب كليها مشها، ؤي ؤن الؼلب ظحرجٌم باهخٌاض العلش بشٖل ملخىؾ(، 

بل ؤن ٔلٌت اإلاعخىسداث الىػىُت ظترجٌم وكلُه ًةن الاظخِشاس بعُاظت ظلش 

هىب صشي مىخٌع لللملت الىػىُت ججاه كملت هزا البلذ ظُٖىن ؤمشا هحر مش 

ٔاهذ مدصلت الخجاسة الخاسظُت مم  ًُه كلى صلُذ الاُخصاد الٕلي في خا٘ 

الذ٘و التي حلخمذ كملت هزا البلذ جذ٘ كلى ؤن اإلاعخىسداث مً جلٗ الذ٘و 
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ٔاهذ ملـم العلم اإلاعخىسدة ؤظاظُت.  جخجاوص الصادساث بليها، وخاصت برا 

 (159-174داث ، الص2016ٌ)خباصي، 

بن الاظخِشاس اليعبي لعلش الصشي هى مً اللىامل ألاظاظُت التي حلمل كلى      

ً ورلٗ بعبب جإزحره كلى الاظخِشاس العلشي في الاُخصاد.  ،ظزب اإلاعدشمٍش

ى هخاجي ٌلخمذ بشٖل ظضئي كلًىؿٍ معدشمش ما ؤمىاله في مششوق بًلىذما 

مً بحن ما ُذ ٌعهم في كذم بهجاح هزا ن اظخخذام مىاد ؤولُت معخىسدة، ًة

م منها، هزا ما ظُجلل  الاظدشماس هى جِلباث ظلش الصشي وخاصت هحر اإلاخُى

ٔلٌت ؤلاهخاط كشطت للخِلب وهالبا لالسجٌاق بعبب ؿاهشة الخطخم. ٓما ؤن 

اهخٌاض ظلش الصشي ًىجم كىه ؤزش ظلبي، وهى اسجٌاق ملذ٘ الخطخم كلى 

إلاعدشمش كلى مششوكه، ألن الخطخم ًادي كملُا الى ملذ٘ اللائذ الزي ًدِِه ا

جأٔل الُِمت الششائُت لللملت اإلادلُت وهى ؤمش ل بذ مً جصخُده كلى ؤظغ 

هِذًت واُخصادًت ملا. ومً هىا كىذما جخىاًش ظُاظت ظلش الصشي الىاضخت 

ذ مً ًاكلُتها في  واإلاالئمت لالُخصاد، ًةنها ظخذكم بذوسها العُاظت الىِذًت وجٍض

الخدٕم بملذ٘ الخطخم، مما ظِعاكذ كلى بًجاد بِئت اُخصادًت وهِذًت 

ذ مً الاظدشماساث في جلٗ اإلاىـىمت الاُخصادًت.  معخِشة حشجم كلى ضخ اإلاٍض

 (159-147، الصٌداث 2016)خباصي، 

 .كيفية ثحدًد سعز الصزف4.2

اإلاخللِت بعلش الصشي ألاظىبي  ًخدذد ظلش الصشي ػبِا لللىامل

، وجذخل جصذًش العلم، واهخِا٘ سئوط ألامىا٘والؼلب كلُه هدُجت اظخحراد و 

البىْى والعلؼاث الىِذًت لششاء ؤو بُم اللمالث ألاظىبُت بهذي جدُِّ مىاصهت 

زلٗ اإلاظاسبىن.   ظلش الصشي ًخدذد ؤظلاس الصشي ؤو هحر رلٗ مً ألاهذاي ٓو

 (16-05، الصٌداث 2015)الجُالوي، ٓما ًلي: 

 .ثحدًد سعز صزف العملة في ظل هظام الذهب1.4.2

ل كملت وػىُت،  1931ختى كام  ٔاهذ هىاْ كالُت زابخت بحن الزهب ٔو

ٔان ظلش صشي اللملت مدٖىم بإوصان ملُىت مً الزهب، ومً خال٘ هزه  خُض 
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ٔاهذ حعهل مِاسهت  ُُم اللمالث اإلاخخلٌت، ورلٗ كلى ؤظاط مِاسهت كذد اإلاِاسهت 

ؤوصان الزهب التي جدخىيها ؤي كملت بلذد ؤوصان الزهب التي جدخىيها ؤي كملت 

 ؤخشي.

 .ثحدًد سعز صزف العملة بحفاعل كوى العزض والطلب2.4.2

ٌذ بزلٗ ُابلُت 1931بلذ كام       ، خشظذ الذ٘و كلى هـام الزهب، وؤُو

ن ت ؤو العبائٗ الزهبُت، ومً هىا ًةُت باللمالث الزهبُصشي اللملت الىسُ

ٔان العلش بىظه  ِت ؤخشي، وإلاا  ظلش صشي ؤي كملت وػىُت ؤصبذ ًخدذد بؼٍش

ادة كشض اللملت  كام ًخدذد ػبِا لِىي اللشض والؼلب في ألاظىاَ، ًةن ٍص

 الىػىُت حلٕغ اسجٌاق الؼلب كلى اللملت ألاظىبُت واللٕغ.

 ملدفوعات.حالة ميزان ا3.4.2

بن محزان مذًىكاث الذولت هى الزي وعخؼُم مً خالله جدذًذ اللىامل      

اإلاازشة في كشض اللملت الىػىُت والؼلب كليها، خُض ؤن ؤلاًشاداث في محزان 

اإلاذًىكاث جمشل ػلبا كلى اللملت الىػىُت ؤي كشض لللمالث ألاظىبُت، 

ادة الؼلب كلى اللملت الىػىُت، ؤما ظاهب  ًالصادساث مشال جادي بلى ٍص

اإلاذًىكاث ًُمشل كشض لللملت الىػىُت ؤي ػلبا لللمالث ألاظىبُت. ومً هىا 

ادة ُُمت الصادساث كلى  ًةن ؤي ًائع في محزان اإلاذًىكاث للذولت والىاجج كً ٍص

ادة ػلب اللملت الىػىُت، ٓما ؤن ؤي عجض في محزان  ُُمت الىاسداث ًادي بلى ٍص

ادة ُُمت الىاسداث كلى ُُمت الصادساث، ًةن رلٗ اإلاذًىكاث للذولت هاجج ك ً ٍص

ادة كشض اللملت الىػىُت كلى الؼلب كليها، لُادي في النهاًت بلى  ٌشحر بلى ٍص

 اهخٌاض ظلش صشي اللملت الىػىُت.

 .معدل الحضخم4.4.2

ت حلاد٘ الِذسة الششائُت التي       حعدىذ كالُت ظلش الصشي والخطخم كلى هـٍش

شها  ريكاردوت ًصاهها في البذا ض كلى مبذؤ كاسل غوسحافزم ُام بخؼٍى ، وجٓش

بعُؽ مٌاده ؤن ُُمت اللملت جخدذد كلى ؤظاط ُذستها الششائُت، ومً زم ًةن 

ظلش الصشي الخىاصوي ًجب ؤن ٌلبر كً حعاوي الِذسة الششائُت الخُُِِت 
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في لللملخحن اإلالىِخحن، ًالذولت التي جخمحز بملذ٘ جطخم مشجٌم ججذ صلىباث 

جصذًش مىخجاتها وهى ما ًازش كلى اإلاحزان الخجاسي. ؤزبذ هزا الىمىرط ُذسة ٓبحرة 

هحر ل، بل ؤهه ًاخز كلُه الٌشطُاث كلى الخيبا بإظلاس الصشي كلى اإلاذي الؼٍى

ٔاملت  ،ىاُلُت التي بىِذ كليها هزه اللالُتال ش مىاًعت خشة و في الاُخصاد ٓخًى

ُت. وكذم وظىد جٖالٍُ الىِل والشظىم  الجمٓش

 لعملة الوطىية الجشائزية.ثطورات سعز صزف ا5.2

ها مً       ػبِذ الجضائش ظملت مً ؤلاصالخاث والخلذًالث كلى هـام ظلش صًش

ب ُُمت الذًىاس  مً ُُمخه الخُُِِت، ججعذث هزه ؤلاصالخاث  Dinarsؤظل جٍِش

مً  بذءافي ظلعلت مً الخخٌُظاث التي ششكذ العلؼاث الىِذًت في جؼبُِها 

 1964الزي ؤوص ئ في -ي . وكلى اللمىم ًةن ظلش صشي الذًىاس الجضائش 1987ظىت 

ظا للٌشهٗ الٌشوس ي  بإسبلت مشاخل باسصة، والتي ًمًٕ اخخصاسها ًُما مش  –حلٍى

 (134-107، الصٌداث 2018)بً ػلخت و ملىش ي، ًلي: 

(: بلذ الاظخِال٘ 1974 -1964جشبُذ ظلش الصشي ): مشخلت املزحلة ألاولى

، ؤصبدذ الجضائش جابلت إلاىؼِت الٌشهٗ الٌشوس ي، 1962مباششة، ؤي بلذ ظىت 

ل، ومم هشاشت وطلٍ الاُخصاد الىػني في جلٗ  ٔاهذ اللملت ُابلت للخدٍى و

بلى مشاُبت  1963الٌترة، واهخِا٘ سئوط ألامىا٘ بلى الخاسط، جم اللجىء في ظىت 

ّ ُىاهحن صاسمت، ل ظُما ًُما ًخللّ بدُاصة اللملت ظلش  الصشي كً ػٍش

لُت مم مخخلٍ البلذان، وكلُه لم ًصبذ الذًىاس  ل اللملُاث الخدٍى الصلبت، ٔو

ِه  ا داخلُا للصشي ًخدذد كً ػٍش ل، ولم ًًٕ هىاْ ظُى الجضائشي ُابال للخدٍى

 ظلش صشي الذًىاس.

وشاء الذًىاس الجضائشي في بذؤث مشخلت جشبُذ ظلش الصشي مىز ب     

ه01/03/1964) ِا لىـام الصشي اإلاعحر ب (، خُض خذد ملذ٘ صًش ن( 0.18) ـًو

ذ الجضائش مىؼِت الٌشهٗ  0.18دط =  1مً الزهب الىِي ) ن رهب(، بر جٓش

َ الٌشوس ي، التي  ٔاهذ ُُمت الذًىاس  جمحزث بلذم وظىد ظى ت لللمالث، و مىاٍص

ملى مً الزهب  180ي(، ؤي  ي. 1دط =  1)الجضائشي حلاد٘ الٌشهٗ الٌشوس ي 
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، ؤًً اطؼشث العلؼاث الىِذًت 1969الخالص. واظخمش هزا الخٖاًا بلى هاًت 

ٖي، بلذ حلشطه  الٌشوعُت بلى جخٌُع ُُمت الٌشهٗ الٌشوس ي ؤمام الذولس ألامٍش

التي اهخٌع ًيها الذًىاس الجضائشي، وجضامىذ جلٗ الٌترة مم  1968ألخذار 

( الزي جؼلب اظخِشاس صشي الذًىاس، مما 1969 -1967ؼؽ الشالسي )اهؼالَ اإلاخ

ظلل الذًىاس ل ًدبم اهخٌاض الٌشهٗ الٌشوس ي سهم اظخمشاس اللالُت بحن 

: ، خُض ؤصبذ1973بلى هاًت دٌعمبر  1969اللملخحن خال٘ الٌترة ما بحن ؤوث 

 دط(. 0.8ي =  ي. 1ي. ؤو  ي. 1.25دط = 1)

(: بلذ 1994 -1974ذًىاس الجضائشي بعلت مً اللمالث ): سبؽ الاملزحلة الثاهية

خىن وودص، وبلذ اهخٌاض الٌشهٗ الٌشوس ي )  اهخٌع(، 1969انهُاس هـام بٍش

مِابل مخخلٍ اللمالث وهى ما جشجب كىه بكادة بشٖل معخمش للذًىاس الجضائشي 

ت التي اهؼلِذ في بػاس اإلاخؼؽ الشباعي ألا  م الاظدشماٍس ٘و جُُِم جٖالٍُ اإلاشاَس

( وبلذ خشوط الجضائش مً مىؼِت الٌشهٗ الٌشوس ي. وهـشا لكخباساث 1970-1973)

ظُاظُت، خشظذ الجضائش نهائُا مً مىؼِت الٌشهٗ الٌشوس ي، وجم جشبُذ ظلش 

كملت، مم ملامالث جشظُذ  14الصشي بلى ظلت واظلت مً اللمالث، جخٖىن مً 

م ؤظلاس الصشي، وؤخاد ًت ؤظلاس الصشي لٖل مشجبؼت بالىاسداث ؤزىاء حلٍى

ٔاًت التراب الىػني، ؤًً  جبنى هـام الدعلحر ؤلاداسي، بر ششق جم اإلاخلاملحن كلى 

في جإشحر ظلش الصشي مً ػشي صىذَو الىِذ الذولي، والزي اُترح جخٌُع 

ت التي بذؤث  لألظباب  في الشواطُُمت الذًىاس ومعاواجه بُِمخه في العَى اإلاىاٍص

 الخالُت:

  ابت  اإلاشذدة للخص٘ى كلى اللمالث ألاظىبُت؛الُش

  ظُما الاظتهالُٓت والٕهشومجزلُت في العَى هذسة الٕشحر مً العلم ل

الىػىُت، خُض ؤصبذ ٔل ش يء مدخٕشا مً ُبل الذولت، ًإصبدذ 

الىاسداث خاطلت إلاا ٌعمى بالترخُص ؤلاظمالي لالظخحراد، ؤو بظاصاث 

 الاظخحراد.
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ابت  ٔان مؼبِا في البلذان اجبلذ الجضائش هـام الُش كلى الصشي الزي 

 ّ الىامُت، مً خال٘ وطم ُُىد جىـم الخلامل في الىِذ ألاظىبي كً ػٍش

العلؼاث الىِذًت، وكادة ما حشذد جلٗ ؤلاظشاءاث في البلذان راث اللملت 

الظلٌُت. الىـام اإلاخبم ًخمحز باجخار بظشاءاث جدمي الاُخصادًاث الىاشئت مً 

ت، هـام اإلاىاًعت ألاظىبُت ، واكخمذث في رلٗ كلى كذة ؤدواث، ؤهمها: الخٍش

الخصص، الاخخٖاس، ببشام الاجٌاُُاث الشىائُت مم مخخلٍ البلذان، بر لجإث 

ت مىز بذاًت ظاهٌي  بلى سبؽ ظلش صشي الذًىاس  1974العلؼاث الىِذًت الجضائٍش

حن، 14بعلت مً اللمالث مخٖىهت مً  ٔائها الخجاٍس بوُت  كملت ؤظىبُت ألهم شش

ت، واظخمش  اإلاداًـت كلى اظخِشاسه واظخِالله كً ؤي كملت مً اللمالث الٍِى

لت ؤي بلى هاًت  . وجضامىذ هزه الٌترة مم 1994رلٗ الىطم لٌترة صمىُت ػٍى

ُٕت في  ٖي، بةكالن الخٖىمت ألامٍش كً  1975ؤوث  15جخٌُع ُُمت الذولس ألامٍش

لس، جمشلذ في بلواء ُابلُخه ظملت مً ؤلاظشاءاث الاظخصىائُت إلهِار الذو 

ُت بطاًُت  بت ظمٓش شطذ طٍش لالظدبذا٘ بالزهب للجهاث الشظمُت ألاظىبُت، ًو

، خُض ػالبذ البلذان ألاوسبُت بخخٌُع ُُمت الذولس، %10 ـكلى الىاسداث ب

لت وملِذة داخل مجمىكت البلذان الصىاكُت اللشش ) ( G10وبلذ مٌاوطاث ػٍى

اجٌاَ شامل )اجٌاُُت ظمُصعىهُان  ىبل 1971جم الخىصل في نهاًت 

Smithsonian.والزي جظمً كذة بىىد وبظشاءاث ) 

: اإلاخمشلت في بذاًت الشماهِىاث، خُض اسجٌلذ ُُمت الذًىاس املزحلة الثالثة

ي(، وجضامً  ي. 2دط = 1الجضائشي لخصبذ حلاد٘ مشجحن ُُمت الٌشهٗ الٌشوس ي )

لني هزا اسجٌاق ظلش الذًىاس مِىما بالٌشهٗ، ؤو  رلٗ مم اسجٌاق ظلش الىٌؽ؛ َو

ترجب كلى مشل هزا الاسجٌاق  ٌلني هزا اهخٌاض ظلش الٌشهٗ مِىما بالذًىاس، ٍو

ذ مبادلتها  ٍش ت ٍو في مشالىا هزا ًائذة للذًىاس، الزي ًمخلٗ دهاهحر ظضائٍش

 ًم ُُمتها بالٌشهٖاث. بالٌشهٖاث، ؤو ششاء ظلم وخذماث جذ

بِىما في بذاًت الشماهِىاث شهذ ظلش صشي الذولس جدعىا ملخىؿا اججاه 

ٔالجىُت ؤلاظترلُني واإلااْس ألاإلااوي والٌشهٗ الٌشوس ي والٌشهٗ  اللمالث ألاخشي، 
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لىد هزا الاسجٌاق بلى ظببحن هما: ؤول اسجٌاق ملذلث الخطخم  عشي، َو العَى

م ؤظلاس   الٌائذة، وزاهُا كملُاث دكم اللمالث.والتي كىلجذ بًش

(، في هزه 1986: مخمشلت في الىصٍ الشاوي مً الشماهِىاث )بذاًت املزحلة الزابعة

الٌترة ششكذ الجضائش في جخٌُع ُُمت الذًىاس الجضائشي، والتي جضامىذ مم 

اهخٌاض ظلش الىٌؽ، واهخٌاض اخخُاػي العُىلت ألاظىبُت في الجضائش، وصٍادة 

ذًىهُت وخذماتها، ومً زمت خذور اهخٌاض الاظخحراد مً الخاسط، بر حجم اإلا

ٖي مً:  ) دط. ؤو 4د.ؤ=  1اهخٌظذ ُُمت الذًىاس الجضائشي مِابل الذولس ألامٍش

، 1991د.ؤ( ظىت 1/18دط =  1دط ؤو  18د.ؤ =  1بلى ) 1986د.ؤ( ظىت  1/4دط=1

ت مم صىذَو الىِذ الذولي كلى كِذ مً هىق  وبلذها اجٌِذ العلؼاث الجضائٍش

ٔان ًشمي بلى: 1991( في ؤوث Standbyظخاهذ باي )  ، والزي 

  ًجي ك بوشاء ظَى خشة لللمالث، ومً زمت الششوق في الخخلي الخذٍس

ابت كً الصشي؛   الُش

  دط ؤو  26د.ؤ= 1بلى:  ) 1991جخٌُع ُُمت الذًىاس لُصل في دٌعمبر

 (.0.0385د.ؤ =   1/26دط= 1

البذاًت الخدذر كً كملُت جخٌُع ُُمت الذًىاس، جٌادي اإلاعاولىن في و 

جي للذًىاس، الزي اظخمش مً  دٌعمبر  31واظخلملىا بذلها كباسة الاهضلَ الخذٍس

، زم الخصخُذ الشظمي لُِمت %103، بىدى 1990دٌعمبر  31بلى هاًت  1987

بلذ  19991ظبخمبر  30في  %22الذًىاس اإلاجعذ في ُشاس الخخٌُع ألا٘و بيعبت 

طمً بشهامج بكادة  1990اوض مم البىٗ الذولي وصىذَو الىِذ الذولي كام الخٌ

شاس الخخٌُع الشاوي بيعبت   30في  %40.17هُٖلت وجصخُذ الاُخصاد الىػني، ُو

 .1994ػاس الاجٌاَ الشالض مم صىذَو الىِذ الذولي كام في ب 1994ظبخمبر 

ضي( بخخٌُع  2003في ظاهٌي  ُُمت الذًىاس ُام بىٗ الجضائش )البىٗ اإلآش

ٔان الهذي مىه الخذ مً جؼىس %5 - %2بيعبت جشاوخذ بحن  ، وهزا الاظشاء 

ت، ٓما ُام في دٌعمبر  بخخٌُع  2008الٕخلت الىِذًت اإلاخذاولت في العَى اإلاىاٍص

ٔالذولس، بر ؤصبذ ظلش الصشي في خذود  ُُمت الذًىاس ؤمام اللمالث الشئِعُت 
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ٔان الهذي مً هزا  73د.ؤ= 1) الاظشاء هى خماًت الاُخصاد الىػني مً دط( و

ألاصمت اإلاالُت اللاإلاُت. كلما ؤن صىذَو الىِذ الذولي ُذ ػالب في ؤٓثر مً مشة 

ت بمشاظلت ظلش صشي اللملت الىػىُت وظلله ؤٓثر مشوهت،  الخٖىمت الجضائٍش

ت،  وهزا للخذ مً الٌاَس الٕبحر بحن ظلش اللملت الشظمي والعلش في العَى اإلاىاٍص

ذ مً زي وصل في و وال  يَلخِذ خبراء اإلاالُت ؤن العلش الخُِِ. و %70ُذ ما ؤٍص

ت. ب مً ظلش جذاوله في العَى اإلاىاٍص  للذًىاس الجضائشي ٍُش

 املحاسبة عن الحغيرات في أسعار الصزف.3

مم الخؼىساث الاُخصادًت الخاصلت كلى اإلاعخىي اإلادلي والذولي ؤصبذ      

التي ة لبلع اإلاشأل اإلاداظبُت اإلالاصش ٌعخجُب  اإلاخؼؽ اإلاداظبي الىػني ل

ٌعمى الىـام  صذاس مابجم هزه اإلاشأل  تصاخبذ هزه الخؼىساث، ولخلخل

ر الىـام باإلاداظبي اإلاالي واإلاعخمذ مً اإلالاًحر اإلاداظبُت الذولُت، خُض ؤظ

ل ٍ( كلى "جدى 07-11( مً الِاهىن )137-1اإلاداظبي اإلاالي مً خال٘ اإلاادة )

لى اللملت الىػىُت كلى ؤظاط ظلش الصشي باإلإدعبت باللملت الصلبت ألاص٘ى 

لى هاًت بٍدخٌف بهزه الُِمت في اإلاحزاهُت اإلالم٘ى به ًىم بجمام اللملُت، و 

" ( مً هٌغ الِاهىن 137-2ؤما اإلاادة ) .اظتهالْ ؤو الخىا٘ص ؤو صوا٘ هزه ألاص٘ى

ل الخعاباث الذائىت والذًىن اإلادشسة باللمالث ألاظىبُت ًِذ هصذ ك لى "جدٍى

خ اجٌاَ ألاػشاي  فيالىػىُت كلى ؤظاط ظلش الصشي اإلالم٘ى به  اللملتلى ب جاٍس

خ وطم اللمالث ألاظىبُت  ارب كلى اللملُت ت، ؤو جاٍس حللّ ألامش بملامالث ججاٍس

ٔاهذ كباسة كً كملُاث مالُت".بصشي جدذ الخ ، 25/03/2009)الشظمُت،  را 

 (20صٌدت 

 إلاعحماد املسخىدي.1.3

لى خخز شٖل وزُِت ًشظلها البىٗ بىاء كلى ػلب مً صبىهه بهى جِىُت بىُٕت ج     

إحي هزا بلذ كِذ البُم اإلابرم بحن اإلاصذس واإلاعخىسد،  بىٗ آخش في الخاسط، ٍو

حن لصالح اإلاصذس  وبالخالي  .والهذي مىه حعذًذ ُُمت الصٌِت اإلابرمت بحن الؼًش
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ّ وظاػت بىُٕت إلجمام ًهى ٌلخبر  بمشابت حوؼُت للملُت بُم وششاء كً ػٍش

 (103، صٌدت 2008لِضوٍني، )ا اللملُت.

 لالكخماداثٓما هصذ اإلاادة الشاهُت مً وششة الِىاكذ وألاكشاي اإلاىخذة 

ت الخجاسة الذولُت كلى ؤن" حلبحراث   الاكخماداإلاعدىذًت الصادس كً هًش

ٔان  - ٔلها حلني الاكخماداثاإلاعدىذًت، خؼاباث  الاكخماداثاإلاعدىذي،  مهما 

 الزي ًخصشي بىاء الاكخماداظمها ؤو وصٌها والتي ًجىص بمِخظاها للبىٗ مصذس 

 بإن: - ( ؤو باألصالت كلى هٌعهالاكخماد)ػالب ًخذ  كلى ػلب مً ؤخذ كمالئه

 لى ؤو ألمش مً ػشي زالض هى اإلاعخٌُذ، ؤو ًِبل بذًم ُُمت ًذًم ب

 الٕمبُالث اإلاسخىبت مً اإلاعخٌُذ؛

 آخش بذًم ُُمت هزه الٕمبُالث؛ ؤن ًٌىض بىٖا 

  ؤن ًٌىض بىٖا آخش بخذا٘و معدىذاث الشخً اإلاىصىص كليها في ششوغ

اإلاعدىذي، كلى ؤن جٖىن هزه اإلاعدىذاث مؼابِت لششوغ  الاكخماد

 (4، صٌدت 2013/2014)كاد٘،  وهصىصه. الاكخماد

 املسخىدي الاعحماد.مزاحل ثىفيذ 2.3

اإلاعدىذي طمان بىٖي ًؼلبه اإلاصذس ُبل جىٌُز التزامه  الاكخمادٌلخبر      

خؼلب رلٗ اجباق الخؼىاث  .سظا٘ العللت الى الضبىن ب في واإلاخمشلألاخحر  ٍو

ىت،  الخالُت:  (317، صٌدت 2020)صبًر

 . فحح ملف الحوطين1.2.3

والخصذًش،  الاظخحرادلضامُت الخىػحن لجمُم كملُاث الجضائشي ب ؤُش اإلاششق     

ل ؤو جشخُل لألمىا٘ بما ًيها   الاكخمادوحعبّ كملُت الخىػحن ٔل جدٍى

م جىػحن ًخم  مً اإلاعدىذي، خُض ٌعمذ هزا ؤلاظشاء للمىسد بالخص٘ى كلى ُس

بالذًىاس  خالله مخابلت كملُت الخصذًش وحعمذ للضبىن جىٌُز حعذًذاجه

 جضائشي.ال
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 املسخىدي الاعحماد.فحح 2.2.3

بشام كِذ البُم الذولي اإلاعدىذي مشخلت ب الاكخمادٌعبّ مشخلت ًخذ  

الزي ًبرم بحن اإلاصذس واإلاعخىسد، والزي جم الاجٌاَ ًُه كلى ؤن وظُلت الذًم 

 ّ اإلاعدىذي، خُض ًخِذم اإلاعخىسد ؤمام  الاكخمادمِابل العللت ًٖىن كً ػٍش

اإلاعدىذي لصالح  الاكخمادالبىٗ الزي ًخلامل مله بؼلب مظمىهه ًخذ 

ؤن بلى اإلاصذس، بدُض ًدذد ًُه الششوغ اإلاخٌّ كليها مم البائم مم ؤلاشاسة 

جب جدذًذ مبلى الالتزامكِذ البُم هى ؤظاط هزا  واإلاعدىذاث  الاكخماد، ٍو

 سظالها.التي ًجب كلى اإلاصذس ب

اإلاعدىذي ًيص ئ التزام ججاه اإلاشتري وهى دًم مبلى  الاكخمادبلذ ًخذ  

ِم كلى اإلاعخىسد الت الاكخماد خ الخص٘ى كلى اإلاعدىذاث، ٍو زام للبائم في جاٍس

خم لى اللمىلت، ٓما ًدّ للبىٗ في خالت لم جدًم مصاٍسٍ البىٗ بطاًت ب

 .للتزاماجهخىسد لى خحن جىٌُز اإلاعكملُت الذًم ججمُذ اإلاعدىذاث ب

  الاعحماد.مزحلة ثبليغ 3.2.3

 اإلاعدىذي هيخِل بلى مشخلت ظذًذة جبذؤ الاكخمادبلذ اظخٕما٘ بظشاءاث ًخذ      

ّ البىٗ اإلابلى، بىاظؼت خؼاب اكخماد، بلذ رلٗ ًلضم  بةخؼاس اإلاعخٌُذ كً ػٍش

لتزم بةسظ ا٘ اإلاصذس بشخً العلم خعب الششوغ اإلاخٌّ كليها في اللِذ، ٍو

إلظشاء كملُت الخذُُّ  الاكخمادلى البىٗ ًاجذ اإلاعدىذاث التي جشبذ صخت رلٗ ب

والٌدص إلاخخلٍ هزه اإلاعدىذاث والخإٓذ مً مذي ظالمتها ومؼابِتها للملاًحر 

اإلاعدىذي، بلذ جإٓذ البىٗ مً صخت اإلاعدىذاث  الاكخماداإلاشتري في  االتي ؤوسده

ما ًِىم البىٗ ؤو ُب٘ى الٕمبُالت، ًِٓىم بدىٌُز التزامه وهى دًم زمً العللت 

 لى اإلاعخىسد لُخمًٕ مً اظخالم العلم.بدعلُم اإلاعدىذاث ب

 املسخىدي عحمادلل الخسجيل املحاسبي .3.3

ت مم الذ٘و ألاظىبُت ؤزش مً خال٘  ًترجب كلى اإلااظعاث التي جِىم بلملُاث ججاٍس

 ً ظلم ؤو  باظخحرادمالي كلى اإلااظعت باللملت ألاظىبُت في خالت ُُامها  التزامجٍٖى

خ  جِىم بٌخذ  الاظخالمجشبُخاث، وبلذ اجٌاُها مم اإلاىسد كلى الىىكُت والعلش وجاٍس
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والزي هى كباسة كً حلهذ مً ػشي البىٗ  ،اكخماد معدىذي كلى معخىي بىٕها

ُت للمىسد الزي ل ء وهزا إلطٌا، الزي جم اظخحراده الص يءبدعذًذ ُُمت  اإلاىزُى

 الاكخمادخُض ًٖىن  دون طماهاث. سظا٘ العللت والىزائّ الخاصتبًمٕىه 

وؼي ُُمت الصٌِت، وحلالج هزه ؤلاظشاءاث  اإلاخصص بالُِمت اإلاخٌّ كليها َو

ّ الخؼىاث الخالُت:  (33، صٌدت 2018/2019)وآخشون،  ًو

 تب شلاس معبّ كً بسداث اإلاىظهت للبُم كلى الخالت و جىػحن ٔل الىا ظباٍس

ي الىػني.  ٔل كملُت اظخحراد للعلم اإلاىظهت هدى اإلاجا٘ الجمٔش

  ًٌشض بمِخظاه كلى اإلاعخىسد طمان حوؼُت مالُت لذي الخىػحن لُِمت

وهزا إلاذة شهش  % 120و 110بيعبت ملُىت جتراوح بحن  الاظخحرادكملُت 

 كلى ألاُل.

  خ ًخذ خ ًخم ًخذ الاكخماد مً ػشي البىٗ الاكخمادجاٍس : في هزا الخاٍس

بالُِمت التي حوؼي الصٌِت بالللمت اإلاخٌّ كليها مِابل الذًىاس الجضائشي 

ّ ما خم الدسجُل اإلاداظبي لهاجه اللملُاث ًو خ الخىػحن، ٍو ظِخم  في جاٍس

 . تصش اإلاىالُاالخؼَش له في اللى

 مواد أولية(املخشوهات )عملية اسحيراد  أوال:

ي في كملُاث الاظخحراد جمش كملُت الدسجُل اإلاداظبي لخوحراث ؤظلاس الصش 

جِذًم كذة  ًمًٕٓثر ؤظبُت، ولخىطُذ رلٗ مً خال٘ كذة ُُىد مداوالخصذًش 

 والخصذًش. ؤلاظخادللملُتي  اًتراطُتؤمشلت 

 : 11مثال

  ت في ًىم بُامذ ٔاث الجضائٍش بششاء مىاد  2018/ 17/05خذي الشش

ُا مِابل  ٔان ظلش  30000ؤولُت مً ؤخذ اإلاىسدًً بتٓر ؤوسو، خُض 

خ اللملُت   دط.132225ؤوسو=  1الصشي في جاٍس

  ٔان ظلش الصشي جم حعذً 29/05/2018في ًىم ذ ُُمت اللملُت و

 دط.131205ؤوسو= 1
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في هزا اإلاشا٘ هدبم الخؼىاث  ؤلاظخادللُِام باإلالالجت اإلاداظبُت للملُت 

 الخالُت:

 فحح اعحماد مسخىدي . أ

 

542 

 

 

512 

ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 17/05/2018ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 كخماداث معدىذًتاخـ/ 

 خـ/ الخعاب البىٖي                      

 ًخذ اكخماد معدىذي

 

4000000 

 

 

4000000 

 جسجيل عملية الشزاء . ب

 دطx132225 =3960750 3000=  زمً الششاء بالذًىاس الجضائشي      

 دطx  =75038225 39607500.19الشظم كلى الُِمت اإلاظاًت=      

 

381 

44566 

 

 

 

401 

ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ17/05/2018ــ ـــ ـــ  ـ

اث مىاد ؤولُت  خـ/ مشتًر

 لالظترظاق ُابلت (TVA)س َ م خـ/ 

 خـ/ مىسدو العلم والخذماث             

خـ/ الظشائب ألاخشي         

 والشظىم اإلامازلت

 ًاجىسة ششاء مىاد ؤولُت مً مىسد ؤظىبي

 

3960750 

75038225 

 

 

 

3960750 

75038226 

 لى املخاسن إاسحلم ودخول البضاعة  .ج

 

31 

 

 

381 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 29/05/2018ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 خـ/ مىاد ؤولُت

اث مىاد ؤولُت                     خـ/ مشتًر

 اإلاخاصن  لىبولُت دخ٘ى اإلاىاد ألا              

 

3960750 

 

 

3960750 
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 فك الحجميد عن مبلغ الصفلة .د

 

512 

 

 

542 

ــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ 29/05/2018ـــــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 يخـ/ الخعاب البىٖ

 كخماداث معدىذًت ا خـ/                      

 كً الصٌِتًٗ الخجمُذ 

 

4000000 

 

 

4000000 

 جسدًد كيمة الصفلة من خلل الحساب البىكي .و

 دط30600( = 131005 - 132025) 30000=  ًَش ظلش الصشي

 

401 

 

 

512 

766 

ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 29/05/2018ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 خـ/ مىسدو العلم والخذماث

 خـ/ الخعاب البىٖي                           

 خـ/ ؤسباح الصشي                            

 ظلاس الصشيؤًشاداث هاججت كً الخوحر في ب

 

3960750 

 

 

 

3930150 

30600 

 عملية استراد الحثبيحات )معدات صىاعية( ثاهيا: 

جخم اإلالالجت اإلاداظبُت للملُت اظتراد الخشبُخاث بىٌغ الخؼىاث التي جمذ      

دساط مصاٍسٍ خاصت بهاث، ولًٕ في هزه الخالت خاولىا اإلاخضو  اظخحرادبها كملُت 

زا الخَِى الجمش بلملُت ا ُٓت وهزا لخىطُذ اإلالالجت التي جخم لشخً والخإمحن ٓو

مٕىىا جىطُذ رلٗ الاظخحرادبها ملالجت الظشائب والشظىم اإلامازلت في كملُت  ، ٍو

 :آلاحي مً خال٘ اإلاشا٘

 :2مثال

  ت  05/10/2017في ًىم ت مً باظخحراد ملذاث صىاكُ هاويُامذ شٓش

 :دولس  400000الصحن بمبلى 

  دولس؛10500مصاٍسٍ الشخً والخإمحن 
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   ؛%30ُٓت ملذ٘ الخَِى الجمش 

  ؛%19ملذ٘ الشظم كلى الُِمت اإلاظاًت 

  خ في ظلش الصشي  دط؛115232دولس=  1 الاُخىاءجاٍس

  ٔان بجم  07/11/2017في نهاء اللملُت والُِام بلملُت الدعذًذ خُض 

 دط.118295دولس=  1ظلش الصشي خُنها 

 في هزا اإلاشا٘ هدبم الخؼىاث الخالُت: رادحالاظخللُِام باإلالالجت اإلاداظبُت للملُت 

 فحح اعحماد مسخىدي . أ

 

542 

 

 

512 

ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـ ـــ ـــ ـــ ــ 05/10/2017ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 كخماداث معدىذًتاخـ/ 

 خـ/ الخعاب البىٖي                       

 ًخذ اكخماد معدىذي

 

406000000 

 

 

406000000 

 جسجيل عملية اكحىاء معدات وأدوات صىاعية . ب

م ألاكما٘ الخاطم للشظم كلى الُِمت اإلاظاًت زمً البظاكت ؤو       ٌشمل ُس

 باظخصىاءألاشوا٘ ؤو الخذماث بما في رلٗ ٔل اإلاصاٍسٍ والخَِى والشظىم، 

  الشظم كلى الُِمت اإلاظاًت راجه.

 كية ومبلغ الزسم على الليمة املضافة:  حساب مبلغ الحلوق الجمز 

 دطx115،32x 0.3  =1.435.734(1.500+40.000) = ُٓتالخَِى الجمش 

 دط.x 0.19 =1.182.087،66 (1.435.734(+41.500x115،32الشظم كلى الُِمت اإلاظاًت= ))

 

215 

44566 

 

 

404 

447 

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــ 05/10/2017ـ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ  ـ

 خـ/ ملذاث صىاكُت

 ُابلت لالظترظاق س َ م خـ/ 

 خـ/ مىسدو الخشبُخاث          

 

602210514 

101820087266 

 

 

 

306030692234 

206170821266 
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خـ/ الظشائب ألاخشي        

 والشظىم اإلامازلت

 ًاجىسة ملذاث صىاكُت

 فك الحجميد عن مبلغ الصفلة ج.

 

512 

 

 

542 

ــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ 07/11/2017ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــ

 خـ/ الخعاب البىٖي

 كخماداث معدىذًت اخـ/         

 ًٗ الخجمُذ كً الصٌِت

 

406000000 

 

 

406000000 

 جسدًد كيمة الصفلة د.

 بلذ حعذًذ ُُمت الصٌِت مً خال٘ الخعاب البىٖي ٌسجل اإلاداظب ما ًلي:

 دط 1500645-(= 118295 -115232)415000=   ؤظلاس الصشيخعائش 

 

404 

666 

 

 

 

512 

 

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 07/11/2017ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 خـ/ مىسدو الخشبُخاث 

 ؤظلاس  الصشي خـ/ خعائش 

 خـ/ الخعاب البىٖي        

ًشاداث هاججت كً الخوحر ب

 ظلاس الصشيؤفي 

 

306030692234 

1500645 

 

 

 

 

307540337234 

 

 لى دولة أحىبية إعملية ثصدًز  مىحجات  ثالثا:

 :3مثال

ت  02/03/2018في ًىم   خذي بلى بجاث كلى جصذًش مىخ الزوادحلاُذث شٓش

ٔاث ألاإلااهُت بُِمت  ٔاهذ ؤظلاس  ألاوسو ٓما 250000الشش  ًلي: ؤوسو  و

 دط 1300215=  ؤوسو 1 : 02/03/2018 -
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 دط1300952ؤوسو= 1   04/05/2018 -

 دط.1280354ؤوسو= 1  08/07/2018 -

   ًلي: وسجل محاسبيا ما 14/15/2112نهاء الصفلة في إفي حالة 

 دطx 130.215 =3.255.375ؤوسو25.000=  ُُمت الٌاجىسة بالذًىاس الجضائشي 

 

411 

 

 

701 

4457 

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــ 02/03/2018ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ

 خـ/ الضبائً

 خـ/ مىخجاث مباكت           

خـ/ الشظم كلى الُِمت          

 تت مدصلًاإلاظا

 ًاجىسة بُم

 

308730896225 

 

 

302550375 

6180521225 

ٔاهذ  وسجل الُِذ  04/05/2018باًتراض ؤن كملُت جدصُل ُُمت اإلابُلاث 

 الخالي:

الصشي اسجٌم ُلُال وبالخالي ظخدِّ اإلااظعت بًشاداث مالُت هالخف ؤن ظلش 

دعب ٓما  ًلي: هاججت كً هز الاسجٌاق ٍو

 دط180425(= 1300215 -1300952)  250000=  بًشاداث ظلش الصشي

 

512 

 

 

411 

766 

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 04/05/2018ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 خـ/ الخعاب البىٖي

 خـ/ الضبائً      

 ؤظلاس الصشيخـ/ ؤسباح        

ت كً الخوحر في ًشاداث هاججب

 ظلاس الصشيؤ

 

308920321225 

 

 

308730896225 

180425 
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  ًلي: وسجل محاسبيا ما 12/10/2112نهاء الصفلة فيإفي حالة 

 دطx 130.215 =3.255.375ؤوسو25.000ُُمت الٌاجىسة بالذًىاس الجضائشي= 

 

411 

 

 

701 

4457 

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 02/03/2018ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 خـ/ الضبائً

 خـ/ مىخجاث مباكت           

خـ/ الشظم كلى الُِمت          

 ت مدصلًاإلاظا

 ًاجىسة بُم

 

308730896225 

 

 

302550375 

6180521225 

 ٔاهذ  باًتراض وسجل  08/07/2018ؤن كملُت جدصُل ُُمت اإلابُلاث 

 الُِذ الخالي:

خعائش مالُت ُلُال وبالخالي ظدخدمل اإلااظعت  هالخف ؤن ظلش الصشي اهخٌع

دعب ٓما  ًلي: هاججت كً هز الاهخٌاض ٍو

 دط.460525(= 1280354-1300215)  250000خعائش ظلش الصشي= 

 

512 

666 

 

 

 

411 

 

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ 08/07/2018ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

 خـ/ الخعاب البىٖي

 ظلاس الصشيؤخـ/ خعائش 

 خـ/ الضبائً                      

خعائش هاججت كً الخوحر في 

 ظلاس الصشيؤ

 

308270371225 

460525 

 

 

 

308730896225 
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 الخاثمة. 4

ادة حجم الخباد٘ الخجاسي اللالمي صادث مله ألامىا٘ التي ًخم   مم ٍص

لها كبر اظخلما٘ ؤظلاس الصشي التي جخمحز بذًىامُُٕت ًهي جخوحر  .جبادلها وجدٍى

الدسجُل اإلاداظبي للملُاث  ىآزاس باسصة كلهزه الخوحراث ول، مً ًىم ألخش

ت ًِذ .في اإلااظعت الاظخحراد والخصذًش  ششاء ؤو بُم )اظخحراد ؤو  -جخم كملُت ججاٍس

لدعذًذ الٌللي ُذ ًخم في ًىم جصذًش( بعلش صشي ما في ًىم اللملُت ولًٕ ا

يخج كً رلٗ وهىا ُذ ًشجٌم ؤو ًى .آخش ما سبدا ؤو خعاسة بخٌع ظلش الصشي ٍو

ٔاث  باليعبت للماظعت، ومً ظهت ؤخشي ُذ جِم ًشوُاث الصشي في الشش

م جشظمت الِىائم اث مً خال٘ ججمُم الِىائم اإلاالُت خُض ًخاإلاخلذدة الجيعُ

ٔاث وهزا للخص٘ى كلللى اللملت اإلادلُت للبباإلاالُت للٌشوق  ُىائم  ىذ مِش الشش

 .مالُت مجملت

لُه لخـىا ؤن الىـام اإلاداظبي اإلاالي ظاء جم الخؼَش ب ومً خال٘ ما 

لى مً ؤهمُت في الىص٘ى بُاث إلاا لها بِىاكذ للملالجت اإلاداظبُت لهزه الٌشو 

وؤٓثر بإلااما للخوحراث التي جؼا٘  مللىماث مداظبُت راث ظىدة ومصذاُُت ؤٓبر 

 .ؤظلاس الصشي وحسجُالتها اإلاداظبُت

 المراجع
قواعد التقٌٌم والمحاسبة على محتوى الكشوف (. 52/30/5332الجرٌدة الرسمٌة. )-1

 الجزائر: الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة. المالٌة.

 دور اإلعتماد المستندي فً ضبط التجارة الخارجٌة.(. 5310/5312بونحاس عادل. )-5

 باتنة: جامعة الحاج لخضر.

(. أثر تغٌرات أسعار صرف العمالت األجنبٌة 5312أمٌن راشدي. )تٌجانً بالرقً، و-0

والنظام المحاسبً  51ات المعٌار المحاسبً الدولً على القوائم المالٌة وفق متطلب

 .123-125، 1، العدد 3مجلة البشائر االقتصادٌة، المجلد المالً . 

دراسة محاسبٌة للعملٌات المنجزة بالعمالت (. 5312/5312.خٌرالدٌن خٌر، وآخرون. )2
 الوادي: جامعة الوادي. األجنبٌة وفق النظام المحاسبً المالً.
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الجزائر: الدٌوان الوطنً  .محاضرات فً اقتصاد البنوك(. 5332وٌنً. ).شاكر القز2

 للمطبوعات الجامعٌة.

(. تخفٌض قٌمة العملة بٌن الواقع والطموح. 5312بوعالم معوشً. ).صلٌحة بن طلحة، و6

 .102-132، 92مجلة دراسات اقتصادٌة، العدد 

مجلة وعالقتها بالتعوٌم.  (. أنظمة أسعار الصرف5312.عبد الرحمان علً الجٌالنً. )2
 .16-32، (6) 3، العدد 4التنظٌم والعمل، المجلد 

(. اإلعتماد المستندي آلٌة جدٌدة للرقابة على التجارة 5353 0.عصام صبرٌنة. )العدد2

 .012، مجلة آفاق للعلومالخارجٌة فً التشرٌع الجزائري. 

فً سعر الصرف ودور (. إشكالٌة عدم االستقرار 5316.فاطمة الزهراء خبازي. )2

، العدد 9مجلة االقتصاد الجدٌد، المجلد السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة فً عالجها. 
15 ،122-122. 

(. سعر الصرف األجنبً وأثره 5312رٌاض رحٌم العامري. ).هشام جبار الحسٌنً، و13

ن على إدارة االحتٌاطٌات الدولٌة: دراسة قٌاسٌة لعٌنة من الدول المختارة للمدة م
 .530-125، 99، العدد 6مجلة اإلدارة واالقتصاد، المجلد . 5312 – 5330
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 هظم سعر الصرف وثوازن ميزان املدفوعات في ظل الاقحصاد املفحوح

 دزبىغ  مدمد الواَس     خلف هللا  خظام الدًً     حبازي ُبد الجلُل 

لىم الدظُير                     ت ُو  حامِت ُباض لغسوز خيؼلت  -ولُت الِلىم الاكخـادًت والخجاٍز

khalfallah.houssem23@gmail.com        djalildjebari@hotmail.com 

 :امللخص

، والري منها اإلاالةمتهدف َرٍ الدزاطت ئلى دزاطت أهٌمت طِس الـسف بغُت اخخُاز 

اثخدلٌظمذ ب ، باإلكافت ئلى مداولت ئبساش  وجدلُل أَم آلالُاث ُم الاطخلساز في ميزان اإلادفُى

خماد ُليها مً أحل ئُادة الخىاشن في ميزان ا اث في ًل الاكخـاد اإلافخىح. التي ًخم الُا إلادفُى

سف ؿالح ليل هٌام ؿ ًىحد ال، وأًهسث الىخاةج أهه الىؿفي اُخمدث الدزاطت ُلى اإلاىهج

، بدُث أن فِالُت أهٌمت الـسف ألاحىبي ُلى أداء الاكخـاد الىلي البلدان وفي ول شمان

َِخبر أطلىب الخىاشن ًُ . و جخىكف ُلى خظب دزحت الخىمُت الاكخـادًت والخوىز اإلاالي للبلد

م الظُاطت اإلاالُت والىلدًت وأطلىب اللُىد اإلاباػسة ُلى اإلاِامالث الدولُ ت مً أَم آلُاث هٍس

اث في الاكخـاد اإلافخىحئُادة الخىاشن إلايزا  .ن اإلادفُى

اث، الاكخـاد اإلافخىح  الكلمات املفحاخية:  .طِس الـسف، ميزان اإلادفُى

Exchange rate regimes and balance of payments equilibrium  

in an open economy 

Abstract: 

This study aims to study exchange rate systems in order to choose the 

appropriate ones, which allow achieving stability in the balance of payments, in 

addition to trying to highlight and analyze the most important mechanisms that are 

relied upon in order to restore equilibrium in the balance of payments in the open 

economy. The study relied on the descriptive method. the results showed that there 

is no exchange system valid for all countries and at all times, so that the effectiveness 

mailto:djalildjebari@hotmail.com
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of foreign exchange systems on macroeconomic performance depends on the degree 

of economic development and financial development of the country. The method of 

equilibrium through fiscal, monetary policy and the method of direct restrictions on 

international transactions is one of the most important mechanisms for rebalancing 

the balance of payments in an open economy. 

Keywords:: Exchange rate, Balance of payments, Open economy. 

 مقدمة: 

الاكخـادي الِالمي مظألت ئن أَم الللاًا السةِظُت التي ػغلذ الفىس 

لدٌو مدىز الاطخلساز الداخلي والخازجي ل، فلد ػيلذ مظألت ُدم الخىاشن 

كبى  ُلىُمل الدٌو اإلاِاؿسة  ذلً في ٍخجلىاَخمام الظُاطاث الاكخـادًت، و 

اإلادافٌت ُلى الخىاشهاث لظُاطت الاكخـادًت لخىٌُم اكخـاداتها باإلكافت ئلى ا

 –: همى مظخلس وداةم التي جخجلى في أزبِت أَداف زةِظُتالداخلُت والخازحُت 

اث. –اطخلساز ألاطِاز  –امخـاؾ البوالت   جىاشن ميزان اإلادفُى

في جلُُم  وحغيراتهاالـسف  أطِاز وبالىٌس ئلى الدوز الري ًلِبه  

ً  ،اإلاىخجاث وان اَخمام َرٍ الدٌو به أهثر وىجها اإلادخل ألاطاس ي لخىاشن مىاٍش

اث  .اإلادفُى

اخُت اهوالكا مما طبم ومً خالٌ أَمُت هٌم طِس الـسف مً الى

اث الاكخـادًت لت مىهجُت ؤلاحابت في الخأزير ُلى ميزان اإلادفُى ، طىداٌو بوٍس

هي  وما ،: ماهي أَم هٌم أطِاز الـسف الدولُتآلاجُتُلى ؤلاػيالُت السةِظُت 

اث في ًل الاكخـاد اإلافخىحآلُاث ئُادة الخىاشن في ميزان اإلا  ؟دفُى

 فرضيات الدراسة:

 : الفسكُاث آلاجُتَرٍ الدزاطت ُلى اُخمدها في 
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ا جبيُ - ا مً هسف ٌِخبر هٌام طِس الـسف اإلاداز أهجّ أهٌمت الـسف وأهثَر

 ٌ  .الدو

لجت الاخخالٌ حِخبر أداة الظُاطت اإلاالُت والىلدًت مً أَم ألادواث الفِالت إلاِا -

اث  .في ميزان اإلادفُى

خخالٌ جىاشن جت احِخبر طُاطت اللُىد ُلى اإلاِامالث الدولُت أداة فِالت في مِال -

اث  .ميزان اإلادفُى

 أهداف الدراسة وأهميتها:

بما منها  اإلاالةمطِس الـسف بغُت اخخُاز  هٌمدزاطت  فيالدزاطت ًخمثل َرٍ 

اثب ٌظمذ الخوىزاث  في ًلوالطُما  ،خدلُم الاطخلساز في ميزان اإلادفُى

لتي ًخم الاكخـادًت اإلاِاؿسة، باإلكافت ئلى مداولت ئبساش  وجدلُل أَم آلالُاث ا

خماد ُليها مً أحل ئُادة الخىاشن في ميزان ا اث في ًل الاكخـاد الُا إلادفُى

 اإلافخىح.

حظخمد َرٍ الدزاطت أَمُتها مً الاَخمام اإلاتزاًد بدزاطت هٌم و 

اث الري ٌِخبر مً أبسش اإلاإػساث الاكخـادًت التي  الـسف وجىاشن ميزان اإلادفُى

 اللـير.كخـادي للدولت في اإلادي جبرش الىكّ الا

 :مىهج البدث

 مً اإلاىزلت اإلاـادز ُلى دُخماباال  ،الىؿفي اإلاىهج الىزكت َرٍ جيخهج 

س ،اإلا حىاهب جىاولذ التي والدزاطاث الخلاٍز  اإلاخغيراث ُلى الخِسف بهدف ىكَى

ٌ  بمؼيلت اإلاسجبوت  . أَدافها وجدلُم الىزكت ٌ حظاؤ  ُلى ؤلاحابت ئلى البدث والىؿى
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 : الدراسات السابقة

ت ، خاٌو الباخثان في َرٍ الدزاطUmoru and Odjegba (3112) دزاطت -1

اخخالٌ طِس الـسف ُلى وكّ ميزان ؤلاحابت ُلى ؤلاػيالُت الخالُت: هُف أزس 

ا للفترة م اث في هُجيًر خما3113ئلى  1792ً اإلادفُى د ُلى ، خُث جم الُا

اججاٍ الظببُت دًد هجس للظببُت لخدجلدًساث همىذج جصخُذ الخوأ، واخخباز حس 

، وذلً ُىد مظخىي ث هخاةجه للظببُت أخادًت الاججاٍ، خُث أػاز بين اإلاخغيراث

، جىحد ُالكت طببُت بين اإلاخغيراث ، واجطح مً هخاةج َرٍ الدزاطت بأهه ال 1%

أزس  خُث جم الخىؿل ئلى أن اخخالٌ طِس الـسف الىُجيري في اإلادي اللـير له

اث خالٌ خمثل الىدُجت السةِظُت في خلُلت أن اخ، وجاًجابي ُلى ميزان اإلادفُى

اًجابُت مّ طِس الـسف أًهس وحىد ُالكت ئ اث في هُجيًر  .زؿُد ميزان اإلادفُى

سفاث -3 بد اللادز ػٍى : أزس طُاطاث (، بِىىان3112) دزاطت مدمد الىاؿس ُو

اث الجصاةسي دزاطت جد لُلُت كُاطُت للفترة طِس الـسف ُلى ميزان اإلادفُى

ت مً الىخاةج أَمها، خُث جم الخ1797-3112) : طُاطت ىؿل ئلى مجمُى

جخفُم الِملت التي اهخهجتها الجصاةس لم ًىً لها أزس واضح أو مِخبر ُلى ئُادة 

اتها للفترة جىاشن م ا أزس ُلى الخىاشن بلدز ما وان له1779-1797يزان مدفُى

اث لِملُتو ، الداخلي جخفُم  مً بين أَم أطباب ُدم اطخجابت ميزان اإلادفُى

س الخجازي الري لم ًىً مسفىكا بدىمُت خلُ لُت للواَ ؤلاهخاج الِملت َى الخدٍس

 . ٍادة في الىازداث وزباث الـادزاثهخج ُىه ش والخـدًس مما 

جدذ ُىىان : أزس جللباث طِس الـسف ( 3112-3112)دزاطت دوخت طلمى  -2

وان الغسق مً ، ل ُالحها "دزاطت خالت الجصاةس "ُلى اإلايزان الخجازي وطب

اث أطِاز الـسف واإلايزان الدزاطت َى جىكُذ الِالكت اإلاىحىدة بين حغير 

 ظُاطت جخفُم كُمت الِملت اإلادلُت التي حاءثل الخوسق ، ئلى حاهب الخجازي 

، زان الخجازي ، ودوزَا في جللُف العجص في اإلايفي اهاز بسهامج ؤلاؿالح الهُىلي



 جباري، خلف اهلل، دربوش
 ميزان وجىاشن  الـسف طِس هٌم

اث  اإلافخىح الاكخـاد ًل في اإلادفُى
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 التوازن في ميزان المدفوعات الجزائريعمى استدامة 

154 

 

ؿسف الدًىاز الجصاةسي جللباث طِس  ت همىذج كُاس ي ألزس وذلً مً خالٌ ؿُاغ

يي ُلى اإلايزان الخجازي خالٌ الفترة اإلامخدة مً   1771حاهفي ملابل الدوالز ألامٍس

الدزاطت ئلى أن طُاطت طِس الـسف اإلاخبِت في  ذ، جىؿل3112ئلى غاًت دٌظمبر 

را زاحّ ئلى خُذ الاخخالٌ في اإلايزان الخجازي الجصاةس لم جىً فِالت في جص ، َو

التي ًخلّ ِت الاكخـاد الىهني الري ًسجىص ُلى الـادزاث مً اإلادسوكاث و هبُ

ا إلاىٌمت الاوبً  .حظِيَر

ز مٌِم الدزاطاث زهصث ُلى جأزير واوِياض جللباث أطِامما طبم ًدبين أن 

اث زي لخالت الجصاةس أو دولت وئما ُلى اإلايزان الخجا الـسف ئما ُلى ميزان اإلادفُى

م الا  أحىبُت، را ًُ هٍس بي في الىؿٌى ئلى َو ، في الىخاةجُخماد ُلى اإلاىهج الخجٍس

.خين دزاطدىا اُخمدث ُلى اإلاىهج الىؿفي   هٌسا لوبُِت اإلاىكَى

 : إلاطار الىظري لسعر الصرف املدور ألاول 

 / ماهية سعر الصرف 1

 :جعريف سعر الصرف -1-1

ء لؼساٌؼير طِس الـسف ئلى ُدد وخداث الِملت الىهىُت التي ٌظخلصم دفِها 

، أو َى ُدد وخداث الِملت ألاحىبُت الالشمت وخدة واخدة مً الِملت ألاحىبُت

 (3112)عجمي الجىابي، لؼساء وخدة واخدة مً الِملت الىهىُت 

 ,Krugman & Obsfield) ُمت الِملت مِبرا ُنها بِملت أخسي ٌِسف ُلى أهه كهما 

، فهى ًمثل الظِس اليظبي لهاجين الِملخين، ئذ َى بمثابت ملُاض مؼترن (2008

، هُل جبادٌ الظلّ ذاث طماث مخخلفتلللُمت ولخبادٌ الىطاةى مً الـسف لدظ

وذلً مً خالٌ جلُُمها بىخداث مُِىت مً ُملت أو هَى مً الىلد اإلاخداٌو في 

 .(Wang, 2005)  بلد أو مىولت ما
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فه بأهه اإلاسآة التي جٌهس بىكىح الِالكت بين ؿادزاث الدولت  هما ًمىً حٍِس

، ئذ أن الدولت التي جخمخّ بـادزاث طىاء واهذ مىٌىزة أو غير مىٌىزة ووازداتها

ت ت جيىن ُملتها الىهىُت كٍى لت كِف الـادزاث والِىع صخُذ في خا ،كٍى

 ولرلً ًمىً اللٌى بأن طِس الـسف ٌِبر ًُ مسهص الدولت في، وشٍادة الىازداث

ت مباػسة أو غير مِامالتها مّ مخخلف دٌو الِالم ئ ذا ما جسن خسا دون كُىد ئداٍز

 .(3112)خلف، مباػسة 

الِمالث  الخِبير ًُ طِس ؿسفُادة ما ًخم : أهواع وصيغ سعر الصرف -1-2

را باخخالف اإلادخالث التي ٌبِدة ؿُغ.  بسش ، ولِل مً أظدىد ئليها في خظابهَو

 : وأهثر َرٍ الـُغ اطخخداما ما ًلي

: ٌِسف ُلى أهه وخدة  Taux de Change Nominalطِس الـسف الاطمي   -1-3-1

، واإلالـىد مً َرا الخٍِسف بداللت وخداث مً الِملت اإلادلُت مً ُملت أحىبُت

خباز اللىة الؼَى أن طِس الـسف الاطم ساةُت مً الظلّ ي ال ًأخر بِين الُا

مىً أن ًخغير جدظىا أو جدَىزا ،والخدماث اإلاخاحس بها بين البلدًً ، فالخدظً ٍو

أما الخدَىز فُِني  .ٌِني ازجفاَ طِس الِملت اإلادلُت باليظبت للِملت ألاحىبُت

ىلظم ئلى طِس ؿسف زطمي  .(3113 )بً خمىدة،اهخفاق طِس الِملت اإلادلُت  ٍو

ى اإلاِمٌى به فُم ت السطمُتَو ى ا ًخف اإلابادالث الجاٍز  ، وطِس ؿسف مىاشي َو

ت ، هما ًخم جددًد طِس الـسف الاطمي جبِا للىي اإلاِمٌى به في ألاطىاق اإلاىاٍش

الِسق والولب في طىق الـسف في لخٌت شمىُت مُِىت وبداللت هٌام الـسف 

 (3112)كدي، البلد اإلاِخمد في 

: ٌِسف طِس الـسف Taux de Change Réelطِس الـسف الخلُلي  -1-3-3

، أي كُمت بُت الزيخين مً الِمالث اإلاخداولتاللىة الؼساةُت اليظ بداللتالخلُلي 

اض اللىة الؼساةُت للظلّ اإلادلُت، وخظب َرا الِملت مدظىبت ُلى أط

ن طِس الـسف الخلُلي َى الري ٌِىع ألاطِاز ألاحىبُت باإلاىاشاة الخٍِسف فا
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ملُا وهبلا بالخالي ٌِبر ًُ اللدزة الؼساةُت، و مّ ألاطِاز اإلادلُت ن فا لكاسل، ُو

 : ٍلت خظابه جخم وفم الـُغت آلاجُتهس 

 ية(دلية / مؤشر ألاسعار ألانى ) مؤشر ألاسعار امل ×سعر الصرف الحقيقي = سعر الصرف الاسمي 

 وجمثُل َرٍ الِالكت ًيىن وفم السمىش الخالُت :

TCR= E. 
  

 
 

ٌِبر طِس الـسف  :Effectif Taux de Changeطِس الـسف الفِلي   - 1-3-2

الفِلي ًُ اإلاإػس الري ًلِع مخىطى الخغير في طِس ؿسف لِملت ما باليظبت 

لي ٌظاوي الفِ، وبالخالي مإػس طِس الـسف ِدة ُمالث أخسي في فترة شمىُت مال

ى ًدٌ ُلى مدي جدظً أو جوىز ُملت بلد مخىطى أطِاز ؿسف زىاةُت ، َو

ت أو طلت مً الِمالث ألاحىبُت   .(3119)ُبىد، باليظبت إلاجمُى

: ئذا وان Taux de Change Effectif Réelطِس الـسف الفِلي الخلُلي  - 2 -1-3

ًُ اإلاإػس الري ًلِع مخىطى الخغير في طِس ؿسف طِس الـسف الفِلي ٌِبر 

، بمِنى أهه مإػس ذو داللت ِدة ُمالث أخسي في فترة شمىُت ماُملت ما باليظبت ل

، فان طِس الـسف الفِلي الخلُلي َى ئخلاَ ُلى جىافظُت البلد ججاٍ الخازج

مىً أن  .زس حغيراث ألاطِاز اليظبُتلـسف الفِلي ئلى الخصخُذ باشالت أظِس ال ٍو

 :ٌِبر ًُ طِس الـسف الفِلي الخلُلي بالِالكت اإلاىالُت

EA= ∑ [
  

    
] 

    

ت خـت البلد اإلاِني i(: هي خـت الـادزاث باججاٍ البلد )Ai)  :خُث ( مً مجمُى

 (.Aبالدزاطت )
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             (p َى اإلاظخىي الِام لألطِاز في :)ال( بلدA أو اإلاثبى )déflateur)  )

 (.Aالبلد )لىاجج 

                  (pi:) ( َى اإلاظخىي الِام لألطِاز في البلدiأو اإلاثبى )déflateur)  ) لىاجج

 .(iالبلد )

                  (Ei:)   َى ( طِس الـسف الاطمي للبلدi أو اإلاثبى )déflateur) . ) 

س َى طِ: Taux de change d'équilibreطِس الـسف الخىاشوي   - 2 - 1-3

، أي أن طِس الـسف ىاطم مّ الخىاشن الاكخـادي الىليالـسف الري ًد

اث ُىدما ًيىن الاكخـاد ًىمى  الخىاشوي ًمثل جىاشن مظخدًم إلايزان اإلادفُى

ٌظىد في بِئت اكخـادًت غير وبالخالي َى طِس الـسف الري  .بمِدٌ هبُعي

كىة الِسق ، ئذن ًلـد بظِس الـسف اإلاخىاشن ذلً الظِس الري جدددٍ مخخلت

والولب ُىدما ًددر الدظاوي الخام بين الىمُت اإلاولىبت والىمُت اإلاِسوكت مً 

ئخدي الِمالث بـسف الىٌس ًُ أزس اإلالازبت وخسواث زؤوض ألامىاٌ غير 

 . (3113)ُبد الجلُل،  الِادًت

لى أطاض َرا اإلافهىم ًمىً اللٌى أن طِس الـسف الخىاش  وي مثل الظِس ُو

، ىاق الخسة خالت اإلاىافظت الياملتالخىاشوي ألي طلِت مً الظلّ اإلاخداولت في ألاط

يىن َرا الظِس متزامى اث.ٍو ٍخىكف طِس الـسف و  ا مّ الخىاشن في ميزان اإلادفُى

ًلي: مِدٌ همى  اإلاخىاشن ُلى الِدًد مً اإلاخغيراث الىلدًت والتي هرهس منها ما

الخغير اليظبي في اإلاِسوق الىلدي، مِدٌ الخغير في طِس ، مِدٌ الدخل الىهني

 .الفاةدة، اججاٍ الولب ُلى الىلىد

:  ئن هٌام طِس الـسف َى ؤلاهاز اللاهىوي الري أهظمة سعر الصرف - 3 -1

، هما ثًخددد فُه طِس الـسف وآلالُت التي جىٌم اإلابادالث بين مخخلف الِمال 
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ً ًخمثالن فيخماد أن  جددًد هٌام طِس الـسف ًيىن باُ : الخيىمت ُلى مُِاٍز

 طِس الـسف واللُىد ُلى اطخخدامها.اإلاسوهت في 

تُسف الىٌام الىلدي الدولي ُد  ن وودش" ة أهٌمت للـسف بِد اجهُاز هٌام "بٍس

بدُث جلِب خسهت اإلاِامالث الدولُت دوزا هبيرا في جددًد مظاز الِملت بالخيظُم 

ٌ مّ  لرلً جيلم الِدًد مً الاكخـادًين ُلى  به. واكّ هٌام طِس الـسف اإلاِمى

مثلذ أَم أهٌمت الـسف اإلاخبِت وج كسوزة اخخُاز أخظً هٌام مالةم لالكخـاد،

،  ًلي مافُ  :  (3119)بِلٌى

: في َرا   Fixed Exchange Rate Regimeهٌام طِس الـسف الثابذ - 1 – 2 – 1

ت باجفاق بين  لت هٌٍس ا وبوٍس الىٌام جيىن الِالكت بين الِمالث مدددة ئداٍز

اض مِوُاث اكخـادًت وهرلً الظلواث الىلدًت إلاخخلف الدٌو ُلى أط

في بادب ألامس  ذواه الٌ جثبُذ ول ُملت ئلى أطاض مِين.، وذلً مً خطُاطُت

، ًمثل الِملت الاخخُاهُت الدولُت مثبخت ئلى وشن مِين مً الرَب الري وان

ل ئلى الرَب بدون كُىدوواهذ الِمالث جخلّ إلا خددد الظِس بين بدأ الخدٍى ، ٍو

ه ول ُملت مً ذَبالِمالث ُلى أط ، وكد طاد َرا الىٌام اض وظبت ما جدٍى

 . (Jura, 1999)في ًل كاُدة الرَب 

ت اللساز الاكخـادي والىلدي لـالح البلد  ئن هتهاج َرا الىٌام ٌِني مسهٍص

ن ُملُت الخثبُذ هي ُملُت حد ملُدة ا، ومً حهت أخسي فَرا مً حهت ،الساةد

َى مِسوف أن  ، ومّ مامً ئخلاَ للظلواث الىلدًت لرلًللدٌو بما فيها 

الخوىزاث الاكخـادًت كد جخخلف مً دولت ئلى أخسي فُما ًخف ئجباَ َرا 

مما طِظمذ للظلواث الىلدًت لهرٍ الدٌو  ،هلل بأجها جبخِد جماما الىٌام ئن لم

ادة ًُ الظِس السطمي اإلاددد وبالخالي وِخبر َرٍ  .بالظماح لظِس الـسف بالٍص

اهي،  الخالت جخفُلا لظِس ؿسف الِملت  (3119)بٍس
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 Intermediate Exchange Rateهٌام طِس الـسف الىطُى  - 3 – 2 – 1

Regime ُلى أطاض َرا الىٌام جخم ُملُت جثبُذ طِس ؿسف الِملت الىهىُت :

لدولت ما ملابل الِمالث ألاحىبُت مّ ئمياهُت الظماح لها بالخربرب اهخفاكا 

ن َرٍ ألاهٌمت ألطِاز . وبالخالي فاوازجفاُا بددود مُِىت في هال الاججاَين

، فهي ال جمخاش لىٌم الثابخت واإلاسهتةف االـسف هي هٌم ججمّ بين بِم خـا

ٌظمذ لظِس الـسف  وأًلا ال ،بالجمىد هما في أهٌمت طِس الـسف الثابخت

)كلُل،  بالخربرب بؼيل هبير مما ًإدي ئلى ُدم اطخلساز حجم الخجازة الىهىُت

3112). 

جا بين هٌامين )ٌِخبر َرا ال فهى ًأخر  .والىٌام اإلاسن(الىٌام الثابذ ىٌام مٍص

، ظُاطت الىلدًت مً ألاهٌمت اإلاسهتالاطخلساز مً ألاهٌمت الثابخت واطخلاللُت ال

أي أن البىً اإلاسهصي ًمىىه الخدخل لخددًد جدسواث أطِاز الـسف بؼيل 

، وذلً للخد مً جللباث َرٍ ألاطِاز وذلً للخد مً جللباث َرٍ ألاطِازمظبم 

 (3112)بدزاوي، 

: هٌام Flexible Exchange Rate Regimeهٌام طِس الـسف اإلاسن   - 2 – 2 – 1

خُث  ،طِس  الـسف اإلاِىم َى الؼيل ألاهثر مسوهت ألػياٌ ئدازة طِس الـسف

ت في ط ، ىق الـسف وفلا للىي الِسق والولبًخددد طِس الـسف بيل خٍس

، خُث ًمىً الخمُيز بهرٍ الظُاطت بين البلدانالسطمي وجدباًً دزحت الالتزام 

ما  م َو ين مً الخٍِى  :(3119)مسغُذ، بين هُى

م اإلاداز : ًلـد به -أ  ت غير جامت لظِس الـسف الخٍِى ، أي ُدم جسن ئُواء خٍس

، بدُث جخدخل الدولت في ًخللب وفلا لخللباث الولب والِسقطِس الـسف 

للباث في طِس ؿسف الِملت الـسف بهدف الخخفُف مً خدة الخطىق 

، والِمل ُلى اطخلساٍز ُىد اإلاظخىي الري ًدلم مـلخت الاكخـاد الىهىُت

 .(3112)ُىق هللا،  الىهني
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ى : ٍم الخسالخِى  -ب  هٌام ٌظمذ بمىحبه للُمت الِملت أن جخغير ؿِىدا  َو

بىها خظب كىي  ، وجخأزس الخىكِاث الظىق بـفت خسة دون جدخل الظلواثَو

 .(3119)طخىن،  في أطِاز ؿسف الِمالث بالولب والِسق ُلى الِملت

اةف طِس الـسف وا وظائف سعر الصرف: - 4 – 1 طخخداماجه والتي جخِدد ًو

ا فُ  :ًلي ماًمىً ئًجاَش

اةف اللُاض - 1 – 2 – 1 ٌظخِمل بغسق كُاض وملازهت ألاطِاز اإلادلُت : ًو

ىرا ًمثل طِس الـسف خللت ت مُِىت مّ أطِاز الظىق الِاإلاُتلظلِ ، َو

مىً مً كُاض طِس ؿسف ُملت طِاز اإلادلُت وألاطِاز الِاإلاُتالىؿل بين ألا  ، ٍو

ين السةِظُين ، )مؼه ملابل طِس ؿسف ُمالث دٌو الؼسواء الخجاٍز ىز َرلٌى

3119) . 

س :  ًإزس طِس الـسف ُلى الجاهب الظلعي للخجازة   - 3 – 2 – 1 اةف الخوٍى ًو

 ٌ س ؿادزاث دولت ما باليظبت لدٌو  ،الخازحُت للدو خُث ًلِب دوزا َاما في جوٍى

وهرلً كد ًدظبب في الاطخغىاء ًُ كواُاث ؿىاُُت هبيرة بظبب  .أخسي 

، فمثال ازجفاَ طِس ؿسف الُىزو  ملابل ألاطِاز اإلادلُتد ألاكل طِسا مً الاطخيرا

ىُت ألازخف طِسا ملازهت بأوز  وبا الدوالز ًدفص ألاوزوبُين ُلى ػساء الظلّ ألامٍس

ىُت د الـادزاث ألامٍس  .مما ًٍص

اةف الخىشَّ - 2 – 2 – 1 الِالمي بين  : جخمثل في جىشَّ الدخل اللىميًو

ُفت ، وألن طِس الـمخخلف بلدان الِالم سف ملُد بالخجازة الخازحُت فله ًو

للُمت ، فيلما ؿاخب ُملُت حغُير اشَُِت ُلى مظخىي الاكخـاد الدوليجى 

ادة أو هلـان طُ ُلى حجم اخخُاهاث ذلً إزس الخازحُت لِملت ما طىاء ٍش

ت في البلدان ألاخسي   .(1799)ُفُفي،  البىىن اإلاسهٍص
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ت ئذا مً اإلاِسوف  :العوامل املؤثرة على سعر الصرف - 2 – 1 اُخباز الِملت كٍى

ا في الظىق م ، وجـىف كُِفت لابل حمُّ الِمالث ألاخسي اإلاهمتازجفّ طَِس

ا ملابل َىالً الِدًد مً الِىامل اإلاهمت ، و َرٍ الِمالث ئذا اهخفم طَِس

 ما ًلي :   مثل فُ، والتي جخالتي ًمىنها الخأزير ُلى طِس ؿسف الِملت لدولت ما

زان الخجازي : جىحد ُالكت وزُلت بين اإلايالخغير في اإلايزان الخجازي  - 1 – 2 – 1

، فاذا واهذ اللُمت الخلُلُت للِملت أكل مً طِس وطِس ؿسف ُملت البلد

ؿسفها طُترجب ُلى َرا ازجفاَ أطِاز الظلّ في َرا البلد مً وحهت هٌس  الولب 

را ما ًإدي س ُىه اخخالٌ طِىج مام، اهخفاق الولب ألاحىبي ُليهائلى  ألاحىبي َو

، وفي خالت ما ئذا جم جخفُم طِس  ؿسف الِملت ئلى مظخىي في اإلايزان الخجازي 

أكل مما ًجب أن جيىن ُلُه فظِىجس ُىه جىطّ لخسهت الـادزاث ملابل جللف 

 .ا ئلى اخخالف في اإلايزان الخجازي في خسهت الىازداث مما ًإدي أًل

: ًدظبب الخطخم الداخلي بتراحّ كُمت الِملت في مِدٌ الخطخم - 3 – 2 – 1

، فازجفاَ  كُمت ُملت ما مّ ي خالت السوىد جسجفّ كُمت الِملتوف .طىق الـسف

اطخلساز اإلاظخىي الِام لألطِاز في البلدان ألاخسي طُجِل هلب اإلاظتهلىين مً 

لِمالث ألاحىبُت. ًلا الولب ُلى اَرا البلد ُلى الظلّ الخازحُت ًصداد وأ

هىدُجت لألطِاز اإلاسجفِت مً طلّ َرا البلد ًلل ُسق الِملت ألاحىبُت في طىق و 

أن للخطخم أزس في حغير ُلى ًدٌ لـسف هدُجت الولب ُلى َرٍ الِملت. مما ا

 .(3113)ػليري، طِس ؿسف الِمالث اإلاخخلفت 

د البىً اإلاسهصي حِدًل الخدخالث الخيىمُت  - 2 – 2 – 1 : ًددر َرا ُىدما ًٍس

. وجخم َرٍ م مّ طُاطخه اإلاالُت والاكخـادًتال ًخالء ُىدماطِس ؿسف الِملت 

ت خُث ال ًخلّ طِس الِمل ،الخدخالث في خالت جوبُم هٌام الـسف الثابذ

 .لخفاُل كىي الِسق والولب ُليها
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بُتالظُاطت الل  - 2 – 2 – 1 بُت اإلاخخلفت التي كد ٍس :  ئن الاحساءاث اللٍس

، ئال أهه في و كد حسخبها جإزس ُلى طِس الِملتجلّ ألامىاٌ داخل حُىب الىاض أ

جب أن جأخر في حساءاث مهمتأوكاث مخِددة جيىن مثل َرٍ الظُاطاث وؤلا  ، ٍو

الـادزاث طِاز و الخظبان إلاا لها مً آزاز ُلى الدخٌى وخىافص ؤلاهخاج وبالخالي ألا 

 .واإلايزان الخجازي 

ِاز الـسف بمِدالث :  جسجبى حغيراث أطالخغير في مِدالث الفاةدة - 2 – 2 – 1

، فازجفاَ مِدالث الفاةدة الخلُلُت في بلد ما ًإدي ئلى حرب أطِاز الفاةدة

، ُمت الِملت في طىق الـسف ألاحىبيلسأض اإلااٌ ألاحىبي والري ًإدي ئلى ازجفاَ ك

لت ازجفاَ مِدالث الفاةدة ُلى مظخىي البلدان ألاحىبُت والري والِىع في خا

ً اإلادلُين ُلى ألامد اللـير ُلى اطدبداٌ ُملتهم  ُىهًىجس  جدفيز للمظدثمٍس

، أي أن ازجفاَ لخدلُم ألازباح في الظىق ألاحىبيبِمالث جلً البلدان وذلً 

ادة ُلى الولب ُلى الِمال  ث ألاحىبُت مما أطِاز الفاةدة في الخازج طُإدي للٍص

 (3111)مىزي، ًإزس ُلى طِس الـسف 

 : إلاطار الىظري مليزان املدفوعات املدور الثاوي

 ماهية ميزان املدفوعات:   - 1

اث مً أَم اإلاإػساث  :جعريف ميزان املدفوعات - 1 – 1 ٌِخبر ميزان اإلادفُى

كخـادي ، إلاِسفت الىكّ الاالاكخـاديأداة مً أدواث الخدلُل الاكخـادًت و 

ى بُان خظابي ٌسجل فُه كُم حمُّ الظلّ لدولت ما في اإلادي اللـير ، َو

الرَب الىلدي خسهت والخدماث واإلاظاُداث وول اإلاِامالث السأطمالُت و 

الداخلت والخازحت مً البلد خالٌ فترة شمىُت مدددة )ُادة طىت( بين اإلالُمين في 

اث ٌِىع وكمً  ي البلدان ألاخسي.ما واإلالُمين ف بلد وبالخالي فان ميزان اإلادفُى

اث للخازج  فترة شمىُت مُِىت وظبت الىازداث مً الِملت لبلد ما وحمُّ اإلادفُى

 .(3112)الدجاز، 
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، ٌِخمد كُدا سجل مداطبي أو ئخـاتي مىزم زطمُاهما ٌِسف أًلا بأهه 

اث اللخين ًترجب ُليهما خلىق داةيُت  مصدوحا لخالؿت اإلالبىكاث واإلادفُى

ينوالتزاماث مدًىهُت للملُمين مً ألاشخاؾ الوبُُِين  خباٍز في دولت ما  والُا

طىاء واهذ مً  ،مّ الخازج هدُجت للمبادالث الاكخـادًت والخدىالث الخازحُت

 .(3112)َىػُاز،   ُت ُادة ما جيىن طىتهسف واخد أو مً هسفين خالٌ فترة شمى

ازحُت وما ٌِسف بميزان وهالخٍ أن َىان ُالكت وزُلت بين الخجازة الخ

اث. اث ئلى جدلُم ما اإلادفُى  ًلي:  وحهدف ميزان اإلادفُى

اث ُلى جىفير اإلاِلىماث والبُاهاث الاكخـادًت واإلاالُت  - ئلى ٌِمل ميزان اإلادفُى

مدخاحيها في الدولت طىاء الجهاث الخيىمُت في ُملُاث الخخوُى أو في اجخاذ 

 .سازاث أو ُلى مظخىي اللواَ الخاؾالل

ٌِىع مظخىي جوىز وكىة اكخـادًت في الىكذ الخالي ومىكّ جلً الدولت  -

 .خسي مً خُث ميىهاث ميزان الـسفملازهت مّ الدٌو ألا 

طاض الري جىولم مىه الظُاطاث اإلاالُت حِد مإػساث اإلايزان الخجازي ألا  -

د مً  ،والىلدًت في الدولت ص بِم الجىاهب التي جٍص مما ٌظاُد الدولت في حٍِص

اإلاإػساث الاًجابُت ومساحِت جلً التي جإدي ئلى اإلاإػساث الظلبُت مً خالٌ جبني 

ي والتي حِخمدَا الخوى والاطتراجُجُاث الاكخـادًت وبسامج الخصخُذ الاكخـاد

 ٌ  .الىثير مً الدو

اث ًىضح اإلاظاز الري طُددد في جىمُت أو جللُل الِالكاث  - ميزان اإلادفُى

مّ الدٌو الخازحُت اإلاخِامل الخازحُت ختى جـل الدولت ئلى الىلوت اإلاخىاشهت 

 .مِها

اث الىطُلت التي ًخم زؿد اإلاِلىماث مىه و  - سحِا للدزاطاث مٌِخبر ميزان اإلادفُى

تظاُدا الجخاذ اللمو   .(3112)ُوا،  سازاث الخجاٍز
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 : أهمية ميزان املدفوعات - 2 – 1

اث فُما ًلي جىمً  : أَمُت ميزان اإلادفُى

اث اللىي اإلادددة لظِس الـسف مً خالٌ - ًسوف الولب  ًٌهس ميزان اإلادفُى

سق الِملت اإلادلُت  .ُو

ًت الدولُت للبلد مّ بلُت بخددًد بِد وهبُِت الِالكاث الاكخـاد ٌظمذ -

مً  ، خـت البلدبُت للمبادالث مّ الدٌو اإلاخخلفت، فهى ًٌهس ألاَمُت اليظالِالم

 .الخجازة الِاإلاُت مً خُث حجم اإلابادالث وهَى الظلّ اإلاخبادلت

، فِلى طبُل جددًد الظُاطت اإلاالُت والىلدًت أداة َامت حظاُد الظلواث ُلى -

اإلاثاٌ ٌظبب كُام الخيىمت بخخفُم السطىم الجمسهُت أو بخخفُم كُمت 

ادة الِسق الىلدي ٌظبب ئخدار حغيراث ولُت فاذا أزدها مِسفت  .الِملت أو ٍش

جأزير جلً الظُاطاث ُلى اإلاىكف الخازجي لالكخـاد فاهىا هدخاج ئلى السحَى 

اث إلاالخٌت الخغيراث التي ًم ىً أن جددثها َرٍ الظُاطاث ُلى إلايزان اإلادفُى

 .دزاث والىازداث وألازؿدة الدولُتالـا

اث مـدزا للمِلىماث ًُ اإلاِامالث ٌِخبر ميز  - التي ًترجب ُليها ان اإلادفُى

دبّ وطاةل حغوُت لهرٍ الالتزاماث ظخالتزاماث اججاٍ الغير أو جلً اإلاِامالث التي ح

 .(3112)طاهس، 

 : هيكل ومكوهات ميزان املدفوعات - 3 – 1

 ميزان ُىاؿس ُلى الدولي الىلد ؿىدوق  أحساٍ الري 1772 حِدًل بمىحب

اث  هٌام ومّ 1772 لظىت الىهىُت اإلاداطبت هٌام مّ لُخماش ى اإلادفُى

جم وكّ دلُل مىخد لبىىد  ،الدولي الىلد لـىدوق  الِامت اإلاالُت ؤلاخـاةُاث

اث. و   كمً اإلاِامالث مً حملت ًُ مىحص بُان ئُواء ٍمىًميزان اإلادفُى
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ا منها ول ًلم مظخللت، أكظام  ،بهتاإلادؼا الوبُِت ذاث اإلاِامالث مً مخميزا هُى

 الخمع الخلظُماث ًىضح الري الخالي، الخلظُم الؼاتِت الخلظُماث بين ومً

اث إلايزان  :واآلحي مخخـسة بـف اإلادفُى

ت الِملُاث خظاب - . الخجازي  اإلايزان أي اإلاىٌىزة اإلاِامالث وحؼمل: الجاٍز

 ،(اإلاىٌىزة غير الخجازة) الاكخـادًت الخدماث ميزان أي اإلاىٌىزة غير واإلاِامالث

 .واخد حاهب مً الخدىالث خظاب وهرا

ٌ  بلُت وبين البلد بين ألامىاٌ زؤوض خسواث ٌسجل: اإلااٌ زأض خظاب -  دو

ل اإلااٌ زأض خظاب ئلى ًىلظم و الِالم،  كـير اإلااٌ زأض وخظاب ألاحل هٍى

 .ألاحل

ى: والخوأ الظهى خظاب -  أي اإلادًً َىجماإلاو  الداةً َىجماإلا بين الفسق  َو

 .(3117)هىاٌ، مدمدي، و بً ُلي،  والخوأ الظهى خظاب في حسجل التي اللُمت

 : خاالت ميزان املدفوعات  - 4 – 1

اث ًمىً إلايزان اإلادف  : أن ًخخر أخد الخاالث آلاجُتُى

اث - 1 – 2 -1 ث هفر كد اإلاىفرة ثالظُاطا وجيىن :  الخىاشن في ميزان اإلادفُى

َدف الخىاشن  لُمجد زم ومً ةاءالىفب ًدظم والاكخـاداح وهج فِالُتب

 .َدف الخىاشن الخازجي مّ الخىاشن الداخلي ومً اللسوزي أن ًخىافمالخازجي. 

اث الفاةم - 3 – 2 – 1 يىن السؿُد مىحب أي ؤلاًساداث في ميزان اإلادفُى :  ٍو

اث وحِلً ُلى أن الظُاطت اإلاخبِت لم جىجح  .مً الِملت ألاحىبُت أهبر مً اإلادفُى

وهي خالت غير مسغىب فيها والطُما الفاةم  .في جدلُم َدف الخىاشن الخازجي

اث إلاا ًخلمىه ذلً مً جخلي البلد ؿاخ ب الفاةم اإلالوسد في ميزان اإلادفُى

ًُ حصء مً مىازدٍ الخلُلُت التي وان ًمىً اطخخدامها في ئهخاج خاحاث 
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وهي حِني مظخىي مِِؼت وزفاَُت أكل  ،أفسادٍ ملابل جساهم ألازؿدة الىلدًت

ومً زم ًيىن أفلل لهرٍ الدٌو أن  .مما وان ًددر لى لم ًىً َىان فاةم

ادة جخخلف مً َرا الفاةم خدمت ألفسادَا والطُما أهه ًخ لم جطخما هدُجت ٍش

مىما خالت الفاةم أكل خوىزة مً خالت العجص .الولب ُلى الـادزاث ومّ  .ُو

 .الظُاطاث أن جصدح مً خالت الفاةمذلً ُلى 

اث العجص  - 2 – 2 – 1 يىن في ميزان اإلادفُى : ًىوىي العجص ُلى جدفم للخازج ٍو

اث للِالم الخازجي أهبر مً اإلا را ٌِني  .لبىكاثالسؿُد بالظالب أي اإلادفُى َو

 .أن الظُاطاث الاكخـادًت لم جىجح في جدلُم َدف الخىاشن مّ الِالم الخازجي

وهي ألاهثر خدوزا في هثير مً  ،وحِد خالت العجص أخوس بىثير مً خالت الفاةم

ِني أن البلد ٌِِؽ في مظخىي مِِش ي أُلى مما ٌظخوُّ .البلدان الىامُت ، فهى َو

ججاٍ ا وخدماث أهبر مما حظمذ به كدزاجه وجصداد برلً مدًىهِخه ظخىزد طلِاٌ

فلال ًُ أن الولب ُلى  ،زاز طلبُت ومخاهسجدمله مً آ الِالم الخازجي بيل ما

)ُبد اإلاولب،  ؤلاهخاج الىهني وشٍادة البوالتاإلاىخجاث ألاحىبُت ًإدي ئلى اهخفاق 

3112) . 

الخظاب الجازي ًلغى لخفم كُمت الِملت الىهىُت ئذا لم ٌِىق ئن عجص 

خماد ُلى َرا ؤلاحساء في خ .العجص مً زؿُد الاخخُاهاث الدولُت مىً الُا دود ٍو

دم هفاًت  ، أما في خالت اطخمساز العجص حجم الاخخُاهاث وملداز العجص ُو

 ،ً م مً اإلاـدٍز لت الىهىُت ئذا مً ألافياز اإلاخداولت أن ازجفاَ كُمت الِمالخٍِى

لم ًفظس بىمى ؤلاهخاحُت واهخفاق الخيالُف وظبت ئلى الِالم الخازجي ًإدي ئلى 

 .(1777)ُسفان،  اهخفاق اللدزة الخىافظُت الدولُت للبلد

ت مً أسباب اخحالل ميزان املدفوعات - 5 – 1 التي  الِىامل: َىان مجمُى

اث أَمهالى اخخالٌ جإدي ئ  : ميزان اإلادفُى
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: وذلً لىحىد ُالكت الخاهئ لظِس ؿسف الِملت اإلادلُت الخلُُم - 1 – 2 – 1

اث وطِس الـسف اإلاِخمد لدي جلً الدولت فاذا  .وزُلت بين مىكف ميزان اإلادفُى

وان طِس ؿسف الِملت اإلادلُت أهبر مً كُمخه الخلُلُت فظُإدي ذلً ئلى 

حهت هٌس ألاحاهب مما ًإدي ئلى اهخفاق الولب ازجفاَ ألاطِاز اإلادلُت مً و 

اث . هرلً الخازجي ُلى جلً الظلّ ومً زم خدور اخخالٌ في ميزان اإلادفُى

اث ئلى بسوش كغىن جطخمُت والتي جلىد ئلى  جإدي خالت العجص في ميزان اإلادفُى

اث  .(1777)ُسفان،  خدور اخخالالث مظخمسة في ميزان اإلادفُى

: ئذا وان الاكخـاد الىهني ٌِاوي مً كغىن الخطخم اإلادلي - 3 – 2 – 1

اث ادة في  . ئذجطخمُت فاهه ًيؼأ عجص باطخمساز في ميزان اإلادفُى جإدي الٍص

ادة في الولب ُلى الىازداث وامخـاؾ الظلّ اإلاخاخت  الدخٌى الىلدًت ئلى ٍش

ل  ،للخـدًس َرا مً حهت ومً حهت أخسي ًإدي ازجفاَ ألاطِاز اإلادلُت ئلى جمٍى

ا الولب اإلادلي مً الظلّ اإلاىخجت مدلُا ئلى بدًالتها اإلاظخىزدة . ئذ ًـبذ طَِس

زخف وظبُا والىدُجت هي عجص باطخمساز في الخظاب الجازي ومً زم في ميزان أ

اث ٌصجّ  فىحىد الخطخم في الاكخـاد ًىلد عجصا مظخمسا فُه ألهه .اإلادفُى

ُِم الـادزاث  .(3111)خؼِؽ،  الىازداث َو

: كد ًيؼأ الاخخالٌ بميزان جدَىز اإلايزة اليظبُت للـادزاث - 2 – 2 – 1

لت ألاحل وظبُا هدُجت لخدور حغيراث غير  اث ببىء ُلى مدي مدة هٍى اإلادفُى

الخلىُت فُإزسان في اإلايزة اليظبُت ميافئت في ُسق ُىاؿس ؤلاهخاج أو في اإلاِسفت 

ت اث  ،التي جخمخّ بها بِم الظلّ الخـدًٍس ومً زم الخأزير في جىاشن ميزان اإلادفُى

ابت،   .(3111)اٍو

جخِلم بهُيل الخجازة الخازحُت فلال ًُ َُيل : أطباب َُيلُت - 2 – 2 – 1

ين )اطخخساحُت، خطلِت واخدة أو ازيؿادزاتها بالترهيز الظلعي باُخمادَا ُلى 

ئذ غالبا ما جخأزس  َرٍ الـادزاث بالِىامل الخازحُت اإلاخجظدة بمسوهت  .(شزاُُت
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ت  .الولب الخازجي ُليها في ألاطىاق الِاإلاُت مً وحِخمد اإلاسوهت ُلى مجمُى

، 1777)ُسفان،  الِىامل أَمها دزحت ؤلاخالٌ الـىاعي لـادزاث الدٌو الىامُت

 .(132ؿفدت 

:  ًلـد بها الخللباث التي جدـل في اكخـادًاث أطباب دوزٍت - 2 – 2 – 1

ت مثل السخاء والسوىدالبلدان اإلاخلدمت وجدعى بالدو   .زاث الخجاٍز

:  هما في خالت اليىازر الوبُُِت والفُلاهاث أو الٌسوف الوازةت - 2 – 2 – 1

ولها جإزس في  ،واإلكساب مثال ،أو في خالت جدَىز البِئت الظُاطُت ،الجفاف

ؿادزاث البلد وما ًترجب ُلُه مً اهخفاق خـُلت الـادزاث مً الىلد ألاحىبي 

الث زأض اإلااٌ ئلى الخازج  مما ٌظبب خدور عجص الطُما وكد ًـاخب ذلً جدٍى

اث  .(1777)ُىق هللا، الِالكاث الاكخـادًت الدولُت،  في ميزان اإلادفُى

 ثصييف الاخحالالت في ميزان املدفوعات:  - 6 -1

اث خظب هبُِتها هما ًليًمىً جـيُف الاخخالالث في ميزا  : ن اإلادفُى

ج ًُ مٌاَس اكخـادًت كـيرة الاخخالٌ الىاج: َى الاخخالٌ اإلاإكذ - 1 – 2  -1

ا، ولً حظخمس ئال إلادة ألاحل صوٌ مددودة جيىن طىت فلى دون جىساَز بصواٌ ، ٍو

ى ال ًمثل مؼألاطباب اإلاإدًت ئلى خدوزه دعي ، وال ٌظخيلت هبيرة في اإلاظخلبل، َو

مً أَم ، و اجخاذ ئحساءاث ؿازمت لخصخُده، ألهه ال ًمع البيُت الاكخـادًت

 : هىاَ اإلادزحت جدخهألا 

ٌ  في الىَى َرا ٌظىد:  الاخخالٌ اإلاىطمي  -1- 1 – 2 – 1  أغلب جيىن  التي الدو

 فاةم جدلُم ئهخاحها مىطم في فُيىن  ُادة، شزاُُت مىطمُت مىخجاث تهااؿادز 

 في جسجىص التي الدولت: مثال اإلاىاطم، بلُت في الىاجج العجص ًفىق  أو ًدُم

 أػهس بلُت في وعجصا الخـاد ػهىز  في فاةلا حِسف طىف اللمذ ُلى ؿادزاتها

اث إلايزان عجص أو فاةم جيىن  كد والىدُجت الظىت،  .الظىت آخس في اإلادفُى
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 مخىكِت غير أطباب ًُ الىاجج الاخخالٌ َى: الاخخالٌ الِازق  - 1-3 – 2 – 1

 مىحهت شزاُُت مداؿُل ئجالف ئلى جإدي هبُُِت وىازر هددور ما، فترة في

ت ألاخىاٌ في جدظً أو الخجازي، اإلايزان في عجص ئلى ًإدي مما للخـدًس،  الجٍى

ادة فاةم جدلُم وبالخالي اإلاداؿُل، جىامي ُلى حظاُد  خدور أو. الـادزاث بٍص

ادة هدُجت عجص  مىحت واهدؼاز الغراةُت واإلاىاد الدظلح مىاد مً الىازداث ٍش

ً لاث ئكافت مّ مخىكِت غير خسوب وؼىب ُىد الخخٍص . ُنها جيؼأ التي الخٍِى

ٌ  خاؿت حِاهُه ما أو  التي الِمالُت ؤلاكساباث هدُجت عجص مً اإلاخلدمت الدو

ت، الـىاُاث أو اليؼاهاث في ؤلاهخاج حؼل  اطخيراد ُلى ٌصجّ مما الخـدًٍس

 الِازق والاخخالٌ ،ؤلاكساباث فترة في حِول الري اإلادلي لإلهخاج البدًلت الظلّ

 .(3111)ؿفىث،  لخدوزه الِازق اخخفاء بمجسد بصواله ًخميز

 شمىُت لفترة جدوم أطباب ًُ هاجج اخخالٌ َى: الاخخالٌ الداةم  - 3 – 2 – 1

لت، ه طىىاث، أي هٍى
ّ
 ئحساءاث ميافدخه وجخولب الاكخـادي، الهُيل ًمع أله

ل اإلادي في هخاةجها وجٌهس الخدلُم، ؿِبت ٌهس. الوٍى  هدُجت الاخخالٌ َرا ٍو

 :الخالُت الِىامل مً أهثر أو واخد ُامل

 ما، دولت مىخجاث ُلى الدولُين والولب الِسق ًسوف في الداةمت الخغيراث -

ا  الهُيل ُلى والخأزير للدولت ؤلاهخاحُت الفسوَ بين اإلاىازد جىشَّ في وجأزيَر

 .الاكخـادي

 الىكُِت جدَىز  هدُجت الدولُت الاكخـادًت الِالكاث َُيل في الخغيراث -

 والفني، الخىىىلىجي الخأخس ئلى الساحّ ؤلاهخاج جيالُف بازجفاَ للدولت الاكخـادًت

دم  الظلّ أطِاز خفم ئلى جإدي التي الخدًثت ؤلاهخاحُت ألاطالُب مىاهبت ُو

ا التي الظلّ ًُ البدًلت ٌ  َرٍ جـدَز  جساحّ ئلى جإدي الٌسوف َرٍ. الدو

 .ؿادزاتها ُلى الولب

 .ألاحاهب اإلاظتهلىين أذواق في اإلاظخمس رالخغي -
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اث هخفاقا -  مّ الدولُت ألاطىاق داةسة في الخىافظُت واللدزة ؤلاهخاج مظخٍى

ٌ  لهرٍ واإلادًىهُت الداةيُت مسهص جأزير ئكافت  .الدو

 : الاخخالٌ الهُىلي - 2 – 2 – 1

ٌ  في الىَى َرا ًىدؼس اث الهخفاق وذلً خاؿت، الىامُت الدو  ؤلاهخاج مظخٍى

 ُلى الدولي الولب كِف ئلى ًإدي مما ؤلاهخاج، أدواث وجلادم لللت فيها

ا، الزجفاَ ؿادزاتها  جدَىز  ئلى ًإدي مما أكّل، بأطِاز لها بداةل ووحىد أطِاَز

ٌ  َرٍ ٍجِلو  ،الدولي الخبادٌ ػسون  مً الاكخـادي الخىطّ ئلى حظعى الدو

ّ خالٌ ت مؼاَز  لسفّ السأطمالُت الظلّ مً هبيرة همُاث اطخيراد جخولب جىمٍى

 بويء همى ملابل في له اإلاخاخت اإلادخساث هفاًت ولِدم الاطدثماز، مظخىي 

لت لفترة ٌظخمس الخىطّ َرا. للـادزاث ادة هخاةج جدلُم أحل مً هٍى  اللدزة بٍص

 خدور ئلى الفترة َرٍ في ًإدي .والخلني الخىىىلىجي الخأخس مّ خاؿت ؤلاهخاحُت

اث ميزان في ومصمً داةم عجص  وحىد ومّ، الىزاء ئلى فُه السحَى ًـِب اإلادفُى

ٌ  َرٍ مً هبيرة زأطمالُت جدفلاث  أو الىازداث، لظداد طىاء الخازج، هدى الدو

 في الخدَىز  َرا ًُ الىاحمت الخظاةس لخغوُت أو وفىاةدَا، اللسوق أكظان

دم ملابلتها  الدولي الخبادٌ ػسون بخدفلاث مالُت مً ألاحاهب إلاىخجاتها، ُو

ادة مدًىهُت الدولت وهللدولت  .لف داةيُتها فتزداد خدة الاخخالٌ، أي ٍش

 السواج بين الخىاوب ًُ هاش ئ اخخالٌ َى: الاخخالٌ الدوزي  - 2 – 2 – 1

ٌ  الاكخـادًت للخالت الدوزٍت الخللباث أو والىظاد  خالت بين السأطمالُت للدو

، في اهخفاق مً به جخميز وما اهىماغ  البوالت واهدؼاز ألاطِازو الدخٌى

اث ميزان في نظيجد ئلى ًإدي الىازداث في واهخفاق  بخدلُم أهثر أو اإلادفُى

د جطخم خالت وبين. فاةم  وجىلف الىازداث ألاطِاز، ؤلاهخاج، مِها ًٍص

اث ميزان في بعجص فخىِىع الـادزاث،  الفاةم بين الخىاوب َرا. اإلادفُى

 مً بُنها فُما الاكخـادًت الهُاول الخخالف آلخس بلد مً مدجه جخخلف والعجص
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ٌ  مّ ووازداتها لـادزاتها والولب الِسق مسوهت خالٌ ِالج وألاطِاز، الدخى  َو

 .(1779)ٌظسي،  مىاطبت هلدًت ومـسفُت مالُت طُاطاث باجباَ الىَى َرا غالبا

 ًلي :  ما. جخمثل فُما طبملى جلخـس ُ الاخخالالث الهما جىحد أهىاَ أخسي مً 

ى: الاخخالٌ اإلاخـل باألطِاز -أ   بين اإلاىحىدة الاخخالفاث ًُ هاجج اخخالٌ َو

الكتها الخازحُت وألاطِاز الداخلُت ألاطِاز  باليظبت اإلادلُت الِملت بلُمت ُو

 :لالخخالٌ الخالُت الخاالث بين هميز اإلاجاٌ َرا وفي ألاحىبُت، للِمالث

 أن دون  الخازحُت ألاطِاز مظخىي  ًُ اهخفاكها أو الداخلُت ألاطِاز ازجفاَ -

 ملىمت الِملت مِه جـبذ ير،الخغ َرا مًالة بما الـسف طِس في حِدًل ًسافلها

 .اخخالٌ خدور ئلى ًإدي مما. الخلُلُت كُمتها مً أهثر أو بأكل

اإلادلُت ُلى خالها، فُإدي ئلى اهخفاق ألاطِاز الخازحُت مّ بلاء ألاطِاز  -

اهخفاق اللدزة الخىافظُت للدولت الزجفاَ أطِاز ؿادزاتها، وبالخالي اهخفاق 

 حجمها.

ُدم حغير ألاطِاز الداخلُت وبلائها مسجفِت ملازهت مّ أطِاز الظلّ الدولُت،  -

مما ًإدي ئلى هلف الولب ُلى ؿادزاث الدولت وخدور عجص في ميزان 

اث طىاء  في خالت خفم كُمت الِملت ألاحىبُت دون أن جلابلها طُاطت اإلادفُى

ممازلت في الداخل بخفم كُمت ُملتها، أو في خالت زفّ كُمت الِملت اإلادلُت في 

خم مِالجت َرا  ،طىق الـسف دون حغُير في ألاطِاز بما ًخالءم مّ َرا السفّ ٍو

ت بين ألاطِاز الاخخالٌ بخِدًالث ُلى مظخىي طِس الـسف باًجاد ُالكت جىاطبُ

 . )عجُمُت، بدون طىت وؼس( الداخلُت والخازحُت

ددر: الاخخالٌ الىلدي -ب   الاخخفاي ُلى الدولت أؿسث ئذا ما خالت في ٍو

 الىلدًت للىخدة الؼساةُت اللىة اهخفاق مً السغم ُلى الـسف طِس بمظخىي 

 .الاخخالٌ ًُ طِظفس ُاحال أو آحال الظِس َرا فان الظىق، في



 جباري، خلف اهلل، دربوش
 ميزان وجىاشن  الـسف طِس هٌم

اث  اإلافخىح الاكخـاد ًل في اإلادفُى
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 التوازن في ميزان المدفوعات الجزائريعمى استدامة 

172 

 

اث، ميزان خالت ُلى ًىِىع اخخالٌ َى:  الاخخالٌ ؤلاججاهي -ج  مع اإلادفُى  ٍو

ت الِملُاث خاؾ بؼيل ل اإلااٌ زأض وميزان الجاٍز  الىمى هدُجت ألاحل هٍى

ل  مً والاهخلاٌ ئهخاحُت، وكىي  هاكاث وبىاء الىهني، لالكخـاد ألاحل الوٍى

)ُىق هللا، الِالكاث الاكخـادًت الدولُت،  . والخوىز  الىمى مسخلت ئلى الخخلف مسخلت

 (111، ؿفدت 1777

 :ات في ظل الاقحصاد املفحوحآليات إعادة الحوازن في ميزان املدفوع - 7 – 1

اث ميزان في الخىاشن  ئن  َى له الخلُلي اإلاِنى لىً خخمُت، كسوزة هي اإلادفُى

ٌ  مّ مخىاؿل اكخـادي همى جدلُم  وبمجسد آلخس، خين مً خازجي اخخالٌ كبى

ت أطالُب مً بدءا اإلاِالجت، أطالُب مً طلظلت جبدأ خدوزه  الخللاةُت الدظٍى

 زغم لىً. الخىاشن  ًخدم الري الاججاٍ في الاكخـادًت اإلاخغيراث ُلى حِخمد التي

ه لىخدَا، حِمل الظىق  كىي  الخيىماث جدَ ال ذلً
ّ
ٌ  أمامها ًيىن  كد أله  كبى

ً، أخد  .الخازجي الخىاشن  جدلُم أو الداخلي الاطخلساز ُلى الخفاي ئما الاخخُاٍز

يىن  أَدافها، بين اإلاىاشهت ُلى حِمل وبخدخلها ل ئما ذلً ٍو  .اإلاِالجت أو بالخمٍى

ت جيىن : الحمويل  - 1 – 9 – 1  الاخخُاهاث اطخِماٌ خالٌ مً الاخخالٌ حظٍى

ادة، أو بالىلـان طىاء الدولت جملىها التي الىلدًت ت أي الٍص  .اإلاداطبُت الدظٍى

ت وجيىن : املعالجة  - 3 – 9 – 1  اإلاإدًت ألاطباب مِالجت خالٌ مً الدظٍى

ى ذاجه خد في الاخخالٌ ولِع لالخخالٌ يىن  ألاطاض، َو  خالٌ مً الخدخل ٍو

ل مداولت م ًُ جخفُله أو ؤلاهفاق جدٍى  أو ألاطِاز الداخلي، الولب حغُير هٍس

 :(3112)لِسوق،  ألاطالُب أَم ومً الدولُت، اإلاِامالث ُلى اإلاباػسة السكابت فسق

م الظُا - 1  - 3 – 9 – 1 : حِخبر الظُاطت طت اإلاالُت والىلدًتالخىاشن ًُ هٍس

ادة  اإلاالُت والىلدًت مً بين أَم الظُاطاث اإلاظخِملت مً هسف الدٌو إُل

اث والللاء ُلى الاخخالٌ الخىاشن ئلى ميزان  : اإلادفُى
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الاحساءاث  في الخدىم خالٌ مً الدولت خدخلب ًيىن : الظُاطت الىلدًت -أ 

 مً وذلً ،وئدازة حجم الاةخمان وػسوهه وألادواث التي ِجإزس في ُسق الىلىد

 جيلفت بسفّ الخازجي العجص خالت في ًلىم الري اإلاسهصي  البىً طُاطاث خالٌ

ت البىىن اكتراق را ،"الغالُت الىلىد طُاطت" بمُياهُىُت ٌظمى ما أو الخجاٍز  َو

ت بالبىىن ًإدي ما  واإلاؼسوُاث ألافساد ئكساق جيلفت زفّ ئلى بدوزَا الخجاٍز

 واهخفاق اللسوق ُلى الولب اهخفاق وبالخالي الاةخماهُت، كدزتها الهخفاق

ًلي: طُاطت  ِملت في الظُاطت الىلدًت ماومً أَم ألادواث اإلاظخ اإلاخاح، ؤلاهفاق

)بىسي،  ، طُاطت طِس الخـمالظىق اإلافخىخت، طُاطت الاخخُاهي ؤلالصامي

ل،   . (3111الاكخـاد الدولي الخجازة الخازحُت والخمٍى

: ًلىم البىً اإلاسهصي مً خالٌ َرٍ الظُاطت بالدخٌى طُاطت الظىق اإلافخىخت

ا لألوزاق اإلاالُتفي طىق ألاوزاق اإلاالُت  ، ففي خالت السوىد باتِا أو مؼتًر

ادة ُسق الىلىد في الاكخـاد بهدف دُم  الاكخـادي ٌِمل البىً اإلاسهصي ُلى ٍش

را ما .اللىة الؼساةُت وبالخالي مظخىي الولب الىلي الىلدًت  ٌظمى بالظُاطت َو

الخىطُِت والتي جسمي ئلى ػساء الظىداث الخيىمُت وألاوزاق اإلاالُت مما ٌِني ضخ 

م السفّ مً ئمياهُت  الاكخـاد بىمُاث هلدًت بهدف دفّ عجلت الىمى ًُ هٍس

ًولم ُليها خالت الخطخم ، أما في خالت الِىع والتي البىىن في مىذ الاةخمان

ت اهىماػُت والتي جسمي ئلى الخللُل مً ن البىً اإلاسهصي ًيخهج طُاطت هلدًفا

م ُسق وبُّ الظىداث الخيىمُت بأطِاز فاةدة  را ًُ هٍس حجم الىلىد َو

ت مً أحل جللُل همُت الىلىد اإلاخداولت  ما ًللل مً كدزة البىىن ُلى مىذ ممغٍس

  .(1771)حامّ،  الاةخمان وبرلً جسجفّ أطِاز الفاةدة

طُاطت ئُادة الخـم: ئذا أزاد البىً اإلاسهصي أن ًيخهج طُاطت جىطُِت ٌِمل 

ت مً  –ُلى جخفُم طِس الخـم  لـد به طِس اكتراق البىىن الخجاٍز ٍو

ت ُلى الاكتراق   -البىً اإلاسهصي  ت البىىن الخجاٍز را ٌِني حصجُّ مجمُى َو

را ما طِىِىع ُلى جخفُم   وبالخالي جصداد كدزة البىىن ُلى مىذ الاةخمان َو
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ٍ طُإدي ئلى اهخِاغ بدوز و  ،أطِاز الفاةدة  ُلى اللسوق اإلامىىخت للجمهىز 

، أما في خالت اهتهاج البىً اإلاسهصي لظُاطت هلدًت اهىماػُت ودفّ الاكخـاد

ت ئلى  فخخجه أطِاز الفاةدة في الظىق ؿِىدا ُىد الولب وجخجه البىىن الخجاٍز

أؿٌى أخسي طاةلت لالطخفادة مً ازجفاَ  بُّ ما جملىه مً أذوهاث خصاهت أو أًت

را ما طُدفّ بالبىً اإلاسهصي ئلى زفّ طِس الخـم لسدَ َرٍ  أطِاز الفاةدة َو

، وبالخالي الخدىم في الىخلت الىلدًت اإلاخداولت خيرة مً الخىطّ في مىذ الاةخمانألا 

 .(3119)أدَم، والخدىم في مِدالث الخطخم 

طُاطت الاخخُاهي ؤلالصامي ) ؤلالصامي(: حِخبر َرٍ الظُاطت مً أَم الظُاطاث 

التي ًيخهجها البىً اإلاسهصي والتي ًسمي مً خاللها ئلى مدازبت الىظاد والخطخم 

ت باالخخفاي باخخُاهاث كاهىهُت  ت البىىن الخجاٍز را مً خالٌ ئلصام مجمُى َو

ئكافت ئلى د طاةلت لدي َرا ألاخير والتي جخمثل في  ػيل هلى  ،لدي َرا ألاخير 

ىمبُاالث والرَب اإلاخِللت باألطهم والظىداث والألاؿٌى ألاخسي الظاةلت 

اة ًمىً بىاطوتها للبىً ، فهرٍ الظُاطت هي ُبازة ًُ أدوالِمالث الـِبت

الخأزير ُلى ملدزة البىىن ُلى مىذ الاةخمان مً خالٌ زفّ أو جخفُم اإلاسهصي 

 . (3112)دزواس ي،  ؤلالصامي وظبت َرا الاخخُاهي

: ًخلخف ملمىن َرٍ الظُاطت في أجها حظاَم في الظُوسة الظُاطت اإلاالُت -ب 

م حغُير ؤلاهفاق  اث ًُ هٍس والخدىم في خاالث العجص أو الفاةم في ميزان اإلادفُى

ميزان ـب في خدمت خالت الخيىمي وؤلاهفاق الخاؾ في الاججاٍ الري ً

اث م فسق طُاطت اهىماػُت في خالت العجص في اإلايزان اإلادفُى را ًُ هٍس ، َو

الخجازي والتي جلخض ي بخللُف ؤلاهفاق الخيىمي والاكخـاز ُلى الىفلاث 

ت والىفلاث الاحخماُُت واإلاخِللت ببىاء ا م لهُاول الاكخـادًتاللسوٍز ، أو ًُ هٍس

ادة اللساةب اإلابا ػسة ُلى ألازباح وهبذ ؤلاهفاق الىلي جللُف ؤلاهفاق الخاؾ  بٍص

مىً لها أًلا أن جفسق كساةب مباػسة ُلى  بما فيها ؤلاهفاق ُلى الىازداث ٍو

ىخفم ؤلاهفاق  الظلّ والخدماث والتي طُيىن لها أزس مباػس ُلى الاطتهالن ٍو
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ً أي ازجفاَ الخيلفت بظبب اُليه ، هما ًمىً للدولت أن جمصج هال الِىـٍس

 .الخيىمي والخاؾ في هفع الىكذفاق جخفُم ؤلاه

أما في فتراث الفاةم في اإلايزان فهي جيخهج طُاطت جىطُِت جسمي مً خاللها ئلى 

ادة الدخٌى واللدزة الؼساةُت  الخىطّ في ؤلاهفاق الخيىمي باإلكافت ئلى ٍش

ادة ؤلاهفاق  للمظتهلىين مً خالٌ جخفُم اللساةب مما ًىِىع ئًجابا ُلى ٍش

 . (3113)بىسي،  ـاؾ الفاةم وجللُـهُلى الىازداث وامخ

: جخجلى َرٍ اللُىد اإلاباػسة ُلى اإلاِامالث الدولُت اللُىد -3  - 3 – 9 – 1

ت الىمُاث مً اإلاباػسة في كُىد مً ػأجها الخأزير ُلى خسهت ألاطِاز أو في مجمُى

ت جسمي ئلى ئُادة ، وهي في الغالب جخمثل في الـادزاث والىازداث طُاطاث ججاٍز

اث خاؿت في خالت العجص، ومً أَم َرٍ اللُىد هجد ما الخىاشن إلايز  ان اإلادفُى

 :ًلي

ت -أ  ٌ  ُلى كُىد فسق أي: اللُىد ُلى اإلاِامالث الخجاٍز  ُبر الظلّ وخسوج دخى

اث وميزان خاؿت، بـفت الخجازي  اإلايزان خالت جدظين أحل مً الخدود  اإلادفُى

 :اللُىد َرٍ أَم ومً ُامت، بـفت

: ٌِخبر السطم الجمسوي أخد أػياٌ اللساةب التي السطىم الجمسهُت  - 1-أ

ت الظلّ التي  ، جمس ُلى الخدود اطخيرادا وجـدًساجفسكها الدولت ُلى مجمُى

خمثل الهدف منها في الخـٌى ُلى ئًساداث أو َدف خماتي ًسمي لخماًت  ٍو

ت الـىاُاث اإلادلُت ت ، أو َدف زامجمُى لث ًخمثل في الخد مً مجمُى

م الخأز ا وحِلها أُلى زمىاالىازداث ًُ هٍس ، والري طِىِىع ير ُلى أطِاَز

اث هدى  بدوزٍ طلبا ُلى الولب ُليها وبالخالي جدلُم َدف جخفُم اإلادفُى

ت الـادزاث فالخازج را ه، وبافتراق أن فسق َرٍ السطىم ال جخأزس بها مجمُى

ت الـا لًلل إدي ئلى جدلُم العجص في ميزان الفسق بين مجمُى دزاث والىازداث ٍو
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اث أو ختى جدلُم فاةم ل،  اإلادفُى )بىسي، الاكخـاد الدولي الخجازة الخازحُت والخمٍى

 . (121-121، الـفداث 3111

: ًخجلى َرا ألاطلىب في جددًد الخدود اللـىي هٌام الخـف - 3 –أ 

ا للبلد خالٌ فترة شمىُت مُِىت بهدف  للىمُاث الىاحب اطخيرادَا وجـدًَس

اث خم جددًد خـف  الاطخيراد ُلى أطاض جخفُف العجص في ميزان اإلادفُى ، ٍو

حُت والخلُِم خاحاث الدولت مً الظلّ ألاطاطُت والتي جدخل في الِملُت ؤلاهخا

م جىشَُّلى الظلّ الىمالُت خم َرا ألاطلىب ًُ هٍس َرٍ الخـف ُلى  ، ٍو

ت اإلاظخىزدًً اإلادلُين بىاطوت ما  ٌظمى جساخُف الاطخيراد. مجمُى

باػسة وهمُت ُلى : ًخمثل َرا ألاطلىب في زكابت غير مالسكابت ُلى الـسف -ب 

ت الىازداث را مً خالٌ جثبُذ طِس الـسف لِملت البلد وئحباز وافت مجمُى ، َو

ماٌ وألافساد ُلى الخِامل بهامىٌم ٍر ئال بلساز مً وال جىحد ئمياهُت لخغُي ،اث ألُا

، وحِخبر َرٍ السكابت ذاث أَمُت هبيرة ال جلل ػأها ًُ السكابت الظلواث الىلدًت

 اإلاباػسة .

هما ًيخهج َرا ألاطلىب ػيل آخس ًخمثل في اطخِماٌ أطِاز الـسف اإلاخِددة 

ِس ؿسف أهثر مً طوالتي جلىم مً خاللها الظلواث الىلدًت في البالد بخددًد 

 أو خـم مّ السطمي الخِادٌ طِس ئلى ألاطلىب  َرا ِظدىد، فلِملتها الىهىُت

 مً اإلاساد والهدف الظلِت هَى ُلى أطاض الىهىُت، بالِملت مُِىت ُالوة ئكافت

 الىمالُت الظلّ مً للىازداث الخِادٌ طِس ُلى هبيرة ُالوة ، فُخم ئكافت وزائها

ت للىازداث باليظبت خـم مىذًخم  أو همُاتها، جخفُم أحل مً  بهدف اللسوٍز

ادة را مً خالٌ  حجمها في الٍص ا حِلَو . للمظخىزد باليظبت أزخف طَِس

ادة باإلكافت ئلى   باليظبت ُالُت ؿسف أطِاز جوبُم أو للـادزاث الدُم ٍش

 السأض خسوج ُدم وحصجُّ ألاحىبُت ألامىاٌ زؤوض لجرب السأطمالُت للمِامالث
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اتها ميزان في العجص جللُف وبالخالي الىهني، اإلااٌ ، ؿفدت 3112)لِسوق،  مدفُى

22). 

: ًخجلى َرا ألاطلىب في الاخخفاي بلدز واف طُاطت مىاشهت الـسف ألاحىبي -ج 

ؾ ُلى ئلى الِملت اإلادلُت في ؿىدوق خا ألاحىبُت والرَب باإلكافتمً الِمالث 

، والغسق مً َرا ألاطلىب َى جدلُم الاطخلساز في اإلاسهصي للبلدمظخىي البىً 

را بىاطوت الخدخل بُِا طىق الـس  ف ومىاحهت الخللباث في طِس الـسف، َو

، فاذا حِسكذ ُملت ما ئلى فاةم في الولب طُيخج ئلى وػساء خظب الٌسوف

ادة اإلاِسوق منها بالسخب مً الـىدوق طُِىد الاطخلسا ز ازجفاَ كُمتها وبٍص

ل،   .(272، ؿفدت 3111)بىسي، الاكخـاد الدولي الخجازة الخازحُت والخمٍى

لـد به حغُير طِس الِملت الىهىُتالخغُير في كُمت الِملت الىهىُت  -د  لبلد  :  ٍو

م كساز جـدٍز الظلواث الىلدًت بهدف ما بالِمالث ألاحىبُت خم َرا ًُ هٍس ، ٍو

ت الظلّ ألاحىبُت ئل ل ؤلاهفاق مً مجمُى ت الظلّ الىهىُت أو جدٍى ى مجمُى

 .الِىع

 مما الىهىُت الِملت كُمت بسفّالظلواث الىلدًت في البلد  جلىم: خالت الفاةم

إدي الظِس، مسجفِت  اإلادلُت الظلّ أطِاز ًجِل  ئلى ُنها الولب اهـساف ئلى ٍو

را ألاحىبُت اإلاىخجاث رادياطخ ادة الفاةم امخـاؾ ًإدي ئلى أن ػأهه مً َو  بٍص

اث  .الخازج هدى اإلادفُى

الىهىُت.  الِملت كُمت بخخفُم الظلواث الىلدًت في البلد جلىم خالت العجص:

مثل  ول فؼل بِد الدولت جملىه الري ألاخير الدفاَ خىألاطلىب  اَر ٍو

 أهثر الىكذ هفع وفي فِالُت، أهثر ٌِخبر فالخخفُم ،الرهس  الظابلت ألاطالُب

ٌ  مّ الداخلُت مؼاولها بمؼازهت جلىم الدولت ألن خوىزة،  لهرا ألاخسي، الدو

 اإلاىٌماث مً بمىافلت وئهما جللاتي بلساز بالخخفُم جلىم أن حظخوُّ ال فهي

لى الدولُت  لىجاح مُِىت ػسون جىافس للسوزة الدولي الىلد ؿىدوق  زأطها ُو
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ٌ  كُام ُدم وأَمها الِملُت، َرٍ  جسحّ ال ختى ممازلت بظُاطت ألاخسي  الدو

 .البداًت هلوت ئلى الدولت

ه ُلى ًسجىص َرا ألاطلىب
ّ
 للِمالث باليظبت الىهىُت الِملت كُمت جخفُم ُىد أه

 اإلادلي للمظخىزد باليظبت ألاحىبُتاإلاىخجاث  أطِاز ازجفاَ ئلى طُإدي ألاحىبُت،

 ًىِىع ُلى  مما. ألاحىبي للمظخىزد باليظبت اإلادلُت اإلاىخجاث أطِاز  واهخفاق

ادة  الىازداث ُلى الولب واهخفاق حجمها وهمى الـادزاث ُلى الولب ٍش

 ميزان في العجص خدة مً الخخفُف ٌِني آلالُت َرٍ وهجاح. حجمها وجللف

اث  .(29، ؿفدت 3112)لِسوق،  اإلادفُى

ٌ  ًمىً ألاخير وفي ت  أن اللى مىً .ألاطاطُت هي اإلاروىزة ألاطالُبمجمُى  ٍو

ت أو واخدا أطلىبا حظخِمل أن للدولت  التي الخالت خظب ألاطالُب مً مجمُى

 .إلاددودًتها أَمُت أكل أخسي  أطالُب وحىد ئلى باإلكافت. منها حِاوي

 : خاثمة

مً خالٌ َرٍ الدزاطت ًمىً الخىم ُلى الفسكُاث  اخحبار فرضيات الدراسة:

 :بداًت البدث هما ًليجم وكِها في التي 

: ٌِخبر هٌام طِس الـسف اإلاداز أهجّ خت الفسكُت  ألاولى والتي مفادَاهفي ص  -

ا جبيُ ٌ أهٌمت الـسف وأهثَر  ه، خُث جبين مً خالٌ الدزاطت أها مً هسف الدو

، بدُث أن فِالُت أهٌمت سف ؿالح ليل البلدان وفي ول شمانًىحد هٌام ؿ ال

الاكخـادًت كخـاد الىلي جخىكف ُلى دزحت الخىمُت الـسف ألاحىبي ُلى أداء الا

 .والخوىز اإلاالي للبلد

: أداة الظُاطت اإلاالُت والىلدًت الفسكُت الثاهُت والتي مفادَا أنجأهُد صخت  -

اثمً أَم ألادواث الفِالت إلاِاحِخبر   .لجت الاخخالٌ في ميزان اإلادفُى
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: طُاطت اللُىد ُلى اإلاِامالث الفسكُت الثالثت والتي مفادَا أنجأهُد صخت  -

اثأداة فِالت في مِالحِخبر الدولُت   .جت اخخالٌ جىاشن ميزان اإلادفُى

ًمىً الخسوج بالىخاةج : مً خالٌ مِالجخىا إلػيالُت البدث هحائج الدراسة

 : آلاجُت

ت دولت ببلُت ُمالث الدٌو ًخددد طِس الـسف ُلى أطاض مبادلت ُمل -

م جفاُل كألاخسي  م جدخل الظلواث ىي الِسق والولب أو ًُ هٍس، ًُ هٍس

 ٌ  .الىلدًت في الدو

ًخأزس طِس الـسف بِدة ُىامل اكخـادًت هِسق الىلىد وأطِاز الفاةدة  -

اث وخالت اإلاىاشهت الِامت باإلكافت ئلى  ومِدالث الخطخم وخالت ميزان اإلادفُى

 .ِدم الاطخلساز الظُاس ي وؤلاػاُاثُىامل أخسي ه

، بدُث أن فِالُت أهٌمت سف ؿالح ليل البلدان وفي ول شمانًىحد هٌام ؿ ال -

دًت الـسف ألاحىبي ُلى أداء الاكخـاد الىلي جخىكف ُلى دزحت الخىمُت الاكخـا

 .والخوىز اإلاالي للبلد

ف الدولُت خِامالتها في طىق الـس لجخلّ ًسوف ول دولت وكىة اكخـادَا  -

ت دولُت وجإزس ُلى غيراث اليلُت ال، فهي جخأزس خخما بالخوكىة مـازفها الخجاٍز

اتها  .ميزان مدفُى

م الظُاطت اإلاالُت والىلدًت وأطلىب بُيذ الدزاطت أن  - أطلىب الخىاشن ًُ هٍس

 اللُىد اإلاباػسة ُلى اإلاِامالث الدولُت مً أَم آلُاث ئُادة الخىاشن إلايزان

اث في الاكخـاد اإلافخىح  .اإلادفُى

جا إلاا حاء في البدث مً دزاطت وجدلُل وبىاء ُلى  :اقتراخات الدراسة جخٍى

 :ًمىً اكتراح وجلدًم حملت مً الاكتراخاث الىخاةج اإلاخىؿل ئليها
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 .وحِله أداة كبى للخجازة الخازحُتًجب ئُواء أَمُت هبيرة لظِس الـسف  -

ت للدخل ال - ىهني للخسوج مً جبُِت اإلادسوكاث، البدث ًُ مـادز مخىُى

 .دفيز كواُاث ؤلاهخاج وخلم الثروةدة الاكخـادًت وجبخىطُّ اللاُ

دُم الـادزاث خازج اإلادسوكاث وحصجُّ اإلاىخج اإلادلي لُدل مدل اإلاىخجاث  -

 اإلاظخىزدة لخللُف فاجىزة الىازداث.

ًخأزس بالهصاث  ، مسن ومخىَى ال مل مً أحل الىؿٌى ئلى اكخـاد كىي الِ -

ل الدًىاز ، وجدلُم كابلُت جوالـدماث  .ُلى اإلاظخىي الدوليدٍى

 املرانع:

 :املرانع ألانى ية

 Jura, M. (1999). Techniques financières internationales (Vol. 1). Paris, 

France: Dunod. 

 Krugman, P., & Obsfield, M. (2008). Economie Internatioale (Vol. 1). Paris, 

France: Pearson Education. 

 Wang, P. (2005). The Economics Of Foreign Exchange And Global Finance 

(Vol. 1). Berlin, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

 :املرانع العربية

 ( .ّ1771أخمد حام .)(. اللاَسة، مـس: داز 1)اإلاجلد  الخدلُل الاكخـادي الىلي

 الثلافت الجامُِت.

  جأزير أهٌمت طِس الـسف ُلى الىمى الاكخـادي في الدٌو  .(2015) .غ بدزاوي

.  (2012-1980)دولت هامُت 18ت باطخخدام بُاهاث باهل لُِىت مًدزاطت كُاطُ -الىامُت
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ولُت الِلىم الاكخـادًت والِلىم  :س،الجصاةجلمظان، أهسوخت دهخىزاٍ مالُت غير ميؼىزة

لىم الدظُير ، حامِت جلمظان ت ُو  .الخجاٍز

 ( . (. الِىامل اإلاإزسة في اهخلاٌ أطِاز ؿسف الِمالث 3119بسبىز مؼهىز َرلٌى

. 27، أهسوخت دهخىزاٍ ُلىم اكخـادًت.  3112-1792ألاحىبُت ُلى مإػس ألاطِاز في ألازدن 

 ُمان، ألازدن: ألاوادًمُت الِسبُت للِلىم اإلاالُت واإلاـسفُت.

 ( .3112بظام الدجاز .)(. بيروث، لبىان : 1)اإلاجلد  لدولُتالِالكاث الاكخـادًت ا

 اإلاإطظت الجامُِت للدزاطاث واليؼس والخىشَّ.

 ( .1777جلي الخظني ُسفان .)ل الدولي (. ُمان، ألازدن: موبِت 1)اإلاجلد  الخمٍى

 مجدالوي.

 ( .1799خاجم ُفُفي .)(. اللاَسة، مـس: 1)اإلاجلد  دزاطاث في الاكخـاد الدولي

ت لليؼس.  الداز اإلاـٍس

 اهي. ) خظين ا ُلى اكخـادًاث الدٌو 3119بٍس  -(. أهٌمت الـسف ومدي جأزيَر

. الؼلف، الجصاةس: 21،  أهسوخت دهخىزاٍ غير ميؼىزة اكخـاد دولي. -دزاطت خالت الجصاةس 

لىم الدظُير ، حامِت ػلف. ت ُو  ولُت الِلىم الاكخـادًت والِلىم الخجاٍز

 ( .طُاطت طِس الـسف والخىاش 3112خىان لِسوق .) دزاطت خالت  -ن الخازجي

. كظىوُىت، الجصاةس: ولُت الِلىم 21، مرهسة ماحِظخير في الِلىم الاكخـادًت. -الجصاةس

لىم الدظُير ، حامِت مىخىزي كظىوُىت.  الاكخـادًت ُو

 خالت  "الظُاطت اإلاالُت ودوزَا في جدلُم الخىاشن الاكخـادي  .(2006) .م ،دزواس ي

ولُت الِلىم الاكخـادًت  :الجصاةس، ُلىم اكخـادًت غير ميؼىزةأهسوخت دهخىزاٍ  ."الجصاةس

لىم الدظُير ، حامِت الجصاةس ت ُو  .والِلىم الخجاٍز

 ( .يب خظين ُىق هللا ت، مـس: 1)اإلاجلد  الاكخـاد الدولي(. 3112ٍش (. الاطىىدٍز

وُت.  داز الجامِت الجدًدة الاشاٍز
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 ( .يب خظين ُىق هللا (. بيروث، 1)اإلاجلد  الاكخـادًت الدولُتالِالكاث (. 1777ٍش

 لبىان: الداز الجامُِت لليؼس موابّ ألامل.

  ل والخىمُت .أهٌمت طِس الـسف .(2008) .م ،طخىن  .(45) 1 مجلت الخمٍى

 ( .(. آزاز جللباث أطِاز الـسف ُلى الِاةداث الىفوُت ) دزاطت 3111طمُت مىزي

. جلمظان، الجصاةس: ولُت الِلىم الاكخـادًت والِلىم 27،  زطالت ماحِظخيرخالت الجصاةس(. 

لىم الدظُير ، حامِت جلمظان. ت ُو  الخجاٍز

 ( .ابت دزاطت  -(. أزس الخغير في طِس الـسف ُلى الخىاشن الاكخـادي 3111ؿالح اٍو

. الجصاةس، الجصاةس: ولُت الِلىم 112-112، زطالت ماحظخير.  3117-1771-خالت الجصاةس 

لىم الدظُير ، حامِت الجصاةس الاكخـا ت ُو  .2دًت والخجاٍز

 ٌطبل وآلُاث ُالج الاخخالٌ في  .(31 12 ,2019) .ئ ,بً ُلي & ,.ض ,مدمدي ,.ٌ ,هىا

اث الجصاةسي   .(2) 2  مجلت البىاء الاكخـادي .ميزان اإلادفُى

 ( .3111ُادٌ أخمد خؼِؽ .)ت، 1)اإلاجلد  أطاطُاث الاكخـاد الدولي (. الاطىىدٍز

 مـس: الداز الجامُِت الجدًدة.

 ( .3112ُبد الخمُد ُبد اإلاولب .) الظُاطاث الاكخـادًت ُلى اإلاظخىي الاكخـاد

ت الىُل الِسبُت لليؼس.1)اإلاجلد  اللىمي  (. اللاَسة، مـس: مجمُى

 ( .ئدازة طِس الـسف في الجصاةس ُلى كىء الخدٌى ه3119ُبد الخمُد مسغُذ .) دى

، أهسوخت دهخىزاٍ غير ميؼىزة ُلىم اكخـادًتهٌام الـسف اإلاسن : دزاطت جدلُلُت وجلُُمُت. 

لىم الدظُير ، حامِت فسخاث 31 ت ُو . طوُف، الجصاةس: ولُت الِلىم الاكخـادًت والخجاٍز

 .-1-ُباض طوُف 

 ( .1779ُبد السخمان أخمد ٌظسي .)ت،1)اإلاجلد  الاكخـادًاث الدولُت  (. الاطىىدٍز

 مـس: الداز الجامُِت هبّ وؼس وجىشَّ.

 ( .3111ُبد الظالم ؿفىث .) طِس الـسف وأزٍس ُلى ُالج اخخالٌ ميزان

اث ت: داز النهلت الِسبُت.1)اإلاجلد  اإلادفُى  (. الاطىىدٍز
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 ( .1779ُبد الٌُِم خمدي .) الاؿالح الاكخـادي في الدٌو الِسبُت بين طِس

ساء الؼسق. (.1)اإلاجلد  الـسف واإلاىاشهت الِامت  اللاَسة، مـس: داز َش

 ( .3112ُبد اإلاجُد كدي .) اإلادخل ئلى الظُاطاث الاكخـادًت اليلُت " دزاطت

اث الجامُِت.1)اإلاجلد  جدلُلُت جلُُمُت"  (. الجصاةس: دًىان اإلاوبُى

 اث  .(11 ,2017) .ا .َ ,ُبىد أزس حغيراث طِس الـسف ُلى أزؿدة ميزان اإلادفُى

-1990خالٌ الفترة  (VAR)دزاطت كُاطُت باطخخدام هماذج أػِت الاهدداز الراحي  -الجصاةسي 

ماٌ .2015  .(1) 4 مجلت اكخـادًاث اإلااٌ وألُا

 ( .3112ُوا هللا ُلي الصبىن .)(. ُمان، ألازدن: داز 1)اإلاجلد  الخجازة الخازحُت

 الُاشوزي.

 ( .ساء بً خمىدة (. أزس جللباث اطِاز الـسف ُلى الخىمُت 3113, 12 11فاهمت الَص

. 22، زاٍ غير ميؼىزة جخـف مالُت وهلىدأهسوخت دهخى الاكخـادًت : خالت الجصاةس. 

 .2الجصاةس، الجصاةس: حامِت الجصاةس 

 ( .3112فلُذ خظً خلف .)(. ُمان، 3)اإلاجلد  الِالكاث الاكخـادًت الدولُت

 دن: مإطظت الىزاق لليؼس والخىشَّ.ألاز 

 دزاطت كُاطُت  -جأزير أهٌمت طِس الـسف ُلى الىمى الاكخـادي  .(2016) .ش ,كلُل

ت مً الدٌو الىامُت باطخخدام بُاهاث باهل في الفترة مً  هسوخت أ .-2013-1970ُلى مجمُى

تلىم الاكخـادًت ولُت الِ :الجصاةس ,جلمظان دهخىزاٍ غير ميؼىزة ، مالُت. ، والِلىم الخجاٍز

لىم الدظُير ، حامِت جلمظان  .ُو

 ( .3113وامل بىسي .)(. اللاَسة، مـس: الداز الجامُِت.1)اإلاجلد  الاكخـاد الدولي 

 ( .3111وامل بىسي .)ل (. 1)اإلاجلد  الاكخـاد الدولي الخجازة الخازحُت والخمٍى

 اللاَسة، مـس: الداز الجامُِت.

 ( .3119ماشن ُبد الظالم أدَم) .الِالكاث الاكخـادًت والىٌم الىلدًت الدولُت 

 (. هسابلع، لُبُا: الداز ألاوادًمُت.1)اإلاجلد 



 جباري، خلف اهلل، دربوش
 ميزان وجىاشن  الـسف طِس هٌم

اث  اإلافخىح الاكخـاد ًل في اإلادفُى
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 ( .3112مدمد الِسبي طاهس .)(. اللاَسة، 1)اإلاجلد  مداكساث في الاكخـاد الىلي

 مـس: داز الفجس لليؼس والخىشَّ.

  .)ص عجُمُت. )بدون طىت وؼس ت الاكخـاد الىلدي بين المدمد ُبد الٍِص ىٌٍس

 بدون داز وؼس. والخوبُم.

 ( .3112مِسوف َىػُاز .)س 1)اإلاجلد  جدلُل الاكخـاد الدولي (. ُمان: داز حٍس

 لليؼس والخىشَّ.

 ( .3113هىزي أطامت ػليري .)اث الخجازة الخازحُت ل الدولي وهٌٍس )اإلاجلد  الخمٍى

 (. ُمان، ألازدن: داز اإلاظيرة لليؼس والخىشَّ.1

 ( .  -(. أزس هٌام طِس الـسف ُلى ميزان اإلادفىاث الجصاةسي 3119, 2هىفل بِلٌى

ت مً الدٌو الِسبُت  أهسوخت دهخىزاٍ غير ميؼىزة ُلىم . -دزاطت ملازهت مّ مجمُى

لىم الدظُير ، أم البىاقي، الجصاةس: ولُت الِلىم الاكخـادًتاكخـادًت ت ُو ، والِلىم الخجاٍز

 حامِت الِسبي بً مهُدي.

 دزاطت  -(. أزس حغيراث طِس الـسف ُلى اإلايزان الخجازي 3113جيرة ُبد الجلُل. )ه

، جلمظان، الجصاةس: ولُت الِلىم مرهسة ماحِظخير غير ميؼىزة مالُت دولُت. -خالت الجصاةس

لىم الدظُير ، حامِت جلمظان. ت ُو  الاكخـادًت والِلىم الخجاٍز

 ( .3112َُل عجمي الجىابي .)ل والِالك (. 1)اإلاجلد  اث الىلدًت الدولُتالخمٍى

 ُمان، ألازدن: داز واةل لليؼس والخىشَّ.
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قزاءة حشخيصيت جحليليت لوطعيت ميزان املدفوعاث في الجشائز خالل الفترة 

(0202- 0209) 

 بً مّخىق ـابش  د. 

ج -حامّت مدمذ البؽحر ؤلابشاهُمي ٍش ٍش   بشج بِى

sabir.benmatoug@univ-bba.dz 

  :امللخص

اث الجضاثشي خالٌ  تهذف هزه الذساظت بلى حصخُق وجدلُل ولُّت محزان اإلاذفِى

، ورلً في ٌل جزبزب ؤظّاس اإلادشوكاث في ألاظىاق الّاإلاُت خالٌ هزه (0202 -0202)الفترة 

ف وجدلُل ول ميىهاث  في الخدلُلي لـى خماد ِلى اإلاىهج الـى الفترة، ومً ؤحل رلً جم الِا

 وؤحضاء  هزه الذساظت.

 بفادساث ج
ً

 وزُلا
ً

اث الجضاثشي ًشجبي اسجباوا لذ الذساظت بلى ؤن محزان اإلاذفِى ـى

ُذه باججاه ؤظّاس اإلادشوكاث في ألاظىاق الذولُت، خُث سجل  اإلادشوكاث، لزلً ًخدذد ـس

 خالٌ الفترة  (0202 -0202)فاثما خالٌ الفترة 
ً

هدُجت اسجفاُ ؤظّاس اإلادشوكاث، وسجل عجضا

ْ  هدُجت (0202 -0202) لذ الذساظت بلى وحىد جأول ظَش اهخفاك ؤظّاس اإلادشوكاث، هما جـى

هدُجت جدعً كُمت الذوالس ملابل  (0202 -0202)الخخُاوي الفشف ألاحىبي خالٌ الفترة 

ْ الّمالث التي ًخيىن منها الاخخُاوي واظدثماسها في ؤـٌى خلُلُت  ألاوسو، مما ًخىلب جىَى

اث.  ومالُت بهذف الخفاً ِلى اظخلشاس الذًىاس الجضاثشي، وبالخالي جىاصن محزان اإلاذفِى

ٌ، اخخُاوي الفشف محزان اإلاذفىِاث، فاثن، عجض، جصخُذ الاخخال  الكلماث املفخاحيت:

 .ألاحىبي

An Analytical Diagnostic Reading of the Balance of Payments 

Situation in Algeria during the Period (2010-2019) 
Abstract: 

 This study aims to diagnose and analyze the status of the Algerian 

balance of payments during the period (2010-2019), in light of the fluctuation of fuel 

prices in the global markets during this period, and for that, a descriptive and 

analytical approach was used to describe and analyze all the components and parts 

of this study. 
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 The study found that the Algerian balance of payments is closely related 

to hydrocarbon exports, so its balance is determined by the direction of fuel prices in 

international markets, as it recorded a surplus during the period (2010-2013) as a 

result of the increase in fuel prices, and it recorded a deficit during the period (2014-

2019) as a result of lower prices Hydrocarbons, The study also found a rapid erosion 

of foreign exchange reserves during the period (2014-2019) as a result of the 

improvement in the value of the dollar against the euro, which requires diversifying 

the currencies that make up the reserve and investing it in real and financial assets in 

order to maintain the stability of the Algerian dinar and thus balance the balance of 

payments. 

Keywords: Balance of Payments, Surplus, Deficit, Imbalance Correction, Foreign 

Exchange Reserves. 

  مقدمت: 

اث اللبىت ألاظاظُت التي ًمىً مً خاللها الخّشف  ّخبر محزان اإلاذفِى ٌُ

ِلى كىة ومخاهت الاكخفاد الىوني ومذي اهفخاخه واهذماحه مْ اكخفادًاث 

ت، الىلذًت، الّالم الخاسجي، لزلً فهى ِباسة ًِ سجل ليل اإلاّا مالث الخجاٍس

َمىً  ًُ اإلاالُت والاكخفادًت التي جلىم بها الذولت مْ باقي الذٌو ألاخشي، خُث 

اث الذولت مً جلُُم ولّها الاكخفادي وسظم مخخلف العُاظاث  محزان اإلاذفِى

والاظتراجُجُاث التي حعاِذها في جدذًذ معاس البرامج الاكخفادًت التي جلىم بها 

 لى الخىاصن الخاسجي وجدلُم الخىمُت اإلايؽىدة.مً ؤحل الخفاً ِ

ُذ ؤلاحمالي له   في الـش
ً
اث الجضاثشي عجضا سجل محزان اإلاذفِى ٌُ  ما 

ً
ِادة

ُت له، واإلاحزان الخجاسي، وهزا  هاجج ًِ العجىصاث اإلاسجلت في التراهُب الفِش

عي ٌّخمذ ِلى ـادساجه مً  ساحْ لىبُّت الاكخفاد الجضاثشي باِخباسه اكخفاد َس

لخىاصن الخاسجي للذولت حشاء جأول اإلادشوكاث بيعبت هبحرة، مما ؤـبذ حهذد ا

ت مً آلالُاث  اخخُاوي الفشف ألاحىبي، ألامش الزي ٌعخذعي اجخار مجمِى

 الخصخُدُت راث الىجاِت والفّالُت في مّالجت الاخخالٌ اإلاىحىد.
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  :ئشكاليت الدراضت -0

ؤلاؼكككككيالُت التكككككي وعكككككعى إلاّالجاهكككككا مكككككً خكككككالٌ هكككككزا البدكككككث جخجعكككككذ فكككككي  بن

خاااااالل  مااااا ااااااو  اقااااامل فواء ميااااازان املااااادفوعاث الجشائاااااز  العككككااٌ الشثِاككككك:ي الخكككككالي  

 في ظل الخحوالث  الخطوراث الاقخصاويت العامليت؟. (0209 -0202)الفترة 

ُت الخالُت   وجىذسج جدذ هزه ؤلاؼيالُت ألاظئلت الفِش

اثفُما جىمً ؤهمُت  - اللادسة ِلى  هي  ميىهاجه الترهُبُت، وما محزان اإلاذفِى

 ؟جفعحر ولُّت البلذ داخلُا وخاسحُا

اث -  ؟ما هي ؤهم آلُاث بِادة الخىاصن إلاحزان اإلاذفِى

اث الجضاثشي خالٌ  - ، وهل (0202 -0202)الفترة ما هي ولُّت محزان اإلاذفِى

 الجضاثشي؟ الاكخفادحّىغ ميىهاجه جىُى وكىة 

 فزطياث الدراضت:  -0

ت ِنها هىىلم مً  لإلحابت ِلى ؤلاؼيالُت اإلاىشوخت، وألاظئلت اإلاخفِش

 الفشلُاث الخالُت 

اث في وىهه اإلاشآة الّاهعت للىلْ الاكخفادي -  جىمً ؤهمُت محزان اإلاذفِى

.   الذاخلي والخاسجي ِلى خذ ظىاء ليل الذٌو

اث وجصخُذ الاخخالٌ اإلاىحىد فُه بحن  جدىُى - آلُاث بِادة الخىاصن إلاحزن اإلاذفِى

.  آلُاث العىق راث الخىاصن الخللاجي وآلُاث جذخل العلىاث الىلذًت في الذٌو

اث الجضاثشي  - ُذ محزان اإلاذفِى  (0202 -0202)الفترة خالٌ هىان جزبزب في ـس

ذم جىُى   .الاكخفاد الجضاثشي بحن الفاثن والعجض، وهى ما ٌّىغ لّف ِو

  فاميت الدراضت:  -3

بالدصخُق والخدلُل ولُّت وىجها جدىاٌو  في الذساظت هزه ؤهمُت جىمً

اث الجضاثشي خالٌ الفترة  في ٌل الخغحراث  (0202 -0202)محزان اإلاذفِى

لى سؤظها اهخفاك ؤظّاس الىفي في ألاظىاق الذولُت  ،الاكخفادًت الّاإلاُت ِو

 ومّشفت ؤزش رلً ِلى الىلُّت الخاسحُت لالكخفاد الجضاثشي.
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  :فاداف الدراضت -4

حملت مً ألاهذاف، هزهش  جدلُم بلى الذساظت هزه وععى مً خالٌ

 ؤهمها في ما ًلي 

اث في حصخُق الىلْ الاكخفادي الخاسجي الخّشف ِلى  - ؤهمُت محزان اإلاذفِى

 ٌ  ؛للذو

؛ِلى آلُاث جصخُذ  الخّشف - اث الذٌو ً مذفِى   الاخخالٌ في مىاٍص

ُت  - ً الفِش اث الجضاثشي وجدلُل مخخلف اإلاىاٍص حصخُق خالت محزان اإلاذفِى

ت.مّشفت و  ،له تاإلايىه  اوّياط رلً ِلى الىلْ الخاسجي للذولت الجضاثٍش

 الدراضاث الطابقت -5

ضبل  آلياث عالج الاخخالل في ، بّىىان  طوال ابت  ضهام محمد دساظت  -

 .ميزان املدفوعاث الجشائز  

هذفذ الذساظت بلى ببشاص وجدلُل وشق وآلُاث ِالج الاخخالٌ في محزان 

اث الجضاثشي، خاـت في فترة الدعُّيُاث مً اللشن اإلااض:ي هدُجت  اإلاذفِى

اث الجضاثشي، مما دفْ بلى اللجىء بلى  الٍشوف الفّبت التي مش بها محزان اإلاذفِى

خباس للعُاظت جىفُز ظُاظاث ـىذوق الىلذ  الذولي، والزي والب بةِادة الِا

خماد ِليها في مّالجت الاخخالٌ.  الىلذًت والِا

ت مً الىخاثج، ؤهمها ؤن جصخُذ الاخخالٌ  لذ الذساظت بلى مجمِى جـى

اث ال ًلْ ِلى ِاجم الجاهب الىلذي وخذه هؽشه للخىاصن  في محزان اإلاذفِى

اإلاالُت ؤًما دوس معاِذ في اإلاّالجت، الذاخلي والخاسجي، وبهما ًيىن للعُاظت 

اث الجضاثشي،  لذ ؤًما بلى ؤن الخذماث جازش ظلبا ِلى محزان اإلاذفِى هما جـى

 وبالخالي البذ مً بوّاؼها.

فجز الخغيراث في ضعز  ، بّىىان صالح ف يابت  عبد الزساق خليل دساظت -

 -0992ئز وراضت حالت الجشا -الصزف  الخضخم املحلي على ميزان املدفوعاث

0206. 

هذفذ الذساظت بلى جدلُل ؤزش الخطخم وظّش الفشف ِلى محزان 

اث في الجضاثش خالٌ الفت وؤزش الخغحراث في ظّش ، (0202 -0222)رة اإلاذفِى
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الفشف ظىاء الخغحراث التي جدذثها الذولت في بواس ظُاظت ظّش الفشف ؤو 

اث في الجضاثش.الخللباث في الّمالث الذولُت والخطخم ِلى محزان   اإلاذفِى

لذ الذساظت بلى ؤن مّذٌ الخطخم اإلادلي وظّش الفشف لم جىً  جـى

اث الجضاثشي، بر ؤن هىان ِىامل  هي اإلاازش ألاهم والىخُذ ِلى محزان اإلاذفِى

ؤخشي جازش ِلُه، مثل لّف ؤلاهخاج اإلادلي واإلافذس الزي ًدخاج بلى مىاد ؤولُت 

ًشفْ مً جيلفت هزه العلْ، وبالخالي جازش  وججهحزاث معخىسدة، فشفْ ظّش الفشف

ت خاسج اإلادشوكاث، مما ًللل الىلب ِليها مدلُا  ظلبا ِلى الفادساث الجضاثٍش

ودولُا وصٍادة الخىحه لالظخحراد سغم اسجفاُ ظّش الفشف فحزداد عجض اإلاحزان 

اث.  الخجاسي، وبالخالي محزان اإلاذفِى

باب اخخالل ميزان يت ألضوراضت قياض، بّىىان  بطداث كزيمتدساظت  -

 .املدفوعاث في الجشائز

اث الجضاثشي،  هذفذ الذساظت بلى مّشفت ؤظباب اخخالٌ محزان اإلاذفِى

خماد ِلى ظلعلت صمىُت جدخىي  ت غىذ الفترة  02وجم الِا  -0220)مؽاهذة ظىٍى

اث، (0202 ُذ محزان اإلاذفِى ، واِخمذث الذساظت ِلى اإلاخغحراث الخالُت  ـس

 ب الجاسي الخاسجي وميىهاث خعاب سؤط اإلااٌ.ميىهاث الخعا

لذ الذساظت بلى ؤن جشهُبت الفادساث، اسجفاُ خفُلت الىاسداث  جـى

اث، هما  وخشهت سئوط ألامىاٌ حّخبر مً ؤهم ؤظباب اخخالٌ محزان اإلاذفِى

لذ ؤًما بلى ؤهه ًجب حصجُْ الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش  بذٌ اللجىء بلى  جـى

اث.اللشوك التي جازش ِ ُذ خعاب سؤط اإلااٌ وبالخالي محزان اإلاذفِى  لى ـس

الخَ ِلى هزه الذساظاث ؤن 
ُ
ؤظباب اخخالٌ جىاٌو مىلُى  منها مًاإلا

اث الجضاثشي  آلُاث بِادة الخىاصن جىاٌو مىلُى  مً ، ومنهامحزان اإلاذفِى

اث الجضاثشي  منها مً جىاٌو الّىامل اإلاازشة ، و وجصخُذ الاخخالٌ في محزان اإلاذفِى

اث الجضاثشي، واإلاخمثلت جدذًذا في ظّش الفشف ومّذٌ  ِلى محزان اإلاذفِى

، بِىما حععى هزه الذساظت بلى بِىاء كُمت ممافت لهزه الذساظاث، الخطخم

اث بيل فشوِه الترهُبُت خالٌ الفترة والتي جىمً في  جدلُل ولُّت محزان اإلاذفِى

، حراث وجدىالث اكخفادًتالتي ِشف فيها الّالم والجضاثش ِذة حغ (0202 -0202)
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 بلى 
ً
جدلُل ولُّت اخخُاوي الفشف ألاحىبي خالٌ هفغ الفترة، وبِىاء بلافت

ْ لهزا الاخخُاوي.  بّن الخلٌى التي جدذ مً الخأول العَش

 منهج الدراضت: -6

ختى هخمىً مً ؤلاحابت ِلى ألاظئلت اإلاىشوخت ؤِاله ودساظت ؤلاؼيالُت 

، اِخمذها في دساظدىا هزه ِلى اإلاىهج  وجدلُل ؤبّادها، وؤلاإلاام بهزا اإلاىلُى

في الخدلُلي، ل ف  يىههالـى ًالءم وبُّت اإلاىلُى اإلاذسوط مً خالٌ ـو

 .وجدلُل مخخلف ميىهاجه وؤحضاثه

 ظىدىاٌو في هزه الىسكت البدثُت اإلاداوس الخالُت محا ر الدراضت:  -7

 :
ً
اث؛ف ال  مفاهُم ؤظاظُت خٌى محزان اإلاذفِى

 :
ً
اث؛جاهيا  آلُاث جصخُذ الاخخالٌ في محزان اإلاذفِى

 :
ً
اث الجضاثشي خالٌ الفترة  جالثا  .(0202 -0202)جدلُل ولُّت محزان اإلاذفِى

 مفاايم فضاضيت حول ميزان املدفوعاث .0

 
ُ
اتها ومخدفالتها الىاججت ًِ مخخلف اح ّامالث إلاسجل الذٌو مذفِى

ت واإلاالُت مْ الّا اث ،في محزانم الخاسجي لالىلذًت، الخجاٍس عمى محزان اإلاذفِى ٌُ. 

 :مفهوم ميزان املدفوعاث  فاميخه. 0. 0

 . مفهوم ميزان املدفوعاث0.0.0

اث، بال ؤج ذمذ ِذة حّاٍسف إلاحزان اإلاذفِى
ُ
ولها في هفغ جفب  هاك

 اإلاّنى، ومً بحن هزه الخّاٍسف هزهش   

اث هى - الاكخفادًت التي سجل مداظبي مىخٍم لجمُْ اإلابادالث  محزان اإلاذفِى

جمذ بحن اإلالُمحن في دولت مُّىت واإلالُمحن في دٌو ؤخشي خالٌ فترة صمىُت 

 . (022، ـفدت 0222)ِىك هللا،  مُّىت، ِادة ظىت

اث هى سجل  - مداظبي ًلخق حمُْ اإلاّامالث الاكخفادًت محزان اإلاذفِى

خم فُما بحن اإلالُمحن داخل البلذ اإلاّني وباقي الّالم، التي ج (الخلُلُت والىلذًت)

  .(02، ـفدت 0202)مجُىىت،  ورلً خالٌ فترة صمىُت مدذدة، ِادة هي العىت
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لُذ ول الخذفلاث اإلاالُت  - سجل وٍُ ٌُ اث هى اإلاحزان الزي  محزان اإلاذفِى

 & Dufloux) اإلالُمحن خالٌ فترة صمىُت ُمدذدةوالاكخفادًت بحن اإلالُمحن وغحر 

Karline, 2004, p. 39) . 

اث هى  - بُان بخفاجي ًلخق بؽيل منهجي اإلاّامالث الاكخفادًت محزان اإلاذفِى

للبلذ مْ بلُت الّالم بحن اإلالُمحن وغحر اإلالُمحن في فترة صمىُت مدذدة 

(International Monetary Fund, p. 6). 

اث ِلى ؤهه سجل ججاسي  بىاًء ِلى ما مىً حٍّشف محزان اإلاذفِى ًٌ ظبم، 

جشحها البلذ مْ الّالم  ًٌ مداظبي مىخٍم، ًمم وافت اإلاّامالث الاكخفادًت التي 

 ماالخاسجي )بحن اإلالُمحن وغحر اإلالُمحن( خالٌ فترة 
ً
 جيىن ظىت واخذة. صمىُت ِادة

ًخطر مً خالٌ الخّاٍسف العابلت وحىد زالزت مفىلخاث ؤظاظُت في 

اث، هي    (000-000، الففداث 0200)ظُّذي،  محزان اإلاذفِى

 وجخممً ججاسة العلْ والخذماث)واسداث املعامالث الاقخصاويت  

ادساث( وخشهت  الث مً حاهب واخذ، ـو  بلى الخدٍى
ً
سؤط اإلااٌ، بلافت

مادًت )في ؼيل ظلْ مادًت(، وظىاء هزلً واهذ  ظىاء واهذ هلذًت ؤو

 خاـت؛ خيىمُت ؤو

  :لُم هى رلً الصخق الىبُعي ؤو اإلاّىىي الزي إلاقامت
ٌ
الصخق اإلا

خمْ  جشبىه ِالكاث وزُلت بةكلُم الذولت مهما واهذ حيعِخه، ٍو

الاكخفادي والعُاس:ي للبلذ، مً  ؤلاكلُملخت ِلى للىاهُنها وله مف

في  ٌمىخٍم وإلاذة ظىت ؤو اكخفاديخالٌ كُامه بيؽاه  ؤهثر، مثل مٌى

 ؛العفاساث واللىفلُاث وفشوُ الؽشواث ألاحىبُت

 ًخم حسجُل اإلاّامالث الاكخفادًت في فترة صمىُت ِادة ضنويت امليزان  

 جيىن ظىت واخذة.

 املدفوعاث. فاميت ميزان 0.0.0

اث فُما ًلي ، 0202)وىاٌ و مدمذي،  جخمثل ؤهمُت محزان اإلاذفِى

   (2-2الففداث 
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 ٌّىغ الاكخفادًت اإلاّامالث هزه هُيل: للد لت الوطني الاقخصاو قوةيعكظ   -

 ألهه الذولي، الاكخفاد في اإلاازشة اإلاخغحراث مْ جىُفه ودسحت وكابلُخه الاكخفاد كىة

 ِلُه اإلاازشة الّىامل يهاف بما والىاسداث، الفادساث مً ول وهُيل حجم ٌّىغ

ُف، ودسحت الاظدثماساث هذجم  ؛الخ . . .والخيالُف ألاظّاس ومعخىي  الخٌى

اث محزان بن: الصزف لطعز املحدوة القوى  يظهز -  الّشك ٌّىغ اإلاذفِى

 هُيل ِلى الاكخفادًت العُاظاث زشؤ بحنوٍُ  ألاحىبُت، الّمالث ىلِ والىلب

 الزي الش:يء، اإلاخبادلت العلّت وهُى اإلابادالث حجم خُث مً الخاسحُت الخجاسة

 تهااظُاظ وهخاثج للذولت الاكخفادي البيُان جىىس  مذي ومّشفت إلاخابّت ًادي

 ؛الاكخفادًت

 خُث: للد لت الخارجيت الاقخصاويت العالقاث  جوجيه جخطيط على يطاعد -

اث محزان ٌؽيل  وجىحُه جخىُي ِلى الّامت العلىاث حعاِذ هامت ؤداة اإلاذفِى

 الخجاسة هخخىُي ،الجامْ هُيله بعبب للبلذ الخاسحُت الاكخفادًت الّالكاث

 والىلذًت، اإلاالُت العُاظاث ولْ ِىذ وؤ والجغشافي، العلعي الجاهب مً الخاسحُت

  ولزلً
ُ
ت فُه اإلاذوهت اإلاّلىماث ّذح  لمً وألاشخاؿ واإلااظعاث، للبىىن لشوٍس

ل مجاالث  ؛والخجاسة الخمٍى

 الذولت جشبي التي الاكخفادًت اإلاّامالث ؤن خُث: للد لت الخارجي الوطمل يقيظ -

 حّىغ بزلً وهي الخاسجي، الاكخفاد في اهذماحه هدُجت هي الخاسجي، الّالم مْ

 ؛للذولت الخاسجي الىلْ

 ِليها ًترجب التي باإلابادالث ملجخّ: للمعلوماث مصدرا املدفوعاث ميزان يعخبر -

 ؛الالتزاماث هزه لخغىُت وظاثل جدبْ التي اإلاّامالث جلً ؤو الغحر، اججاه التزاماث

اث محزان دساظت: الد لت اقخصاو همو ورجت حعكظ املدفوعاث مواسين  -  مذفِى

 الفىاُِت اإلاخلذمت فالذولت الذولت، جلً همى دسحت ِلى الخّشف مً ًمىىىا ما دولت

ت العلْ جيىن   مً غالبا فخخيىن  الىاسداث ؤما اتهـادسا مً هبحرا حضءا اإلافىِى

ٌ  ِىغ الغزاثُت والعلْ الخام اإلاىاد  مً اتهاـادس  مٍّم جيىن  التي الىامُت الذو

، الخام اإلاىاد مً حذا مدذود ِذد ِلى جفذًشها في حّخمذ ما وغالبا ألاولُت اإلاىاد
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ت العلْ مً غالبا جخيىن  فةجها واسداتها ًِ ؤما واخذة، مادة جيىن  وسبما  اإلافىِى

 .اإلاىاد الغزاثُت بّن وؤخُاها

 مكوهاث ميزان املدفوعاث 0.0

اث مً  ً ؤو خعاباث  ( ؤكعام ؤو22) ؤسبّتًخيىن محزان اإلاذفِى مىاٍص

ت مً اإلاّامالث الاكخفادًت راث الىبُّت  ُت، ًمم ول منها مجمِى فِش

ً فُما ًلي اإلادؽابهت،   وجخمثل هزه الخعاباث ؤو اإلاىاٍص

 الخعاب الجاسي)اإلاحزان الجاسي(؛  -

 خعاب سؤط اإلااٌ )محزان سؤط اإلااٌ(؛ -

 خعاب الزهب والىلذ ألاحىبي )محزان الزهب والىلذ ألاحىبي(؛ -

 فلشة العهى والخىإ. -

 الخطاب الجار )امليزان الجار (. 0.0.0

ّخبر ؽمل اإلاّامالث اإلاىٍىسة  ٌُ اث، َو مً ؤهم ميىهاث محزان اإلاذفِى

الث مً حاهب   وغحر اإلاىٍىسة )محزان الخذماث( (الخجاسة الخاسحُت)محزان  والخدٍى

خم جلُُذ الفادساث والىاسداث في هزا اإلاحزان ِلى ؤظاط واخذ،  لت فىب ٍو وٍش

FOB (Free On Board ،بمّنى ؤن جخممً ، وحّني الدعلُم ِلى ٌهش العفُىت

فذس
ُ
التي  (كُمت البماِت خذماث الىلل ختى ِىذ الخذود الجمشهُت للبلذ اإلا

 ؤكشها ـىذوق الىلذ الذولي.

ؽمل محزان العلْ والخذماث، والخالي  امليزان الخجار : - ، 0220)وظام، َو

   (02-02الففداث 

 عمى هزلً بمحزان  )ميزان الخجارة املنظورة(: ميزان الخجارة الخارجيت وَُ

ؽمل حمُْ البماجْ بيافت  العلْ اإلاادًت ِملُاث جفذًش واظخحراد، َو

مىاد ؤولُت، مىخجاث صساُِت وخُىاهُت ظلْ مفىّت وهفف )ؤهىاِها 

وحعمى هزه الّملُاث بالّملُاث اإلاىٍىسة ؤو اإلاشثُت ليىجها (، مفىّت...الخ

 وجمش 
ً
 ؛ِبر الجماسنملمىظت مادًا
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 :)ؽمل حمُْ  ميزان الخدماث )ميزان الخجارة غير املنظورة الفادساث َو

ؽمل خذماث الىللاإلاّامالث غحر اإلاىٍىسة والىاسداث مً ، واإلاىاـالث ، َو

التي جلىم بها ، الخ...الخذماث اإلاالُتالاجفاالث،  العُاخت، الخإمحن، الخّلُم،

 الذولت مْ الّالم الخاسجي.

 )ميزان الخحويالث من جاهب  احد( ويالث من جاهب  احدحطاب الخح -

الث دون  الث مً وشف واخذ ؤو الخدٍى عمى هزلً بدعاب الخدٍى وَُ

 فهي ملابل بذون  والخاسج الذولت بحن جمذ بمبادالث الخعاب هزا ًخّلم ، و ملابل

 ؤي اإلاعخفُذة الذولت ِلى ِنها ًترجب ال واخذ حاهب مً ؤي جبادلُت، غحر ِملُاث

الث وؤًت واإلاعاِذاث الهذاًا اإلاىذ، الهباث، وحؽمل بالعذاد، التزام  ال ؤخشي  جدٍى

  .(022، ـفدت 0220)ٌعشي،  خاـت ؤو سظمُت واهذ ظىاء جشد

 حطاب رفص املال )ميزان رفص املال(. 0.0.0

عمى هزلً بدعاب ؤو محزان الّملُاث الشؤظمالُت،  وحسجل فُه ول وَُ

حن )ظاهش،  اإلاّامالث اإلاشجبىت بالخدشواث الذولُت لشؤط اإلااٌ، وهي ِلى هِى

 .(22 -22، الففداث 0222

ؽمل حطاب رؤ ص ألاموال قصيرة ألاجل )ميزان رفص املال قصير ألاجل(:  - َو

والتي ال جخجاوص العىت  اظدثماسهاسئوط ألامىاٌ الذاخلت والخاسحت مً ؤحل 

الىاخذة، مثل الىداجْ اإلافشفُت، اللشوك، بُْ وؼشاء الّمالث ألاحىبُت، 

ت كفحرة ألاحل ...  الاظدثماساث، وجخمحز هزه الخالاظدثماس في ألاوساق الخجاٍس

. اهخلالهابعُىلاها الفاثلت وظهىلت   بحن الذٌو

ؽمل  فص املال طويل ألاجل(:حطاب رؤ ص ألاموال طويلت ألاجل )ميزان ر  - َو

وافت الخلىق والذًىن الىاؼئت مً جلً الخذفلاث الشؤظمالُت مً وبلى البلذ، 

ذ مذة  لت ألاحل،  اظخدلاكهاوالتي جٍض ًِ العىت، وحؽمل اللشوك وٍى

ألاحىبُت اإلاباؼشة، ؼشاء وبُْ ألاوساق اإلاالُت مً ؤظهم وظىذاث مً  الاظدثماساث

 وبلى الخاسج. 

ىلم ِ الث مً حاهب واخذ وٍُ لى محزان الخعاب الجاسي، محزان الخدٍى

لت ألاحل باإلاحزان ألاظاس:ي. ؤي   ومحزان سئوط ألامىاٌ وٍى
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 الذاب  النقد ألاجنبي )ميزان الذاب  النقد ألاجنبي( حطاب .3.0.0

ؽمل هزا  اث الشظمُت، َو عمى هزلً بدعاب ؤو محزان الدعٍى وَُ

ذة الزهب والاخخُاواث ألاحىبُت لذي  الخعاب الخغحراث التي جىشؤ ِلى ؤـس

ادة ؤو بالىلفان، وهى اإلاحزان الزي جىّىغ فُه  العلىاث الىلذًت ظىاء بالٍض

الىلذًت واإلاالُت التي جخم ِبر الخعاباث العابلت، ولىىه ٌّىغ  ـافي الّملُاث

فه هلذا ولِغ ظلّت، والىلذ ألاحىبي بحن البلذ والّالم  خشهت الزهب بـى

 . (22، ـفدت 0222)ظاهش،  الخاسجي

 الطهو  الخطأ حطاب .4.0.0

ُذ ٌؽمل  اإلاذًً الجاهب مْ الذاثً الجاهب لدعاوي  الالصم الفافي الـش

اث، محزان مً ففي بّن الخاالث ًيىن الجاهب الذاثً ال ٌعاوي الجاهب  اإلاذفِى

عمى هزا  حن، َو اإلاذًً، لزلً البذ مً بدخاٌ الشكم الزي ًجّل الجاهبحن مدعاٍو

اللُذ الخصخُحي بالعهى والخىإ ؤو الخىاكن ؤلاخفاجي، مْ ؤلاؼاسة بلى ؤن 

اٌ كفحر ألاحل غالبا ما ٌؽىبها حمْ بُاهاث فيها هُى مً مّامالث سؤط اإلا

 .(002، ـفدت 0222)ِضي، ؤلاهماٌ، لهزا ًشجر ؤن جيىن هي مفذس الخىإ 

 الخواسن  الاخخالل في ميزان املدفوعاث 3.0

 . جواسن ميزان املدفوعاث0.3.0

اث ِلى ؤهه الخالت التي جيىن فيها الذاثيُت  ّشف جىاصن محزان اإلاذفِى ٌُ

ان، هما اث اإلاخخلفت، والخىاصن هِى ت للمذًىهُت في اإلاذفِى ، 0222)ظاهش،  معاٍو

   (22 -22الففداث 

لفذ به حعاوي مجمُى الخعاباث الخواسن املحاضبي:  - الذاثىت مْ مجمُى ٍو

 
ً
للمؽاول اإلافادفت في حمْ اإلاّلىماث ؤلاخفاثُت مً  الخعاباث اإلاذهُت، وهٍشا

اث كذ ال جخىابم كُم اإلاخدفالث  وشف اإلافالر الخاـت بةِذاد محزان اإلاذفِى

امليزان ألاضاس ي= ميزان الخطاب الجار + ميزان الخحويالث من جاهب 

  احد + ميزان رؤ ص ألاموال طويلت ألاجل



لوضعية ميزان المدفوعات في الجزائر خالل قراءة تشخيصية تحليلية  بن معتوق 

 (0202 -0202الفترة )
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

196 

 

 لّذم دكت 
ً
اث هدُجت ماف كُذ مخّاسف ؤلاخفاثُاثمْ كُم اإلاذفِى ًُ ، لزلً 

ه الفجىة الىاججت ًِ ِذم حعاوي مجمُى ِلُه بفلشة العهى والخىإ حسجل فُ

 الجاهب الذاثً مْ الجاهب اإلاذًً لُخدلم بزلً الخىاصن اإلاداظبي.

لفذ به الخالت التي جخيافالخواسن الاقخصاو :  - في ٌلها ؤلاًشاداث التي  إٍو

الث الشؤظمالُت  جخدفل ِليها الذولت مً ـادساتها مً العلْ والخذماث والخدٍى

لت ألاحل بلى  الذاخل مْ اإلاذًىهُاث الىاؼئت ًِ واسداتها مً العلْ وٍى

لت ألاحل بلى الخاسج. الث الشؤظمالُت وٍى  والخذماث والخدٍى

عخىحب الخىاصن الاكخفادي حّادٌ ؤـٌى وخفىم بىىد مُّىت في  َو

اث، وهي اإلاّامالث اإلاعخللت ؤو الخللاثُت، وهي اإلاّامالث التي جخم  محزان اإلاذفِى

 باإلاّامالث فىق فمحزان اإلاذ بغن الىٍش ًِ مىكف
ً
ّشف ؤًما

ُ
اث هيل، وح ِى

الخي، وهزه اإلاّامالث هي الفادساث والىاسداث ظىاء واهذ مىٍىسة ؤو غحر 

الث مً حاهب واخذ واإلاّامالث  ماف بليها الخدٍى ًُ ت  مىٍىس، ؤي اإلاّامالث الجاٍس

ت ؤو لت ألاحل، ؤما باقي الّملُاث فدعمى بىىد الدعٍى ملُاث ِ الشؤظمالُت وٍى

 مؽخلت، الهذف منها جىاصن الجاهب الذاثً مْ الجاهب اإلاذًً. 

 ميزان املدفوعاث اخخالل. 0.3.0

ّشف   اث ِلى ؤهه خالت ِذم الخىاصن بحن  اخخالٌٌُ محزان اإلاذفِى

الجاهبحن الذاثً واإلاذًً في اإلاّامالث الخللاثُت )اإلاعخللت(، والاخخالٌ ٌّني 

ُاث اإلاعخللت، فخدلُم فاثن في محزان خذور فاثن ؤو خذور عجض في الّمل

اث ٌّني ؤن مجمُى الّملُاث اإلاعخللت الذاثىت جفىق مجمُى الّملُاث  اإلاذفِى

خدلم هزا الفاثن ِىذما ًفىق مجمُى بًشاداث الذولت ًىاإلاعخللت اإلاذ ت، ٍو

باقي الّالم،  اججاهمً الّمالث ألاحىبُت، وهزا ٌّني ؤن الذولت داثىت  التزاماتها

ّمل الىلب اإلاتزاًذ ِلى ـادساتها ِلى  ولذحها  اسجفاُواكاث غحر معخغلت َو

اث ألاظّاس ومىه  ٌاهشة الخطخم، وبالخالي ًذخل اليؽاه  اهدؽاس معخٍى

الاكخفادي في خللت جىظُّت جخممً الاخخالٌ في ألاظّاس وألاحىس، هما ؤن 

ىان الاكخفادًحن مً اللجىء بلى  دخىلهم،  السجفاُ الاظخحرادالفاثن ًمىً ألِا

مىً ألاحاهب مً  لىاكاها وخحراتها  اظخجزافمىاسد الذولت ؤي ِملُت  اظخغالٌٍو
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الّالم  اججاه، ؤما العجض فهى جلً الخالت التي جيىن فيها خلىق الذولت هخاحُتؤلا 

، مما ٌّني ؤن الذولت مذًىت للخاسج، بدُث التزاماتهاالخاسجي غحر وافُت لخغىُت 

ؤجها حّخمذ ِلى واسداتها مً العلْ والخذماث سغم ؤن كذساتها وواكاتها الزاجُت ال 

ادي هزا  حعمذ بزلً فهي حِّؾ في معخىي ًفىق بمياهُاتها الخلُلُت، ٍو

الىلب ألاحىبي ِلى ـادستها  واهخفاكالىلْ بلى جذهىس كُمت الّملت اإلادلُت 

  .(000 -002، الففداث 0200)ظُّذي،  علْ والخذماثمً ال

 ميزان املدفوعاثفي  فهواع الاخخالل. 3.3.0

اث بلى كعمحن ؤظاظحن، هما    ًىلعم الاخخالٌ في محزان اإلاذفِى

   ًدذر هدُجت بّن الخغحراث الاكخفادًت كفحرة ألاحل،الاخخالل املإقت -

ىلعم بذوسه بلى يؽئت له، ٍو
ُ
ضوٌ بضواٌ ألاظباب اإلا ، 0200)ظُّذي،  ٍو

   (000 -000الففداث 

يخج ًِ الاخخالل العارض:  -ف ان ما ًخالش:ى بخالش:ي ألاظباب  اخخالٌٍو واست ظِش

التي ؤدث بلى خذوزه، دون الخاحت بلى حغُحر ؤظاس:ي في الجهاص الاكخفادي للذولت 

ؤو في ظُاظاها الاكخفادًت، هدذور وىاسر وبُُّت جفِب اإلاداـُل الضساُِت 

 في الخعاب الجاسي؛
ً
 لبلذ مّحن فخلل ـادساتها، مما ٌعبب عجضا

ذ في مالىُى مً الاخخالٌ في الذٌو التي حّخ   ًدذر هزاالاخخالل املوضمي -ب

ـادساتها ِلى مىخجاث مىظمُت في فترة مُّىت مً العىت، هإن جشجفْ ـادساث 

الغاص الىبُعي الجضاثشي خالٌ ففل الؽخاء، وال ًخىلب ِالج هزا الاخخالٌ 

 مُّىت، ألهه مً اإلامىً ؤن ٌّىد الخىاصن في هفغ العىت؛ اكخفادًتظُاظت 

شجبي هزا الىُى مً الاخخالٌ بخغحراث الىعاد و الشخاء الاخخالل الد ر :  -ج ٍو

 بلى الذوسة  اخخالال في الاكخفاد، فدذور العجض ؤو الفاثن ٌّىغ 
ً
دوسٍا وعبت

خم ِالحه بةجباُ ظُاظاث هلذًت ومالُت مالثمت؛  الاكخفادًت، ٍو

فِب ِادة   ًٍهش في اإلاحزان الخجاسي ِلى الخفى الاخخالل الاججاهي -و ؿ، ٍو

ادة الىلب ِلى الىاسداث مً اإلاىاد  اث الذٌو الىامُت هدُجت لٍض ً مذفِى مىاٍص

والعلْ الىظىُت دون ملابل باليعبت للفادساث،  ؤلاهخاحُتألاولُت والخجهحزاث 

م جدشواث سئوط ألامىاٌ؛ خه ًِ وٍش  وهىا ًدذر الاخخالٌ الزي ًخم حعٍى
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لت لفتراث وحىده ٌعخمش الذاثم الاخخالٌ  الاخخالل الدائم -  وهى مخىظىت، ؤو وٍى

  ًشجبي ألهه الىامُت البالد في خاـت، وهُىلي بيبىي  اخخالٌ الىاكْ في
ً
  اسجباوا

ً
 وزُلا

 اإلاخمحز الجضاثشي  الاكخفاد خالت وهزه الاكخفادي، والهُيل الاكخفادًت بالبيُت

ها اإلاىخجاث بثراء  هاخُت مً مذخالتها وىن  ،مشهت غحر فيها الترهحز دسحت لىً وجىِى

)ِضي،  اإلادلُت للمىاد اظخغالٌ دون  الخاسجي بالّالم ؤظاظا مشجبىت ألاولُت اإلاىاد

 .(022، ـفدت 0222

ًفعش خبراء ـىذوق الىلذ الذولي هزا الىُى مً الاخخالٌ باإلفشاه في 

نهً مىاسد البلذ مً  ًُ اث الىلب الذاخلي الزي  الخاسحت  هاخخُاواجمعخٍى

اث الخطخم الّالُت الىاؼئت مً الاسجفاُ  لدعذًذ كُمت واسداجه ؤو بعبب معخٍى

ًُ اإلاخىاـل في ألاظّاس الذاخلُت ملاسهت باألظّاس ألاحىبُت،   اظمىلم ِلُه وهى ما 

" ومّالجخه حعخلضم جصخُذ ظّش ـشف الّملت اإلادلُت الاخخالل ألاضاس ي"

ىذما جيىن مفادس  بةِادة جلُُمها مً خالٌ ظُاظت جخفُن كُمت الّملت، ِو

مّذالث الذًىن الخاسحُت  اسجفاُؤظّاس اإلاىاد ألاولُت ؤو  واسجفاُالاخخالٌ خاسحُت 

ف الاخخالٌ بك " حىهشي ًدعم  اخخالٌ"، وبالخالي فهى الهيكلي الاخخاللًـى

، وحغحر هُيل الّشك ؤلاهخاجيبذًمىمت ؤظبابه واإلاخمثلت في ِذم مشوهت الجهاص 

والىلب الخاسحُحن والٍشوف الاكخفادًت غحر اإلاالثمت واإلادعمت بالذًمىمت 

 .(000 ، ـفدت0200)ظُّذي،  الخوالفذماث وألاصماث...

 فضباب اخخالل ميزان املدفوعاث .4.3.0

اث في ما ، 0202)ِىاهلل،  ًلي جخمثل ؤهم ؤظباب اخخالٌ محزان اإلاذفِى

   (22 -22الففداث 
ِالكت وزُلت بحن مىكف  جىحذ الخقييم الخاطئ لطعز صزف العملت املحليت: -

اث وظّش الفشف اإلاّخمذ لذي البلذ، فةرا وان ظّش الفشف  محزان اإلاذفِى

ؤظّاس العلْ  اسجفاُلّملت بلذ ما ؤهبر مً كُماها الخلُلُت ظُادي رلً بلى 

 اهخفاكوالخذماث في رلً البلذ مً وحهت هٍش ألاحاهب، مما ًادي رلً بلى 

وبالخالي خذور عجض في محزان  ،ماثالىلب الخاسجي ِلى جلً العلْ والخذ

اث, والّىغ في خالت جلُُم الّملت بإكل مً كُماها  ؛اإلاذفِى
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  وجخّلم هزه ألاظباب باإلااؼشاث الهُيلُت لالكخفاد الىوني، فضباب ايكليت -

ىىبم هزا  خاـت هُيل الخجاسة الخاسحُت وهُيل الىاجج الىوني والدؽغُل، ٍو

ي ـادساتها ِلى الترهحز العلعي، خُث جخإزش هزه ِلى الذٌو الىامُت التي حّخمذ ف

 ؛الفادساث بمشوهت الىلب الخاسجي ِليها في ألاظىاق الّاإلاُت

ذعى فضباب و ريت -
ُ
  وجخمثل في الخللباث التي جدذر في اليؽاه الاكخفادي، وج

 ؛بالذوساث الاكخفادًت، مثل الشخاء والشوىد

اث بالظز ف الطارئت - ما جخّشك له الذولت مً ٌشوف   ًخإزش محزان اإلاذفِى

واسثت، مثل اليىاسر الىبُُّت والٍشوف العُاظُت والخشوب وؤلالشاب، التي 

اث. اخخالٌمما ًادي بلى  ،جازش خخما ِلى الفادساث والىاسداث  محزان اإلاذفِى

 آلياث جصخيح الاخخالل في ميزان املدفوعاث.3

م آلُخحن، هما آلُت  ًخم اث ًِ وٍش جصخُذ الاخخالٌ في محزان اإلاذفِى

 العىق وآلُت جذخل العلىاث الّامت.

 الخصخيح عن طزيق آليت الطوق  .0.3

لت بمشاخل مخخلفت مش بها الىٍام الىلذي الذولي، وهي  جشجبي هزه الىٍش

 ِلى زالزت ؤؼياٌ.

 الخقليديت( -ضيكيتالكال الخصخيح عن طزيق آليت ألاضعار) النظزيت .0.0.3

بنى ِلى الؽشوه الخالُت 
ُ
 وجشجبي هزه آلالُت بلاِذة الزهب، والتي ج

 زباث ؤظّاس الفشف؛ -

 ؛ؤلاهخاجاليامل( لّىامل  الخى لُفالاظخخذام اليامل ) -

 مشوهت ألاظّاس وألاحىس؛ -

 ِذم جذخل الذولت في اليؽاه الاكخفادي. -

ت الخلل ُذًت التي ظادث خالٌ اللشن وجمثل هزه الؽشوه ؤسوان الىٍٍش

، وجشبي هزه آلالُت بحن خشهت الزهب مً وبلى البلذ مْ 02وبذاًت اللشن  02

اث ألاظّاس اإلادلُت. اث وهمُت الىلىد ومعخٍى  خالت محزان اإلاذفِى
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اث فةن رلً ٌّني دخٌى  في خالت خذور فاثن في محزان اإلاذفِى

ادة  ، مما همُاث هبحرة مً الزهب بلى البلذ ًشافلها ٍص في ِشك الىلىد للخذاٌو

 ٌ اث ألاظّاس اإلادلُت في باقي الذو ادة  ،ًادي بلى اسجفاُ معخٍى مما ًادي بلى ٍص

 إلاالثمت ؤظّاس العلْ ألاحىبُت مً وحهت هٍش مىاوني الذولت، 
ً
الىاسداث هٍشا

 
ً
ألاظّاس مً وحهت هٍش ألاحاهب، وحعخمش هزه  السجفاُواهخفاك الفادساث هٍشا

اث، والّىغ في خالت خذور عجضٌّ ىتخالخالت   ىد الخىاصن بلى محزان اإلاذفِى

  .(022، ـفدت 0222)ظاهش، 

اث محزان في الاخخالٌ جصخُذ آلُت فان ألاظلىب، لهزا وفلا  جخم اإلاذفِى

 خشواث جدذثها التي والىاسداث للفادساث اليعبُت ألاظّاس في الخغحراث وٍشم ًِ

ٌ  مخخلف بحن الزهب جىصَْ بِادة في حعاهمؤجها  بال ماكخت اجهؤ سغم الزهب،  دو

  كذس منها ول ًدخاج بدُث الّالم،
ً
 معخىي  ًيىن  نأل  ًىفي اإلاخضون مً مُّىا

ٌ  في اإلاىحىد اإلاعخىي  مْ مخماؼُا فيها ألاظّاس )وىاٌ و مدمذي،  ألاخشي  الذو

  .(2، ـفدت 0202

اث خعب  لت جصخُذ الاخخالٌ في محزان اإلاذفِى مىً جىلُذ وٍش ٍو

ت الىالظُىُت في خالت وحىد فاثن  في الؽيل اإلاىالي  الىٍٍش

  (: جصخيح اخخالل ميزان املدفوعاث حطب النظزيت الكالضيكيت20الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 ِلى )ظاهشاملصدر
ً
 .(022 ـفدت ،0222،   مً بِذاد الباخث، اِخمادا

فائض في ميزان 

 املدفوعاث
 سياوة عزض النقوو وخول الذاب

ألاضعار املحليت ارجفاع  

سياوة الوارواث 

  اهخفاض الصاوراث

ئعاوة الخواسن ئلى 

 ميزان املدفوعاث
 خز ج الذاب
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م ؤظّاس الفاثذة  اث ًِ وٍش هما ًمىً بِادة الخىاصن إلاحزان اإلاذفِى

ت الىالظُىُت،  ففي خالت الفاثن وصٍادة اإلاّشوك الىلذي هدُجت خعب الىٍٍش

العُىلت اإلاخىفشة في الاكخفاد جىخفن ؤظّاس الفاثذة هدُجت جذخل البىً 

 بإظّاس الفاثذة ألاحىبُت، فُادي بلى جذفم سئوط ألامىاٌ 
ً
 ملاسهت

ً
اإلاشهضي مدلُا

ىدة الخىاصن مشة ؤخش  ي بلى خاسج البلذ، وبالخالي الخخلق مً الفاثن اإلاخاح ِو

اث، والّىغ في خالت العجض  .(022، ـفدت 0222)ظاهش،  إلاحزان اإلاذفِى

 ) هظزيت ضعز الصزف( الخصخيح عن طزيق آليت ضعز الصزف. 0.0.3

م آلُت ظّش الفشف مً خالٌ اث ًِ وٍش  ًخدلم جىاصن محزان اإلاذفِى

ًخدذد وبلا للاهىن الّشك والىلب فعّش الفشف الخغحراث في ظّش الفشف، 

الزي ًىىبم ِلى جبادٌ  الّمالث، ؤي ظّش ـشف مشن دون جذخل العلىاث 

الىلذًت،  فالّشك والىلب ِلى الّمالث ًخدذدان ِبر الّملُاث اإلاذوهت في 

اث، وبرا وان ظّش الفشف ًشجبي بىلُّت محزان  ؤـٌى وخفىم محزان اإلاذفِى

اث فةن حغحراث ظّش الف جصدر الاخخالٌ في محزان شف حُّذ الخىاصن و اإلاذفِى

اث بفىسة جللاثُت    .(26، ـفدت 0220)وظام، وآلُت اإلاذفِى

اث لذولت ما جيىن بداحت بلى  ففي خالت خذور عجض في محزان اإلاذفِى

اها في ألاظىاق ألاحىبُت، وظُادي ِشك لالّمالث ألاحىبُت، فخخاوش بّشك ِم

 اهخفاكؤظّاسها في هزه ألاظىاق، وهى ما ًادي بلى  اهخفاكالّملت اإلادلُت بلى 

ادة   بلى ٍص
ً
ادي ؤًما ؤظّاس العلْ والخذماث اإلادلُت ملاسهت بىٍحراتها ألاحىبُت، ٍو

ادة ـادساتها ملابل  سداتها وا اهخفاكالىلب ِلى ُمىخجاث هزه الذولت، وبالخالي ٍص

اث، ؤما في خالت الفاثن  وحعخمش هزه الخالت ختى ٌّىد الخىاصن بلى محزان اإلاذفِى

 .(022، ـفدت 0222)ظاهش،  فُدذر الّىغ
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مىً جىلُذ الخالت العابلت في اإلاخىي الخالي   ٍو

 (: جصخيح اخخالل ميزان املدفوعاث حطب هظزيت ضعز الصزف20الشكل رقم )

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 ِلى )ظاهشاملصدر
ً
 (.022 ـفدت ،0222،   مً بِذاد الباخث، اِخمادا

 الخصخيح عن طزيق آليت الدخل) النظزيت الكنزيت(. 3.0.3

ت بالخغحراث الخاـلت في الذخل وآزاسها ِلى ظّش  تهخم هزه الىٍٍش

اث، وجلىم ِلى بّن الؽشوه،  الفشف ألاحىبي، وبالخالي ولْ محزان اإلاذفِى

 ومنها 

 حمىد ألاظّاس وألاحىس؛ -

خماد ِلى العُاظت اإلاالُت، وخاـت  - الّام للخإزحر ِلى الذخل ًِ  ؤلاهفاقالِا

ت هى ؤن الاخخالٌ الخاـل  م مماِف ؤلاهفاق الّام، ومممىن هزه الىٍٍش وٍش

اث ًادي بلى حغحر في معخىي الاظخخذام وؤلاهخاج للبلذ، وبالخالي  في محزان اإلاذفِى

)ظاهش، ، ورلً جدذ جإزحر مماِف الخجاسة الخاسحُت في معخىي الذخل اإلادلم

 .(026، ـفدت 0222

ت، وبفشك  اث خعب هزه الىٍٍش بن جصخُذ الاخخالٌ في محزان اإلاذفِى

اث ًيىن هما ًلي  عجض خذور   في محزان اإلاذفِى

 

عجش في ميزان 
 املدفوعاث

 الطلب على العملت ألاجنبيت فكبر من عزض العملت ألاجنبيت

 عزض العملت املحليت فكبر من الطلب على العملت املحليت

 

 ارجفاع ضعز الصزف ألاجنبي       
 قيمت العملت املحليت اهخفاض      

 اهخفاض فضعار الطلمل  الخدماث املحليت

 ارجفاع فضعار الطلمل  الخدماث ألاجنبيت 

 

سياوة الصاوراث  اهخفاض الوارواث    
ئعاوة الخواسن ئلى ميزان  

 املدفوعاث
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 (: جصخيح اخخالل ميزان املدفوعاث حطب هظزيت الدخل23الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 ِلى )ظاهشاملصدر
ً
 (.026 ـفدت ،0222،   مً بِذاد الباخث، اِخمادا

دذر الّىغ في خالت خذور   .فاثنٍو

 الخصخيح عن طزيق آليت جدخل الطلطاث العامت .0.3

 اخخالٌجلجإ العلىاث الّامت في البلذ بلى الّذًذ مً العُاظاث لّالج 

اث، وفي هزا اإلاجاٌ ًمىً الخمُ ز بحن ؤلاحشاءاث التي جخخز داخل حمحزان اإلاذفِى

، 0202)بعذاث،  الىونيالاكخفاد الىوني وؤلاحشاءاث التي جخخز خاسج الاكخفاد 

 .(026ـفدت 

 إلاجزاءاث املخخذة واخل الاقخصاو الوطني . 0.0.3

بُْ ألاظهم والعىذاث اإلادلُت لألحاهب للخفٌى ِلى الّمالث ألاحىبُت في خالت  -

اث؛  خفٌى عجض في محزان اإلاذفِى

 بُْ الّلاساث اإلادلُت لألحاهب للخفٌى ِلى الىلذ ألاحىبي؛ -

ت اإلاخخلفت للمغي ِلى الىاسداث، مثل هٍام  اظخخذام - ؤدواث العُاظت الخجاٍس

 بلى حصجُْ الفادساث مً ؤحل جدلُم 
ً
الخفق ؤو الشظىم الجمشهُت، بلافت

اث؛  الخىاصن في محزان اإلاذفِى

الزهب والاخخُاواث الذولُت اإلاخاخت لذي البلذ في جصخُذ الاخخالٌ  اظخخذام -

اث.  في محزان اإلاذفِى

 

 

في ميزان  عجش 

 املدفوعاث

ئعاوة الخواسن ئلى ميزان 

 املدفوعاث
جقلص  اهخفاض  

 الوارواث

الدخل اهخفاض  
إلاهفاق  اهخفاض 

 املحلي
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 خارج الاقخصاو الوطني املخخذةإلاجزاءاث  .0.0.3

اللجىء بلى اللشوك الخاسحُت مً اإلافادس اإلاخخلفت، مثل  ـىذوق الىلذ الذولي  -

ت ألاحىبُت ؤو مً ؤظىاق اإلااٌ الذولُت...  ؛الخؤومً البىىن اإلاشهٍض

 الزهبي بلى الخاسج؛ الاخخُاويبُْ حضء مً  -

الذولت في اإلااظعاث ألاحىبُت إلاىاوني جلً  بُْ ألاظهم والعىذاث التي جمخلىها -

 البلذ للخفٌى ِلى الىلذ ألاحىبي.

 (0209 -0202)جحليل  طعيت ميزان املدفوعاث الجشائز  خالل الفترة  .4

اث الجضاثشي  ظىلىم في ما ًلي بدصخُق وجدلُل ولُّت محزان اإلاذفِى

 ، مً خالٌ الىلاه الخالُت (0202 -0202)خالٌ الفترة 

 (0209 -0202)جحليل جطور رصيد ميزان املدفوعاث الجشائز  خالل الفترة . 0.4

ذةًمىً جدلُل جىىس  اث الجضاثشي خالٌ الفترة  ؤـس محزان اإلاذفِى

 مً خالٌ الجذٌو الخالي  (0202 -0202)

(0209 -0202): ميزان مدفوعاث الجشائز خالل الفترة (20)الجد ل رقم   

 الوحدة: مليار و الر

 0209 0208 0207 0206 0205 0204 0203 0200 0200 0202 البيان

الزصيد الخارجي 

 إلاجمالي

00.04

9 

07.76

6 

00.40

8 

2.830 -9.277 -27.289 -26.219 22.096- - 16.710 -18.84 

 10.20- 7.460- 14.412- 20.129- 18.083- 2.222 2.262 02.022 02.220 06.022 اإلاحزان الخجاسي 

 22.222 20.666 20.222 22.222 22.002 22.222 02.222 22.222 20.002 22.222 (f.o.b)الفادساث 

 22.222 26.22 22.020 02.206 22.260 26.220 22.202 22.262 20.220 22.000 اإلادشوكاث

خاسج )ؤخشي 

(اإلادشوكاث  

2.222 0.002 0.022 0.222 0.222 0.262 0.220 0.222 0.002 0.022 

- (f.o.b)الىاسداث 

38.885 

-

46.927 

-

51.569 

-

54.993 

-

59.670 

-52.649 -49.437 -48.981 -48.570 -45.81 

خذماث، خاسج دخل 

 الّىامل، ـافي

-8.340 -8.805 -7.006 -6.825 -8.141 -7.524 -7.343 -8.178 -8.220 -7.060 

 4.500- 4.420- 2.594- 1.570- 4.453- 4.814- 4.514- 3.906- 2.039- 0.366- دخل الّىامل، ـافي

الث ـافُت  0.222 2.222 2.266 0.600 0.220 2.002 0.262 2.022 0.222 0.222 جدٍى

رصيد حطاب رفص 

 املال

3.077 0.375 -0.361 -0.967 3.396 -0.248 0.187 2.334 2.892 -0.330 

الاظدثماس 

(الفافي)اإلاباؼش  

2.226 0.222 0.220 0.220 0.202 -0.688 0.262 0.022 2.222 0.222 

 0.060- 2.022 0.066- 2.222 0.459- 2.202 0.384- 0.587- 1.081- 2.022سئوط ألامىاٌ الشظمُت 
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 .بُاهاث ؤولُت 

ت، )مً بِذاد الباخث، اِخمادا ِلى  املصدر:   ش العىٍى  .(0202 -0202بىً الجضاثش، الخلاٍس

 .(0202، دٌعمبر 26بىً الجضاثش، اليؽشة ؤلاخفاثُت الثالزُت، سكم ) -

 ًمىً جمثُل الجذٌو العابم في الؽيل البُاوي الخالي 

 (0209 -0202): جطور  طعيت ميزان املدفوعاث الجشائز  خالل الفترة (24)الشكل رقم 

 
 ِلى الجذٌو سكم املصدر: 

ً
 .20مً بِذاد الباخث، اِخمادا

اث  هالخَ مً خالٌ الجذٌو والؽيل العابلحن ؤن محزان اإلاذفِى

، خُث (0202 -0202) ُخحن ؤظاظِخحن خالٌ فترة الذساظتالجضاثشي كذ مش بىلّ

 -0202) ، وسجل عجضا خالٌ الفترة(0202 -0202) خالٌ الفترةسجل فاثما 

0202). 

اث الجضاثشي فاثما خالٌ الفترة  ُذ ؤلاحمالي إلاحزان اإلاذفِى سجل الـش

ملُاس دوالس،  02.020ك ب 0200، خُث بلغ ؤكص:ى كُمت له في ِام (0202 -0202)

دوالس  000بلى اسجفاُ ؤظّاس الىفي الّاإلاُت والتي ججاوصث ِخبت  وهزا ساحْ

ُذ له في ِام  ل بلى 0202للبرمُل الىاخذ، وسجل ؤدوى ـس ملُاس  2.022، ؤًً ـو

-30

-20

-10

0

10

20

30

ُذ الخاسجي ؤلاحمالي  الـش

ُذ خعاب سؤط اإلااٌ  ـس

ُذ ؤلاحمالي  الـش

 الفافُت

 1.750- 2.022 0.807- 1.875- 2.622 0.222 2.274- 1.306- 1.411 0.437- العهى والخىإ، ـافي

05.30 الزصيد إلاجمالي

6 

02.04

0 

00.25

7 

2.034 -5.881 -27.537 -26.031 -21.762 - 15.820 -

19.170 



لوضعية ميزان المدفوعات في الجزائر خالل قراءة تشخيصية تحليلية  بن معتوق 

 (0202 -0202الفترة )
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

206 

 

دوالس للبرمُل الىاخذ،  022دوالس سغم اسجفاُ ؤظّاس اإلادشوكاث التي جخىذ ِخبت 

وهزا ساحْ السجفاُ الىاسداث مً العلْ واهخفاك ـادساث اإلادشوكاث، خُث 

ملُاس دوالس  51.569ملُاس دوالس ملاسهت بك   54.993بك  0202كذسث الىاسداث في ِام 

ملُاس  22.222بك  0202، ؤما ـادساث اإلادشوكاث فلذ كذسث في ِام 0200في ِام 

 (0202 -0202). ؤما خالٌ الفترة 0200ملُاس دوالس في ِام  20.222دوالس ملاسهت بك 

 
ً
اث الجضاثشي عجضا ُذ ؤلاحمالي إلاحزان اإلاذفِى فاك ، حشاء اهخفلذ سجل الـش

باِخباس ؤن الاكخفاد ، 0202و 0202ؤظّاس الىفي الّاإلاُت، خاـت ظىتي 

 ِلى جفذًش البتروٌ للخفٌى ِلى الّملت ألاحىبُت، فان 
ً
الجضاثشي ٌّخمذ ولُا

ت في ألاظىاق الّاإلاُت مً  الاهخفاك الخاد في ؤظّاس هزه اإلاادة ألاولُت الخٍُى

، لُىخفن في 0222في بذاًت دوالس  22بلى ؤكل مً 0226دوالس في مىخفف  022

لُت 22بلى  0202حاهفي  ، حشاء 0222 دوالس وهى ؤدوى معخىي له مىز حٍى

اهخفاك الىلب الّالمي ِلى هزه اإلاادة بفّل مىحت الىعاد التي معذ الّالم 

ّخبر ؤخىش وؤؼذ آلازاس التي ؤـبدذ تهذد الاكخفاد  ٌُ في ؤِلاب ألاصمت اإلاالُت، 

إلاذي اإلاخىظي، ألامش الزي ؤحبر دواثش اللشاس في الجضاثش الجضاثشي، ِلى ألاكل في ا

ت اإلاخّللت بالهُاول اللاِذًت  ْ الخىمٍى الخدخُت التي  والبنىِلى مشاحّت اإلاؽاَس

سداث ال البترولُت واسجفاُ حجم الى ُجمذ اإلابادسة في اهجاصها ؤمام اهدفاس اإلاذاخ

  ، وهزا(0202)لّشاػ،  0202ملُاس دوالس في ظىت  20.2بلى ؤهثر مً 
ً
 لالججاه هدُجت

  والىاجج الّالمي الفُّذ ِلى الخطخمي
ً
 مً العُىلت هبحرة همُاث ضخ ًِ ؤظاظا

مىً جمثُل  .خلُلي بهخاج ًلابلها ال والتي اإلاالُت، وألاظىاق البىىن في الىلذًت ٍو

اث  0226آزاس الىعاد الّالمي حشاء ألاصمت اإلاالُت الّاإلاُت  ِلى محزان اإلاذفِى

الجضاثشي والاكخفاد الجضاثشي هيل في ألامذ اإلاخىظي هدُجت اهخفاك ؤظّاس 

 البتروٌ في العىق الّاإلاُت في الؽيل اإلاىالي  
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 املدفوعاث الجشائز  ميزان  : فجز الكطاو العاملي على(25)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بِذاد الباخث. مًاملصدر:  

اث الجضاثشي ؤكص:ى عجض له  ُذ ؤلاحمالي إلاحزان اإلاذفِى للذ سجل الـش

ملُاس  27.537، خُث كذس العجض بك 0202في ِام  (0202 -0202)خالٌ الفترة 

ادة في العج 0202ملُاس دوالس في ِام  2.660دوالس ملاسهت بك   ملذاسها ض وبمّذٌ ٍص

وهزا  ،ملُاس دوالس 26.031فلذ كذس ملذاس العجض بك  0202، ؤما في ظىت 226.02%

وله ساحْ لالهخفاك الخاد في ؤظّاس البتروٌ والفادساث مً اإلادشوكاث خالٌ 

، خُث اهخفن مخىظي العّش العىىي للبرمُل الىاخذ مً 0202و 0202ظىتي 

الس خالٌ ِام دو  22.22بلى  0202و 0200دوالس بحن  022البتروٌ  مً ؤهثر مً 

، ؤما باليعبت للعّش الؽهشي للبتروٌ فلذ 0202دوالس خالٌ ِام  22.20و 0202

دوالس للبرمُل في  22.26بلى   0202دوالس في حاهفي  022.22اهخفن مً خىالي 

 0202دوالس للبرمُل في دٌعمبر  22.20دٌعمبر مً هفغ العىت، زم اهخفن بلى 

، الففداث 0202)بىً الجضاثش،  0202هفي دوالس للبرمُل في حا 20.02ووـل بلى 

ؤما فُما ًخق ـادساث اإلادشوكاث فىما هالخَ مً خالٌ الجذٌو  ،(20 -22

ُاس لم 22.260بلى  0202ملُاس دوالس في ِام  26.220العابم كذ اهخفمذ مً  

فلذ  0202، ؤما في ِام %22.20 وبيعبت اهخفاك كذسها 0202دوالس في ِام 

 جزاجامل الطلاب على النفاط حاد ث كطااو عاملي

اهخفااض فضعاار 

 النفاط

جزاجامل ئيزاواث الاد لت 

الجشائزيات من العمالت 

 ألاجنبيات

عجش ميزان املدفوعاث 

 الجشائز  

اهحصاار املداخيال البتر ليات 

رواث احجام الاو  ع ارجفاا  
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لذ كُماها بلى  ملاسهت  %02.22 ملُاس دوالس وبيعبت اهخفاك كذسها 02.206ـو

اث بلى  0202. ؤما خالٌ الّام 0202بّام  فلذ جللق عجض محزان اإلاذفِى

الزي سجل فُه  0202ملاسهت بّام  %02.22 ، ؤي بيعبتملُاس دوالس 21.762

وهزا ساحْ للخدعً  في ؤظّاس البتروٌ  ،ملُاس دوالس 02.220العجض ما كُمخه 

 
ُ
 بك 0202ذسث ـادساث اإلادشوكاث في ِام واسجفاُ ـادساث اإلادشوكاث، خُث ك

ادة 0202ملُاس دوالس في ِام  02.206سهت بك املُاس دوالس مل 22.020 ، ؤي بمّذٌ ٍص

خُث جللق العجض بلى  ،0206، وهفغ الش:يء باليعبت لّام %02.20 كذسه

، وهزا ساحْ 0202ملاسهت بّام  %02.22 كذسه ٌوالس، وبمّذملُاس د 02.602

  س اإلادشوكاث، واسجفاُ ـادساث اإلادشوكاثاداثما بلى اهخّاػ ؤظّ
ُ
ذسث بك التي ك

، ؤي 0202في ِام  ملُاس دوالس  22.020ملاسهت بك  0206في ِام  ملُاس دوالس  26.22

اث فلذ اسجفْ عجض  0202، ؤما في ِام %02.02بمّذٌ همى كذسه  محزان اإلاذفِى

 وهزا ساحْ بلى اهخفاك ـادساث اإلادشوكاثملُاس دوالس،  02.022لجضاثشي بلى ا

 
ُ
، ؤي 0206ملُاس دوالس  ِام  26.22ملُاس دوالس ملاسهت بك   22.222 ذسث بكالتي ك

 .%02.22 بمّذٌ اهخفاك كذسه

ُذ الخاسجي ؤلاحمالي فُىىبم ِلُه هفغ الخدلُل العابم  باليعبت للـش

ُذ الخاسجي ؤلاحمالي خالٌ الفترة اإلاخ ُذ ؤلاحمالي، خُث خلم الـش ّلم بالـش

  (0202 -0202)خالٌ الفترة 
ً
بك  0200، وبلغ ؤكص:ى كُمت له في ِام فاثما

ملُاس  2.620بكملذاس  0202وسجل ؤدوى كُمت له في ِام  ملُاس دوالس، 02.222

ُذ الخ (0202 -0202)دوالس، ؤما خالٌ الفترة  اسجي ؤلاحمالي فلذ سجل الـش

 
ً
اث الجضاثشي عجضا ، حشاء اهخفاك ؤظّاس البتروٌ، ووـل ؤكص:ى إلاحزان اإلاذفِى

 ، 0202عجض له في ِام 
ُ
 ذفل 0202ملُاس دوالس، ؤما في ِام  27.289  ذس بكخُث ك

 
ُ
ُذك  ملُاس دوالس. 06.622ؤلاحمالي بك   الخاسجي ذس  عجض الـش

ًخق خعاب سؤط اإلااٌ فلذ ؼهذ جزبزبا خالٌ فترة الذساظت  فُما

 0200، 0202بحن خاالث الفاثن وخاالث العجض، فخالٌ ظىتي  (0202 -0202)

 
ُ
ملُاس س دوالس هدُجت اسجفاُ  2.022بك  0202ذس في ظىت سجل فاثما وفُفا، خُث ك

 
ُ
س، هما سجل ملُاس دوال  2.226ذسث بك جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش، خُث ك
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ُذ ملذاسه  0200في ِام  ملُاس دوالس هدُجت اهخفاك جذفلاث الاظدثماس  0.222ـس

مىاٌ الشظمُت ملُاس دوالس، وحسجُل محزان سئوط ألا  0.222ألاحىبي اإلاباؼش بلى 

 كذسه
ً
ملُاس دوالس في  2.022دوالس ملاسهت بفاثن كذسه  ملُاس 1.081 الفافُت عجضا

  0200، ؤما في ِام 0202ِام 
ً
ُذ خعاب سؤط اإلااٌ عجضا   فلذ سجل ـس

ُ
 ذس بك ك

والعبب ساحْ بلى اهخفاك جذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش  ملُاس دوالس،0.361

ُذ 0200ملُاس دوالس في ِام  0.222ملُاس دوالس ملاسهت بك  0.220بلى  عخمش ـس ، َو

 0202خُث سجل في ِام  خعاب سؤط اإلااٌ في الخزبزب بحن الفاثن والعجض،

واإلالذس بك  0202ملُاس دوالس ملابل الفاثن اإلاسجل في ِام  0.248عجضا كذسه 

ماس ثملُاس دوالس، والعبب في رلً هى اهخفاك ول مً جذفلاث الاظد 2.222

ل  ملُاس  0.22ألاحىبي اإلاباؼش و سئوط ألامىاٌ الشظمُت الفافُت، بلافت بلى جدٍى

لملُمحن لخففهم في ؼشهت خالّت دوالس بزش ِملُت بُْ مً كبل غحر اإلالُمحن ل

ش العىىي لّام  لللاهىن الجضاثشي  ، ـفدت 0202، 0202)بىً الجضاثش، الخلٍش

ُذ اإلاحزان الشؤظمالي فاثن كذسه 0206. ؤما في ِام (22  2.622 فلذ سجل ـس

 وبمّذٌ همى كذسه، 0202ملُاس دوالس في ِام  2.222ملُاس دوالس ملاسهت بك 

شحْ ظبب رلً بلى اسجفاُ سئوط ألامىاٌ الشظمُت الفافُت التي 022.22% ، ٍو

 
ُ
 0.066واإلالذس بك  ،0202ملُاس دوالس ملابل العجض اإلاسجل في ِام  2.022ذسث بك ك

  0202ؤما في ِام  ،ملُاس دوالس
ً
ُذ اإلاحزان الشؤظمالي عجضا بلُمت  فلذ سجل ـس

2.222. 

اث الجضاثشي ًبلى ـفىة اللٌى ؤن الع جض اإلاسجل في محزان اإلاذفِى

ذ مً الجهىد للخفن مً معخىي الىاسداث في  ، مما ًخىلب بزٌ اإلاٍض
ً
مشجفّا

اث. ت محزان اإلاذفِى  ألاحل اللفحر بهذف الخفاً ِلى اظخمشاٍس

 . جحليل طبيعت  ايكل الصاوراث  الوارواث في الجشائز خالل الفترة0.4

       (0202- 0209) 

ِلى الجذٌو  جىلُذ هُيل الفادساث والىاسداث في الجضاثش بىاءً  ًمىً

  في الؽيل الخالي 20العابم سكم 
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 (0209 -0202): جطور بنوو امليزان الخجار  خالل الفترة (26)الشكل رقم 

 
 ِلى الجذٌو سكم املصدر: 

ً
 .20مً بِذاد الباخث، اِخمادا

 جحليل الصاوراث .0.0.4

، ظُىشث 22والؽيل العابم سكم  20مً خالٌ الجذٌو سكم  هالخَ

الفادساث مً اإلادشوكاث ِلى ؤهبر وعبت مً مجمُى الفادساث ملاسهت 

ما  0202بالفادساث خاسج اإلادشوكاث، خُث مثلذ ـادساث اإلادشوكاث في ِام 

للفادساث خاسج اإلادشوكاث، ؤما في ِام  %0.22ملاسهت بيعبت  %26.22ملذاسه 

ملاسهت بك  %22.20ظُىشث ـادساث اإلادشوكاث ِلى ما وعبخه  فلذ 0202

اإلادشوكاث. هما هالخَ هزلً باليعبت لفادساث  لفالر الفادساث خاسج 2.22%

لخفل بلى ؤكص:ى كُمت لها خالٌ فترة  0200اإلادشوكاث ؤهه اسجفّذ خالٌ ِام 

س في ملُاس دوال  22.000 بك ملُاس دوالس ملاسهت 20.220الذساظت، خُث كذسث بك 

جُا بذ0202ِام ، ؤًً 0202بلى غاًت  0200مً ِام  اًت، زم بذؤث جىخفن جذٍس

ملُاس دوالس، ورلً بعبب اهخفاك  02.206سجلذ ؤدوى معخىي لها واإلالذس بك 

 22.020فلذ اسجفّذ بلى  0202ؤظّاس اإلادشوكاث في العىق الّاإلاُت، ؤما في ِام 

ملُاس  26.22بلى  0206ْ في ِام ، لترجف%06.20 مى كذسههملُاس دوالس وبمّذٌ 

ادة كذسه ،دوالس شحْ رلً بلى جدعً 0202ملاسهت بّام  %02.02 وبمّذٌ ٍص ، ٍو

فلذ اهخفمذ ـادساث  0202ؤظّاس البتروٌ في ألاظىاق الّاإلاُت، ؤما في ِام 

 . ملُاس دوالس 22.222اإلادشوكاث بلى 
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كُماها،  كلتؤما فُما ًخّلم بالفادساث خاسج كىاُ اإلادشوكاث فىالخَ 

ملُاس دوالس، وهي كُمت  0.002بك  0206خُث بلغذ ؤكص:ى كُمت لها في ِام 

غ لّف هزا ىلُّفت حذا ملاسهت بةمياهُاث الاكخفاد الجضاثشي، مما ٌّ

ه، ولىً ِلى الّمىم هىان جدعً في كُمت الفادساث غحر  ذم جىِى الاكخفاد ِو

  0206الىفىُت، خُث صادث في ِام 
ً
ملاسهت مْ  %20.22 ذسهبمّذٌ همى ك مثال

ملُاس دوالس . وال جضاٌ ـادساث  0.222الزي سجلذ فُه ما كُمخه  0202ِام 

العلْ خاسج اإلادشوكاث جترهض في زالر فئاث مً اإلاىخجاث، والتي جمثل خىالي زالزت 

، وهي  ألاظمذة اإلاّذهُت ؤو الىُماثُت آلاصوجُت، ألامىهُان %(20)ؤسباُ اإلاجمُى 

)بىً  ِلى الترجِب %02، %02، %20، وبدفق وعبُت جلذس بك  الالماجي، العىش

ش العىىي لّام   .(20، ـفدت 0202، 0202الجضاثش، الخلٍش

 الوارواث جحليل. 0.0.4

همى وصٍادة  22والؽيل العابم سكم  20هالخَ مً خالٌ الجذٌو سكم 

ما  0202، خُث سجلذ في ِام (0202-0202)الىاسداث العلُّت خالٌ الفترة 

، وبمّذٌ 0202ملُاس دوالس في ِام  38.885ملُاس دوالس ملاسهت بك  59.670كُمخه 

والدعهُالث اإلالذمت  ، وهزا هدُجت اسجفاُ ؤظّاس اإلادشوكاث%22.22همى كذسه 

حن، ؤما خالٌ الفترة  ، فلذ سجلذ الىاسداث (0202-0202)للمعخىسدًً الجضاثٍش

 52.649الزي سجلذ فُه ما كُمخه  0202مً ِام  اًتالعلُّت اهخفالا بذ

لذ بلى  ، وبمّذٌ اهخفاك 0202ملُاس دوالس في ِام  45.81ملُاس دوالس بلى ؤن ـو

ورلً بعبب اهخفاك ؤظّاس اإلادشوكاث وؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً  ،%00.26كذسه 

ت لخللُق فاجىسة الىاسداث اف،  وشف الخيىمت الجضاثٍش   . (02، ـفدت 0202)ـو

 26.222ما ملذاسه  0206للذ بلغذ كُمت الىاسداث العلُّت خالٌ ِام 

 ، وبمّذٌ اهخفاك كذسه0202ملُاس دوالس في ِام  48.981ملُاس دوالس ملاسهت بك 

مىً جمثُل  هُيل الىاسداث مً العلْ خعب اإلاىخجاث لّام 2.62% في  0206، ٍو

 الؽيل الخالي 
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 0208: ايكل الوارواث من الطلمل حطب املنخجاث لعام (27)الشكل رقم 

 
بىً الجضاثش، اليؽشة ؤلاخفاثُت )مً بِذاد الباخث اِخمادا ِلى  املصدر: 

 .(06، ـفدت  0202، دٌعمبر 26الثالزُت، سكم 

حؽيلذ مً  0206ت لّام ٍهالخَ مً خالٌ الؽيل ؤن الىاسداث الجضاثش 

 %02.22 يعبتُت اإلاشجبت ألاولى بِخجاث ؤظاظُت، اخخلذ الخجهحزاث الفىاىم 22

جليها في اإلاشجبت الثاهُت اإلاىخجاث هفف اإلافىّت بك  ،مً مجمُى الىاسداث

، ؤما في اإلاشهض الثالث فلذ خلذ العلْ الاظاهالهُت غحر اإلافىّت بيعبت 00.22%

ي اإلاشجبت الشابّت، بِىما واهذ ف %02.66جليها اإلاىخجاث الغزاثُت بيعبت  ،02.02%

مً بحمالي الىاسداث  %0.00ت بمّذٌ ُاإلاشجبت ألاخحرة لفالر الخجهحزاث الفالخ

 .0206العلُّت لّام 

الاحخياطاث الزضميت باضخثناء  )جحليل  طعيت احخياطي الصزف ألاجنبي  .3.4

 (0209 -0202)خالل الفترة  (الذاب

 -0202)اخخُاوي الفشف ألاحىبي خالٌ الفترة  ًمىً جىلُذ جىىس 

 مً خالٌ الجذٌو الخالي  (0202
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                                                                                                                         (0209 -0202): جطور احخياطي الصزف ألاجنبي خالل الفترة (20)الجد ل رقم 

                                                                                                                                                           الوحدة: مليار و الر  
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ت، بىً الجضاثش، )مً بِذاد الباخث، اِخمادا ِلى  املصدر:   ش العىٍى  .(0202 -0202الخلاٍس

 .(0202، دٌعمبر 26بىً الجضاثش، اليؽشة ؤلاخفاثُت الثالزُت، سكم ) -

 ًمىً جمثُل الجذٌو العابم في الؽيل البُاوي الخالي 

 (0209 -0202): جطور احخياطي الصزف ألاجنبي خالل الفترة (28)الشكل رقم 

 
 ِلى الجذٌو سكم املصدر: 

ً
   20مً بِذاد الباخث، اِخمادا

ؤن اخخُاوي  26والؽيل العابم سكم  20هالخَ مً خالٌ الجذٌو سكم 

، خُث اهخلل (0202 -0202)الفشف ألاحىبي كذ سجل همىا متزاًذا خالٌ الفترة 

، 0202ملُاس دوالس في ِام  022.200بلى  0202في ِام  ملُاس دوالس  020.000مً 

بب اسجفاُ ؤظّاس اإلادشوكاث خالٌ جلً الفترة، ؤما خالٌ الفترة  ورلً بع

فلذ جأول اخخُاوي الفشف ألاحىبي بؽيل معخمش، خُث  (0202 -0202)

ملُاس دوالس خالٌ ِام  20.22بلى  0202ملُاس دوالس في ِام  026.226اهخفن مً 

0202 
ً
ك اهخفا ، وهى ما ٌؽيل خىشا هبحرا ِلى الاكخفاد الجضاثشي، فمثال

0

100

200

 احخياطي الصزف ألاجنبي

 اخخُاوي الفشف ألاحىبي
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ملُاس دوالس في  22.66بلى  0202ملُاس دوالس في ِام  22.220اخخُاوي الفشف مً 

ُذ ؤلاحمالي  02.220بملذاس  0206ِام  ملُاس دوالس  هى ؤهبر مً العجض في الـش

اث واإلالذس بك   ملُاس دوالس، ورلً بعبب ؤزش الخلُُم العلبي  02.602إلاحزان اإلاذفِى

 بل ألاوسو خالٌ هزه الفترة.الىاجج ًِ جدعً كُمت الذوالس ملا

بىاًء ِلى ما ظبم هلٌى ؤهه ًجب ِلى الزًً ًلىمىن بةداسة اخخُاوي 

جضاثش ؤن ٌّملىا ِلى جدلُم حملت مً ألاهذاف مً ؤحل الالفشف ألاحىبي في 

، 0202)مجُىىت،  جخمثل هزه ألاهذاف في ما ًلي، و الدعُحر الجُذ لهزا الاخخُاوي

   (060 -060الففداث 

ادة   - ْ الّمالث التي جذخل في حؽىُل اخخُاوي الفشف مْ ألاخز بمبذؤ ٍص جىَى

خفت الّمالث التي جمُل كُماها هدى الخدعً في اإلاعخلبل، والّىغ باليعبت 

 للّمالث التي جمُل كُماها هدى الاهخفاك؛

 لفشف؛اللجىء بلى جلىُاث الخغىُت مً مخاوش ا -

اللُام باظدثماس اخخُاوي الفشف في ؼيل ؤـٌى مالُت وخلُلُت وبداسة هزه  -

ٌى بداسة دًىامُىُت بهذف حٍُّم الّاثذ منها.  ألـا

 :خاجمت. 5

اث ٌّخبر  هخلق مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت بلى ؤن  محزان اإلاذفِى

ٌعمذ بخدذًذ ُبّذ ووبُّت الّالكاث اإلاشآة الّاهعت الكخفاد ؤي بلذ، ألهه 

ٍهش ألاهمُت اليعبُت  ًُ الاكخفادًت الذولُت للبلذ مْ الّالم الخاسجي، فهى 

ًُ للمبادالث مْ الذٌو اإلاخخلفت،  ٍهش اللىي اإلادذدة لعّش الفشف مً خالٌ هما 

شك الّملت اإلادلُت  بلى ؤهه ٌعاِذ ٌشوف ولب ِو
ً
العلىاث ِلى جدذًذ ، بلافت

دذد دسحت همى الذولت مً خالٌ هُى وجشهُبت لُت والىلذًت، العُاظت اإلاا وٍُ

 الفادساث والىاسداث. 

اث الجضاثشي  فلذ سجلىا اسجباوه الىبحر  وباليعبت إلاحزان اإلاذفِى

بالفادساث الىفىُت، خُث خلم فاثما في الفترة التي واهذ فيها ؤظّاس 

اث ؤظّاس اإلادشوكاث مشجفّت وحّشك للعجض في الفترة التي اهخفمذ فيه ا معخٍى

 الىفي، وهى ما ؤدي بلى جأول اخخُاوي الفشف ألاحىبي.
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لىا بلى الىخاثج الخالُت  النخائاج:  بّذ اظخّشالىا إلاخخلف حىاهب البدث، جـى

اث معاس م - جفىس  ّلىماحي سكمي ًخم اِخماده في ولٌّْخبر محزان اإلاذفِى

معخلبل البلذ في ِالكاجه الاكخفادًت مْ الّالم الخاسجي برا جم اِخماد 

اإلاىهجُاث الّلمُت اإلامبىوت والذكُلت ِىذ ولْ البُاهاث التي ًدخىحها هزا 

 اإلاحزان؛

اث جخخلف خعب ولُّت ول  - جىحذ ِذة آلُاث لخصخُذ اخخالٌ محزان اإلاذفِى

هُى الاخخالٌ و ألاظباب اإلاادًت  بلذ، ولممان هجاح هزه آلالُاث ًجب مّشفت

 ؛بلُه ختى ًخم اخخُاس آلالُت اإلاىاظبت

اث الجضاثشي خالٌ الفترة  - فاثما هدُجت  (0202 -0202)سجل محزان اإلاذفِى

الفاثن اإلاسجل في اإلاحزان الخجاسي الىاجج ًِ اسجفاُ كُمت ـادساث البتروٌ 

مثال كذس  0200ففي ِامبعبب اسجفاُ ؤظّاس اإلادشوكاث في ألاظىاق الّاإلاُت، 

اث بك  ملُاس دوالس  هدُجت الفاثن اإلاسجل في اإلاحزان  02.020فاثن محزان اإلاذفِى

ادة كُمت ـادساث اإلادشوكاث 02.220الخجاسي واإلالذس بك   ،ملُاس دوالس الىاجج ًِ ٍص

 
ُ
  20.666ذسث بك التي ك

ُ
ذسث بك  ملُاس دوالس بعبب اسجفاُ ؤظّاس اإلادشوكاث التي ك

 ؛0202دوالس لّام  62س للبرمُل الىاخذ ملاسهت بك دوال  000

اث الجضاثشي خالٌ الفترة  - عجضا مّخبرا   (0202 -0202)سجل محزان اإلاذفِى

بعبب الاهخفاك الخاد ألظّاس الىفي في ألاظىاق الّاإلاُت، هٍشا ألن الاكخفاد 

عي ٌّخمذ ِلى خىالي  مً ـادساجه ِلى اإلادشوكاث،  %26الجضاثشي اكخفاد َس

بلافت  بلى اسجفاُ الىاسداث، وبن وان هىان اهخفاك وفُف في كُماها خالٌ 

اث في ِام  ذس  عجض محزان اإلاذفِى
ُ
ملُاس  02.022بك   0202هزه الفترة، خُث ك

 دوالس؛

لّف معاهمت الفادساث خاسج كىاُ اإلادشوكاث في جدعحن ولّت اإلاحزان  -

ذسث في ِام
ُ
اث، خُث ك ملُاس دوالس،  0.022بك  0202 الخجاسي ومىه محزان اإلاذفِى

اث بلىاُ  وهى ما ٌّىغ ِذم جىُى الاكخفاد الجضاثشي واسجباه محزان اإلاذفِى

 اإلادشوكاث؛
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ْ وهبحر إلخباوي الفشف ألاحىبي - ، (0202 -0202)خالٌ الفترة  هىان جأول ظَش

فمثال كذس بعبب اجهُاس ؤظّاس اإلادشوكاث ولّف الفادساث خاسج اإلادشوكاث، 

ملُاس دوالس في ِام  22.220ملاسهت بك  ملُاس دوالس  22.66بك  0206في ِام  الاخخُاوي

  ؛ملُاس دوالس  02.220بملذاس ، ؤي جأول 0202

لذم الاكتراخالاقتراحااث: 
ُ
  تالخالُ اثبىاًء ِلى الىخاثج العابلت ه

لشوسة جفُّل الجهاص ؤلاهخاجي الىوني للخذ مً الىاسداث وصٍادة الفادساث  -

اث؛   وحصجُْ الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش للخفاً ِلى اظخلشاس محزان اإلاذفِى

ْ لالخخُاواث ألاحىبُت  - ْ  ًجبفي ٌل الخأول العَش بزٌ الىثحر مً الجهىد لخىَى

ج كىاُ اإلادشوكاث مْ الخدىم الاكخفاد الىوني والشفْ مً حجم الفادساث خاس 

اث ملبىلت ومّلىلت مً ؤحل  في الاظدُّاب اإلادلي الخخىاء الىاسداث ِىذ معخٍى

اث الجضاثشي.  لمان اظخمشاس محزان اإلاذفِى

 ألاحىبياخخُاوي الفشف لشوسة الخفىحر في بًجاد آلُت وملاسبت حذًذة إلداسة  -

 
ً
 .اسحُتبهذف الخفاً ِلى الخىاصهاث الخدًىامُىُت  بداسة

 . املزاجمل6

  ( .0202بىً الجضاثش .) ش العىىي لّام  الجضاثش. .0202الخلٍش

 ( .0202بىً الجضاثش .) ش العىىي لّام  الجضاثش. .0202الخلٍش

 Dufloux, C., & Karline, M. (2004). La balance des paiements (éd. 2). 

Paris: Economica. 

 International Monetary Fund, .. (n.d.). Balance of payments manual. 

Retrieved December 25, 2020, from 

https://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf. 

 ( .0222ألاخمش ِضي .) ـشف الذًىاس بحن واكْ العىق والفىذوق الىلذي

لىم الدعُحر. الجضاثش   الذولي )ؤوشوخت دهخىساه(. ولُت الّلىم الاكخفادًت ِو

 حامّت ابً ًىظف بً خذة.

 ( .اف اث الجضاثشي خالٌ الفترة 0202العُّذي ـو (. كشاءة في محزان اإلاذفِى

 .02-6(، 2) اإلاجلت الذولُت لألداء الاكخفادي. 0206 -0222
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 ( .يب خعحن ِىك هللا  هٍشة ِامت ِلى بّن -الاكخفاد الذولي(. 0222ٍص

ت اللماًا.  مفش  داس الجامّت الجذًذة. -ؤلاظىىذٍس

 ( .0220ِبذ الشخمان ٌعشي .).ت الاكخفادًاث الذولُت مفش   -ؤلاظىىذٍس

 الذاس الجامُّت.

 ( .0202ِلي ِىدة ِىاهلل .)ذاس  ؤلاداسة اإلاالُت الذولُت  -(. ِمان0)ؤلـا

 ألاسدن  صمضم هاؼشون ومىصِىن.

 ( .مت بعذاث اث (. دساظت كُاظ0202هٍش ُت ألظباب اخخالٌ محزان اإلاذفِى

 .020 -020(، 0) 2،  مجلت اإلاالُت وألاظىاقفي الجضاثش. 

 ( .0222مدمذ الّشبي ظاهش .).مفش   -اللاهشة مدالشاث في الاكخفاد الىلي

 داس الفجش.

 ( .0202معّىد مجُىىت .)ذاس  دسوط في اإلاالُت الذولُت (. الجضاثش  0)ؤلـا

اث الجامُّت  .دًىان اإلاىبِى

 ( .0220مالن وظام .).لبىان   -بحروث الٍىاهش الىلذًت ِلى اإلاعخىي الذولي

 داس اإلانهل البىاوي.

 ( .لّشاػ ً جفاـُل فاجىسة واسداث الجضاثش في (. 0202فُفشي,  02وعٍش

خ الاظترداد 0202 ، مً 0202دٌعمبر,  02. جاٍس

http://aljazairalyoum.com. 

 ( .0200وّمان ظُّذي .)اًت ـىذوق الىلذ  البّذ الذولي للىٍام الىلذي بِش

ذاس  الذولي  الجضاثش  داس بللِغ. -(. الذاس البُماء0)ؤلـا

 ( .ظبل وآلُاث ِالج الاخخالٌ في محزان 0202هبت وىاٌ، و ظهام مدمذي .)

اث الجضاثشي.   .02-0(، 0) 0،  مجلت البىاء الاكخفادياإلاذفِى
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nadia.laggoun@univ-batna.dz 

  :امللخص

في  (EWS)هدفد هره الدزاطة ئلى الىؼف كً مدي فلالُة أهـمة ؤلاهراز اإلابىس 

الحيبإ بأشمات ميزان اإلادفىكات، مم مداولة اطحخالص أهم مإػسات ؤلاهراز اإلابىس بهره 

ألاشمات وثؼبُلها كلى خالة الجصاةس.  وكد ثم الحىصل ئلى أن الاكحصاد الجصاةسي كاوى مً 

اخحالالت هُيلُة خادة وطلف في ألاطاطُات الاكحصادًة والعجص اإلاصمً في اإلايزاهُة، 

وظبة اإلالسوض الىلدي ئلى ئحمالي الاخحُاػُات، ظحمس في كُمة اللملة، ازثفاق الاهخفاض اإلا

ازثفاق وظبة الدًىن كصيرة ألاحل ئلى الاخحُاػُات، باإلطافة ئلى اهخفاض ملدالت الىمى 

شمة خادة في ميزان اإلادفىكات كل  اجهُاز أطلاز الىفؽ طىة ل كسطه  الاكحصادي، وهى ما

خحُاػُات الرازحُة لحيؼُة العجص الخاصل في ميزان اإلادفىكات. في ؿل كدم هفاًة الا  1986

هما ثم الحىصل ئلى أن الحدظً في اإلاإػسات الاكحصادًة اليلُة والازثفاق الىبير في حجم 

طاهم في الحخفُف مً خدة الصدمات الرازحُة  2013الاخحُاػُات الدولُة ئلى غاًة طىة 

 واولياطاتها كلى ميزان اإلادفىكات.

أهـمة ؤلاهراز اإلابىس، ميزان اإلادفىكات، أشمة اللملة، الاخحُاػُات  املفحاحية:لمات الك

 .الدولُة، الجصاةس

The role of early warning systems in predicting Balance of Payments 

Crises - The case of Algeria 

Abstract: 

This study aims to reveal the effectiveness of early warning systems (EWS) 

in predicting balance of payments crises, while trying to extract the most important 

early warning indicators of these crises and applying them to the case of Algeria. It 
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was concluded that the Algerian economy has suffered from severe structural 

imbalances and weakness in the economic fundamentals, such as the chronic deficit 

in the budget, the continuous decline in the value of the currency, the high ratio of 

money supply to total reserves, the  high ratio of short-term debt to reserves, in 

addition to low rates of economic growth, This exposed it to a severe crisis in the 

balance of payments following the collapse of oil prices in 1986 in light of 

insufficient external reserves to cover the deficit in  the balance of payments.  It was 

also found that the improvement in macroeconomic indicators and the significant 

increase in the volume of international reserves until 2013 contributed to mitigating 

the severity of external shocks and their repercussions on the balance of payments. 

Keywords: early warning systems, balance of payments, currency crisis, international 

reserves, Algeria. 

  مقدمة: 

في الللىد  والىامُة البلدان اإلاحلدمة التي مظدألاشمات اإلاالُة ئن 

اإلادلي الحباػإ الاكحصادي، الرظاةس في الىاثج  مً خُث ة واهد ميلفةألاخير 

ئطافة ئلى ازثفاق ملدالت الفلس والبؼالة.  ،الىمى ملدالت اهخفاضالرام و 

أشمات  أشمات ألاطىاق اإلاالُة، أشمات مصسفُة، ،فالشمات اإلاالُة مهما وان هىكها

ىهُة أو أشمات ميزان اإلادفىكات..، جلحبر رمىا لحؼىز وثيامل ألاطىاق اإلاالُة، دًاإلا

وهى ما ًحؼل  اثخاذ ؤلاحساءات الالشمة لحجى  خدوثها والحخفُع مً كددها 

بدىمة وهجاح  ،خين ثددذ، سغم أن ئدازة ألاشمات وكالحهاكدز اإلاظحؼاق. ف

ئال أن ألاهم مً ذلً وألاكل  والحخفُف مً آرازها الظلبُة أمس في غاًة ألاهمُة،

الىكاًة مجها وثفادي  فيثيلفة هى الحىفُم في ئثباق طُاطات وئحساءات جظاكد 

مً ػأجها ئزطاٌ ئػازات  ، وذلً مً خالٌ بىاء هماذج لإلهراز اإلابىسخدوثها أصال

. وكلى هرا ألاطاض ثحمدىز ئػيالُة الدزاطة فُما مالُة ةأشمباخحماٌ خدوذ 

 ًلي:
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الية أهظمة إلاهراز املبكس في الحيبؤ بأشمات ميزان ما مدى فع

 ة فيأشم املبكس بحدوثجسمح باإلهراز التي ؤرسات امل ما هي أهماملدفوعات؟ و 

 ميزان املدفوعات في الجصائس؟

اكحمدت الدزاطة كلى كدة فسطُات، اطحمدت مً وحي  :البحثفسطيات 

 اإلاؼيلة كلى الىدى الحالي:

ميزان اإلادفىكات  ددوذ أشمةبالحيبإ بدكة اإلابىس ًمىً لهـمة ؤلاهراز  -

 في اكحصاد ما؛

جلحبر الاخحالالت الهُيلُة التي ٌلاوي مجها الاكحصاد الجصاةسي مً  -

 ألاطباب السةِظُة لخدوذ أشمات ميزان اإلادفىكات؛

جلحبر الصدمات الرازحُة وكلى زأطها الصدمات الىفؼُة طببا مباػسا  -

 اإلادفىكات الجصاةسي. في ول الاخحالالت في ميزان

ئن خدة ألاشمات اإلاالُة وخؼىزة آلاراز اإلاترثبة كجها، في كالم ًخظم  :البحثأهمية 

بالحيامل الىبير لألطىاق اإلاالُة وطسكة همى اإلالامالت اإلاالُة الدولُة، ًجلل مً 

ذا  خاصة، أهـمة ؤلاهراز اإلابىس بالشمات اإلاالُة كامة وأشمات ميزان اإلادفىكات

ومً رم وطم مً خالٌ ئزطاٌ ئػازات كً اخحماٌ خدوذ ألاشمة أهمُة بالية 

 الظُاطات وؤلاحساءات الىفُلة بالىكاًة مجها. 

 تهدف الدزاطة ئلى: أهداف البحث:

 ثددًد مفهىم أشمات ميزان اإلادفىكات، وأهم الىماذج اإلافظسة لها. -

فلالُتها في مدي الىؼف كً و  ،ؤلاهراز اإلابىسالحؼسق إلافهىم أهـمة  -

  الحيبإ بأشمات ميزان اإلادفىكات.

بأشمات ميزان إلهراز اإلابىس التي جظمذ باإػسات أهم اإلا مداولة زصد -

الالشمة ، في طبُل الىكاًة، ووطم الظُاطات اإلادفىكات في الجصاةس

 للخد ما أمىً مجها والحخفُف مً خدتها.
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 هدافألا ئلى ثدلُم  بالىـس ئلى ػبُلة اإلاىطىق وبيُة الحىصل :البحثمىهجية 

إلبساش الىكاتم والخلاةم التي الحدلُلي اإلاىهج الىصفي  اكحمادلدزاطة ثم اإلاظؼسة ل

ثمثل مؼيلة البدث، وذلً بىاء كلى مساحلة ألادبُات الاكحصادًة وما ثحظمىه 

  .الدزاطات في هرا الصدد

 .الىماذج املفسسة لها أشمات ميزان املدفوعات وأهم .2

أطلاز صسف في ػهدت اللدًد مً البلدان وخاصة الىامُة مجها ثللبات 

ً مدفىكاتها، وان لها اولياطات هبيرة كلى كمالتها  واخحالالت في مىاٍش

، وهى ما خفص كلى البدث بؼأن الحيبإ بأشمات ميزان اإلادفىكات، اكحصاداتها

ألافم، مً أحل اثخاذ اإلابىس بالشمات التي ثلىح في  لإلهراز أهـمة  واللمل كلى بىاء

 الرؼىات الالشمة لحجىبها.

 :جعسيف أشمة ميزان املدفوعات. 1. 2

ٌلسف ميزان اإلادفىكات بأهه" بُان ًىضح حمُم ملامالت الدولة مم 

بلُة دٌو اللالم لفترة شمىُة ملُىة. وهى ًحظمً ثدفلات الظلم، الردمات، 

ىلظم ئلى كظمين أطاطُين والهداًا واإلالامالت الخيىمُة وخسوات زأض اإلااٌ، ٍو

ة وخظاب زأض اإلااٌ".  هما: خظاب اللملُات الجاٍز

ميزان اإلادفىكات أو أشمة اللملة هما ٌظمحها البلع فهي جلبر أما أشمة 

.  كً الخاالت التي ًىخفع فحها طلس الصسف بؼيل خاد خالٌ فترة كصيرة حدا

خُث وثددذ هره ألاشمات كادة في البلدان التي ثخبم هـام صسف رابد أو مداز. 

ثإدي ئخدي هجمات اإلاظازبة كلى كملة بلد ما ئلى ثخفُع كُمتها أو ئلى هبىغ 

خاد فحها، أو ثسغم الظلؼات الىلدًة )البىً اإلاسهصي( كلى الدفاق كً اللملة 

)مُلدز،  فاةدة بيظبة هبيرةببُم ملادًس ضرمة مً اخحُاػاثه، أو زفم طلس ال

أي أن أشمة ميزان اإلادفىكات ثددذ كىدما ًىخفع الؼل   .(6، صفدة 2002

 كلى كملة بلد ما بؼيل خاد لدزحة أهه ًخلم طيؼا هبىػُا كلى كُمتها
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(Thomas, 2000, p. 1251) وهي ثىؼىي كلى هلص في الاخحُاػُات الالشمة ،

 (Lahiri, 2014, p. 1) لحيؼُة اخحُاحات ميزان اإلادفىكات.

جيُير " أشمة اللملة بأجها: (Frankel &Rose,1996)كسف فساهيل وزوش هما 

بُاهات باطحخدام  خالٌ كام واخد %25في طلس الصسف الاطمي بأهثر مً 

 .Borensztein, Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000, p) "اإلاحىطؽ الظىىي 

ثحميز أشمات اللملة كادة بأجها هجمات مفاحئة كلى هـام الصسف الثابد، . و (10

اةدة وأن فؼل الهجىم كد ًإدي ئلى خظاةس في الاخحُاػي أو ازثفاق في ملدالت الف

ولىً دون ثخفُع كُمة اللملة، في خين أن الهجمة اإلاظازبُة الىاجخة ًيحج 

مها، وذلً بلد ثىبد خظاةس في  جي في كُمة اللملة أو ختى جلٍى كجها ثخفُع ثدٍز

الاخحُاػُات و / أو ازثفاق في ملدٌ الفاةدة. وألامس هىا ألامس ال ًحللم فلؽ بىـام 

ثيؼأ الصلىبة في ملـم اإلالىم. و  الصسف الثابد بل أًظا بىـام الصسف

بُة لألشمة مً الخاحة ئلى الحمُيز بين أشمات اللملة  فات الحجٍس الحلٍس

والاهخفاطات ؤلاطمُة للُمة اللمالت اإلاسثبؼة بازثفاق ملدالت الحطرم  

(Borensztein, Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000, p. 10) . 

إدي اهخفاض كُمة اللملة ئلى شكصكة اطحلساز اإلالامالت في الظىق،  ٍو

ات الُىمُة. وغالبا ما ثحخر  ً كلى ػساء الظسوٍز هما ثجلل اإلاىاػىين غير كادٍز

الخيىمات ثدابير إلاىاشهة هرا الظيؽ الهبىػي، خاصة ئذا التزمد بالخفاؾ كلى 

ثال، ًج  أن ثدافف كلى هـام الصسف الثابد. فديىمات البلدان الىامُة م

اطحلساز طلس صسف كمالتها مً أحل الخفاؾ كلى اللىة الؼساةُة إلاىاػىحها وإلاىم 

ما ٌلسف بـ"أشمات الاطتهالن". هما كد ال ًيحج الظيؽ للخفاؾ كلى اطحلساز 

اللملة مً الللم بؼأن اللىة الؼساةُة اإلادلُة، بل مً الللم بؼأن رلة 

ً، خُث أهه، ومً أ حل حرب الاطخثماز الراص الظسوزي للىمى اإلاظخثمٍس

الاكحصادي، فان خيىمات البلدان الىامُة خاصة، غالبا ما ثظؼس ئلى مىم 

ً بؼأن محاهة واطحلساز  ثللبات اللملة التي مً اإلاسجح أن ثثير كلم اإلاظخثمٍس

 .(Thomas, 2000, pp. 1252-1554) أطىاكها
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وإلاىم الظيؽ الهبىػي كلى اللملة مً الخظب  في مثل هره الحللبات، 

ة. فُمىً للخيىمة  ًمىً للخيىمة اطحخدام الظُاطة الىلدًة والظُاطة الحجاٍز

ادة الؼل  وخفع اللسض مً اللملة اإلادلُة  اطحخدام الظُاطة الىلدًة لٍص

مىً لل م اطخبداٌ اللمالت ألاحىبُة باللملة اإلادلُة، ٍو ل كً ػٍس خيىمة ثمٍى

 هره الحبادالت باطحخدام اخحُاػاتها ألاحىبة، أو بأمىاٌ ملترطة.

وفُما ًحللم باالكتراض، ٌلحبر صىدوق الىلد الدولي مصدزا مهما 

لألمىاٌ كصيرة ألاحل الالشمة لحصخُذ صلىبات ميزان اإلادفىكات لللدًد مً 

ملُاز 3,9اًالهد ، كلى طبُل اإلاثاٌ، اكترطد ث1997البلدان الىامُة. ففي كام 

يي إلالالجة أشمتها الخادة في ميزان اإلادفىكات، هما أن الهىد بلد أشمة  دوالز أمٍس

يي في  2,3(، خصلد كلى 1991-1990ميزان اإلادفىكات كامي) ملُاز دوالز أمٍس

 ػيل كسوض مً صىدوق الىلد الدولي.

ة إلاىاشهة الؼل  اإلاتزاًد كلى  هما ًمىً اطحخدام الظُاطة الحجاٍز

مىً أن  الىازدات مً خالٌ فسض كُىد كلى الاطحيراد لرفع العجص الحجازي. ٍو

( كدة أػياٌ مجها، quantitative restrictionsثحخر هره "اللُىد الىمُة" )

(، أهـمة ثساخُص straightforward import quotasخصص الاطحيراد اإلاباػسة )

(، وختى أهـمة restrictive import licensing regimesالاطحيراد الحلُُدًة )

 .Thomas, 2000, p)( ven health and safety régulations الصخة والظالمة)

1254). 

 الىماذج املفسسة ألشمات ميزان املدفوعات: 2.2

ما ًحللم بمىطىق أدي ثىساز ألاشمات اإلاالُة ئلى والدة هلاغ هام خٌى 

الىماذج اللُاطُة للهجمات اإلاظازبُة، التي جظمذ بفهم أهبر لشمات ميزان 

 اإلادفىكات أو أشمات الصسف. 

جظمى أًظا بىماذج ميزان اإلادفىكات أو هماذج أ. هماذج الجيل ألاول: 

كلى ًد ؿهس أٌو همىذج للجُل ألاٌو وكد  الهجمات اإلاظازبُة،
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( وفلىد R.Flod,P.Garber 1984فلىد وغازبس) (،P.Krugman 1979هسوغمان)

ى ) (. ووفلا لهره الىماذج فان أشمات الصسف ثددذ R.Flod, Mario 1998وماٍز

هىخُجة للدم هفاًة اخحُاػي الصسف الىاثج كً عجص داةم في ميزان اإلادفىكات، 

وكً مؼاول اكحصادًة كاكدًة، وأن ثخفُع كُمة اللملة ٌلُد ثىاشن اإلابادالت 

لُد بىاء اخحُاػي الصسف لُظم خدا لألشمةالراز   .حُة َو

فالشمة ال ًمىً فصلها كً ؿهىز اخحالالت داةمة في الظىق الىلدًة أو 

في اإلايزاهُة، التي ثصؼدم مم مددودًة اخحُاػُات الصسف في ؿل هـام الصسف 

اكحبر هسوغمان في همىذحه ربات ملدٌ الصسف ما دام مظحىي الثابد. خُث 

مىح ، وفي الخالة اللىظُة فان ملدٌ الصسف ٌلىم. والفسطُة  الاخحُاػُات

م ؤلاصداز الىلدي، مم  التي اهؼلم مجها هي وحىد عجص في اإلايزاهُة ًمٌى كً ػٍس

ل العجص ادة الدًً اإلادلي لحمٍى  Flood) ثىاكص في اخحُاػُات الصسف ًلابلها ٍش

& Garber, 1984, pp. 1-7). 

 ( 1الشكل زقم )

 وفق هماذج الجيل ألاول أشمة العملة 

Source: (Flood & Garber, 1984, P6). 
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وهىا ثجدز ؤلاػازة ئلى أن هماذج الجُل ألاٌو ثمىىد مً ثلدًم ثفظير 

ليل مً ألاشمة اإلاىظُىُة وأشمة ألازحىحين لظىىات الثماهُيُات، هما أن أشمات 

مىً الحيبإ بها وثسثىص كلى التراحم اإلاحىكم الصسف وفلا لهره الىماذج  محىكلة ٍو

 للمحييرات الاكحصادًة ألاطاطُة.

ؿهست هماذج الجُل الثاوي بلد أشمة الىـام ب. هماذج الجيل الثاوي: 

( التي ػيلد أولى ثجازب اللىإلاة اإلاالُة في البلدان 1993-1992)الىلدي ألاوزوبي 

لحبر الىمىذج اإلالترح مً اإلاحلدمة. ( أهثر Obstfeld,1994) ػسف أوبظحفلد َو

 & B.Bensaid)وحاء بلده همىذج بً طلُد وحُان  هماذج الجُل الثاوي ػهسة،

O.Jeanne).  واللاطم اإلاؼترن لىماذج الجُل الثاوي في ثفظيرها لشمات الصسف

هى مداولتها الحأهُد كلى خدوذ ألاشمة زغم كدم ثدهىز طلىن اإلاحييرات 

ُة، بملنى ألاشمات التي ثددثها طلىهُات وثىكلات الاكحصادًة ألاطاط

اإلاظازبُين، والتي لِع لها صلة بدالة اإلاحييرات الاكحصادًة اليلُة والظُاطات 

 التي ثخبلها الخيىمات، وهى ما ٌلسف بالهجمات التي ثحدلم ذاثُا.

فالشمة ثدلم ذاتها ئذا اهفجست زغم ثىفس همُة وافُة مً اخحُاػُات 

فلدان الثلة في أي أن  خدوذ أشمة ميزان اإلادفىكات الحللُدًة،الصسف، ثمىم 

دولة ما كد ًخلم أشمة اكحصادًة ثبرز هرا الفلدان في الثلة، وفي هره الخالة 

فان ألاشمة ال ثسحم ئلى ؤلافساغ في الدًً اإلادلي، وال ئلى ثخىف فُما ًخص 

ثسحم ئلى الحفاكل اخحُاػُات الصسف، وال مً العجص في الخظاب الجازي، بل ئجها 

داتها واطحجابات اإلاظازبين، أي  بين الياًات اإلاظحلبلُة للخيىمة مً خالٌ ثصٍس

ألاشمات جلحبر هىخُجة للدم الحىافم بين ؤلابلاء كلى هـام الصسف الثابد  أن

وزغبة الخيىمة في ئثباق طُاطة هلدًة أهثر ثىطلا، وكىدما ًحىكم اإلاظخثمسون 

فان ازثفاق ملدالت الفاةدة كادز كلى دفم الخيىمة  اجهُاز هـام الصسف الثابد

ئلى الحخلي الفللي كً هـام الصسف الثابد دون أن ٌظبم ذلً اجهُاز فللي 

وال ػً أن أشمة دٌو حىىب ػسق آطُا في للمحييرات ألاطاطُة اليلُة. 
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، 2000)مخي الدًً،  الخظلُيُات، مً وحهة هـس أصخاب هرا السأي، ثإهد ذلً

 .  (85-82الصفدات 

التي ثم وما ثجدز ؤلاػازة ئلُه هىا، هى أن هماذج الجُل ألاٌو والثاوي 

يا الالثُيُة في الثماهِىات، وأشمة الىـام الىلدي  ثلدًسها كلى ئرس ألاشمة في أمٍس

لصخُذ لشمة الدٌو (، واهد بلُدة كً ثىفير الخشرُص ا1993-1992ألاوزوبي )

ة، وغير وافُة ة  آلاطٍُى لحفظير ألاشمات اإلاالُة التي ثلد ألاشمة اإلاالُة آلاطٍُى

 والحيبإ بها، وخاصة ما ًحللم ببلع مـاهس اللدوي.

ؿهست هماذج الجُل الثالث كل  ألاشمة  هماذج الجيل الثالث:ج. 

ة، وكد حملد هره الىماذج، خظ  هسوغمان  ، بين (2001)اإلاالُة آلاطٍُى

مجمىكة مً خصاةص ألاشمات التي ثم ثددًدها في الجُلين ألاٌو والثاوي. وكد 

ثم مً خالٌ هره الىماذج ثدلُل ألاشمات اإلاالُة باالزثياش كلى كىامل الاكحصاد 

الجصتي، وثحمدىز أوحه اللصىز في ئػاز هره الىماذج في ألاطىاق اإلاالُة، أطىاق 

في، كدم الاطحلساز الظُاس ي واإلاخاػسة دون الللاز، هؼاػة الىـام اإلاصس

 الحيؼُة بظماهات، بدال كً الخؼىهات كلى مظحىي الاكحصاد الىلي.

وكد كملد هره الىماذج كلى ثىطُذ مفهىم ألاشمات اإلاالُة الحىأم، 

ة مخظلظلة بدأت بركس مالي خاد ثدّىٌ ئلى أشمة هي أشمة  فالشمة اإلاالُة آلاطٍُى

وبالحالي اهحلاٌ  في البىزصة وفي ألاخير ئلى أشمة صسف. مصسفُة رم ئلى اجهُاز 

الحدلُل ئلى اللؼاق اإلاصسفي، ئلى حاه  الحلسض لشمات الصسف، مىضخة اإلاياهة 

 ,Lahet) التي ثدحلها الخسهُة الدولُة لسؤوض ألامىاٌ في الاهخؼاز الفللي لألشمات

2001, p. 188) . 

ة لهجمات اإلاظازبة هى أجها ال ما ًالخف كلى  ،كمىما الىماذج الىـٍس

ثلدم طىي ثفظير بلدي لشمات الصسف، ولِع لها اللدزة كلى الحيبإ بفلالُة 

بامياهُة خدوذ ألاشمات، وهرا ما ؿهس حلُا مً خالٌ فؼل هماذج الجُلين 

ة، وهرلً فؼل هما ذج الجُل ألاٌو والثاوي في الحيبإ بالشمة اإلاالُة آلاطٍُى
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ئذ ًبدو أهه مديىم كلحها (، 2008-2007الثالث في الحيبإ بأشمة السهً الللازي)

ة . (Combe & Lepinat , 2004, p. 228) "بالحيبإ باإلااض ي" أي أن الىماذج الىـٍس

اللدزة لهجمات اإلاظازبة ال ثلدم طىي ثفظير بلدي لشمات الصسف، ولِع لها 

 اليافُة كلى الحيبإ بفلالُة بالشمات الالخلة.

أهظمة إلاهراز املبكس، مفهومها، ومدى فعاليتها في الحيبؤ بأشمات  .3

  ميزان املدفوعات.

 :باألشماتهراز املبكس جعسيف هظام إلا  1.3

س اإلاتزاًد لخسهة زأض اإلااٌ وكىإلاة ألاطىاق اإلاالُة ؿهست كدة  مم الحدٍس

 لحصمُم هـام لإلهراز اإلابىس 1994وخاصة بلد ألاشمة اإلاىظُىُة طىة مداوالت، 

(Early Warning System)  بالشمات اإلاالُة، وكد ثظاكفد هره الجهىد بلد

ة  . 1997طىة   ألاشمة آلاطٍُى

لسف هـام ؤلاهراز اإلابىس كلى أهه "ثلً ألاداة اللادزة كلى ثىكم خدوذ  َو

اػس الاكحصادًة والاححماكُة والظُاطُة ألاشمات مً خالٌ ثلُُم ملف اإلاخ

ة  والبُئُة والظيىغ الظياهُة وغيرها لبلد ما. خُث ٌؼمل أطع هـٍس

ومجمىكة مً ؤلاحساءات الللمُة اإلاخظلظلة واإلاحىاطلة، التي ًحم مً خاللها 

ثددًد اإلاخاػس ؤلاحمالُة في مجاٌ ما، لبلد ما، لحىفير اإلاللىمات اإلاىاطبة إلاحخري 

، 2008-2007)أوهُل،  التي ثفُد في ثىكم خدوذ ألاشمة في البلد اإلالني"اللسازات و 

 . (340صفدة 

هما جلسف أهـمة ؤلاهراز اإلابىس خظ  صىدوق الىلد الدولي بأجها: 

"هماذج مً الاكحصاد اللُاس ي جظحخدم مً ػسف الصىدوق في طلُه للحيبإ 

خدوثها. وثسثىص هره الىماذج كلى الحللبات الرازحُة، بأشمات اللملة كبل 

خُة بين اإلاحييرات التي مً  وجظحيل اللالكة اإلاىحـمة التي ثـهس مً البُاهات الحاٍز

 . (6، صفدة 2002)مُلدز،  ػأجها أن ثخظب  في خدوذ ألاشمات
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سي بُىمان ) أن كالم هـم ؤلاهراز اإلابىس له  (Beckmann, 2006ٍو

خمظة أبلاد وهي، محييرات الىـام، فترة اللُىة، بلدان اللُىة، جلٍسف ألاشمة 

ج مً هره ألابلاد  لة ثؼبُم هرا الىـام. وول هـام لإلهراز اإلابىس هى مٍص وػٍس

لة ثؼبُلها هي كادة همىذج اكحصادي كُاس ي  ,Djebbar, 2009) الرمظة "، وػٍس

p. 14) . 

وثؼبم أهـمة ؤلاهراز اإلابىس بلع ألاطالُ  ؤلاخصاةُة للحيبإ باخحمالُة 

لة دكُلة خالٌ فترة شمىُة  مىاحهة بلد لشمة كملة أو أشمة ميزان اإلادفىكات بؼٍس

فهي جلمل كلى ثددًد اإلاىاكف التي جؼيل خؼسا واضخا بددوذ أشمة مدددة. 

وثسهص ت الرازحُة لبلد ما أو ثخفُع هبير في كُمة كملحه. ثإرس كلى اإلادفىكا

ن ثىفس مإػسات أهره ألاهـمة كلى اإلاحييرات الاكحصادًة واإلاالُة التي مً ػأجها 

و مظحىي طلس صسف غير مظحدام. أمبىسة كلى وحىد خلل في ميزان اإلادفىكات 

طم كلى الظلؼات الاكحصادًة أن ثيىن محُلـة لي مىكف ًيىن فُه الى و 

وفُما ئذا وان الهجىم ًيحهي بأشمة كملة أم ال، فهرا ٌلحمد   الرازجي طلُف.

كلى مدي كصم الخيىمة في الدفاق كً كملتها، وكلى ثدابير الظُاطة اإلاصاخبة، 

ل الرازجي   ,Borensztein, Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000)وثىافس الحمٍى

pp. 1-2) . 

وفُما ًخص الهدف السةِس ي لىطم هـام ؤلاهراز اإلابىس فهى ًىمً في 

فهم مصادز ألاشمات اإلاالُة، وثدلُل هلاغ الظلف في البلد اإلالني، وبالحالي 

لة في  ثدازن أو ثجى  خدوذ ألاشمة، مً خالٌ وطم طُاطات الاطحجابة الظَس

  .(Djebbar, 2009, p. 14) اإلاساخل ألاولى لألشمات كبل ثؼىزها

ج مً  مً مجمل ما طبم، ًمىً اللٌى ئن هـام ؤلاهراز اإلابىس هى مٍص

اإلاإػسات ٌظحخدم للحيبإ واخحباز مدي ئمياهُة خدوذ أشمة ما في فترة مدددة 

 بهدف ثجىبها وثفادي الحيالُف التي كد ثترث  كجها في خاٌ خدوثها. مً الصمً،

 :ثصميم هظام لإلهراز املبكس باألشمات املالية 2.3
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ئن ألاشمات اإلاالُة، بما ثفسشه مً ثيالُف هبيرة، ثجلل مً بىاء أداة 

للسصد في ػيل هـم لإلهراز اإلابىس، مهما حدا. ولبىاء همىذج لىـام ؤلاهراز 

وبلد ثددًد خصاةص أخداذ ملُىة باكحبازها أشمات، اطحخدم  اإلابىس،

الباخثىن مىهجين ثؼبُلُين في طلحهم ئلى ثددًد مجمىكة مً اإلاحييرات 

أو"اإلاإػسات ألاطاطُة" التي ًمىً أن جظحخدم للحيبإ بالشمات في أطىاق اللملة 

 :(Djebbar, 2009, p. 15) وهما وألاهـمة اإلاصسفُة

: أو ما ٌلسف بمىهجُة اإلاإػسات (Signalling Approach) ههج إلارازةأ. 

وهرا الىهج ًىؼىي ، (Kaminsky ; Lizondo &Reinhart,1998)الساةدة، ليل مً 

كلى زصد مجمىكة مً اإلاإػسات الساةدة التي ثحىسز بؼيل هبير وثمُل ئلى أن 

ودزاطة ما ئذا واهد، فسدًة أو مجحملة، كد ثحصسف بؼيل مخحلف كبل ألاشمة، 

خُة ببداًة أشمة مالُة. وبالحالي،  بليد كُمة اللحبة التي ثسثبؽ مً الىاخُة الحاٍز

فان الحلسض لألشمة ًيىن كىدما ًخسج محيير ما كً مظحىاه اللادي بلُمة 

ػهس الحالُة والري  24ثحجاوش كحبة ملُىة. وهي ئػازة بخؼس اهفجاز أشمة خالٌ 

وفي هره الخالة فان ؤلاػازة التي  (،horizon du Signal) ٌظمى بأفم ؤلاػازة

ػهسا الحالُة جظمى" ئػازة حُدة"، أما ؤلاػازة التي ال ثخبم  24ثخبلها أشمة خالٌ 

 & Graciela) بأشمة خالٌ هفع اإلاجاٌ الصمني جظمى "ئػازة خاػئة" أو " طىطاء"

Carmen , 1999, p. 488) . 

 (1الجدول زقم )

 مصفوفة مؤرسات ألاشمات 

 رهس ثالية 24عدم وقوع أشمة بعد  رهس ثالية 24وقوع أشمة بعد  البيان

 A  B إصداز املؤرسات إلرازة

 C D عدم إصداز املؤرس إلرازة

Source: (Graciela & Carmen, 1999, P.488) 
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ًصدز ئػازات ئهراز مبىس بددوذ أشمة، وبالفلل اإلاإػس حُد لهه : (A)لحالة ا

 ػهسا الحالُة. 24ثلم ألاشمة بلد 

اإلاإػس غير حُد لهه ًصدز ئػازة بددوذ أشمة ولىجها ال ثلم ختى : (B)الحالة 

 ػهسا الحالُة )مإػس واذب(. 24بلد 

اإلاإػس غير حُد لهه ال ًصدز ئػازة ئهراز مبىس بددوذ أشمة، ولىً  :(C)لحالة ا

 ػهس. 24ثلم ألاشمة بلد مسوز 

اإلاإػس حُد لهه ال ًصدز ئػازة ئهراز مبىس بددوذ أشمة وبالفلل ال  :(D)الحالة

 ػهس.  24ثلم أشمة خالٌ 

ووفلا إلاىهج اإلاإػسات الساةدة فان بىاء هـام ؤلاهراز اإلابىس ًمس 

 : (Djebbar, 2009, p. 15) ات الحالُةبالرؼى 

بحددًد خصاةص الىطم الري ًمىً ، وذلً الخعوة ألاولى: الحعسيف باألشمة

أي هىق آخس مً أن ًىصف بأهه أشمة واملة لللملة أو للبىىن أو ليلحهما أو 

 . ألاشمات

همظحىي الخعوة الثاهية: اخحياز مجموعة مً املؤرسات السئيسية، 

الاخحُاػُات ألاحىبُة، وظبة الدًىن كصيرة ألاحل ئلى الاخحُاػُات، طلس الفاةدة 

الخلُلي، أطلاز ألاطهم، وظبة الاةحمان اإلادلي ئلى الىاثج اإلادلي ؤلاحمالي وغيرها 

بلين الاكحباز ثحمثل في: مً اإلاإػسات. وليل مإػس رالذ خصاةص ًج  أخرها 

يحـس مً اإلاإػسات الحيبإ بالشمات  اإلاظحىي، الحيير والاهدساف كً اثجاهه. ٍو

 خالٌ فترة شمىُة جلسف باطم "أفم ؤلاػازة". 

 ,Zhuangجؼىاوغ ) وهىا ًسي الخعوة الثالثة: اخحياز عحبات املؤرسات السائدة، 

ة الؼبُلُة )اللادًة(، أن" ليل مإػس كحبة ثلظم ثىشَله بين اإلاىؼل (2002

واإلاىؼلة غير الؼبُلُة )غير اللادًة( والتي ثترافم مم وحىد اخحماٌ اػحداد 
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ألاشمات، فاذا لىخف مً هحاةج اإلاإػس أهه ًلم في اإلاىؼلة غير الؼبُلُة، فهرا 

 اإلاإػس ٌلحبر همسطل إلػازة ئهراز. 

 Respective)ئلى ثلً الخلُلُة  الصاةفةخظاب وظ  ؤلاػازات الخعوة السابعة: 

Noise-to-signal Ration.) 

اخحُاز اللُم الخدًة التي ثللل مً الظىطاء ئلى وظ   الخعوة الخامسة:

، وولما شاد كدد اإلاإػسات التي جؼير ئلى خدوذ (Noise-to-signal Ration)ؤلاػازة

 .أشمة، ولما ازثفم الاخحماٌ بأن هره ألاشمة مً ػأجها أن ثددذ فلال

 The Approach That Uses Probit/ Logit)مىهجية الىماذج الاححمالية ب. 

Models):  ٌظمذ هرا الىهج بالحلسف كلى اإلاإػسات التي ثإرس في اخحماٌ خدوذ

)اإلالسوفة باطم هماذج  Probit/Logitأشمة، وجظحخدم هماذج هـم ؤلاهراز اإلابىس 

الاطحجابة الىُفُة(، وهى اخحباز محلدد اإلاحييرات ٌظمذ باخحبازات ذات داللة 

ة. مىً أن هرهس هىا كلى طبُل اإلاثاٌ، أكماٌ ول  ئخصاةُة للمحييرات الحفظيًر ٍو

ى، وغىلدفاحً وفالداش   ,Frankel & Rose, 1996)مً فساهيل وزوش، هالًً وماٍز

Klein & Marion, 1997, Goldfajn & Valdes1998) وكد اطحخدم هإالء .

بفلل  (t+1) مً أحل ثلدًس اخحماٌ خدوذ أشمة في الفترة  Probit / Logitهماذج

ة في الفترة  . (Ksaier, 2004, p. 11 ) (t) مجمىكة مً اإلاحييرات الحفظيًر

ؤلاهراز اإلابىس وهي اطحخدام وهىان طمة مؼترهة بين حمُم هـم 

ة. ئذ ًحم  اإلادددات ألاطاطُة لللؼاكات الداخلُة والرازحُة همحييرات ثفظيًر

اإلالازهة بين مالخـات ما كبل ألاشمة )طلىن ألاطاطُات( خالٌ فترات الهدوء 

. (Djebbar, 2009, p. 12) وألاشمة/ وطلىهها في فترة ما بلد ألاشمة كلى خد طىاء

دا مً اإلاللىمات كً أهبر كدد ممىً مً و  الحلدًس في هره الخالة ًحؼل  مٍص

 اإلاحييرات ذات الداللة. 

ليسض ثلدًس هـام لإلهراز اإلابىس، ًج  أن ًيىن اإلاحيير اإلالؼى كابال و 

تي كد للملازهة كبر الصمً والبلدان، لىً اإلاالخف هى أن اللدًد مً اإلاحييرات ال
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جظاكد في الحيبإ بالشمات ال ًمىً كُاطها بظهىلة وال ًحىفس فحها هرا الؼسغ، 

وللل ألامثلة ألاهثر وطىخا البُاهات اإلاحلللة بظالمة الىـم اإلاالُة، مثل ملدالت 

اللسوض اإلاحلثرة، هفاًة زأض اإلااٌ، وهرلً اإلاللىمات الدكُلة والؼاملة خٌى 

للؼاق الراص اليير محىفسة إلالـم البلدان.  الدًىن الرازحُة كصيرة ألاحل ل

وهى ما ٌلني أهه مً الصل  دمج هره اإلاللىمات في أهـمة ؤلاهراز اإلابىس 

(Borensztein, Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000, p. 12) ومً رم صلىبة .

 الحيبإ بدكة بددوذ أشمة مالُة.

فان الادبُات الاكحصادًة وثدلُل الاثجاهات اللامة لشمات وكمىما، 

اللمالت الىبري للظىىات اإلااطُة ثلترح اطتراثُجُة كامة لحددًد اإلاحييرات التي 

 كد ثلل  دوزا مهما في ثصمُم هـام ئهراز مبىس:

ًج  أن ًأخر هـام ؤلاهراز اإلابىس في الاكحباز ثؼىز ألاطاطُات  أوال،

ن دوز ألاطاطُات الاكحصادًة مهم طىاء باليظبة لشمات الاكحصادًة، خُث أ

(، أو أشمات ميزان اإلادفىكات الخدًثة  ميزان اإلادفىكات الحللُدًة )الجُل ألاٌو

 )الجُل الثاوي(، وخاصة مم الحييرات التي جلسفها ألاطىاق اإلاالُة الدولُة

(Borensztein, Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000, p. 8). 

كىد بىاء هـام ؤلاهراز اإلابىس ًج  ألاخر بلين الاكحباز مإػسات  ثاهيا:

الخظاطُة، بملنى اإلاإػسات التي ثلِع اخحماٌ هجاح الدفاق كً اللملة في 

خالة هجمة مظازبُة، خُث ال ًسجح أن ثحلسض اللمالت ألاكل خظاطُة 

ُل الحددًد، جلحبر الحيؼُة التي ًىفسها لهجمات مظازبة خؼيرة وكلى طب

مظحىي الاخحُاػُات الدولُة كُاطا ئلى الرصىم اإلامىىة كصيرة ألاحل اإلادلُة 

والرازحُة بمثابة ملُاض مً ملاًِع خظاطُة اللملة اإلادلُة لهجمات 

 اإلاظازبة.

وثإدي ول مً ألاطاطُات الاكحصادًة ومإػسات الخظاطُة دوزا 

تي ثخظم بظلف اللىامل الاكحصادًة ألاطاطُة مم ثىفس ثياملُا، فالبلدان ال



 العقون 
دور أنظمة اإلنذار المبكر في التنبؤ بأزمات ميزان 

 الجزائرحالة  –المدفوعات 
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

233 

 

لة،  مظحىي حُد مً الظُىلة )الاخحُاػُات( ال ًمىً أن جظحمس في كىتها إلادة ػٍى

ن اخحماٌ جلسض البلدان التي لها طُىلة طلُفة وظبُا وثحمحم في خين أ

ة لهجمات مظازبُة ًيىن أكل، وئن لم ثىً مدصىة  بأطاطُات اكحصادًة كٍى

ً "اإلاظللين "، هما ًيىن اخحماٌ هجاخها في  ثماما مً هجمات اإلاظخثمٍس

   .(Berg & Pattillo, 2000, pp. 5-6 ) الحصدي للهجمات أكىي 

 :اسحيباط مؤرسات لحوفير إهراز مبكس بأشمات ميزان املدفوعات 3.3

س مإػسات أطاطُة ثلدم ئهرازا مبىسا  بأشمات ميزان اإلادفىكات ئن ثؼٍى

في مساخلها ألاولى ٌلد خؼىة أطاطُة لحفادي آرازها الظلبُة  )أشمات اللملة(

الدزاطة الحدلُلُة لهبر ألاشمات ها. فاتوثدظين كدزة البلدان كلى ئدازة اكحصاد

ً ثىضح ثؼىزا في بيُة  رماهُيُاتالدولُة التي خدرد اهؼالكا مً  اللسن اللؼٍس

فمثال، بدأت أشمة اإلادًىهُة لظىىات الثماهُيُات مم جللُم  وػبُلة ألاشمات.

اطحمست كسابة كلد مً و ، 1982اإلادفىكات مً ػسف اإلاىظًُ في أوت طىة 

الصمً، وكد ثم ثددًد مجمىكة مً اللىامل الرازحُة التي أدت ئلى خدوذ 

لى ألاشمة هحدهىز ملدالت الحبادٌ الحجازي، الازثفاق اإلاسجل في أطلاز الفاةدة ك

يي وثباػإ اليؼاغ الاكحصادي اللالمي، والتي اكترهد بمجمىكة مً  الدوالز ألامٍس

الاخحالالت الداخلُة، والعجص في اإلايزاهُة، اإلابالية في ثلدًس كُمة اللملة، وطىء 

ئدازة ثدفلات زأض اإلااٌ بظب  الظماهات الظمىُة لظلس الصسف اإلامىىخة مً 

 صسف رابد.هـام ً في ئػاز ػسف اللؼاكين الراص واللام، وول ذل

وفي اإلالابل، أزحم اللدًد مً اإلاساكبين ألاشمة اإلاىظُىُة واجهُاز البيزو 

ئلى الحيبإات اإلادللة لراتها للمحلاملين في الظىق، ئلى حاه  العجص الىبير في 

الخظاب الجازي الىاثج كً اإلاياالة في ثلُُم اللملة بلد الحدىم في الحطرم، 

ئدازة الدًً كبل ألاشمة في ثساهم الدًىن اللصيرة ألاحل هما جظببد طُاطة 

م في اللؼاق اإلاالي اإلادلي الري أدي  اإلالىمة بالدوالز، باإلطافة ئلى الحىطم الظَس
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ً مدافف اللسوض اإلاىخفظة الجىدة، والحلسض الىبير إلاخاػس اهخفاض  ئلى ثيٍى

   .الصسفطلس 

ة فلد وان اإلاىكف  اإلاالي كىي وملدالت أما باليظبة لألشمة آلاطٍُى

الحطرم ملحدلة أو مىخفظة لظىىات كدًدة كبل ألاشمة. وباطحثىاء ثاًالهد، لم 

جسجل أطلاز الصسف الخلُلُة أي ازثفاق في الظىىات التي طبلد ألاشمة، زغم 

أن بلع اكحصادًات اإلاىؼلة ػهدت ثباػإا في همى الصادزات اهؼالكا مً طىة 

اللىي. غير أن هؼاػة اللؼاق اإلاالي بلد كدة طىىات مً الحىطم  1996

واإلاإطظاجي وطىء اللسازات اإلاحخرة في مجاٌ ؤلاكساض والاطخثماز واهد الظمات 

ة اإلاحظسزة مً ألاشمة. هما وان لظلىن  اإلاؼترهة بين الاكحصادًات آلاطٍُى

 & Berg ) اللؼُم دوزا مهما في كدوي ألاشمة واهخؼازها بين مخحلف البلدان

Pattillo, 2000, pp. 3-4).  

ئن ألاطباب الجهاةُة لشمات ميزان اإلادفىكات ثخحلف مً خالة ئلى 

أخسي، وأن جلسض الاكحصاد لشمة ميزان اإلادفىكات ًيىن واضخا في خالة كدم 

ثددًد ما ٌؼيل مظحىي واف مً الاخحُاػُات أن و  ،هفاًة الاخحُاػُات الدولُة

ت ملُىة أمس صل . ومً خُث اإلابدأ. وختى لى واهد اللملة غير كابلة في خاال 

ات اللمالت ألاحىبُة ملُدة، فان اإلالسوض  ل باليامل أو واهد مؼتًر للحدٍى

ة أو  الىلدي ًمىً أن ٌيري الؼل  كلى الصسف ألاحىبي مً خالٌ ألاطىاق اإلاىاٍش

الدًىن الرازحُة بلع اإلالامالت الرازحُة غير اإلاباػسة، وأن حجم مدفىكات 

التي ًدين مىكد اطحدلاكها كلى اإلادي اللصير هى ملُاض مىاط  للخىم كلى 

ما ئذا وان مظحىي الاخحُاػُات وافُا أم ال. وفي خاالت أخسي، ًمىً ملازهة 

 ,Borensztein)مظحىي الاخحُاػُات بمدفىكات الدًىن اإلادلُة اإلاظحدلة 

Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000, p. 8). 

ؼير مسح ألا  شمات دبُات اإلاحلللة بأشمات اللملة ئلى الحمُيز بين ألا َو

الىاثجة كً ثدهىز ألاطاطُات وثلً التي ثيحج كً هجمات اإلاظازبة التي ثحدلم 
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في  ذاثُا. ولىً ختى باليظبة لهره ألاخيرة، غالبا ما ًيىن هىان بلع الظلف

فان الرؼىة  ،أطاطُات الاكحصاد ًجلل البالد كسطة لهجمات اإلاظازبة. وبالحالي

الخاطمة في ثصمُم هـام ئهراز مبىس لشمات ميزان اإلادفىكات ثحمثل في ثددًد 

ثلً ألاطاطُات الظلُفة أو غير اإلاخظلة. واإلاؼيلة هي أن ألاطاطُات ذات 

هي كد جلىع خلل في اإلايزان الصلة كد ثيىن مخحلفة في ول خالة أو أشمة، ف

الحجازي أو خظاب زأض اإلااٌ. وكد ثيىن واطحجابة الخحالالت اللؼاق الراص أو 

العجص في اللؼاق اللام، هما كد ثسثبؽ بالصدمات التي ثمع اللؼاق الخلُلي 

لالكحصاد او اللؼاق اإلاالي. وبالحالي فان الحددي في ثصمُم ههج مىخد هى مساكاة 

ت الصلة التي جلحبر مإػسات مدحملة لالكتراب مً ألاشمات. حمُم اللىامل ذا

(Borensztein, Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000, p. 5) 

وثأطِظا كلى ما طبم، ًمىً خصس أهم اإلاإػسات التي جلحبر  عموما،

  بمثابة ثدرًسات مً أشمة في ميزان اإلادفىكات في:

 ؛الاجهُاز في كُمة اللملة اإلادلُة -

 في مظحىي اخحُاػُات الصسف؛ التراحم -

  وظبة الدًىن كصيرة ألاحل ئلى الاخحُاػُات؛ازثفاق  -

 .وظبة الاةحمان اإلادلي ئلى الىاثج اإلادلي ؤلاحماليازثفاق  -

 ميزان اإلادفىكات؛العجص في  -

ت ازثفاق وظبة الىلىد بملىاها الىاطم ئلى الاخحُاػي مً اللمال   -

 ألاحىبُة؛ 

  ؛ازثفاق العجص الحجازي  -

 عجص اإلاىاشهة اللامة؛  -

ثدهىز ألاداء الحصدًسي وثباػإ ملدٌ همى الىاثج اإلادلي ؤلاحمالي  -

 الخلُلي.
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 :مدى فعالية هظم إلاهراز املبكس في الحيبؤ باألشمات املالية  4.3

باالكحماد كلى ملاًير مخحلفة، بىاء كدة هماذج جظاكد كلى و للد ثم، 

لحينثىكم   & Berg ) خدوذ أشمات في اإلاظحلبل، وكد ثم اخحباز هره الىماذج بؼٍس

Pattillo, 2000, p. 8):  

كلى أطاض البُاهات والفترة الصمىُة التي صممد لحلها )ألاداء طمً  -

 ؛اللُىة(

كلى أطاض البُاهات أو الفترة الصمىُة التي لم ثصمم خصُصا لها  -

 )ألاداء خازج اللُىة(.

ومً الىاضح أن الىمىذج اإلافُد ًج  أن ًلدم ئػازات ذات ميصي 

ذج ى بلد صُاغة الىم ددذثأي أن ٌظمذ بالحيبإ بالشمات التي خازج اللُىة، 

 وثلدًسه. 

للد خللد أهـمة ؤلاهراز اإلابىس هجاخا محباًىا، خُث ثدحىي أخظً 

ة خٌى مخاػس  ألاشمة، لىجها غالبا ما ثصدز ئهرازات الىماذج كلى مللىمات حىهٍس

. وكد (Borensztein, Milesi-Ferretti, Pattillo, & Berg, 2000, p. 1) خاػئة

ة وبُيد أن  بُة أهجصت كبل ألاشمة آلاطٍُى ػبلد اخحبازات كلى أزبم هماذج ثجٍس

 ،اللُىة" ورلثها خازج اللُىةأفظلها كادز كلى ثىكم هصف كدد ألاشمات "داخل 

وواهد ؤلاهرازات الياذبة هثيرة، خُث أهه وفي أهثر مً هصف الخاالت أًً ثىكلد 

  .(Berg & Pattillo, 2000, p. 9 ) هره الىماذج خدوذ ألاشمة، لم ثحدلم أي أشمة

وهىا ًج  ثىدي بلع الخرز كىد ثفظير ؤلاهرازات الياذبة كلى أجها 

"أخؼاء" ازثىبتها الىماذج. فلد ثيىن الظلؼات في هره البلدان كد اثخرت ثدابير 

كامة لدزء أي أشمة ثلىح في ألافم. وبصىزة أكم، كد ثيىن هره ؤلاهرازات الياذبة 

ل للرؼس لىجها لم ثحلسض كد خدرد في مىاكف واهد فحها البلدان ملسطة بالفل

 ,Borensztein, Milesi-Ferretti)لشمة بظب  الحؼىزات الرازحُة اإلاىاثُة 

Pattillo, & Berg, 2000, p. 2)  
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ٌلترف اللدًد مً ألاوادًمُين بأن كددا هبيرا مً  هرا ؤلاػاز وفي 

ألاشمات اإلاالُة لم ًحم ثىكلها، زغم أن كدد هبير مً الىماذج ثظمىد اللدًد مً 

فمثال جلسطد وواالت الحصيُف لالهحلاد  ،اإلاحييرات التي ثسافلد مم ثلً ألاشمات

ة، هما جلسطد للمظاءلة بظب  أش  مة السهً لفؼلها في الحيبإ بالشمة آلاطٍُى

2008ً طىة الللازي  أن وواالت  "Eichengreen, 2008"، ئذ بين أٌؼىجٍس

الحصيُف فؼلد في الحمُيز بين مخاػس ألاوزاق اإلاالُة اإلاخحلفة. هما أجها فؼلد 

الىماذج اإلاظحخدمة(، في ثصيُف دزحة ألاوزاق اإلاالُة اإلادكىمة في ىلص ل)هـسا ل

،ئلى حاه  فؼلها في الحيبإ بالشمات في (Djebbar, 2009, pp. 16-17) بسهً كلازي 

 اللدًد مً الؼسوات مثل "اهسون" و"وزلدوىم" و"بازماالت".

هى أن أغل  ألاشمات ًحم ثفظيرها بلد وكىكها، غير  -أًظا–واإلاالخف 

 اطتراثُجُةأهه مً الجلي أن اهحـاز خدوذ أشمة ليي ًمىً ثفظيرها ال ٌلحبر 

. وكلُه ًحؼل  ألامس اثباق ثدابير مً ػأجها (36، صفدة 1999) ئزمىطُِى،  حُدة

 ؤلاػازة ئلى ثصاًد اخحماالت ألاشمات كبل خدوثها.

، وزغم صلىبة الحيبإ بحىكُد ألاشمات، فان بلع الىماذج كمىما

هرا بالؼدة اليظبُة لألشمات في بلدان مخحلفة. و ثمىىد أهثر مً غيرها مً الحيبإ 

ٌلني أن أهـمة ؤلاهراز اإلابىس لها اللدزة كلى ثددًد البلدان ألاهثر كسطة 

لد هرا ئطهاما  لألشمات، أهثر مً كدزتها كلى الحيبإ بحىكُد أشمات اللملة، َو

باه ئلى كُما لهـمة ؤلاهراز اإلابىس، ئذ أن مثل هره الىماذج كادزة كلى لفد الاهخ

 Berg ) البلدان التي ثدحاج ئلى جلدًالت في طُاطاتها كبل ثؼىز ألاشمة واهفجازها

& Pattillo, 2000, p. 9) . 

هماذج ؤلاهراز اإلابىس جلحبر أدوات  وبىاء كلى ما طبم، ًمىً اللٌى أن

ات ال ثددذ وثفىتها أشمات هاكصة، فهي غالبا ما ثصدز ئػازات شاةفة ثحيبأ بأشم

ثلم بالفلل، ومم ذلً فهي ثىفس مللىمات مفُدة. وثحمثل ميزة الىماذج في أجها 

خُة بين اإلاحييرات اإلاسثبؼة  ثصف بصىزة مىـمة ومىطىكُة اللالكة الحاٍز
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بالـسوف اإلاإدًة ئلى ألاشمات وبين ألاشمات ذاتها. أما كُبها، فُحمثل في أجها ثداٌو 

بلدان وألاشمات في طلة واخدة. مم ئغفاٌ هم هاةل مً اإلاللىمات أن ثجمم ول ال

وكلُه فان ألادبُات الخدًثة ثسهص كلى الىطم اإلاالي  التي ال ًمىً كُاطها بظهىلة.

ة، كؼاق  الحفصُلي إلاخحلف اللؼاكات )الخيىمة، البىً اإلاسهصي، البىىن الحجاٍز

الري ًمىً و  ،إلاالي لللؼس هيلألاكماٌ غير اإلاصسفي( بدال مً الترهيز كلى الىطم ا

، صفدة 2008-2007)أوهُل،  أن ًخفي بلع الاخحالالت كلى اإلاظحىي اللؼاعي

350). 

وكلُه، ًيىن الخل الري ػاٌ البدث كىه للحيبإ بالشمات أمس ًصل  

الحىصل ئلُه فللُا، فالشمات التي ثىفجس بظب  ثساحم وطلف في اإلاإػسات 

الاكحصادًة ألاطاطُة كد ًيىن مً اإلامىً الحيبإ بها. ولىً ًلل اخحماٌ أن ثيىن 

لص السكابة وؤلاػساف هماذج ؤلاهراز كادزة كلى ثىكم ألاشمات التي ثترث  بظب  ه

واولدام الؼفافُة في البىىن وألاطىاق اإلاالُة، وهرلً ثلً التي ثيحج كً كىامل 

ً ثأرير اللدوي وطلىن كوأخداذ ًصل  ثىمُمها، أو كً الرؼس اإلالىىي، أو 

ً، وكلُه فان الفهم الجُد لألطباب التي أدت لألشمات اإلااطُة ال  اإلاظخثمٍس

ى ؤلاخاػة وؤلادزان الجُد لألخداذ التي ًمىً أن ًىفي، ولىً اإلاؼلىب أًظا ه

 جعجل بالشمات اإلاالُة في البِئة اإلاالُة الدولُة اإلالىإلاة.

( 2019-1980أشمات ميزان املدفوعات في الجصائس خالل الفترة )  .4

 وإمكاهية إلاهراز املبكس بها.

جلسطد الجصاةس لللدًد مً الصدمات الرازحُة التي وان لها ألارس 

وما هحج كىه مً  ،البالغ كلى اطحلسازها الاكحصادي وثىاشجها الىلدي واإلاالي

مداولة اطحيباغ  ئلىأشمات في ميزان اإلادفىكات، وللل هرا ما ًدفلىا اخحالالت و 

أهم اإلاإػسات التي جظبم خدوذ هره ألاشمات بيسض الىكاًة، مً خالٌ ثخبم 

التي  تكً أهم الاخحالال للىؼف ثؼىز أهم اإلاإػسات الاكحصادًة ألاطاطُة 
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لُة لالكحصاد  جظبم خدوذ هرا الىىق مً ألاشمات، وبما ًحىافم والؼبُلة الَس

  الجصاةسي.

 :(2019_1980أشمات ميزان املدفوعات في الجصائس خالل الفترة ) 1.4

بالسحىق ئلى جلٍسف أشمة ميزان اإلادفىكات الري ثىاولىاه طابلا والري 

كُمة ىخفع مً أشمة في ميزان اإلادفىكات كىدما ثًـهس أن اكحصادا ما ٌلاوي 

ثددذ كادة في أن هره ألاشمات و  ،خالٌ فترة كصيرة حدا هبير بؼيل  كملحه

م اإلاالبلدان التي ثخبم هـام صسف رابد أو  ثىؼىي كلى هي و  ،دازهـام الحلٍى

ًمىىىا اللٌى . هلص في الاخحُاػُات الالشمة لحيؼُة اخحُاحات ميزان اإلادفىكات

الجصاةس جلسطد للدة اخحالالت وأشمات في ميزان اإلادفىكات وهى ما طُـهس ن أ

 (.2لىا حلُا مً خالٌ ثدلُلىا إلالؼُات الجدٌو زكم )

ػهد الدًىاز الجصاةسي مىر وؼأثه طىة فباليظبة لىـام الصسف فلد 

ثدىالت كدًدة ثحماش ى وألاوطاق الاكحصادًة الظاةدة، خُث اثبلد  1964

حلالٌ هـام صسف رابد مسثبؽ بلملة واخدة وهي الفسهً الجصاةس بلد الاط

ئلى السبؽ الثابد بظلة مً اللمالت  1974الفسوس ي، رم ثدىلد مىر كام 

الصلبة، بظب  ثدهىز الفسهً الفسوس ي، لىجها ثخلد كً هرا السبؽ مىر أهحىبس 

م اإلاىحه للدًىاز. 1994 وما ًميز هـام الصسف الظابم أهه ال  وثدىلد هدى الحلٍى

ة كامد باخحُاز هـام  اثه، وأن الظلؼات الىلدًة الجصاةٍس ًصاٌ في أدوى مظحٍى

أجها ثخبم هـام صسف كاةم مداز. بصسف رابد ملىم بالسغم مً ئكالجها السطمي 

م اإلاداز كً باقي الحصيُفات الىطُؼة أهه ًيىن دون ئكالن  وللل ما ًميز الحلٍى

از طلس الصسف، غير أهه في الجصاةس فان مظاز طلس الصسف فحها واضح مظبم إلاظ

اثه  .(140، صفدة 2017)بىدزي،  وهى ثسن الدًىاز الجصاةسي داةما في أدوى مظحٍى

ل الحىمُة فان اجهُاز   وبما أن الجصاةس جلحمد كلى ئًسادات الىفؽ لحمٍى

أدي ئلى خدوذ أشمة مصدوحة في ميزاهُة الدولة وميزان  1986أطلاز الىفؽ طىة 

ىخفع لحئلى جلدًل صسف الدًىاز وهى ما دفم بالظلؼات الىلدًة  اإلادفىكات.
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، 103%بىدى  1990دٌظمبر  31و 1987دٌظمبر  31ة ملابل الدوالز بين حكُم

، دت،  وثحالد بلد ذلً ثخفُظات الدًىاز للحىحه به ئلى الظلس الحىاشوي. )زاثٌى

 (245صفدة 

( الحدهىز اإلاظحمس في كُمة اللملة الىػىُة 2هالخف مً خالٌ الجدٌو )

، ػىاٌ فترة الدزاطة، وخاصة خالٌ فترة ثؼبُم بسامج الحلدًل الهُىلي،  )زاثٌى

خُث ثم ثخفُع ، 1986طىة بلد أشمة اجهُاز أطلاز الىفؽ  (245دت، صفدة 

ل مً هفع الظىة، أي  %40,17، و 1994في مازض  %7,3كُمة الدًىاز بـ  في أفٍس

ً %47,47بيظبة  ة ،  خالٌ ػهٍس هما هالخف  . (13، صفدة 2016)دادان و شاٍو

الاجهُاز الخاد في مداخُل البالد مً اللملة الصلبة الىاحم كً اجهُاز أًظا أن 

اللملة كُمة هبير في  ثخفُعئلى أدي ، 2014أطلاز اإلادسوكات في حىان 

أمام الُىزو  3,8%أمام الدوالز و 20% أهثر مًالىػىُة، خُث ثساحم الدًىاز بـ

الجصاةس غالبا ما ثلجأ ئلى ثخفُع كُمة اللملة ف. (2016)للساغ، . 2015طىة 

الخحىاء آراز صدمات أطلاز الىفؽ، وأن الاطحلساز اليظبي لطلاز خحمي هاحساء 

أدت الازثفاكات اإلاححالُة في الىفؽ ٌظاهم في اطحلساز أهبر لظلس الصسف. فمثال، 

ة ألاولى مً اللسن الخالي ئلى اطحلساز طلس  صسف أطلاز الىفؽ خالٌ اللؼٍس

ادة ؤلاًسادات مً 2017أدي الاهحلاغ في أطلاز البتروٌ طىة الدًىاز، هما  ، ئلى ٍش

)بىً  ،2016، ملازهة بمظحىاها اإلاسجل في طىة %19صادزات اإلادسوكات بىاكم 

ثسحم هرا الحدظً في ألاطلاز بددوذ هىق مً  (2، صفدة 2018الجصاةس، 

 الاطحلساز اليظبي في طلس صسف اللملة خالٌ الفترة الحالُة.
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 (2زقم ) الجدول 

 (2019-1980الفترة ) بعض املؤرسات الاقحصادًة الكلية خاللثعوز 

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السىوات

)دج/دوالز( سعس الصسف  3,83 4,31 4,59 4,79 4,98 5,02 4,70 4,84 5,91 7,60 

 0,85 0,9 1,64 1,66 2,81 1,46 1,88 2,42 3,69 3,77 الاححياظيات )ملياز دوالز(

 زصيد ميزان املدفوعات

 )ملياز دوالز(
- - - - - - - - -1,272 -0,366 

 17,31 14,24 17,73 13,53 27,01 28,2 29,04 32,38 34 35,52 أسعاز الىفغ )دوالز/بسميل(

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السىوات

)دج/دوالز( سعس الصسف  8,95 18,4 21,8 23,3 35,0 47,66 54,74 57,70 58,73 66,5 

إحمالي الاححياظيات )ملياز 

 دوالز(
0,72 1,48 1,45 1,47 2,67 2,00 4,23 8,04 6,84 4,52 

 املدفوعاتزصيد ميزان 

 )ملياز دوالز(
-0,22 0,5 0,23 -0,01 -4,38 -6,32 -2,09 1,16 -1,74 -2,38 

 17,44 12,28 18,86 20,29 16,86 15,53 16,33 18,44 18,62 22,26 أسعاز الىفغ )دوالز/بسميل(

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىوات

)دج/دوالز(سعس الصسف  75,2 77,2 79,6 77,3 72,0 73,27 72,64 69,29 64,58 72,6 

إحمالي الاححياظيات )ملياز 

 دوالز(
12,02 18,08 23,23 33,12 43,24 56,30 77,91 110,31 143,24 149,04 

 زصيد ميزان املدفوعات

 )ملياز دوالز(
7,57 6,19 3,66 7,47 9,25 16,94 17,33 29,5 36,9 3,86 

 60,86 94,1 69,04 61 50,59 36,05 28,1 24,36 23,12 27,6 أسعاز الىفغ)دوالز/بسميل(

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السىوات

)دج/دوالز( سعس الصسف  74,3 72,9 77,5 79,3 80,5 100,69 109,47 110,96 116,62 119.35 

إحمالي الاححياظيات )ملياز 

 دوالز(
162,61 182,82 191,29 194,71 179,61 144,67 114,39 97,61 80,22 63,29 

 زصيد ميزان املدفوعات

 )ملياز دوالز(
15,58 20,14 12,06 0,13 -5,88 -27,53 -26,03 -21,76  15,82 17,2 

 62,4 71,3 54 45 53 96,29 105,94 109,55 107,4 77,4 أسعاز الىفغ)دوالز/بسميل(

 /country/DZhttps://data.albankaldawli.orgبُاهات البىً الدولي،  -املصدز:  

س الاطخثماز، -   http://www.andi.dz/index.php الىوالة الىػىُة لحؼٍى

س بىً الجصاةس للظىىات:  -  .2017-2002ثلاٍز

- OPEC oil price annually 1960-2019".(Jan 2, 2020). Consulté le 16/08/2020 sur: 

https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ 

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
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أن الجصاةس كاهد مً اللدًد ( 2هما ًـهس أًظا مً خالٌ الجدٌو زكم )

( للل 2019-1980مً الاخحالالت وألاشمات في ميزان اإلادفىكات ػىاٌ الفترة )

ز الىفؽ، خُث سجل ميزان اارس الاجهُاز في أطل 1986أػدها وان بلد طىة 

ملُاز   0,9ملُاز دوال ملابل اخحُاػُات ال ثحلدي( 1,272)اإلادفىكات عجصا بلُمة 

شمة ػىاٌ الىصف ألاٌو مً الخظلُيُات وثحلمم حمس ألا . لخظ1988دوالز طىة 

( 4,38)خُث سجل ميزان اإلادفىكات عجصا كدز ب، 1995و 1994أهثر طىتي 

ملُاز دوالز  2,00و 2,67ـملابل اخحُاػُات خازحُة كدزت ب( كلى الحىالي، 6,32)و

بحيؼُة العجص ختى ظمذ ٌ م ًىًلأن حجم الاخحُاػُات أي  ،كلى الحىالي

، وهى ما ٌلحبر أشمة خلُلُة ثؼلبد ئحساء ئصالخات في ميزان اإلادفىكات الخاصل

 كمُلة في هُيل الاكحصاد الجصاةسي للحخفُف مً خدتها.

ً الاخحُاػاتمم الللم أن  ال ًىمً في طمان ألاحىبُة  الدافم لحيٍى

، وئهما الحدىغ إلاىاحهة اخحماالت العجص الؼازب في ميزان فلؽ ثدفم الىازدات

ادة أطلاز  اإلادفىكات التي كد ثيؼأ ئما بظب  ثدهىز خصُلة الصادزات و/أو ٍش

صلىبات الاكتراض الرازجي أو الىازدات أو ثدهىز ػسوغ الحبادٌ الحجازي، 

 ُاغ.وذلً مً باب الحدىغ والاخح ،أو لي طب  آخس..وازثفاق أطلاز الفاةدة 

 (49)شاًسي، صفدة 

 ومم بداًة ألالفُة الثالثة سجل زصُد ميزان اإلادفىكات فاةظا مظحمسا

( ملُاز دوالز خالٌ هفع الظىة، 5,88لِسجل عجصا بملداز ) 2014ئلى غاًة طىة 

وكد اطحمس العجص خالٌ هىخُجة ػبُلُة لالجهُاز الىبير في أطلاز الىفؽ. 

الظىىات الحالُة، متزامىا مم التراحم الىبير في كُمة اللملة، ولىً ول ذلً خدذ 

مىىتها مً ئدازة الجصاةس ثحمحم باخحُاػُات مسثفلة  فُه في الىكد الري واهد

 . أشمتها وحىبتها أشمة خادة في ميزان اإلادفىكات
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 جصائس:اللإلهراز املبكس بأشمات ميزان املدفوعات في اسحيباط مؤرسات  2.4

فُما ًلي طىداٌو الىؼف كً أهم الاخحالالت الهُيلُة التي ٌلاوي مجها 

الاكحصاد الجصاةسي، واطحيباغ أهم اإلاإػسات التي جظبم خدوذ أشمات ميزان 

اإلادفىكات، وذلً مً خالٌ ثخبم ثؼىز بلع اإلاحييرات الاكحصادًة ألاطاطُة 

لشمة في ميزان اإلادفىكات التي مً ػأجها ئكؼاء ئػازة باخحماٌ جلسض بلد ما 

 والتي طبم وأن أػسها ئلحها طابلا.

  :(M/R)وسبة الاححياظات الدولية إلى الوازداتأ. 

أهثر اإلالاًِع جلحبر وظبة الاخحُاػُات الدولُة ئلى الىازدات، مً 

هى ٌؼير ئلى كدد ػهىز الىازدات و اطحخداما، خاصة باليظبة للدٌو الىامُة، 

. وهره الاخحُاػُات ثظمً ثدفم الىازدات (M/R)ُاتالتي جيؼحها الاخحُاػ

ة، وثفادي الظُاطات غير اإلاسغىب فحها في خالة كدم هفاًتها.  تراوحالظسوٍز  ٍو

هدد أكلى مً كُمة  40%هدد أدوى و 25%الةم لالخحُاػُات ما بين اإلاظحىي اإلا

 .(57)شاًسي، صفدة  أػهس مً جيؼُة الىازدات 6أػهس ئلى  3الىازدات أي مً 

 (3زقم )الجدول 

 (2019-1980خالل الفترة ) الاسحيراد بداللة عدد أرهسالاححياظيات  احمالي 

 1989 1988 1987 1986 1985  1984 1983 1982 1981 1980 السىوات

(M/R)  5,82 4,64 4,01 3,45 2,79  4,24 3,91 5,17 3,61 3,14 

 1999 1998 1997 1996 1995  1994 1993 1992 1991 1990 سىوات

(M/R) 2,6 3,9 1,79 1,88 2,82  2,08 4,48 9,39 7,56 4,48 

 2009 2008 2007 2006 2005  2004 2003 2002 2001 2000 السىوات

(M/R) 12,2 18,1 19,1 24,34 23,72  27,87 36,66 39,93 32,07 33,79 

 2019 2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 السىوات

(M/R) 36,78 34,8 34,3 32,78 28,19  25,85 22,57 19,36 - - 

  https://data.albankaldawli.org/country/DZبُاهات البىً الدولي، املصدز:  

 .59 ص. ،(د تشاًسي. )  - -

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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وظبة جيؼُة الاخحُاػُات أن ( 3زكم )هالخف مً خالٌ الجدٌو 

  ٌلحبر وافُا ليسض الاطحلساز الاكحصادي.وهى ما للىازدات مسثفلة 

ًمىً (: R/M2وسبة املعسوض الىقدي إلى إحمالي الاححياظيات )ب. 

مً خالٌ هره اليظبة ملسفة دزحة هسوب زؤوض ألامىاٌ التي مً ػأجها هي 

كلى الاخحُاػُات أو كُاض دزحة الثلة في اللملة ومدي هفاءة ألاخسي أن ثظيؽ 

اإلالسوض الىلدي ًمىً أن ، مم الللم أن  (52)شاًسي، صفدة  الىـام اإلاصسفي

ة  .ٌيري الؼل  كلى الصسف ألاحىبي مً خالٌ ألاطىاق اإلاىاٍش

 (4زقم )الجدول 

 (2019 -1980)  لفترةل إلى الاححياظياتوسبة عسض الىقود باملعنى الواسع 

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السىوات

(R/M2) 3,45 4,27 6,03 8,64 12,26 9,58 12,56 12,24 15,52 13,12 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السىوات

(R/M2) 14,17 6,48 7,51 6,84 4,00 3,7 2,46 1,79 2,41 3,34 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىوات

(R/M2) 1,52 1,58 1,41 1,20 1,10 0,93 0,82 0,75 0,72 0,64 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السىوات

(R/M2) 0,65 0,71 0,70 0,74 0,9 0,9 1,04 1,28 1,63 1,92 

 https://data.albankaldawli.org/country/DZبُاهات البىً الدولي، املصدز: 

وظبة كسض الىلىد باإلالنى الىاطم ( ازثفاق 4هالخف مً خالٌ الجدٌو )

ثميزت كملُة ؤلاصداز الىلدي في الجصاةس بلدم التزام  ، فلدئلى الاخحُاػُات

وخاصة خالٌ فترة الثماهُيُات والىصف ألاٌو مً الخظلُيُات  الخُؼة والخرز 

طلبُا ًىرز باخحماٌ الحلسض لشمة كملة وأشمة في ميزان  اوهى ما ٌلحبر مإػس 

وما  1986طىة  الاجهُاز في أطلاز الىفؽ كل خدذ بالفلل ما وهى  ،اإلادفىكات

ثبله مً ثخفُع في كُمة اللملة. لىً واهؼالكا مً الىصف الثاوي مً 

الخظلُيُات كسفد هره اليظبة اهخفاطا هبيرا هـسا للحدىم في حجم الىحلة 

 الىلدًة والازثفاق في حجم الاخحُاػُات وخاصة مم مؼلم ألالفُة الثالثة.

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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 :وسبة الاححياظيات إلى الدًون الخازحية قصيرة ألاحلج. 

هره اإلالازهة مفُدة للُاض اإلاخاػس اإلاسثبؼة بالحؼىزات الظلبُة التي 

ل بالىلد ألاحىبي ن ثددذ كلى مظحىي ألاطىاق اإلاالُة الدولُة، ل  طُاطات الحمٍى

حل كادة ال جلحمد كلى الاخحُاػُات وئهما باللجىء ئلى الاكتراض مً كصيرة ألا 

ازحُة كصيرة ألاحل أهبر مً ألاطىاق اإلاالُة الدولُة، فاذا واهد الدًىن الر

الاخحُاػُات، فهرا ًىبئ بىحىد خؼس فللي وأهُد كلى الاكحصاد اإلالني، لهه كادة 

ما ثحللم الدًىن الرازحُة كصيرة ألاحل بالحلامالت التي ًدحاج ئلحها الاكحصاد 

وال ًمىً ئًلافها أو الخد مجها ئال هادزا، مثل ثلً اإلاحصلة باالةحمان الحجازي 

ثلِع هره اليظبة كدزة الدولة  همابالىازدات مً الظلم والردمات.  والراص

كلى الىفاء بالتزاماتها الرازحُة، وكدم الىفاء بهره الالتزامات ٌلني أن الدولة 

)شاًسي،  هسوب زؤوض ألامىاٌ أًظا وبالحاليجلاوي مً هلص في الظُىلة الدولُة 

 . (53-52الصفدات 

أن الدًىن كصيرة ألاحل ػيلد وظبة ( 5زكم )مً خالٌ الجدٌو  ًـهس

مً حجم الاخحُاػُات ػىاٌ فترة الثماهُيُات وختى الىصف ألاٌو مً  مسثفلة

بـ  واإلالدزة 1986طىة  وظبة لهاكلى أ دجظلُيُات اللسن اإلااض ي، خُث سجل

 مإػس  الاخحُاػُاتالدًىن كصيرة ألاحل ئلى وظبة  نأباإلااةة وهى ما ٌلني  82,03

هرا تراحم بلدها ُلحُد وملبر كلى اخحماٌ الحلسض لشمة في ميزان اإلادفىكات، 

هما هالخف  .2018وختى طىة  سجل وظبا مىخفظة خالٌ باقي الفترةاإلاإػس َو

حجم ، أصبذ حجم الاخحُاػُات ًفىق 2002 طىة بحداء مًأهه واأًظا 

اتها اهؼالكا مً طىة التي سج اإلادًىهُة  . 2006لد أدوي مظحٍى
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 (2019-1980الفترة ) خالٌالاححياظيات الدًون قصيرة ألاحل إلى : وسبة (5)الجدول 

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السىوات

 27,24 26,1 24,44 22,649 18,26 15 16,367 17,639 18,370 19,363 الدًً الخازجي )ملياز دوالز(

 الاححياظيات/الدًً الخازجي 

(%) 
36,48 32,19 28,19 24,50 20,04 25,43 16,96 17,76 12,22 11,32 

 الدًً قصير ألاحل/الاححياظيات

(%)  
32,91 39,0 55,32 48,8 55,22 40,09 82,03 30,28 50,79 59,62 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السىوات

 28,20 30,69 30,9 33,65 33,05 30,24 26,27 27,35 28,48 28,15 الدًً الخازجي )ملياز دوالز(

  الاححياظيات/الدًً الخازجي

(%) 
9,60 12,14 12,12 13,9 15,91 12,59 18,70 31,28 27,53 21,78 

  الدًً قصير ألاحل/الاححياظيات

(%) 
29,26 35,8 23,93 19,19 13,22 6,26 5,20 1,67 2,20 3,17 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىوات

 7,42 6,24 6,13 5,91 17,09 22,42 23,77 23,05 22,75 25,46 الدًً الخازجي )ملياز دوالز(

 الاححياظيات/الدًً الخازجي 

(%) 
53,22 86,25 109,13 149,10 203,73 346,16 

1378,1

9 

1874,1

8 

2370,9

4 
2090,2 

  الدًً قصير ألاحل/الاححياظيات

(%) 
1,63 1,01 0,42 0,41 0,94 0,87 0,66 0,65 0,88 0,96 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السىوات

 7,26 5,71 5,70 5,46 4,67 5,52 5,24 5,51 6,06 7,26 الدًً الخازجي )ملياز دوالز(

 الاححياظيات/الدًً الخازجي

(%) 
2347,8 3155,5 3636,7 3840,1 3375,2 

3223,7

9 

2210,9

5 

1837,3

5 

1530,2

3 
- 

  الدًً قصير ألاحل/الاححياظيات

(%) 
1,04 0,59 0,60 0,65 1,05 1,21 1,64 1,99 2,65 - 

 https://data.albankaldawli.org/country/DZبُاهات البىً الدولي، املصدز: 

 معدل الىمو الاقحصادي:د. 

ثميز الاكحصاد الجصاةسي خالٌ الللىد ألازبلة اإلاىصسمة بحربرب 

ملدالت الىمى الاكحصادي، ئذ بلغ محىطؽ ملدٌ الىمى خالٌ فترة الثماهُيُات 

لد خالٌ فترة الخظلُيُات، لُلسف بلع الحدظً خالٌ الل1.57% ، و%2.8

 ً ُتراحم مسة أخسي ئلى ل، 3.89% خُث كدز بـألاٌو مً اللسن اللؼٍس

ة ألاخيرة، خال%2.37ٌ وهي ملدالت مىخفظة بالىـس ئلى ؤلامياهُات  اللؼٍس

 الىبيرة التي ثمحلىها الجصاةس.

 

https://data.albankaldawli.org/country/DZ


 العقون 
دور أنظمة اإلنذار المبكر في التنبؤ بأزمات ميزان 

 الجزائرحالة  –المدفوعات 
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

247 

 

 (2الشكل زقم )

        (%) (2019-1980ثعوز معدل الىمو الاقحصادي في الجصائس خالل الفترة ) 

                                                                                                                                

 

 https://data.albankaldawli.org/country/DZبُاهات البىً الدولي، املصدز: 

ن ثؼىز ملدٌ همى الىاثج اإلادلي في ( أ2هالخف مً خالٌ الؼيل زكم )  

الجصاةس ًحأرس هثيرا بالصدمات الرازحُة وبالحددًد صدمات أطلاز الىفؽ، خُث 

ًإدي اهخفاض أطلاز الىفؽ ئلى اهخفاض ؤلاًسادات الخيىمُة، وثساحم ؤلاهفاق 

ة، وبالحالي التراحم في الىمى الاكحصادي وفي همى اللام وثل م الاطخثماٍز لص اإلاؼاَز

اللمالة. أي أن ثللبات أطلاز الىفؽ ثددذ في الاكحصاد دوزة مصدوحة مً 

 .(7، صفدة 2008)كصاوي، و طاًذ،  الاشدهاز والاهىماغ

 عجص املواشهة العامة:   هـ . 

ة،  ٌلد عجص اإلاىاشهة مً أهبر الحددًات التي ثىاحه الخيىمة الجصاةٍس

والري جلىد أطبابه بؼيل أطاس ي ئلى طلف ئًسادات الدولة ومددودًتها ملابل 

التزاًد اإلاظحمس في الىفلات اللامة، مما ًىلد الظيىغ الحطرمُة. فالخيىمة 

ل بالعجص كً م ؤلاصداز  ثلجأ ئلى جيؼُة عجص اإلاىاشهة مً خالٌ الحمٍى ػٍس

ادة الظيىغ الحطرمُة  ادة اللسض الىلدي وبالحالي ٍش الىلدي مما ًإدي ئلى ٍش

-4

-2

0

2

4

6

8

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

 معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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م الدًً اللمىمي وفاةع الجباًة البترولُة في ؿل كدم  في الاكحصاد، أو كً ػٍس

  .(187، صفدة 2017-2016)مُخالُف ،  فلالُة الىـام الجباتي

 (6زقم ) جدول ال

  ( 2020-1980) ثعوز زصيد امليزاهية في الجصائس خالل الفترة 

 )ملياز دًىاز(                   

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السىوات

3,86 - 1,80 21,7 15,75 زصيد املواشهة  9,76 6 -12,12  - 10,99  -26,20  -8,10  

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 الظىىات

74,3- 10 5,01- زصيد املواشهة  -168,3  
- 

139,6 

- 

148,3 
-99,4  -64,71  -140,7  

- 

161,5 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىوات

48,9- 14,66 زصيد املواشهة  -102,1  - 335,66  -392  -673,2  - 1872,1  - 2115,5  -2119,2  
-

2295,8 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السىوات

 زصيد املواشهة
-

3387,5 

-

5074,2 
-4276,4  - 3059,8  

-

3437,9 

-

3801,0 
-3236,7  -1247,7  -2203,3  

-

2049,2 

 (.2020-1980مً ئكداد الباخثة باالكحماد كلى كىاهين اإلاالُة للظىىات )املصدز: 

ٌ مً خالٌ ال هالخف ( أن اإلاىاشهة اللامة كد سجلد عجصا 6زكم ) جدو

ا محىاصال اهؼالكا مً الىصف الثاوي مً الثماهُيُات ثصامىا مم اجهُاز أطلاز  طىٍى

وهى ما ًمىً ، 2019لِظحمس هرا العجص ئلى غاًة طىة ، 1986الىفؽ طىة 

 حُد لإلهراز اإلابىس باخحماٌ خدوذ أشمة في ميزان اإلادفىكات.اكحبازه همإػس 

 عجص امليزان الجازي:و. 

ة مً اإلادسوكات مما ًجلل  ًحيىن الجصء ألاهبر مً الصادزات الجصاةٍس

. فاذا ثدهىزت أطلاز اإلادسوكات كسطة للصدمات الرازحُةالاكحصاد الجصاةسي 

ثللُص الىازدات ما ًإدي ئلى ازثفاق ألاطلاز اإلادلُة، فان الدولة كد ثظؼس ئلى 

م ثخفو  ُع كُمة اللملة اإلادلُة، وهى ما ًإدي ئلى ثيؼُؽ صادزاتها كً ػٍس

 . وثفاكم العجص في الخظاب الجازي ازثفاق أطلاز الىازدات 
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 (7زقم )الجدول 

 ( 2019-1980الفترة ) خالل الحساب الجازي  ثعوز زصيد

 دوالز(ملياز )                                                                                       

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السىوات

زصيد امليزان 

 الحجازي 
4,05 4,02 3,62 3,22 3,55 4,22 0,18 2,41 0,946 1,162 

زصيد الحساب 

 الجازي 
0,25 0,09 -0,18 -0,085 0,074 1,01 -2,23 0,14 -2,03 -1,08 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السىوات

زصيد امليزان 

زي الحجا  
3,11 4,67 3,21 2,42 -0,26 0,16 4,13 5,69 1,51 3,36 

زصيد الحساب 

 الجازي 
1,35 2,39 1,29 0,8 -1,84 -2,24 1,24 3,46 -0,9 0,02 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السىوات

زصيد امليزان 

 الحجازي 
12,30 9,61 6,70 11,14 14,27 26,47 34,06 34,24 32,94 -0,8 

زصيد الحساب 

 الجازي 
8,93 7,06 4,37 8,84 11,12 21,18 28,92 30,35 33,95 0,43 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1012 2011 2010 السىوات

زصيد امليزان 

 الحجازي 
11,32 20,2 17,51 5,89 -3,65 -22,16 -22,69 -17,7 -11,67 -11,74 

زصيد الحساب 

 الجازي 
12,22 17,6 12,09 1,18 -9,26 -27,03 -26,20 -22,05 - - 

س بىً الجصاةس:  -املصدز:     2017-2002ثلاٍز

 https://data.albankaldawli.org/country/DZبُاهات البىً الدولي،   -

- Bulletin Statistique de la banque d’Algérie، Hors-Série. (Juin 2006), pp72-73. 

( هى أن زصُد 7ما ًمىً مالخـحه مً خالٌ ملؼُات الجدٌو زكم )

الخظاب الجازي ًحأرس بؼيل هبير بالصدمات الرازحُة والحللبات في أطلاز 

از الىبير في أطلاز ، والاجه1986ُالبتروٌ، وهى ما ًـهس بؼيل واضح بلد أشمة 

. وفي اإلالابل هالخف جسجُل فاةع في اإلايزان الحجازي وفي 2014الىفؽ طىة 

( هىخُجة ػبُلُة لالزثفاق اإلاظحمس في 2013-2000الخظاب الجازي خالٌ الفترة )

 أطلاز الىفؽ.

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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أن التراحم في أطلاز الىفؽ، العجص ثأطِظا كلى ما طبم، ًمىً اللٌى 

وظبة اإلالسوض الاهخفاض اإلاظحمس في كُمة اللملة، ازثفاق اإلاصمً في اإلايزاهُة، 

الىلدي ئلى ئحمالي الاخحُاػُات، ازثفاق وظبة الدًىن كصيرة ألاحل ئلى 

الاخحُاػُات، وازثفاق حجم الدًً الرازجي باإلطافة ئلى العجص في الخظاب 

الجازي واهخفاض ملدالت الىمى الاكحصادي، جلحبر همإػسات حُدة للحيبإ 

خادة في ميزان اإلادفىكات الجصاةسي، وهى ما ًحىافم مم ماٌ خدوذ أشمة باخح

هماذج الجُل ألاٌو التي ثسثىص كلى ثدهىز ألاطاطُات الاكحصادًة في ثفظيرها 

 لشمات ميزان اإلادفىكات.

 خاثمة:. 5

ومً بُجها أشمات ميزان  ،هؼاػة الىـام اإلاالي وألاشمات اإلاالُة ئن

اثخاذ جلحبر رمىا لحؼىز وثيامل ألاطىاق اإلاالُة. وهىا ثـهس طسوزة اإلادفىكات، 

كدز اإلاظحؼاق. ها ثخفُع كددثجى  هره ألاشمات و وكاةُة ًمىجها  ئحساءات

لإلهراز بىاء هماذج ، و كلى ثللُص كىامل الهؼاػة اإلاالُةاللمل  وذلً مً خالٌ

ن ثحلسض لها ألتي ًمىً ا الحلدًس الدكُم للمخاػس اإلابىس بالشمات اإلاالُة، جظمذ ب

 ،هييرها مً البلدان الىامُة ،الجصاةس التي جلحبرالاكحصادًات اإلاخحلفة، ومً بُجها 

هي برلً كسطة ليل و اإلاحىسزة.  وثداكُات أشماثه اللالمي لالكحصادة ثابل

 الصدمات الرازحُة بما لها مً اولياطات كلى ثىاشن ميزان اإلادفىكات.

 ًمىً خصس أهم هحاةج الدزاطة فُما ًلي: هحائج الدزاسة:

س مإػسات أطاطُة ثلدم ئهرازا مبىسا بالشمات اإلاالُة في  - ئن ثؼٍى

مساخلها ألاولى ٌلد خؼىة أطاطُة لحفادي آرازها الظلبُة وثدظين كدزة 

 ؛هااتالبلدان كلى ئدازة اكحصاد

أهـمة ؤلاهراز اإلابىس لها اللدزة كلى ثددًد البلدان ألاهثر كسطة  ئن -

 ميزان اإلادفىكات؛لألشمات، أهثر مً كدزتها كلى الحيبإ بحىكُد أشمات 
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كاوى الاكحصاد الجصاةسي مً اخحالالت هُيلُة خادة وطلف في  -

ألاطاطُات الاكحصادًة والعجص اإلاصمً في اإلايزاهُة، الاهخفاض اإلاظحمس 

وظبة اإلالسوض الىلدي ئلى ئحمالي اللملة، ازثفاق  في كُمة

، الاخحُاػُاتالدًىن كصيرة ألاحل ئلى وظبة ، ازثفاق الاخحُاػُات

باإلطافة ئلى العجص في الخظاب الجازي، اهخفاض ملدالت الىمى 

كسطه لشمة خادة  الاكحصادي، وازثفاق حجم الدًً الرازجي، وهى ما

 ؛1986الىفؼُة طىة في ميزان اإلادفىكات كل  الصدمة 

ال ًمىً فصلها كً  1986ئن أشمة ميزان اإلادفىكات في الجصاةس لظىة  -

داةمة في الظىق الىلدًة أو في  اكحصادًة هُيلُة ؿهىز اخحالالت

وهى ما  ،التي ثصؼدم مم مددودًة اخحُاػُات الصسفو اإلايزاهُة، 

ًحىافم مم هماذج الجُل ألاٌو التي ثسثىص كلى ثدهىز ألاطاطُات 

 الاكحصادًة في ثفظيرها لشمات ميزان اإلادفىكات؛

ئن اجهُاز أطلاز الىفؽ ًدفم بالظلؼات ئلى ثخفُع كُمة اللملة مً  -

 أحل جيؼُة عجص اإلاىاشهة اللامة، جشجُم الصادزات وثللُص الىازدات،

ال ًمىً أن هرا  ئال أنومً رم ثدلُم الحىاشن في ميزان اإلادفىكات، 

ُؼس فحها صادزات اإلادسوكات كلى ئحمالي جظالجصاةس التي  ًىجح في

  الصادزات؛
جلحبر الصدمات الرازحُة وكلى زأطها الصدمات الىفؼُة طببا مباػسا  -

م الصادزات في ول الاخحالالت في ميزان اإلادفىكات بظب   كدم ثىَى

 وكدم مسوهة الىازدات؛ خازج اإلادسوكات

الىبير في حجم أن الحدظً في اإلاإػسات الاكحصادًة اليلُة والازثفاق  -

طاهم في الحخفُف مً خدة 2013ئلى غاًة طىة  الاخحُاػُات الدولُة

وحى  الجصاةس أشمة خلُلُة في ميزان  2014الصدمة الىفؼُة لظىة 

 اإلادفىكات؛
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كلى طىء الىحاةج الظابلة ًمىً ثلدًم حملة مً الحىصُات هما  :الحوصيات

 ًلي:

للرسوج مً ألاشمة الهُيلُة التي ٌلاوي مجها الاكحصاد الجصاةسي، ال بد  -

م الاكحصاد الىػني مً ئحساء ئصالخات كمُلة، جظتهدف  حفادي لثىَى

الثلة الصدمات الىفؼُة، وبما ٌظمذ باكادة آلاراز الظلبُة الىاثجة كً 

ادة الاخحُاػُات مً اللملة الصلبة و  في اللملة الىػىُة، م وبٍص ثىَى

 كلحها؛مصادز الخصٌى 

ة أهبر الطحلساز طلس صسف الدًىاز الجصاةسي، و  - كدم اللجىء ئكؼاء أولٍى

مً ػأهه ًىلىع  اإلاظحمس ئلى ثخفُع كُمة اللملة لن هرا ؤلاحساء

 طلبا كلى الحىاشهات الداخلُة والرازحُة؛

اللمل كلى خؼد واطحلؼاب ألامىاٌ اإلاحداولة خازج اإلاىـىمة  -

ل الاكحصاد، وخاصة في ؿل ثساحم ئًسادات اإلاصسفُة،  وثىححهها لحمٍى

الصادزات مً اللملة الصلبة بظب  ثساحم أطلاز الىفؽ في ألاطىاق 

 اللاإلاُة؛

لالبدث هً  - الاطخثماز ألاحىبي وخاصة ، محىىكة ومظحدامة مصادز ثمٍى

ل همصدز  اإلادسوكاتالاكحماد كلى ئًسادات  ، وثللُصاإلاباػس لحمٍى

 .الحىمُة
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أنظمة إلانراز املبكس باألشمات املالية ودوزها في زصد أشمات مىاشين املدفىعات: 

 حىصلة للدزاسات النظسية والحطبيلية

 مدمذ ُلي

 –أ  –أظخار مداطش ُعم 

ُت الاُخصادًت الذولُت  ت في ؿل الخٓش  - ALPEC -مخبر أداء اإلاإظعاث الاُخصادًت الجضائٍش

ت وكلىم الدعُير شة، بىمشداط -ٔلُت الللىم الاُخصادًت، الخجاٍس  -الجضائش-حاملت امدمذ بُى

boumerdes.dz-m.kolli@univ 

 ص: لخامل

اث جٌعير تهذي  ت ألهم همارج وهـٍش هزه الىسُت البدثُت ئلى ئكؼاء خىصلت هـٍش

ً اإلاذًىكاث بأحُالها الثالر، الظخخالص أهم اللىامل وألاظباب التي ًمًٕ أن  أصماث مىاٍص

حعهم في جٌعير وؽىبها. ئلى حاهب رلٗ، ًِذم البدث خىصلت ألهم مىاهج بىاء هـم ؤلاهزاس 

ئلى أهم الذساظاث الخؼبُُِت اإلاشحلُت خ٘ى هـم ؤلاهزاس اإلابٕش اإلابٕش باألصماث، باإلطاًت 

خُا خعب الجُل. تهذي الذساظت في ألاخير ئلى اظخخالص أهم  باألصماث، مِعمت هي ألاخشي جاٍس

 ً ٔاتها لبىاء هـام لإلهزاس اإلابٕش بأصماث مىاٍص اإلاإؼشاث راث الذاللت ؤلاخصائُت التي ًمًٕ مدا

 اإلاذًىكاث في الجضائش.

 ً خلصذ الذساظت ئلى أن اللىامل ألآثر أهمُت في جٌعير وؽىب أصماث مىاٍص

ٔاة هـام ئهزاس مبٕش بها في الاُخصاد  ا إلادا اإلاذًىكاث، والتي ًمًٕ أن حؽٖل أظاظا حىهٍش

الجضائشي، هي: عجض الخعاب الجاسي، اهخٌاض حجم الصادساث، جِلص الاخخُاػاث الذولُت، 

ً في العَى والهجماث اإلاظاسبُت اهخٌاض ملذالث الصشي الخُِِ لاث اإلاعدثمٍش ُت، حوير جُى

كلى اللملت، اسجٌاق اإلاذًىهُت، عجض اإلاىاصهت اللامت، الىمى الاُخصادي الخُِِي، جضاًذ 

اإلالشوض الىِذي، اسجٌاق ملذالث الٌائذة ألاحىبُت، جضاًذ حجم الِشوض اإلادلُت وهؽاؼت 

 الِؼاق اإلاصشفي.

 ث ميزان اإلاذًىكاث، همارج أصماث الصشي، هـام ؤلاهزاس اإلابٕش .أصما الكلمات املفحاحية:
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Early warning systems of financial crises and their role in monitoring balance of 

payments crises: a culmination of theoretical and applied studies  

Abstract:  

This research paper aims to give a theoretical conclusion to the most 

important models and theories of explaining balance of payments crises in their 

three generations, in order to extract the most important factors and reasons that can 

contribute to explaining their outbreak. In addition, the research provides an 

overview of the most important approaches to building early warning systems in 

crises, in addition to the most important reference applied studies on crisis early 

warning systems, which are also divided historically by generation. Finally, the study 

aims to extract the most important indicators of statistical significance that can be 

simulated to build an early warning system for balance of payments crises in Algeria. 

The study concluded that the most important factors in explaining the 

outbreak of balance of payments crises, which could form a fundamental basis for 

simulating an early warning system in the Algerian economy, are: the current account 

deficit, Reduced export volume, the shrinking of international reserves, the decline in 

real exchange rates, the change in expectations Investors in the market and 

speculative attacks on the currency, high indebtedness, public budget deficit, real 

economic growth, increasing money supply, high foreign interest rates, increasing 

domestic loans and banking sector fragility. 

Keywords: Balance of Payments Crises, Currency Crisis Models, Early Warning 

System. 

 :لدمةم

 ً ؼهذث اللِىد ألاسبلت ألاخيرة جضاًذا ٓبيرا في وؽىب أصماث مىاٍص

أٓثر اإلاذًىكاث وأصماث الصشي في البلذان الىامُت، ٓما أصبدذ هزه ألاصماث 

خذة وحلُِذا مً ري ُبل، وحعببذ في اخخالالث اُخصادًت ومالُت وهِذًت 

 واظلت الىؼاَ باليعبت للبلذان الىامُت ألاخشي مً خال٘ ؿاهشة اللذوي 
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(Contagion) ٔاهذ لها جذاكُاث ختى كلى البلذان اإلاخِذمت والىاؼئت في ، وبل و

لت كلى ؤلاػال  َ، وأزشث كلى البلذان بلع ألاخُان. لم جًٕ هزه ألاصماث مخُى

ُذ الهجماث  راث الىمى وألاداء الاُخصادي الِىي، ًوالبا ما ًٌاجئ جُى

اإلاشاُبين وصىاق الِشاس، ختى في الاُخصاداث ( Speculative Attacks)اإلاظاسبُت 

ٔان ًىـش ئليها بأجها أٓثر كشطت ليؽىب ألاصماث. خٌض هزا اإلاعاس  التي 

ً اإلاذًىكاث الاُخصادًين وصىاق الِشاس كلى ا لبدث في مجا٘ الخيبإ بأصماث مىاٍص

ش هـم لإلهزاس اإلابٕش حعمذ بآدؽاًها مبٕشا وسصذها ُبل وؽىبها.  وجؼٍى

ً اإلاذًىكاث كلى  ًترجب كلى ألاصماث اإلاالُت بصٌت كامت، وأصماث مىاٍص

وحه الخصىص، جٖالٍُ مشجٌلت جخمثل في اهخٌاض ملذالث الىمى الاُخصادي، 

الىػني، اسجٌاق ملذالث الخطخم، اهخٌاض حجم جِلص حجم الؼلب 

ادة حجم الذًىن اإلاؽْٖى ًيها، هِص  الصادساث والاخخُاػاث الذولُت، ٍص

ل واسجٌاق جٖالٍُ الخصخُذ اإلاالي.   الذوليُذس البىٗ العُىلت اإلاىحهت للخمٍى

مً الىاجج اإلادلى  ، في اإلاخىظؽ،%15ث بدىالي ً جلٗ ألاصماك الخعائش الىاحمت

ي ف %25ججاوصث  ، خُثأخشي ئلى مً دولت  هزه اليعبت جٌاوث ؤلاحمالي مم

ُا %28ذ٘و )ٔىسٍا الجىىبُت الاللذًذ مً  ، جاًالهذ %32، مِذوهُا %31، جٓش

في ألاسحىخين  %55(، لخبلى %47والصين  %44، حامُٖا %42، الؽُلي 35%

 (Aktan & Icoz, 2009, p. 39) وئهذوهِعُا. 

ال ؼٗ أن ئداسة ألاصماث بدٕمت وهجاح والخذ مً آزاسها الظاسة زم 

خعمها في النهاًت أمش في هاًت ألاهمُت. ولًٕ ألاًظل مً رلٗ وألاُل ٔلٌت هى 

ُّ في اجباق ظُاظاث حعاكذ كلى جٌادي خذور ألاصماث أصال. ؿهشث  الخًى

الباخثىن الاُخصادًىن اإلاهخمىن أبدار كذًذة ودساظاث مخخلٌت ُام بها 

ٌُُت وطم هـم للخيبإ بها ُبل خذوثها  ت أظبابها ٓو بذساظت ألاصماث اإلاالُت، إلالًش

ذ مبٕش، ختى ًمًٕ اجخار ؤلاحشاءاث والعُاظاث اإلاىاظبت لخجىب خذوثها أو  بُى

جِلُل الخعائش الىاججت كنها ئلى أدوى معخىي، ئن لم ًًٕ مً اإلامًٕ جٌادي 

ىكها. ىق ألاصماث ا، ؼشق الباخثىن في دساظت الِىي التي حعزاهٕ ُو هم في ُو
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 اثلىطم هـم لإلهزاس اإلابٕش ًٖىن مً ؼأجها ئصذاس ئؼاس  منهم اإلاالُت مداولت

 .في اُخصاد ما اطؼشاباثكىذما جـهش بىادس 

حعخمذ هزه الىسُت البدثُت أهمُتها مً الخويراث التي ؼهذها الاُخصاد 

اإلاتزاًذ للمجخمم الذولي بمىطىق ألاصماث اإلاالُت بما ًيها اللالمي ومً الاهخمام 

ً اإلاذًىكاث، والتي أزاسث، مم ما ًترجب كنها مً آزاس ظلبُت، ُذسا  أصماث مىاٍص

ٓبيرا مً الىِاػ خ٘ى اإلاضاًا والخٖالٍُ اإلادخملت لللىإلات اإلاالُت. ًإدي الاهدؽاس 

م لخخلذي  خذود البلذان التي خذزذ ًيها، الىاظم لألصماث اإلاالُت، واهخِالها العَش

ئلى الدعا٘ؤ خ٘ى دوس اللىإلات اإلاالُت في جٌاُم واحعاق هؼاَ هزه ألاصماث؛ ٓما 

ًذًم ئلى الخملً حُذا في ألاظباب الٖامىت وساء خذوثها، واظخخالص أهم 

اإلاإؼشاث التي حعبِها، ختى جخمًٕ الذ٘و مً وطم العُاظاث وؤلاحشاءاث 

اًت منها. هخج كً خذة ألاصماث اإلاالُت وخؼىسة آلازاس اإلاترجبت كنها، في  الٌُٕلت بالُى

كالم ًدعم بالخٖامل الٕبير لألظىاَ اإلاالُت وظشكت همى اإلالامالث اإلاالُت الذولُت، 

جدذًاث ٓبيرة باليعبت إلاخخزي الِشاساث، خاصت ًُما ًخللّ بمىاحهت ألاصماث 

اًت منها.  اإلاالُت والُى

ٔاهذ ؿاهشة ألاصماث ا إلاالُت، بؽٖل كام، ُذ أخزث خصتها مً ئرا 

اًت منها وآلُاث الخصذي لها وكالحها ال ًضا٘ ًدخاج  الذساظت، ًان مىطىق الُى

ئلى الٕثير مً البدث والخذُُّ، هـشا الظخمشاس خذور ألاصماث سهم ٔل الجهىد 

زا  اًت منها والخصذي لها. ًالخف أن أهلب العُاظاث وؤلاحشاءاث ٓو اإلابزولت للُى

اًت مً ألاصماث اإلاالُت والخيبإ بها ُبل هـم  ٔاًُت للُى ؤلاهزاس اإلابٕش اإلاىحىدة هير 

ذ مً اللمل والبدث كً ظُاظاث أٓثر ًاكلُت،  خذوثها. وكلُه، ًخؼلب ألامش اإلاٍض

ىق  ل الخِلُذي مً ؼأجها العماح بخجىب ُو وكً بذائل أخشي لىـام الخمٍى

 ألاصماث.

دائمت ومعخمشة  واثم أدًجِذامت، ئلى ، بصٌت كؤلاهزاس اإلابٕش امهـ حهذي

حلشض  ، باخخما٘للخىحُه وؤلاهزاس والخدزًش إلاخخزي الِشاس وواطعي العُاظاث
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ٌهم باخخماالثألصمت الاُخصاد ذ مبٕش ُبل  ؛ ٓما حهذي ئلى حلٍش الخذور في ُو

ىق الخذر  ىق  الجخارُو ائُت أو ماولت مً ُو ما ًلضم مً ظُاظاث وئحشاءاث ُو

م ظالمت الىـام الىِذي . حعمألاصماث ذ مإؼشاث ؤلاهزاس اإلابٕش، ٓزلٗ، بخٍِى

ير مِاًِغ حعمذ بمِاسهت أوطاق  واإلاالي بىاء كلى مِاًِغ ٓمُت مىطىكُت، وجًى

ؽٍ مخاػش اهخِا٘ ألاصماث ًُما بُنها.  الذ٘و ٓو

ت  تهذي هزه الىسُت البدثُت، بصٌت خاصت، ئلى جدلُل الىمارج الىـٍش

ً اإلاذًىك اث وأصماث الصشي التي حلشطذ لها اللذًذ مً البلذان ألصماث مىاٍص

خال٘ اللِىد ألاسبلت ألاخيرة، ئلى حاهب جدلُل أهم اإلاىاهج والؼَش اإلاعخخذمت 

في بىاء أهـمت ؤلاهزاس اإلابٕش باألصماث وئكؼاء خىصلت للذساظاث الخؼبُُِت 

ً اإلاشحلُت الخاصت بها، ألحل اظخخالص أهم اإلاإؼشاث واللىامل التي ًمٕ

ً اإلاذًىكاث في الجضائش. ٔاتها في بىاء هـام ئهزاس مبٕش بأصماث مىاٍص  مدا

سهم أن ئداسة ألاصماث وكالحها، بدٕمت وهجاح، والخخٌٍُ مً آزاسها 

ُّ في  العلبُت أمش هاًت في ألاهمُت، ئال أن ألاهم مً رلٗ وألاُل جٖلٌت هى الخًى

اًت منها وج ٌادي خذوثها أصال. للل اجباق ظُاظاث وئحشاءاث حعاكذ كلى الُى

ىي كلى  هزا ما ًذًلىا ئلى مداولت جدذًذ أظباب ألاصماث اإلاالُت العابِت، والُى

ىىاث اهدؽاسها، ٓخؼىة أولى للبدث كً آلالُاث وؤلاحشاءاث التي  أهم جأزيراتها ُو

ىق هزه ألاصماث وجِيها مً مخاػشها.   مً ؼأجها أن ججىب الذ٘و ُو

ما هي الطسق ُت البدث ٓما ًلي: كلُه، ًمًٕ أن هصُى ئؼٖالو 

كن املسحعملة في بناء نظم إلانراز املبكس؟ وما هي املؤشسات الفاعلة التي يم

 مبكس بأشمات مىاشين املدفىعات في الجصائس؟محاكاتها لحطىيس نظام إنراز  

 مما ظبّ، ًمًٕ أن هصُى ًشطُاث اللمل الخالُت:

  ،ت اإلاٌعشة لألصماث اإلاالُت بخدبم معاس خذوثها حعمذ الىمارج الىـٍش

وجٌعير الاخخالالث الاُخصادًت، ظىاء الٖلُت منها أو الجضئُت، التي جإدي 
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اًت  ئلى وؽىبها؛ و هى ما ًمًٕ الذ٘و مً وطم العُاظاث الالصمت للُى

 منها أو الخذ مً آزاسها العلبُت.

 ُت الخيبإ باألصماث اإلاالُت، ئال أهه ًىحذ سهم الصلىبت التي جٕدعيها كمل

كذد مً اللىاصش التي ًمًٕ الاكخماد كليها ٓمإؼشاث الظخؼالق 

 ُذومها.

  ًمًٕ أن حؽٖل الذساظاث اإلاُذاهُت خ٘ى أهـمت ؤلاهزاس اإلابٕش باألصماث

ٔاتها  ُاكذة مشحلُت حعمذ باكؼاء الٕثير مً اإلاإؼشاث التي ًمًٕ مدا

ً اإلاذًىكاث في الجضائش.في بىاء هـام ئهزاس مب  ٕش بأصماث مىاٍص

هـشا لؼبُلت الذساظت وبوُت جدُِّ هذي البدث، ولخمذ اإلاىهجين 

ائم والخِائّ التي جمثل مؽٖلت البدث ورلٗ  الىصٌي والخدلُلي إلبشاص الُى

ت اإلاٌعشة لألصماث اإلاالُت، معبباتها، ٌُُٓت  بلشض خىصلت كً الىمارج الىـٍش

ىىاث اهخِال خي وؽىبها ُو ها ئلى الاُخصاد الخُِِي. ولخمذ، ٓزلٗ، اإلاىهج الخاٍس

بلشض أهم الذساظاث اإلاُذاهُت اإلاخللِت بيؽىب ألاصماث وأهـمت ؤلاهزاس اإلابٕش، 

ٔاتها في بىاء هـام لإلهزاس اإلابٕش بأصماث  بهذي اهخِاء اإلاإؼشاث التي ًمًٕ مدا

ً اإلاذًىكاث في الجضائش.  مىاٍص

 أشمات مىاشين املدفىعاتمفاهيم أساسية حىل  .2

  :جعسيف ألاشمة املالية .1.2

. في هزا ؤلاػاس، كشي حلذدث الخلاٍسٍ التي جىاولذ مٌهىم ألاصمت اإلاالُت

Kaminsky (1998)  اإلادلي اإلاصخىب  الائخمانألاصمت اإلاالُت بأجها:" الخىظم في

ادة الؼلب كلى الىِىد في ؿل أظلاس صشي زابخت، مما ًإدي ئلى خذور  بٍض

 ؛ٓبير في حجم الاخخُاػاث الذولُت واهخٌاضمظاسباث خادة في اللملت اإلادلُت 

جظؼش الخٖىماث ئلى الخخلي كً أظلاس الصشي الثابخت للملتها اإلادلُت  ،كىذها

عخىي زابذ، والخٌاؾ كلى معخىي ظلش للذم ُذستها كلى الذًاق كنها كىذ م

م ظلش  صشي زابذ أمش صلب ومٖلٍ، مما ًظؼش العلؼاث الىِذًت ئلى ًس
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م مً ،الٌائذة اإلادلُت  خذمت الذًً اللام الزي جخدمله الخٖىماث". ما ًًش

ب الجمُل و ظالم داوود،    (212، صٌدت 2010)ٔٓى
ٖي  ، الخائض كلى حائضة هىبل لالُخصاد Krugmanُذم الاُخصادي ألامٍش

ٌا ؼامال لألصمت اإلاالُت: " كلى أجها الخذهىس الخاد في ُُمت  8002اللام  حلٍش

ت كلى الخذخل  ٍض اللملت الىػىُت للبلذ الزي ًلضم الخٖىمت وخاصت البىْى اإلآش

حىبُت، وفي خا٘ ًؽل لخدذًذ ُُمت صشي اللملت بؽشائها مِابل اللمالث ألا 

ت والىـام اإلاصشفي في أداء مهامه الشئِعُت، ظِىلٕغ رلٗ ظلبا  ٍض البىْى اإلآش

في جذهىس ٓبير في ُُمت اللملت وأظلاس ألاظهم، مما ًىجم كىه آزاس ظلبُت كلى 

إزش ٓزلٗ كلى ئكادة جىصَم الذخ٘ى والثرواث ًُما بين  ُؼاق ؤلاهخاج واللمالت، ٍو

 & ,Krugman, Obstfeld, Melitz, Capelle-Blancard)ذولُت ".  ألاظىاَ اإلاالُت ال

Crozet, 2018, p. 225) 

 :جعسيف أشمات الصسف .2.2

كىذما جخوير أظلاس الصشي بعشكت بالوت بؽٖل  أصماث الصشي جدذر

ًـإزش كلى ُذسة اللملت كلى أداء مهمتها ٔىظُؽ للخباد٘ أو مخضن للُِمت، لزلٗ 

 "Balance of Payments Crisis" حعمى هزه ألاصمت أًظا بأصمت ميزان اإلاذًىكاث

العلؼاث الىِذًت ُشاس بخٌع ظلش اللملت  اجخاروجدذر جلـٗ ألاصمـاث لـذي 

ظلش جلٗ اللملت،  الجهُاس هدُجت كملُاث اإلاظاسبت، وبالخالي جدذر أصمت ُـذ جـإدي 

ٔان العبب اإلاباؼش في اهذالق ألاصمت اإلاالُت في  ،وهى ؼبُه بما خذر في جاًالهذ و

  (4-3، الصٌداث 2009)صاًشي و مهذي،  .1997 لامالؼَش آظُا 

ٔاهذ أصمت الصشي حلبر كً الخالت التي جإدي ًيها الهجماث اإلاظاسبُت  ئرا 

ئلى اهخٌاض خاد في ظلش الصشي، ًان أصمت ميزان اإلاذًىكاث هي مٌهىم أوظم 

ًخظمً هِصا في اخخُاػاث الصشي لخوؼُت اخخُاحاث ميزان اإلاذًىكاث. في 

كلى كملت ما ئلى اهخٌاض خاد في اخخُاػاث  الوالب، جإدي الهجماث اإلاظاسبُت

الصشي لبلذ ما، أو اهخٌاض خاد في ُُمت اللملت، أو ٔليهما ملا، هزا ما ًٌعش 
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ً اإلاذًىكاث،  ت بين أصماث الصشي وأصماث مىاٍص اللالُت الىزُِت والجىهٍش

زا صىاق الِشاس، ٌلخبران ٔل منهما  جلل ألادبُاث وألابدار الاُخصادًت، ٓو ٍو

ً ألاخشي، بالشهم أن مصؼلح أصمت الصشي هى ألآثر اظخلماال في حلبر ك

ً مِاسهت بمصؼلح أصمت ميزان اإلاذًىكاث.   ,Berg, Borensztein)اللِذًً ألاخيًر

Milesi-Ferrett, & Pattillo, 2000, p. 1) 

جيؽب أصمت ميزان اإلاذًىكاث كىذما جٖىن الذولت كاحضة كً دًم زمً 

الىاسداث ألاظاظُت أو ظذاد خذمت دًىجها الخاسحُت. في الوالب، ًٖىن هزا العجض 

متزامىا مم اهخٌاض خاد في ُُمت اللملت. كادة ما حعبّ ألاصماث جذًِاث ٓبيرة 

الىطم الجُذ لالُخصاد ئلى لشأط اإلاا٘، هـير الىمى الاُخصادي اإلادعاسق. ٌعخمش 

هاًت الىِؼت التي ٌؽلش ًيها اإلاعدثمشون ألاحاهب بالخؼش ئصاء معخىي الذًً 

لاتهم الزاجُت خعب همارج الجُل  الزي ًىلذه سأط مالهم الذاخلي، ًخخوير جُى

ِشسون سخب أمىالهم بؽٖل مٌشغ. ًشجبؽ الخشوج  الثاوي لخٌعير ألاصماث، ٍو

م وخاد في ظلش صشي كملت البلذ مدل اإلاٌاجئ لشأط اإلاا٘ ألاحى بي باهخٌاض ظَش

ٔاهذ ُشوض اإلاإظعاث اإلادلُت مِىمت  ألاصمت. ًمًٕ لألصمت أن جخلمّ ئرا 

باللملت ألاحىبُت. بمجشد أن ٌعدىٌز البلذ اخخُاػاجه ألاحىبُت في مداولت دكم 

اللملت اإلادلُت والذًاق كً ُُمتها، جصبذ الخُاساث اإلاخاخت أمام الخٖىمت 

ذ مً اخخمالُت م م ملذالث الٌائذة اإلادلُت، ًتًز دذودة للواًت، ما ًدخم كليها ًس

جذهىس الاُخصاد اإلادلي، وجد٘ى أصمت ميزان اإلاذًىكاث ئلى أصماث مخلذدة )أصمت 

ُت، أصمت مذًىهُت، أصمت بىسصُت...(    (Wolf, 2009, pp. 31-39)مصًش

منزا   والعجص فيكة بن  املديىنية  سياسات الصسف العال. 3.2

 :املدفىعات

َ  ًىؼلّ  للبلذان الخاسحُت الذًىن  أصمت أن مً الذولي الىِذ صىذو

ادة ئًشاغ وحىد مً أظاظا جيبم الىامُت،  كً الىاجج الٕلي، الؼلب في ٍص

معخىي  كلى داخلي عجض ئلى ًإدي والزي الاُخصادًت، العُاظاث اهدشاًاث

ادة بعبب الخجاسي  اإلايزان عجض في ًخمثل خاسجي وآخش اللامت، اإلاىاصهت  ٍص
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ً زمت عجض ومً الصادساث، كً الىاسداث ت اإلاىاٍص ت،  والخعاباث الخجاٍس الجاٍس

 .الذًىن  جشآم زم ومً الخاسجي الاُتراض ئلى ًإدي بذوسه والزي

ٔاهذ أٓثر كشطت  اهخهجذئن الذ٘و التي  ظُاظت ظلش الصشي الثابذ 

للصذماث الخاسحُت؛ ًٌي ؿل هزا الىـام ًصلب كلى العلؼاث الىِذًت أن 

رلٗ ٌلني ًِذان العلؼاث  ،باللمالث ألاحىبُت لإلُشاضألاخير  لجأاإلاجِىم بذوس 

 وخذور أصمت اللملت؛ مثل خالت اإلإعُٗ ،مً الىِذ ألاحىبي لالخخُاػاثالىِذًت 

ذ جمخع كً أصمت اللملت ؿهىس العجض في ميزان اإلاذًىكاث ومً  ىخين،وألاسح ُو

ذ مً طوىغ  ،زم هِص كشض الىِىد واسجٌاق أظلاس الٌائذة اإلادلُت مما ًٍض

وكىذ اهتهاج ظُاظت ظلش صشي  ،الِؼاق اإلاصشفي يجٌاُم خذة ألاصمت اإلاالُت ف

 ئلىاللملت؛ و  ًان خذور أصمت اللملت ظىي ًإدي ًىسا ئلى جخٌُع ُُمت ،اإلاشن 

ادة في ألاظلاس اإلادلُت، مما ًإدي ئلى جخٌُع ُُمت  ص٘ى وخصىم اإلاصاسي أٍص

، صٌدت 2012)بً كِس ى،  مً مخؼلباث ألامان اإلاصشفي. احعاُائلى معخىي أٓثر 

101)  

 نماذج أشمات الصسف وكنىات انخشازها. 3

ٖا جبلا للمىحت ألاولى مً  ألاصماث اإلاالُت التي معذ بؽٖل خاص د٘و أمٍش

الالجُيُت في جهاًت ظىىاث العبلُىاث وبذاًت الثماهِىاث مً الِشن اإلااض ي، بشصث 

ت أظباب ومدذداث وؽىبها.  ت اإلاشحلُت إلاداولت ملًش مجمىكت مً الىمارج الىـٍش

 (Krugman P. , 1979)اهؼالُا مً أكما٘  ػىسث هزه الىمارج بؽٖل سئِس ي

. ؼٖلذ هزه ألاكما٘، في مجملها، الجُل ألا٘و (Flood & Garber, 1984)وأكما٘ 

ضث  لىمارج جٌعير ألاصماث اإلاالُت التي اُخصشث أظاظا كلى أصماث الصشي. ٓس

ٌها ألصماث الصشي، كلى اخخال٘ ُُم  ألاظاظُاث هزه الىمارج، في حلٍش

الاُخصادًت الٖلُت في ؿل ُُذ اإلاخضون اإلادذود الخخُاػاث الصشي الشظمُت 

ضي هـام الصشي الثابذ. بالٌلل، ئن ملالجت العجض في اإلاىاصهت او  جباق البىٗ اإلآش

ذ هٌعه،  اللامت ًِىد ئلى اسجٌاق معخمش في حجم الِشوض اإلادلُت. وفي الُى
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اػاث الصشي الشظمُت في اُخصاد ٌلخمذ ًدمل الخٖىمت خعائش مخخالُت في اخخُ

اث  ضي ئلى معخٍى هـام الصشي الثابذ. بمجشد أن جىخٌع اخخُاػاث البىٗ اإلآش

خشحت، جيؽب اإلاظاسباث كلى اللملت خُث ٌععى اإلاخلاملىن الاُخصادًىن ئلى 

الخخلص مً اللملت اإلادلُت ججىبا للخعائش اإلادخملت في سأط اإلاا٘ هدُجت جذهىس 

لملت بلذ الخخلي كً هـام الصشي الثابذ، وهزا ؿىا منهم بلذم ُُمت هزه ال

ُذسة الخٖىمت كلى الاظخمشاس في الذًاق كً ظلش الصشي الثابذ. جإدي 

خ وؽىب ألاصمت، كلى  م جاٍس اإلاظاسباث، خعب مىؼّ هزه الىمارج، ئلى حعَش

الشهم مً أن ألاصمت ما هي ئال جدصُل خاصل وظىي جيؽب بؽٖل آلي بلذ هٌار 

 خُاػي الصشي.اخ

ؿهشث في بذاًت ظىىاث الدعلُىاث مً الِشن اإلااض ي مجمىكت حذًذة 

مً الىمارج اإلاٌعشة لألصماث اإلاالُت مثلذ الجُل الثاوي، ٓىدُجت إلادذودًت همارج 

وألاصمت  1993-1992الجُل ألا٘و في جٌعير أصمت الىـام الىِذي ألاوسوبي 

 ,Obstfeld)أظاط أكما٘  . ػىسث هزه الىمارج خاصت كلى1994 اإلإعُُٕت

ِا لهزه (Obstfeld M. , 1996)وأكما٘  (1994 . ًمًٕ أن جدذر ألاصمت، ًو

ٔاهذ ُُم ألاظاظُاث الاُخصادًت الٖلُت في وطلُت حُذة.  الىمارج، ختى وئن 

ً في  لاث اإلاعدثمٍش ًمًٕ أن جيؽب اإلاظاسباث، في هزه الخالت، جبلا لخوير جُى

، كلى الشهم مً اوسجام العُاظاث الاُخصادًت مم هـام الصشي  العَى

ٔا حماكُا ًدخمل أن ًِىد ئلى وؽىب الثابذ. حؽٖل اإلاظاسباث ، في مجملها، ظلى

. كلى خالي همارج الجُل » Crises autoréalisatrices «أصماث راجُت الخدِّ 

، التي كشطذ ظلْى العلؼاث الخٖىمُت ئصاء اإلاظاسباث بؽٖل بعُؽ  ألا٘و

ً والخٖىمت، في همارج الجُل  وآلي، ًىلذ العلْى الخلـُمي لٖل مً اإلاعدثمٍش

ين. جِىم الخٖىمت، الث اوي، جىاصهاث مخلذدة جبلا لخلذد سدود ألاًلا٘ مً الؼًش

خعب مىؼّ همارج الجُل الثاوي، بالترحُذ بين ألاهذاي الِصيرة ألاحل، 

لت ألاحل  اإلاخمثلت في الذًاق كً اظخِشاس ظلش الصشي الثابذ، وألاهذاي الؼٍى

لُل مً البؼالت. جدذر ٔالىمى الاُخصادي، الخخٌُع مً حجم اإلاذًىهُت أو الخِ
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اإلاظاسباث، في الوالب، كىذما ًٌِذ اإلاعدثمشون الثِت في ُذسة الخٖىمت كلى 

لاث  الذًاق كً اظخِشاس ظلش الصشي في اإلاذي الِصير. ًمًٕ حلٍشٍ جُى

ذستها في الخٌاؾ كلى زباث  ألاكىان الاُخصادًين خ٘ى مصذاُُت الخٖىمت ُو

للعُاظاث الاُخصادًت اإلادخمل  ظلش الصشي ٓذالت للخىحهاث اإلاعخِبلُت

ئجباكها مً ُبل الخٖىمت جبلا لألهذاي الاُخصادًت والخؼىساث الاُخصادًت 

؛ جىلذ هزه الذًىامُُٕت جىاصهاث مخلذدة مالئمت (Cartapanis ،2004)اإلاعخِبلُت 

 ليؽىب أصماث راجُت الخدِّ.

ت كام  ىق ألاصمت آلاظٍُى خللِت حويرث مىهجُت ألابدار اإلا، 1997بلذ ُو

ت التي  باألصماث اإلاالُت بؽٖل حزسي. بالٌلل، لم جًٕ حؽخٖي الذ٘و آلاظٍُى

ٔاهذ وطلُت ألاظاظُاث  جظشسث مً ألاصمت مً أي مؽأل أو اخخالالث، ئر 

الاُخصادًت حُذة؛ ٓما لم ًالخف أي عجض كلى معخىي اإلايزاهُاث اللامت، وأن 

ٔاهذ  ت  ٍض ٔاًُت ومعخِشةاخخُاػاث الصشي كلى معخىي البىْى اإلآش . ،بذوسها 

وبالخالي، ال وحىد ألي حلاسض بين هـام الصشي الثابذ والعُاظاث الاُخصادًت 

بؽٖل ًِىد ئلى خذور خعائش مخخالُت في اخخُاػاث الصشي خعب مىؼّ همارج 

ذ ملذالث الخطخم وملذالث البؼالت  . باإلطاًت ئلى رلٗ، كًش الجُل ألا٘و

اث مىخٌظت في العىىاث التي ظبِذ ألاصمت؛ ٓما أن  ملذالث الىمى معخٍى

، خُث بلوذ في اإلاخىظؽ وعبت  ٔاهذ مشجٌلت في هزه الذ٘و في  7%الاُخصادي 

. ئرن، لم ًًٕ هىالٗ حلاسض بين الذًاق كً اظخِشاس ظلش 1996 - 1993الٌترة 

ً في العَى خعب  الصشي مً ُبل العلؼاث الىِذًت ومظاسباث اإلاعدثمٍش

ظخثىائُت بالباخثين ئلى حلمّ مىؼّ همارج الجُل الثاوي. أدث هزه الىطلُت الا 

أٓثر في جدلُل أظباب وؽىب ألاصمت كلى اإلاعخىي الجضئي. ما ميز هزه ألابدار هى 

بشوص كىامل حذًذة ممثلت للصذماث التي جمغ ألاظاظُاث الاُخصادًت ٓهؽاؼت 

 هير اإلاالُت... ثالىـام اإلاصشفي واإلاالي أو جذهىس ميزاهُاث الهُئا

ت ئلى بشوص حُل أدث الخصائص الاظخثىائُ ت التي صاخبذ ألاصمت آلاظٍُى

زالث للىمارج اإلاٌعشة لألصماث اإلاالُت. اكخمذث هزه الىمارج بؽٖل أظاس ي، في 
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دت والظمىُت اإلاِذمت مً  ٌها لألصمت، مً حهت، كلى مٌهىم الظماهاث الصٍش حلٍش

ابت كلى وؽاغ الىـام  ػشي العلؼاث الىِذًت، وكلى الِىاهين اإلاخللِت بالُش

صشفي واإلاالي؛ وسٓضث، مً حهت أخشي، كلى الخاصُت الزاجُت ليؽىب ألاصماث اإلا

اظدىذث همارج الجُل الثالث ٓزلٗ كلى جأزيراث ألاصمت  في مذخل الهلم اإلاصشفي؛

كلى الذائشة الخُُِِت لالُخصاد مً خال٘ أزش الاهخٌاض في ُُمت اللملت اإلادلُت 

، Krugman، 1998الجضئي )كلى جذهىس ميزاهُاث اإلاإظعاث كلى اإلاعخىي 

؛ Aghion & al، 2000؛ Corsetti & al، 1999؛ Radelet & Sachs ،1998؛ 1999

Chang & Velasco 1998 ،2001 )(Ari, 2012, p. 392)  

 مفهىم ومناهج نظم إلانراز املبكس . 4

ألاخيرة مً الِشن  داللِى تها خال٘ ذخ ذؼٖل جٕشاس ألاصماث اإلاالُت وجضاً

ً، ها ٘ ًألاصمت اإلاصش  ذغ بلحاللؽٍش َ  حىىب ُت التي طشبذ دو  أظُا ؼش

ٖا وثها مم الخؼىساث التي ػشأث ذ(، التي جضامً خ1999-1997)الالجُيُت  وأمٍش

ش اإلاالي التي أدث ئلى  كلى الِؼاق اإلاصشفي هدُجت ؿاهشة اللىإلات اإلاالُت والخدٍش

ُت مما أدي ئلى ًصشفي، واسجباغ ألاظىاَ اإلاالُت واإلاصش جىظُم كملُاث اليؽاغ اإلا

اهخِا٘ ألاصماث مً ُؼاق ئلى آخش، لزلٗ أصبدذ مىاحهت ألاصماث اإلاالُت طشوسة 

منها ومً بين هزه  ذاكت للخجب البدث كً أظالُب أٓثر هحخخمُت حعخى 

 الىظائل هـام ؤلاهزاس اإلابٕش.

 :املبكس  وأهميحه إلانراز نظام مفهىم. 1.4

 بُنها: ومً اإلابٕش ؤلاهزاس هـام مٌهىم جىاولذ التي الخلاٍسٍ حلذدث

 بلالماث جىحي والتي وجدلُلها، ئؼاساث وحسجُل سصذ بىـام ؤلاهزاس اإلابٕش ًِصذ

ىق اُتراب أو ألاًّ في جلىح أصمت  مهمخه الىـام وهزا ؼذًذة، خُُِِت أصمت ُو

ت الخُُِِت ىق ُشب ئلى حؽير التي ؤلاؼاساث بين الخٌُش )بىخشص و ألاصمت  ُو

 مجمىكت أهه كلى اإلابٕش ٓزلٗ ؤلاهزاس هـام ؛ ٌلشي(4، صٌدت 2018كلىػي، 

 مً واإلالؼُاث اإلاللىماث بخجمُم جِىم ،...مإؼشاث همارج، كملُاث، ئحشاءاث،
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 اإلاخاػش، هزه كلى الخلشي للخؼش، اإلاالُت اإلالشطت اإلاإظعاث أحل جدذًذ

 بدذور بالخيبإ ٌعمذ ما ٖٓل، وهى اإلاالي والىـام اإلاإظعاث باقي كلى وآزاسها

شي، و مؼاسي، معخِبال   أصمت  ؤلاهزاس ؛ بصٌت كامت، هـام(2017)بلِلت ، خٍش

 خذور باخخما٘ اإلاخللِت ؤلاؼاساث اظدُلاب كلى الِذسة كً كباسة اإلابٕش هى

 وحسجُل سصذ كلى اللملُت وجِىم لخجىبها، الخذابير اجخار مً ًمًٕ مما ألاصماث،

 .(115، صٌدت 2010)مىاصشة، أصمت  خذور ُشب ئلى حؽير التي ؤلاؼاساث

ٌؽير صىذَو الىِذ الذولي ئلى أن ؤلاػاس اإلانهجي للىـام ٌلخمذ كلى جىلٌُت 

مً اإلاخويراث واإلاإؼشاث الُِادًت اإلامثلت لخالت الخوير )التي جـهش حويرا هير ػبُعي 

ها في  ودُت البُاهاث (، بِىما جشجٕض دُت هخائجه كلى هىكُت تألاصم ًترةفي ظلٓى

ًدخاج جصمُم هـام ؤلاهزاس اإلابٕش ئلى جدذًذ  .اإلاعخلملت في ُُاط اإلاإؼشاث

مخخلٍ اإلاجاالث التي ظىي ًِىم بخوؼُتها وملالجتها، هالبا ما ًأخز هزا الىـام 

اإلاجاالث كالُت اإلاخاػش بلين الاكخباس، ألجها ُذ جٖىن اللامل ألاظاس ي لـهىس 

ىاهب ألاصماث وبالخالي جدذًذ ؤلاػاس اللام لإلهزاس اإلابٕش، والزي ٌؽمل الج

ُت أو حىاهب أظلاس الصشي أو اإلاذًىهُت أو حىاهب اإلاالُت اللامت، أو  اإلاصًش

الخجاسة الخاسحُت أو الىمى الاُخصادي والهُٖل الاُخصادي، أو ٔلها في ؼٖل 

ير وحمم البُاهاث اإلاخللِت بهزه اإلاإؼشاث الاُخصادًت الٖلُت،  مجمل. ًيبغي جًى

اخخباس ُذسة هزا الىـام كلى الخيبإ ختى ًدعنى لىا جُُِم اإلاخاػش مً حهت و 

، ألن اإلاإؼشاث التي ٌلخمذ كليها هزا الىـام جخخلٍ ًُما  باألصماث بؽٖل مِب٘ى

ش  بُنها، خُث هجذ اإلاإؼشاث الهُٖلُت واإلاإؼشاث التي حعاهم بؽٖل ٓبير في جؼٍى

واهٌجاس الخؼش، ئطاًت ئلى اإلاإؼشاث التي جشجبؽ وجثير مٖىهاث ؤلاػاس اللام دون 

هخمائها ئلى اإلاجاالث التي ٌوؼيها الىـام. ًمًٕ حمم هزه البُاهاث اإلاخللِت ا

بمإؼشاث ؤلاػاس اللام مً ػشي أصخاب الخبرة والٌٕاءة للُِام بلملُت الخُُِم 

مُت جٌُذ مخخزي الِشاس وواطعي  الاخصائي، والخيبإ والخشوج بخِذًشاث ُس

)الخضهذاس، لصائبت واإلاالئمت". العُاظت الاُخصادًت الٖلُت كلى اجخار الِشاساث ا

 (59، صٌدت 2011
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 إلاخخزي والخدزًش وؤلاهزاس للخىحُه دائمت أداة اإلابٕش ؤلاهزاس هـم حلخبر

ىق ُبل ورلٗ مالُت، ألصمت الاُخصاد حلشض باخخما٘ الِشاس،  الجخار الخذر ُو

ائُت وئحشاءاث ظُاظاث مً ًلضم ما ؤلاهزاس كلى  هـم حعاكذ ٓما ماولت؛ ُو

 مؽأل، اإلاعاكذة ًيها التي الىـم كلى اإلاعخمش للىـم، الخلشي اإلاعخمش الخُُِم

اث وجىحُه جدذًذ في ُذ العلُم الاهخمام ألاولٍى ُبل العلؼاث  مً والخُى

 اإلاالُت باألصماث الاهخمام ظبب ًشحم . ٓما(298-297، الصٌداث 2015)سؼام، 

ت بالِذسة جدعم مإؼشاث وئًجاد ىكها ُبل إلاا الخيبٍإ  في ألاصماث جلٗ جٕشاس لىئ ؛ُو

ذ ألاصماث، لخلٗ اللالُت الخعائش والخٖلٌت وئلى مخِاسبت، ًتراث البىٗ  ُذس ُو

ؤلاحمالي.  اإلادلي الىاجج مً% 15 بدىالي ألاصماث جلٗ كً الىاحمت الخعائش الذولي

(Aktan & Icoz, 2009, p. 39) 

 :نراز املبكسمناهج بناء نظم إلا . 2.4

جخخلٍ مىاهج الآدؽاي اإلابٕش لألصماث اإلاالُت الخذًثت، وجخلذد، بدعب 

جؼىس همارحها وؿشوي ٔل أصمت كلى خذي؛ هير أن ألابدار الاُخصادًت صىٌتها 

ِت الىمارج اإلاخلذدة اإلاخويراث  ِت ألاخذار، ػٍش في زالر ػَش أظاظُت هي: ػٍش

ِت ؤلاؼاساث اإلاعبِت. حلخبر هزه ألاخيرة ألآثر  اظخلماال في همزحت أهـمت وػٍش

 ؤلاهزاس اإلابٕش لألصماث اإلاالُت. 

 :Event study » «منهج ألاحداث . 1.2.4

ِت ألاخذار مىهجا ٌُُٓا ػىس أظاظا في أكما٘   & Eichengreenجمثل ػٍش

al (1994 ،1995 ٘زا أكما ِت Frankel & Rose (1996(، ٓو (. حلخمذ هزه الؼٍش

وألاكمذة البُاهُت والخدالُل ؤلاخصائُت الىصٌُت لخىطُذ  كلى الشظىم

الاخخالالث التي جمغ ظلْى بلع اإلاخويراث الاُخصادًت، ظىاء كلى اإلاعخىي 

الٕلي أو كلى اإلاعخىي الجضئي، و رلٗ بمِاسهت ظلْى هزه اإلاخويراث بين ًتراث 

تراث اليؽاغ الؼبُعي. ًمًٕ أن ًذكم هزا اإلاىهج الخدلُلي  بمجمىكت ألاصمت ًو

( Kruskal-Wallis، أو اخخباس Studentمً الاخخباساث ؤلاخصائُت )مثل اخخباس 
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الخخباس الذاللت ؤلاخصائُت لالخخالًاث في ظلْى اإلاخويراث التي سصذث خال٘ ًترة 

 (Boyer, Dehove, & Plihon, 2004, p. 343)ألاصمت وخاسحها. 

ًمش هزا اإلاىهج في جدلُله للمخويراث بثالر مشاخل أظاظُت. جشجٕض اإلاشخلت 

ألاولى كلى حلٍشٍ وجدذًذ ًتراث أو هىاًز ألاصمت، مم بىاء مإؼشاث زىائُت لألصمت، 

في الخالت  0في خالت وؽىب أصمت، والُِمت  1بدُث ًأخز اإلاإؼش الُِمت 

ة صمىُت لألصمت خ٘ى ٔل مخوير، اللٕعُت. حلخمذ اإلاشخلت الثاهُت كلى جدذًذ هاًز

ؼهشا في  18ُبل وبلذ خذور ألاصمت. خذدث هزه الٌترة بمذة  tcأي ًترة صمىُت 

 Eichengreenؼهشا في أكما٘  24(، وبمذة 1999) Kaminsky & Reinhartأكما٘ 

& al (1995٘وأكما )Aziz & al (2000 وبمذة ،)ظىىاث في أكما٘  3Frankel & 

Rose (1996،ججشي .)  في اإلاشخلت الثالثت وألاخيرة، مِاسهت ظلْى ٔل مخوير كلى

خذي خال٘ الىاًزة الضمىُت لألصمت )ًترة ألاصمت( وخاسحها، لُِاط مذي اهدشاي 

ت للمخويراث( خال٘ ًترة ألاصمت  هزه اإلاخويراث )واإلالبر كىه باالهدشاًاث اإلالُاٍس

ِت كلى مِاسهت بمخىظؼها خال٘ الٌتراث اللادًت لليؽاغ. بخلمُم  هزه الؼٍش

ػ٘ى ًترة اللُىت، هدصل كلى سظم بُاوي ًلخص الُِم اإلاخىظؼت للمخوير خال٘ 

ًتراث ألاصمت وخاسحها، باإلطاًت ئلى الاهدشاي اإلالُاسي لهزا الخىصَم خال٘ ًترة 

 (Dehove, 2003, pp. 9-10)ألاصمت. 

ِت في أجها بعُؼت مً خُث البىاء الخدلُلي، ئر  جخمثل ئًجابُاث هزه الؼٍش

ال جخؼلب وطم ًشطُاث ملُىت مِاسهت بالىمارج ؤلاخصائُت ألاخشي. لٕنها 

ذ، بلع العلبُاث، ئر ُذ ال جٌُذ ٓثيرا دساظت جؼىس  جخظمً، في هٌغ الُى

وجأزير ٔل مخوير كلى خذي، في حشخُص ألاصمت، إلاا ًىحذ مً اسجباغ بين مخخلٍ 

إلاٌعشة، أو ما ٌلشي بأزش الىـام. ٓما ًإدي طم كذد ٓبير مً البلذان اإلاخويراث ا

اإلاخخلٌت في هٌغ الىاًزة الضمىُت ئلى الخص٘ى كلى جدلُالث هير دُُِت بما ًُه 

ت وألاصماث الظلٌُت، بين  الٌٕاًت، خُث ِت بين ألاصماث الٍِى ال جٌَش هزه الؼٍش
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ين أصماث الصشي وألاصماث الاُخصادًاث الصىاكُت والاُخصادًاث الىاؼئت و ب

ُت وألاصماث اإلاضدوحت.   (Boyer, Dehove, & Plihon, 2004, p. 344)اإلاصًش

 :» La méthode des signaux «منهج إلاشازات املسبلة . 2.2.4

ِت في أكما٘  ، وأكما٘ Kaminsky & al (1998)ػىسث هزه الؼٍش

Kaminsky & Reinhart (1999) ِت كلى مخابلت جؼىس كذد . جشجٕض هزه الؼٍش

ملين مً اإلاإؼشاث الاُخصادًت واإلاالُت التي ًٖىن لها ظلْى مخخلٍ ُبل ًترة 

ِت  ِت امخذادا وصىسة مؼىسة لؼٍش ملُىت مً خذور ألاصماث. حلخبر هزه الؼٍش

ِت ألاولى، ًأخز مإؼش ألاصمت الُِ ئن  1مت ألاخذار. ٓما هى الخا٘ في الؼٍش

ِت جخميز  0خذزذ ألاصمت، والُِمت  في الخالت اللٕعُت. ئال أن هزه الؼٍش

 ̅ بخدذًذها لُِم خشحت
  مً أحل ٔل مإؼش    

ٔاهذ الُِمت   ، بدُث ٔلما 

الخُُِِت إلاإؼش ما أٓبر مً الُِمت الخشحت اإلاخللِت به، ٌلخبر رلٗ مإؼشا لإلهزاس 

رة صمىُت الخِت ملُىت. حعمى هزه الٌترة اإلابٕش بامٖاهُت خذور أصمت مالُت في ًت

، ًتراوح ػىلها، في » signalling horizon «الضمىُت اإلاذي الاًتراض ي للمإؼش 

 & ,Kaminsky, Lizondo)ؼهشا.  24ؼهشا، ئلى  18ؼهشا،  12الوالب، بين 

Reinhart, 1998, p. 17)  في ألاخير، ًخد٘ى اإلاإؼش  
  ئلى مإؼش زىائي   

، بدُث  

  في خالت ما ئرا ًاُذ ُُمت اإلاإؼش  1ًأخز الُِمت 
 ̅ الُِمت الخشحت   

أخز    ٍو

 في الخالت اللٕعُت، ٓما جبين رلٗ اللالُت أدهاه. 0الُِمت 

  
 
 {

           |  
 
|  | ̅ 

 
|

           |  
 
|  | ̅ 

 
|
                                         

هالخف أن اإلاإؼشاث والُِم الخشحت في اللالُت العابِت مٕخىبت بالُِمت 

اإلاؼلِت، وظبب رلٗ هى أن بلع اإلاخويراث )مثل الصادساث( حلخبر مإؼشاث 

حُذة مً الىاخُت الاُخصادًت كىذما جٖىن ُُمتها أكلى مً الُِمت الخشحت. كلى 

سداث( مإؼشاث ظلبُت مً اللٕغ مً رلٗ، حلخبر بلع اإلاخويراث )مثل الىا

م مً  الىاخُت الاُخصادًت كىذما جٖىن ُُمتها أكلى مً الُِمت الخشحت، وجًش
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  . ٌلخبر اإلاإؼش (Kaminsky & Reinhart, 1999)اخخما٘ وؽىب ألاصماث. 
 

مإؼشا  

ؼهشا، اهؼالُا  24ؼهشا ئلى  12حُذا كىذما ًٖىن مخبىكا بأصمت خال٘ الٌترة مً 

خ صذوسه. في الخالت اللٕعُت، ٌلخبر اإلاإؼش مجشد ئؼاكت  . مً « bruit »مً جاٍس

ت  Kaminsky & al (1998)أحل جىطُذ أٓثر لهزه الٌٕشة، اظخلان  بمصًٌى

 ذ٘و أدهاه.ش ٓما هى مبين في الجلخُُِم هجاكت ٔل مإؼ

جمثالن اإلاإؼش الجُذ  Dو A، أن الخالخين أدهاه 1هالخف، مً الجذ٘و 

)بملنى خذور أصمت جم سصذها، أو كذم خذور أصمت لم ًخم سصذها، كلى 

، ًاجهما جمثالن اإلاإؼش الخاػئ: بملنى سصذ أصمت Cو Bالخىالي(؛ أما الخالخان 

ا لٕنها جدذر في  ا مم كذم خذوثها في الخُِِت، أو كذم سصذ أصمت هـٍش هـٍش

الىاُم، كلى الخىالي. ًٖىن اإلاإؼش هاحلا ئرا أكؼى ؤلاؼاساث الجُذة ًدعب: 

، وهزا ما ال ًدذر في الىاُم. بىاء كلى رلٗ، C=0و B، وD > 0و  Aبملنى ٔىن 

ٖىن الهذي هى جدذًذ ُُم خشحت مثلى لٖل مإؼش بدُث ٌلؼي أُل ئؼاساث ً

خاػئت ممٕىت، مً حهت؛ ومً حهت أخشي، ًِلل الٌتراث العابِت لخذور ألاصمت. 

ًإدي اخخُاس ُُمت خشحت صويرة وعبُا ئلى سصذ كذد ٓبير مً ألاصماث، لٕىه 

ذ، كذدا ٓبيرا مً ؤلاؼاساث الخاػئت خ٘ى  خذور هزه ٌلؼي، في هٌغ الُى

ألاصماث، أي أن هالبُت ألاصماث التي سصذث ال جدذر في الىاُم )ٌلخبر هزا خؼأ 

مً الىىق الثاوي(. باإلاِابل، ًِلل اخخُاس ُُمت خشحت ٓبيرة وعبُا مً ؤلاؼاساث 

ذ، كً اللذًذ مً ألاصماث التي جدذر  الخاػئت، لٕىه ًخواض ى، في هٌغ الُى

(.ًللُا )ٌلخبر هزا خؼأ مً الىىق ألا   ٘و

 . نجاعة مؤشس ألاشمة(1)الجدول زكم 

 
خذور أصمت )خال٘ الٌترة 

 ؼهشا( 24ئلى  12مً

كذم خذور أصمت )خال٘ الٌترة 

 ؼهشا( 24ؼهشا ئلى  12مً

ٔان  اإلاإؼش ًصذس ئرا 

|  
 
|  | ̅ 

 
| 

A B 
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ٔان  اإلاإؼش ال ًصذس ئرا 

|  
 
|  | ̅ 

 
| 

C D 

 (Kaminsky, Lizondo, & Reinhart, 1998, p. 18)املصدز: 

 ، جخدذد الُِمت الخشحت اإلاثلى لٖل مإؼش، الخاصت بمجمىكت مً الذ٘و

عخلمل هٌغ اإلاإؼش  ٓذالت للخىصَم الاخخمالي للمؽاهذاث الخاصت باإلاإؼش، َو

باليعبت إلاجمىق بلذان اللُىت. جخٕشس هزه اللملُت باليعبت لٖل مإؼش مً أحل 

ٍ ُُم خشحت مثلى. جمثل هزه ألاخيرة وعبت ؤلاؼاساث الخاػئت ئلى ؤلاؼاساث حلٍش

. ًدعب » noise-to-signal-ratio «الجُذة، وتهذي ئلى جِلُل مإؼش الظىطاء 

كلى ملذ٘  (B/B D)مإؼش الظىطاء بِعمت ملذ٘ ؤلاؼاساث الخاػئت 

. حعمذ هزه [(B/BD)/(A / AC)]، أي: (A/AC)ؤلاؼاساث الجُذة 

ٔاهذ ُُمت مإؼش  ت لٖل مخوير بدُث، ئرا  اليعبت بُِاط الذاللت اإلالىٍى

، ٌلخبر را داللت، مما ٌعمذ بخِلُل ألاخؼاء مً 1الظىطاء أُل مً الُِمت 

الىىق ألا٘و والىىق الثاوي. باإلاِابل، ئرا أخز مإؼش الظىطاء ُُمت حعاوي أو 

م ألاصماث، ، ال ٌلخبر اإلاإؼش اإلاخللّ ب1جٌَى الُِمت  ه مإؼشا حُذا ورا داللت لخُى

جب اظدبلاده مً ُائمت اإلاإؼشاث اإلاخخاسة. وكلى هزا ألاظاط، جشجب  ٍو

خ الزي جصذس ًُه  م ألاصماث، وخعب الخاٍس اإلاإؼشاث خعب ُذستها كلى جُى

ؤلاؼاساث الجُذة، ألن اإلاإؼش الىاحم هى الزي ًصذس ؤلاؼاسة الجُذة ُبل وؽىب 

ٔاًُت الجخار ؤلاحشاءاث الالصمت لخٌادحها، أو كلى ألاُل للخِلُل ألاصمت بٌترة صمىُ ت 

 .Kaminsky, Lizondo, & Reinhart, 1998, pp)مً آزاسها العلبُت كلى الاُخصاد. 

18-21) 

م هجاكت ٔل مخوير بصٌت  ِت أجها حعمذ بخٍِى مً ئًجابُاث هزه الؼٍش

اهٌشادًت، ٓما حؽٖل لىخت ُُادة للمؽأل الاُخصادًت ظهلت اإلاالخـت والٌهم 

والخدلُل مً ُبل العلؼاث اإلاالُت والىِذًت. باإلطاًت ئلى رلٗ، حعمذ هزه 

ِت بُِاط حجم وحعامت اإلاؽأل بصٌت دُُِت، خُث جمًٕ مً ت  الؼٍش ملًش

ذ هٌعه  كذد اإلاخويراث التي ججاوصث ُُمتها اللخبت الترحُدُت، وجصذس في الُى
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ِت مً بلع اللُىب، خُث أجها ال  ئؼاساث ئهزاس. مم رلٗ، ال جخلى هزه الؼٍش

ت اإلاعاهمت الخذًت إلاخوير ما كىذ جٌاكله مم مخويراث أخشي، ٓما  حعمذ بملًش

ِت جدلُل الاهدذاس الخؼي  أو هير الخؼي. مً حهت أخشي، وكلى هى الخا٘ في ػٍش

ِت باحشاء اللذًذ مً  ِت الاهدذاس الخؼي، ال حعمذ هزه الؼٍش كٕغ ػٍش

اخخباساث الخعاظُت التي حعخلمل لُِاط مذي صالبت الىخائج، ألجها ال حعخلمل 

ِت  هى  ت. في ألاخير، ما ٌلاب ٓزلٗ كلى هزه الؼٍش الاخخباساث ؤلاخصائُت اإلالُاٍس

ت الاخخالالث الهُٖلُت لٖل مخوير، خُث ًمًٕ أن جٖىن أجها ال حعمذ ب ملًش

وطلُت مخوير ما في خالت ظِئت، لًٕ ال ًمًٕ سصذ هزا الاخخال٘ إلاجشد ٔىن 

 ُُمت اإلاخوير لم جخخؽ اللخبت الترحُدُت.

 La méthode des régressions «الانحداز غنر الخطي  منهج. 3.2.4

non linéaires (modèles logit ou probit)  «: 

ِت مً بين الؼَش ألآثر اظخلماال في الذساظاث  حلخبر هزه الؼٍش

الخؼبُُِت خ٘ى ألاصماث اإلاالُت، خُث ػبِذ في اللذًذ مً الذساظاث هزٓش منها 

 Klein & Marion (1994 ،)Eichengreen & alكلى ظبُل اإلاثا٘: دساظاث 

(1994 ،1995 ،)Rose Frankel & (1996 ،)Kamin & al (2001 ،)Caramazza 

& al (2004 ِت كلى ُُاط جأزير بلع اإلاخويراث الاُخصادًت (.... جشجٕض هزه الؼٍش

ِت ؤلاؼاساث  واإلاالُت اإلاعخِلت كلى اإلاخوير الخابم اإلامثل لألصمت. كلى خالي ػٍش

ٔاث هير الؼبُلُت لٖل مإؼش كلى خذي، جِِغ العل بمخابلتاإلاعبِت التي حلنى  ى

مباؼشة الاخخما٘ الؽشػي لألصمت اهؼالُا مً مجمىق  logit/probitهمارج 

ّ كالُت خؼُت أو هير خؼُت.  اإلاإؼشاث اإلاٌعشة ئحماال كً ػٍش

ِت كلى جدذًذ مخوير خاسجي زىائي  ز أخ، بدُث ً  حلخمذ هزه الؼٍش

ئن لم جدذر أصمت. ًمًٕ جمُيز  0أخز الُِمت في خالت خذور أصمت، ٍو 1الُِمت 

، كلى أظاط الٌتراث التي ًٖىن ًيها مإؼش logit/probitًترة ألاصمت، في همارج 

ؼٖل  ألاصمت أكلى مً ُُمت جشحُدُت ملُىت )اللخبت(. ًمًٕ أن ًأخز مإؼش ألاصمت
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، Eichengreen & al (1994 ،1995طوىغ مظاسبُت، ٓما هى الؽأن في دساظاث 

 Rose Frankelهى الؽأن في دساظت  (، أو جذهىس ٓبير في ُُمت اللملت، ٓما1996

& (1996.) 

 كلى جِذًش اإلالادلت الخالُت:  logit/probitجشجٕض همارج 

                                                                     

( في ًترة ملُىت، اظدىادا ئلى     ًِذس اخخما٘ وؽىب ألاصمت )

شها ؼلاق اإلاخويراث اإلاٌعشة    اإلاللىماث  لٌتراث ظابِت، مً أحل    التي ًًى

  ؼلاق اإلالامالث، و  ئًجاد همىرج ًمًٕ اظخلماله في الخيبإ باألصماث. ًمثل 

 .« logistique »أو اللىحِعدُٖي  « normale »دالت الخىصَم الاخخمالي الؼبُعي 

اخخما٘ خذور ألاصمت، في خالت ما ئرا أخزث دالت الخىصَم ًدعب 

ِا لللالُت الخالُت:logitالاخخمالي الِاهىن اللىحِعدُٖي، أي همىرج   ، ًو

                      
        

          
                                      

لي الِاهىن الؼبُعي، أي همىرج في خالت ما ئرا أخزث دالت الخىصَم الاخخما

probit،ِا ، ًدعب اخخما٘ خذور ألاصمت  لللالُت الخالُت: ًو

                       ∫
 

√  
     

  

  
 

 

 
  

           

ِخين  logit/probitجخميز همارج  باللذًذ مً ؤلاًجابُاث مِاسهت بالؼٍش

مدذدة  logit/probitالعابِخين. أوال، جٖىن الىخائج اإلاِذسة مً خال٘ همارج 

، ألامش الزي ٌعهل جٌعير الاخخما٘ اإلاِذس ليؽىب أصمت 1و 0دائما بين الُِمخين 

ت إلاجمىق اإلاخويرا ت اإلاؽتٓر ِت الذاللت اإلالىٍى ث اإلاٌعشة ما. زاهُا، جشاعي هزه الؼٍش

لألصمت، ٓما جمًٕ مً ُُاط اإلاعاهمت الخذًت لخأزير مخوير حذًذ كلى الىمىرج 

ِت باخخباس ًشطُاث الذساظت اإلاخللِت  بعهىلت جامت. زالثا، حعمذ هزه الؼٍش
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بىىكُت وحجم جأزير ٔل مإؼش في وؽىب ألاصمت. هٕزا، ًمًٕ الاظخلاهت باللذًذ 

ئُت للمخويراث اإلاٌعشة هزٓش منها ئخخباس مً الاخخباساث لخٌعير الذاللت ؤلاخصا

«Fisher» اخخباس ،«Student» أو اخخباس ،«Wald». 

بذوسها، مً  ،logit/probitئلى حاهب ؤلاًجابُاث العابِت، ال جخلى همارج 

بلع اللُىب. أوال، ال حعمذ هزه الىمارج بُِاط الخأزير الخذي لٖل مإؼش في 

ًٕ جشجِب اإلاإؼشاث خعب ُذستها كلى وؽىب ألاصماث كلى خذي. كلُه، ال ًم

ِت ؤلاؼاساث اإلاعبِت. زاهُا، حلِذ  الخيبإ باألصماث ٓما هى الؽأن باليعبت لؼٍش

اللالُت هير الخؼُت بين اإلاخويراث اإلاعخِلت والخابلت جٌعير ملامالث اإلاخويراث 

 ,Kaminsky, Lizondo, & Reinhart)اإلاٌعشة مِاسهت باالهدذاس الخؼي اإلالُاسي. 

1998, pp. 23-24) 

 الدزاسات امليدانية لنظام إلانراز املبكس بأشمات الصسف. 5

حلخمذ الذساظاث اإلاُذاهُت الخذًثت لإلهزاس اإلابٕش باألصماث اإلاالُت كلى ػَش 

هـا كـً  حذًذة لخدلُل اإلالؼُاث راث خصـائص ئخصـائُت مخِذمـت، وهـزا مـا ًٌُش

الذساظـــــــــاث الخِلُذًـــــــــت العـــــــــابِت. كلُـــــــــه، وعـــــــــخلشض زـــــــــالر كـــــــــائالث ٓبيـــــــــرة لهـــــــــزه 

ًٖــىن لهــزا الترجِــب  الذساظــاث اإلاُذاهُــت، والتــي سجبــذ صمىُــا خعــب الجُــل دون أن

ـت. هىـاْ الذساظـاث الخِلُذًـت العـابِت التـي ُـذمذ فـي  كالُت مم الذساظاث الىـٍش

خُــت ُلُلــت،  بذاًــت الدعــلُيُاث مــً الِــشن اإلااضــ ي، والتــي حلخمــذ كلــى ملؼُــاث جاٍس

ــــت  ـــا اظــــــخؼاكذ أن حلؼــــــي هخــــــائج مِبىلــ ـــل بعــــــُؼت، ولٕنهـــ ـــاث جدلُـــ وحعــــــخلمل جِىُـــ

ظـــــاث مـــــً الجُـــــل ألا٘و خـــــ٘ى ألاصمـــــاث اإلاالُـــــت. جأٓـــــذث صـــــختها ًُمـــــا بلـــــذ فـــــي الذسا

ت، جؼىسث الىظـائل  ُت. وبلذ ألاصمت آلاظٍُى ضث هزه ألاخيرة كلى ألاصماث اإلاصًش ٓس

ش حُـل زـان مـً الذساظـاث الخؼبُُِـت  ؤلاخصائُت للخدلُـل، ألامـش الـزي ظـمذ بخؼـٍى

بدــار خـ٘ى ألاصمـاث اإلاالُــت، والتـي جشجٕـض كلــى الخجشبـت اإلإدعـبت مــً الذساظـاث وألا 

 خ٘ى ألاصماث العابِت. 
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 :الدزاسات الحلليدية السابلة. 1.5

ػـــىسث ملــــم هـــزه الذساظـــاث فـــي بذاًـــت الدعـــلُيُاث مـــً الِـــشن اإلااضـــ ي، 

وجمدـــىسث فـــي مجملهـــا خـــ٘ى ألاصمـــاث التـــي خـــذزذ فـــي ًتـــرة مـــا بلـــذ الخـــشب اللاإلاُـــت 

ٔــل مـــً Bretton Woodsالثاهُــت )ًتــرة هـــام   Kaminsky & al (1998)(. وطــم 

دساظـــت مُذاهُـــت خـــ٘ى ألاصمـــاث  36ُائمـــت إلحمـــالي هـــزه الذساظـــاث، خُـــث أخصـــىا 

ً اإلاــذًىكاث. كلــى الــشهم مــً ُــذم هــزه  اإلاالُــت اهدصــش مجملهــا خــ٘ى أصمــاث مــىاٍص

الذساظــاث وبعـــاػت جدلُالتهــا مـــً خُــث الؼـــَش والىظــائل ؤلاخصـــائُت اإلاعـــخلملت، 

ٔاهذ ٓثيرة، ٓما أ شث هخائج مهمت اظخلين ئال أن اإلاللىماث اإلاعخخلصت منها  جها ًو

 ,Kaminsky, Lizondo, & Reinhart)بهـا فـي الذساظـاث مـً الجُـل ألا٘و والثـاوي. 

1998, pp. 25-35) 

بُيــــذ هـــــزه الذساظـــــاث أهـــــه ًجـــــب أن ًٖــــىن كـــــذد اإلاخويـــــراث التـــــي حعـــــخلمل 

س ؤلاؼــــاسة ئلــــى أن أهلــــب اإلاخويــــراث ٓمإؼــــشاث للخيبــــإ باألصمــــاث اإلاالُــــت ٓبيــــرا؛ وججــــذ

ــــت. أهخجــــذ هــــزه  اإلاعــــخلملت فــــي هــــزه الذساظــــاث معخخلصــــت مــــً الذساظــــاث الىـٍش

مخويـــرا اظــــخلملذ بصـــٌت حضئُــــت فـــي بىــــاء همـــارج ؤلاهــــزاس  64الذساظـــاث فـــي مجملهــــا 

ئرا أدسحــذ  ،105اإلابٕـش بأصمــاث الصــشي. ًمٕــً أن ًشجٌــم كــذد هــزه اإلاخويــراث ئلــى 

  (Kaminsky, Lizondo, & Reinhart, 1998, pp. 36-37) اد الٕلي.ٔل مخويراث الاُخص

بُيـذ هــزه الذساظـاث ٓــزلٗ أن الهُئـاث الخٖىمُــت، الىِذًـت منهــا واإلاالُــت، 

ـــذ هٌعـــه، جدذًـــذ  جللـــب دوسا هامـــا فـــي وؽـــىب ألاصمـــاث؛ لٕىـــه ؿـــل صـــلبا، فـــي الُى

ئلــى صــلىبت  بىاظــؼت همــارج ٓمُــت. ًشحــم رلــٗ، بــذوسه،هــزا الــذوس بصــٌت دُُِــت 

ـت بلـع اإلاخويـراث الٌُُٕـت التـي جخللـّ بخصـائص هـزه الهُئـاث،  م ٓمـي لخٓش جِـٍى

باإلطاًت ئلى هذسة اإلالؼُاث وكذم مصـذاُُتها فـي ٓثيـر مـً ألاخُـان. وخلصـذ هـزه 

 (Kaminsky, Lizondo, & Reinhart, 1998, p. 24)الذساظاث ئلى هدُجخين مهمخين: 

 جيـــخج، بصـــٌت كامـــت، كـــً كـــذم الامخثـــا٘  ألاولـــى فـــي ٔـــىن ألاصمـــاث جخمثـــل

ـــــزا،  ـــــان. هٕـــ ـــــع ألاخُـــ ــــي بلـــ ــ ـــُت، فــ ــ ــــى العُاظـــ ــ ـــــادًت، وختــ ــــىاهين الاُخصـــ ــ للِــ

ـــً  ــ ـــر مــ ــ ــــذد ملخبــ ـــــخلما٘ كـــ ـــــشة باظــ ـــــشاث اإلابٕــ ـــــام للمإؼــ ــــاء هـــ ــ ــــخىحب بىـ ٌعـــ



 باألزمات المالية ودورها.....أنظمة اإلنذار المبكر  قمي
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

277 

 

لهــــزه الِــــىاهين، بمــــا ًيهــــا اإلاخويــــراث التــــي ًمٕــــً أن جصــــىس كــــذم الامخثــــا٘ 

 ؼِها العُاس ي، ئطاًت ئلى بلع اإلاخويراث الٌُُٕت ألاخشي.

  ،جخللــــّ الثاهُــــت بالخىــــاُع الخاصــــل بــــين مخويــــراث العــــَى هٌعــــها. ًلــــال

ــــم ملـــذالث صــــشي ملُىـــت فــــي ًتـــرة صمىُــــت طـــلٌُا للخيبــــإ  ًــــل، مـــثال، جُى

بيؽـــىب أصمـــاث صـــشي بصــــٌت معـــبِت، خُـــث ًؼــــشح ئؼـــٖاال ٓبيـــرا خــــ٘ى 

ـــــ ي الٌ ــ ـــي جِ ـ ــ ـــــارج، والتـــ ـــــً الىمـــ ـــــذ مـــ ــ ــــي اللذًـ ــ ـــــذة فــ ــــت اإلالخمـــ ــ ــ ـــُت الىـٍش ــ شطـــ

ــــب  ـــا ًدىاظــ ـــً جدذًـــــذ مـــ ــــلب مـــ ـــا ًصــ ــــىان، ممــ بالشؼـــــادة الاُخصــــــادًت لألكــ

لاتهم.   وجُى

 والجذ٘و آلاحي ًىضح بلع الذساظاث ألاولُت خ٘ى ألاصماث اإلاالُت.
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دولت مم هـام  18

صشي هير مشن 

 1979مىز 

 الدول 

ت ًصلُت ت ًصلُت و ظىٍى ت ؼهٍش  البيانات ظىٍى

o الخطخم 

o  عجض اإلايزاهُت

ت / الىاجج  الجاٍس

 الذاخلي الخام

o  ابت كلى سأط الُش

 اإلاا٘

o العجض الخٖىمي 

o ألاصماث الذاخلُت 

o  الِشوض الذاخلُت

للبىْى اللامت / ئحمالي 

 ؤلاُشاض

o  ألاص٘ى ألاحىبُت

الصاًُت / الٕخلت 

الىِذًت باإلاٌهىم 

  M1الظُّ

o ظلش الصشي 

o  الِشوضهمى 

o  همى ُشوض الِؼاق

اللام / الىاجج الذاخلي 

 الخام

o الىِىد 

o  /الاخخُاػاث

الىاجج الذاخلي 

 الخام

o الظشائب 

- o  /الاخخُاػاث

الىاجج الذاخلي 

 الخام

- o  همى الىاجج

 الذاخلي الخام

- o املؤشسات  الخطخم

 ذات داللة

 (Dehove, 2003, p. 86)املصدز: 
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 :الدزاسات الحطبيلية من الجيل ألاول . 2.5

مــً أهــم مـــا ًميــز الذساظـــاث الخؼبُُِــت مــً الجُـــل ألا٘و لالٓدؽــاي اإلابٕـــش 

لألصماث اإلاالُت هى كذم وطم ًشوض معبِت لخاالث الخىاصن، أو بملنى آخش كـذم 

اإلاإظعــت، ألاخــز بلــين الاكخبــاس مخويــراث اإلاخــضون مثــل اإلاخويــراث اإلاخللِــت بميزاهُــت 

  أو اإلاخويراث اإلاخللِت بالزمت اإلاالُت لألكىان الاُخصادًين...

 :نماذج الاكخشاف املبكس ألشمات الصسف من الجيل ألاول . 1.2.5

o  دزاسةFrankel & Rose (1996):  

الذساظــت ؤلاخصــائُت ألآثــر جمثــُال  Frankel & Rose (1996)حلخبــر دساظــت 

لألصمـــــاث اإلاالُـــــت مـــــً الجُلـــــين ألا٘و والثـــــاوي، خُـــــث اؼـــــخملذ مجمىكـــــت ٓبيـــــرة مـــــً 

ـــــضث الذساظـــــت كلـــــى أصمـــــاث الصـــــشي التـــــي خـــــذزذ فـــــي هـــــزه  100البلـــــذان ) بلـــــذ(. جٓش

ت للٌتــرة  ، واظــدىذث فــي جدلُلهــا كلــى ُاكــذة بُاهــاث ظــىٍى . ٓمــا 1992-1971الــذ٘و

لــذ أصمــت خــذدث الذساظــت هاًــز ة اظــدبلاد مــذتها زــالر ظــىىاث، بملنــى أهــه، ئرا ُو

الثالر اإلاىالُت لخذور ألاصمت ألاولى )ألاصمت ألاصـلُت( ال حلخبـر  زاهُت خال٘ العىىاث

ت جمخـــــذ لثالزـــــت  أصمـــــت حذًـــــذة بدـــــذ راتهـــــا. خـــــذد الباخثـــــان ًُمـــــا بلـــــذ هاًـــــزة ظـــــىٍى

ـــــــت وجؼـــــــىس ا ـــراث ظـــــــىىاث ُبـــــــل وبلـــــــذ هاًـــــــزة ألاصمـــــــت مـــــــً أحـــــــل مالخــــــــت خٓش ــ إلاخويــ

 الاُخصادًت اإلاعببت لألصمت.

جىصلذ الذساظت ئلى أن البلذان حؽهذ، ُبل جٕبذها أصمت صشي، ملذالث 

مشجٌلت لدجم الِـشوض اإلامىىخـت مـً ُبـل اإلاصـاسي اإلادلُـت، باإلطـاًت ئلـى وحـىد 

مخــــــضون ملخبــــــر للمذًىهُــــــت الِصــــــيرة ألاحــــــل. ٓمــــــا خلصــــــذ الذساظــــــت ئلــــــى أن هــــــزه 

دة، مً جذًّ هائل لشؤوط ألامىا٘ ألاحىبُت الِصـيرة ألاحـل اللا حلاوي، في البلذان

، %10التـــي حعـــخلمل فـــي اإلاظـــاسبت، ئطـــاًت ئلـــى اسجٌـــاق ظـــلش الصـــشي بيعـــبت جٌـــَى 

خعــائش ملخبــرة فــي اخخُاػــاث الصــشي الذولُــت واسجٌــاق معــخمش فــي حجــم الِــشوض 

ت، لم ٌسجل الخعاب الجاسي وسصُذ اإلاىا صهت اإلادلُت. كلى كٕغ الىمارج الىـٍش

اللامــــت أي حويــــراث راث داللــــت مِاسهــــت بــــالٌتراث خــــاسج ألاصمــــت. فــــي ألاخيــــر، خلصــــذ 

الذساظـــت ئلـــى هدُجـــت مٌادهـــا أن ملـــذالث الٌائـــذة ألاحىبُـــت جشجٌـــم بؽـــٖل خـــاد ُبـــل 
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 & Frankel)ًتراث ألاصمت، باإلطاًت ئلى اهٕماػ ؤلاهخاج، مِاسهت بالٌتراث اللادًت. 

Rose, 1996) 

ًمًٕ جلخُص الخـأزير الخـذي للمخويـراث ألاظاظـُت اإلاٌعـشة ليؽـىب أصمـاث 

ذ اخخما٘ %1الصشي ًُما ًلي: ئرا اسجٌم ملذ٘ همى الِشوض اإلادلُت بيعبت  ، ًٍض

، 1%؛ ئرا اسجٌـــــــم ملـــــــذ٘ الىمـــــــى الاُخصـــــــادي بيعـــــــبت 1,3%وؽـــــــىب ألاصمـــــــت بيعـــــــبت 

ٌــــم ملــــذ٘ الٌائــــذة ألاحىبــــي ؛ ئرا اسج3,8%ًــــىخٌع اخخمــــا٘ وؽــــىب ألاصمــــت بيعــــبت 

ـذ اخخمـا٘ وؽـىب ألاصمـت بيعـبت 1%بيعـبت  . (Dehove, 2003, p. 90) 1,27%، ًٍض

خلصذ الذساظت ئلـى أن هىـاْ كـذدا ُلـُال مـً اإلاخويـراث حعـمذ باالٓدؽـاي اإلابٕـش 

الاكخبــــاس ألصمــــاث الصــــشي، ئر ًجــــب، مــــثال، أخــــز معــــخىي اخخُــــاػي الصــــشي بلــــين 

 ٓمإؼش لخذور أصماث صشي، كلما أن هزا اإلاخوير لم ًذسج في البذاًت.

o  دزاسةSachs, Tornell & Velasco (1996): 

جخظــــــمً هــــــزه الذساظــــــت جدلــــــُال مخؼــــــىسا ومىحهــــــا ألصمــــــاث الصــــــشي، وهــــــزا 

بلــذا هاؼــئا. جشجٕــض كلــى ًشطــُت طــمىُت مٌادهــا أن  20بــالشهم مــً اُخصــاسها كلــى 

ـــــضث الذساظـــــت  كلـــــى  ألاصمـــــت حمُــــم كىامـــــل أصمـــــاث  الصـــــشي هيـــــر معــــخِشة صمىُـــــا. ٓس

، ٓمــا اُخصــش الخدلُــل ؤلاخصــائي كلــى جٌعــير الخويــراث فــي مإؼــش 1994اإلإعــُُٕت 

مبر INDألاصمـــــت ) ــــًى ـــً هـ ـــرة مــ ـــي الٌتــ ـــل  1994( فــ ــ ــــت أًٍش ًـ ــــى ها ــــذ 1995ئلـ ـــا اهخمـ ؛ ٓمــ

بصـيروسة خـذور ألاصمـاث وكـذوي اهخِالهـا أٓثـر مـً اهخمامهـا باللىامـل اإلادعـببت فــي 

ـضا كلـى ظـلْى بعـُؽ  ٔان الىمـىرج ألاظاسـ ي الخخبـاس الذساظـت ظـآىا ومٓش وؽىبها. 

ــضي  حــذا لخىظــم الــذًىن، خُــث ًٌتــرض، فــي هـــام الصــشي الثابــذ، أن البىــٗ اإلآش

ٌلمــــل كلــــى الــــذًاق كــــً ُُمــــت اللملــــت كىــــذما جىدــــشي ُُمتهــــا الخبادلُــــت ٓثيــــرا كــــً 

ُُمــــت الخــــىاصن، ورلــــٗ بالخــــذخل فــــي أظــــىاَ الصــــشي لؽــــشاء أو بُــــم اللملــــت. ججــــذس 

ــــزا خــــ٘ى  ؤلاؼــــاسة ئلــــى أن حمُــــم الاخخبــــاساث خــــ٘ى ًشطــــُاث الىمــــىرج الىـــــشي، ٓو

 ,Sachs)ؿهـــشث حــىدة هىكُــت الخِــذًش. ملــامالث اإلاخويــراث للىمــىرج الخؼبُِــي، أ

Tornel, & Velasco, 1996) 
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أٓذث الذساظت أن اللىامل الخِلُذًت اإلاٌعشة ليؽىب ألاصمـاث، واإلاخذاولـت 

فـــــــي همـــــــارج الجُـــــــل ألا٘و )مثـــــــل العجـــــــض فـــــــي الخعـــــــاب الجـــــــاسي والعجـــــــض فـــــــي اإلاىاصهـــــــت 

ٔاًُــت لخٌعـــير ألاص  . ًلـــال،  ُــذ كـــشي 1994مــت اإلإعـــُُٕت لللــام اللامــت(، لــم جٕـــً 

الخعــاب الجــاسي اإلإعــُٖي ًائظــا خــال٘ العــىىاث التــي ظــبِذ ألاصمــت، باإلطــاًت 

اث طــلٌُت للمذًىهُــت اللامــت مِاسهــت بالىــاجج الــذاخلي الخــام؛ و خعــب  ئلــى معــخٍى

لــت ئػالُــا مــً ُبــل اإلاظــاسبين الــزًً معــتهم OCDEبُاهــاث  ، لــم جٕــً ألاصمــت مخُى

ٔاهــــــذ مإؼــــــشاتها آزاسهـــــا  العــــــلبُت. ٓمــــــا لــــــم جمــــــغ ألاصمــــــت اللذًـــــذ مــــــً الــــــذ٘و التــــــي 

الاُخصادًت الٖلُت أٓثر جذهىسا منهـا فـي اإلإعـُٗ: مـثال ٔـان عجـض الخعـاب الجـاسي 

ـا وجاًالهـذ أٓثـر مىـه فـي اإلإعـُٗ. و كلُـه، ُـام البـاخثىن باظـِاغ الخدلُـل  في ماليًز

ــــىب  ـــت اليؽــ ــ ـــــاث الزاجُــ لـ ــــىرج للخُى ــــى همـــ ـــــائي كلــ لخٌعـــــــير جبــــــاًً الـــــــذ٘و راث ؤلاخصـ

ت مـً خُـث جأزشهـا باألصمـت؛ أو بملنـى آخـش،  الخصائص الاُخصادًت واإلاالُت اإلاؽتٓر

خــــاولىا اخخبـــــاس همـــــارج الجُـــــل ألا٘و لألصمـــــاث لخأُٓـــــذ صـــــخت همـــــارج الجُـــــل الثـــــاوي 

 لألصماث.

الخالصــــت الهامــــت التــــي جىصــــل ئليهــــا البــــاخثىن هــــي أن كــــذوي اهخِــــا٘ آلازــــاس 

اإلإعــُُٕت ئلـى بلــذان أخــشي لــم جٕـً كؽــىائُت، بملنــى أن اللــذوي العـلبُت لألصمــت 

ت مم الاُخصاد اإلإعـُٖي  معذ البلذان التي جميزث اُخصاداتها بخصائص مؽتٓر

ئطـــــــاًت ئلـــــــى وحـــــــىد اسجباػـــــــاث فـــــــي مجـــــــاالث ملُىـــــــت بـــــــين اُخصـــــــادًاث هـــــــزه الـــــــذ٘و 

 والاُخصاد اإلإعُٖي، والتي ؼٖلذ في مجملها ُىىاث اهخِا٘ اللذوي.

o ة دزاسKaminsky, Lizondo & Reinhart (1998): 

ِت ؤلاؼاساث اإلاعبِت كلى مجمىكت مً  Kaminsky & al (1998)ػبّ  ػٍش

. 1995-1970د٘و مخِذمت، ورلٗ خال٘ الٌترة  5دولت هامُت و 15الذ٘و طمذ 

مإؼشا بىاء كلى الذساظاث اإلاُذاهُت العابِت خ٘ى  15مً أحل رلٗ، اخخاسوا 

ت. ُاسن الباخثىن ظلْى  أصماث الصشي؛ ٓما اكخمذوا كلى ُاكذة بُاهاث ؼهٍش

ًتراث ألاصماث مم اإلاعخىي الؼبُعي لها خال٘ الٌتراث اللادًت اإلاخويراث ُبل 

لليؽاغ، باإلطاًت ئلى ُُاط الُِمت الترحُدُت لللخبت )الُِمت الخشحت( وخعاب 
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مإؼش الظىطاء لٖل مخوير كلى خذي، و رلٗ لخدذًذ اإلاخويراث التي جصذس 

مًٕ ُُاط ؼهشا اإلاِبلت. ً 24ئؼاساث ئهزاس معبِت خ٘ى خذور ألاصماث في مذة 

ت لألصماث،  هجاكت هزه اإلاإؼشاث باظخخذام زالر ملاًير أظاظُت: الِذسة الخيبٍإ

خ الزي ًصذس ًُه أ٘و مإؼش ئؼاساث حُذة خ٘ى وؽىب ألاصماث، مذي  الخاٍس

مذاومت اإلاإؼشاث الجُذة كلى ئصذاس ئؼاساث معبِت ُبل وؽىب ألاصماث بٌتراث 

 & ,Kaminsky, Lizondo)و لخِلُل خذتها. ٔاًُت الجخار الخذابير الالصمت لخجىبها أ

Reinhart, 1998, pp. 15-17) 

ت لألصماث، أؿهش مإؼش  باليعبت للملُاس ألا٘و اإلاخللّ بالِذسة الخيبٍإ

ٔان باقي اإلاإؼشاث  ت لألصماث؛ و الظىطاء زالر مإؼشاث ال جخمخم بذاللت جيبٍإ

ت، باكخباس ٔىن ُُمت مإؼش الظىطاء لٖل منها أُل مً الُِمت  راث داللت جيبٍإ

ش اإلالُاس العابّ مللىماث خ٘ى 1 خ الزي جصذس ًُه . باإلاِابل، ال ًًى الخاٍس

ؤلاؼاساث الجُذة إلمٖاهُت وؽىب أصمت. مً وحهت هـش العلؼاث الىِذًت، ًجب 

ٔاي ُبل خذور ألاصمت. في هزا  ذ  أن ًصذس اإلاإؼش الىاحم أًظا ئؼاساث بُى

ؤلاػاس، بين الباخثىن أن مجمىكت اإلاإؼشاث الجُذة جصذس أولى ؤلاؼاساث الجُذة 

ؼهشا ُبل وؽىب ألاصمت. باالكخماد كلى  18هشا ئلى ؼ 12في الٌترة اإلامخذة مً 

م ألاصماث هي: الاهدشاي  اإلالاًير الثالزت العابِت، ًاإلاخويراث ألآثر هجاكت في جُى

في ظلش الصشي الخُِِي، اخخُاػاث الصشي، وعبت الِشوض اإلادلُت ئلى الىاجج 

، مإؼش ئلى الاخخُاػاث M2اإلادلي الخام، الصادساث، وعبت الٕخلت الىِذًت 

 .  .Kaminsky, Lizondo, & Reinhart, 1998, p)ؤلاهخاحُت ومإؼش أظلاس ألاص٘ى

20) 

o   دزاسةEichengreen, Rose, & Wyplosz (1995): 

( أظباب وهخائج الاطؼشاباث التي جمغ 1995)Eichengreen & al خلل 

، كلى كُىت 1993-1959أظىاَ الصشي، باظخلما٘ بُاهاث ًصلُت خال٘ الٌترة 

ِت جأزش ظلْى  20جخٖىن مً  دولت صىاكُت. دسط الباخثىن مً حهت، ػٍش

ها ُبل خذور ألاصمت؛ ومً حهت  اإلاخويراث الاُخصادًت بلذ خذور ألاصمت بعلٓى
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ؼاث الىِذًت خال٘ ًترة ألاصمت. و بىاء كلي رلٗ، ػىسوا أخشي، سد ًلل العل

مإؼش أصمت ًخٖىن مً اإلاخىظؽ اإلاشجح للخويراث في ظلش الصشي، اخخُاػاث 

الصشي و ملذ٘ الٌائذة. ٌلشي اإلاإؼش أصمت الصشي كلى أجها طوىػاث مظاسبت 

خادة جدذر في ظَى الصشي بؽٖل ًلغي ٔل أزش لخذخل العلؼاث الىِذًت في 

 َ للذًاق كً اظخِشاس ظلش الصشي. اظخخلصىا مً رلٗ أن ألاصمت جدذر  العى

كىذما ًأخز مإؼش ألاصمت ُُمت أٓبر مً طلٍ الاهدشاي اإلالُاسي له مظاًا ئلُه 

 ,Eichengreen, Rose, & Wyplosz)اإلاخىظؽ الخعابي إلاجمىق ًتراث ألاصمت. 

1995) 

ؼهشا، مً أحل  24بلذ هاًزة صمىُت لألصمت، مذتها خذد الباخثىن ًُما 

ُت اإلاخويراث الاُخصادًت داخلها وخاسحها.  مخابلت ًترة ألاصمت ومالخـت جؼىس وخٓش

بِىىا أن اإلاخويراث الاُخصادًت التي جِىد ئلى وؽىب أصمت صشي جخمثل في وحىد 

ٌِاث عجض في اإلايزان الخجاسي، اهخٌاض في كائذاث الصادساث، اسجٌاق في ه

، همى حجم الِشوض اإلادلُت واسجٌاق معخىي ألاظلاس وألاحىس. دالاظخيرا

(Eichengreen, Rose, & Wyplosz, 1995) 

 . أهم دزاسات الجيل ألاول حىل الاكخشاف املبكس  ألشمات الصسف3الجدول زكم 

Frankel & Rose 

(1996) 

Kaminsky, Lizondo 

& Reinhart (1998) 

Sachs, Tornell  & 

Velasco (1996) 

 

 دولت هامُت 100
د٘و  5دولت هامُت و 15

 مخِذمت
 الدول  دولت هاؼئت 20

1971-1992 1970-1995 
مبر  ل  -1994هًى  1995أًٍش

 )خ٘ى ألاصمت اإلإعُُٕت(
 الفترة

ت ت ظىٍى ت ؼهٍش  البيانات ؼهٍش

 ألاشمات أصماث صشي أصماث صشي أصمت صشي 117

o   همىرجProbit 

o  ِت الترحُذ ػٍش

 ألاكـم

o  اإلاإؼشاث اإلاخِذمت

للىدة الذوسة )مً خال٘ 

 مذخل ؤلاؼاساث(

o  ِت الخِذًش باظخلما٘ ػٍش

اإلاشبلاث الصوشي لُِاط 

 مإؼش اجهُاس ظلش الصشي

 الطسيلة
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o  سصُذ الاظدثماس

ألاحىبي اإلاباؼش/ 

 الذًً اللام

o  / الاخخُاػاث

 الىاسداث.

o  همى الِشوض

 اإلادلُت.

o  /ملذ٘ ؤلاُشاض

 ملذ٘ ؤلاًذاق

o ُت  الىدائم اإلاصًش

o الىاسداث 

o  طلٍ الِؼاق اإلاصشفي

ُت في  )الِشوض اإلاصًش

الِؼاق الخاص/ الىاجج 

 الذاخلي الخام(

o  الٕخلت الىِذًت باإلاٌهىم

 الىاظم / اخخُاػاث الصشي

o أزش اللذوي اإلاالُت 

املحغنرات 

ذات 

 داللة

o ٘الخعاب  اخخال

 الجاسي 

o  عجض اإلاىاصهت

 اللامت

 

o  ملذ٘ الصشي

 الخُِِي

o ُت  ألاصماث اإلاصًش

o الصادساث 

o  ٘  ظلش ألاصى

o  الٕخلت الىِذًت

باإلاٌهىم الىاظم / 

 الاخخُاػاث

o  جذًّ سأط اإلاا٘ الٕلي في

ل/ الىاجج  ألاحل الؼٍى

 الذاخلي الخام

o  العجض في اإلايزان الجاسي 

o  اللامتالعجض في اإلاىاصهت 

 

املحغنرات 

غنر 

 الدالة

 (Boyer, Dehove, & Plihon, 2004, p. 354) املصدز:

ٔان للذساظاث العابِت بالى ألازش في وطم همارج الآدؽاي اإلابٕش ألصماث 

 م للذساظاث التي أحٍشذ ًُما بلذ.الصشي، ٓما اكخمذث ٓمشح

 املصدوجةألاشمات . 2.2.5

ُت أي أزـش كلـى  ُبل بذاًت زماهِىاث الِشن اإلااض ي، لـم ًٕـً لألصمـاث اإلاصـًش

اإلاعــــــخىي الــــــذولي، خُــــــث اُخصــــــشث ألاصمــــــاث كلــــــى أصمــــــاث الصــــــشي، أصمــــــاث ميــــــزان 

ُت بؽـــٖل ملٌـــذ مـــم  اإلاـــذًىكاث وأصمـــاث اإلاذًىهُـــت ًدعـــب. بـــشصث ألاصمـــاث اإلاصـــًش

ـــش اإلاـــالي فـــي الاُخصـــاد اللـــالمي، و أصـــبدذ بلـــ ع الاُخصـــادًاث احعـــاق خيـــز الخدٍش

ــــذ.  ُت وأصمــــاث صــــشي فــــي هٌــــغ الُى حؽــــهذ أصمــــاث مضدوحــــت: وؽــــىب أصمــــاث مصــــًش

ُت وؽىب ألاصماث اإلاضدوحت وهي:   هىاْ زالزت ًشطُاث ممٕىت جخللّ بدٓش
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ِـــىد اخــــخال٘ ظــــلش أشماااات الصااااسف هاااي التااااي ثىلااااد ألاشماااات املصااااسفية:  - ً

ـــا٘ ــ ـــبُل اإلاثـ ــ ــــى ظـ ــــذر كلــ ـــــزي ًدــ ــــذ، الـ ـــــشي الثابــ ـــــام الصـ ــــي هــ ـــــشي، فــ ــــت  الصـ ٓىدُجــ

لصـــذماث خاسحُـــت، ئلـــى خعـــائش فـــي اخخُاػـــاث الصـــشي. ًـــإدي كـــذم ملالجـــت هـــزا 

الاخخال٘، مـً ػـشي العـلؼاث الىِذًـت، ئلـى جِلـص حجـم ؤلاُـشاض اإلاصـشفي، ممـا 

ٌلؼـــل همـــى الاظـــدثماساث وئًـــالط كـــذد مـــً اإلاإظعـــاث، ألامـــش الـــزي ًـــىلٕغ ظـــلبا 

ُت.  (Stoker, 1995) كلى مالءة الىـام اإلاصشفي، ًخخىلذ كىه أصمت مصًش

ُت ألاشمات املصسفية هي التي ثىلد أشمات الصسف:  - ججبر ألاصمـاث اإلاصـًش

ـت اإلاـذخل  ضي كلى الخذخل باكخباسه اإلالجـأ ألاخيـر لإلُـشاض. خعـب هـٍش البىٗ اإلآش

ــــٗ  ــــذخل البىـ ـــً جـ ـــاجج كــ ــــذر ؤلاصـــــذاس الىِـــــذي، الىــ ـــزان اإلاـــــذًىكاث، ًدـ الىِـــــذي إلايــ

ــــضي مـــــً أحــــل ئكـــــادة الاظــــخِشاس للىــــــام اإلاصــــشفي، اخـــــخالال فــــي ظـــــلش الصـــــشي، اإلا ٓش

ـــل  .(Velasco, 1987)ًخخىلـــذ كىـــه أصمـــت صـــشي  ـــت بخمٍى ٍض ئرا ُامـــذ البىـــْى اإلآش

ابـت كلـى  ـّ جىلُـذ الىِـىد، وفـي خالـت كـذم وحـىد ُس كملُاث ؤلاهِـار اإلاٖلٌـت كـً ػٍش

ال حعــخؼُم الخٌــاؾ كلــى أهـمــت ظــلش الصــشي الثابــذ، سهــم  سؤوط ألامــىا٘، ًاجهــا

أن الٕثيـــــر مـــــً البلـــــذان ُـــــذ جدىلـــــذ ئلـــــى أهـمـــــت صـــــشي أٓثـــــر مشوهـــــت، واظـــــخخذمذ 

مــــً د٘و  %80اظــــتهذاي الخطــــخم ٓهــــذي أظاســــ ي لعُاظــــتها الىِذًــــت. حعــــخخذم 

ـــذ مـــً اخخمالُـــت  اللـــالم خالُـــا أهـمـــت الصـــشي راث اإلاشوهـــت اإلادـــذودة، وهـــى مـــا ًٍض

ُت بأصماث الصشي. اسجباغ ألا   (Ilzetzki, Reinhart, & Rogoff, 2019)صماث اإلاصًش

اظـخلملذ هـزه ألاشمات املصسفية وأشمات الصسف لها نفا  املساابات:  -

اإلاِاسبــــت كلــــى وحــــه الخصــــىص فــــي ئػــــاس جدلُــــل الٌؽــــل اإلاخخــــالي للــــذ٘و الىامُــــت فــــي 

م أظـــلاس الصـــشي. حعـــبب  ِـــٍى ش مىـــاهج اظـــخِشاس الخطـــخم مـــً خـــال٘ ئكـــادة ج جؼـــٍى

ِــت بخــذًّ ٓبيــر  هــزه الخؼــؽ اسجٌاكــا خــادا فــي أظــلاس ألاصــ٘ى وألاظــهم، جٖــىن مًش

لاس الصــشي الخُُِِـت، ألامــش الـزي ًىلــذ لـشأط اإلاـا٘ ألاحىبــي، واسجٌـاق مخخــا٘ فـي أظـ

ـــإدي ئلـــى ًِـــذان زِـــت اإلاخلـــاملين فـــي مصـــذاُُت  عجـــضا متزاًـــذا فـــي اإلايـــزان الجـــاسي، ٍو

ـــلُت ئلــــى وؽــــىب هجمــــاث  ُــــت. جــــإدي هــــزه الىطـ ومخاهــــت العُاظــــت الاُخصــــادًت الٖل

مظاسبُت كلى كملت البلذ مً حهت، وهلـم مصـشفي ملمـم داخلُـا، مـً حهـت أخـشي، 
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ت خــــذور خعــــاسة ٓبيــــرة فــــي سأط اإلاــــا٘، ئلــــى حاهــــب جــــذهىس ٓبيــــر فــــي ًخٖــــىن الىدُجــــ

ذ بأصمـت  ُت جٖىن مصخىبت في هٌغ الُى : بملنى وؽىب أصمت مصًش أظلاس ألاص٘ى

  صشي.

( في دساظت خذًثت هزه 2020)  Eijffinger & Karatasفي هزا ؤلاػاس، اخخبر 

ارج  الِـــُم ( وهمــPanel Dataاللالُــت بؽــٖل ُُاســ ي باظـــخلما٘ بُاهــاث مذمجــت )

ت للُىــت bivariate probit modelsالِصــىي الثىائُــت  ، وباظــخلما٘ بُاهــاث ؼــهٍش

. أؿهـــشث هخـــائج الذساظـــت أن 2010-1985بلـــذا مخؼـــىس وهامُـــا خـــال٘ الٌتـــرة  21مـــً 

ً اإلاـــذًىكاث؛  ُت حعـــبّ فـــي اللـــادة أصمـــاث الصـــشي أو أصمـــاث مـــىاٍص ألاصمـــاث اإلاصـــًش

ــذ أصمــاث الصــشي مــً اخخمــ ُت فــي اإلاعــخِبل، باإلاِابــل، جٍض ا٘ وؽــىب أصمــاث مصــًش

مـــــً خـــــال٘ آزـــــاس الصـــــذماث الخاسحُـــــت، أو ألاظـــــىاَ اإلاالُـــــت اإلادـــــشسة، أو الِؼاكـــــاث 

ُت كالُت الاظخذاهت.   (Eijffinger & Karatas, 2020)اإلاصًش

o  بالنسبة لدزاسةKaminsky & Reinhart (1999): 

دساظــــت خــــ٘ى ألاصمــــاث اإلاضدوحــــت  Kaminsky & Reinhart (1999)أهجــــض 

، ملخمـــذًً فـــي رلـــٗ 1998ممازلـــت لذساظـــتهما العـــابِت خـــ٘ى أصمـــاث الصـــشي للـــام 

كلـــى هٌـــغ ُاكـــذة البُاهـــاث، وخـــال٘ هٌـــغ ًتـــرة الذساظـــت العـــابِت. ؼـــملذ دساظـــت 

Kaminsky & Reinhart (1999 ًكُىـــت مــ )ـــّ  20 دولـــت صــىاكُت وظـــائشة فــي ػٍش

ـــرة  ً اإلاـــــذًىكاث أو أصمـــــت 1995-1970الىمـــــى خـــــال٘ الٌتــ . ًُمـــــا ًخـــــص أصمـــــت مـــــىاٍص

هاًـــزة ألصمـــاث الصـــشي، معـــدىذًً فـــي رلـــٗ ئلـــى  76الصـــشي، ًِـــذ كـــشي الباخثـــان 

مإؼش أصمت ًخظمً الخويراث اإلاشجخت لعلش الصشي الاظمي واخخُاػاث الصشي. 

ًٕؽــٍ هــزا اإلاإؼــش ئمٖاهُــت وؽــىب أصمــت صــشي بمجــشد أن جخجــاوص ُُمخــه اللخبــت 

اإلاِــــذسة بثالزــــت أطــــلاي الاهدــــشاي اإلالُــــاسي لــــه مظــــاًا ئليهــــا مخىظــــؽ  الترحُدُــــت

ؼـــهشا ُبـــل وبلـــذ ألاصمـــت. خلصــــذ  18اإلاإؼـــش. بلـــى ػـــ٘ى هاًـــزة ألاصمـــت فــــي الذساظـــت 

ـــــت فـــــي وؽـــــىب أصمـــــت الصـــــشي هـــــي  الذساظـــــت ئلـــــى أن اإلاإؼـــــشاث التـــــي لهـــــا داللـــــت ملىٍى

ـش اإلاـالي )مظـاكٍ الِاكـذة الىِذًـت ، وعـبت حجـم M2 اإلاإؼشاث اإلالبـرة كـً الخدٍش
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، ووعــبت ملــذ٘ ؤلاُــشاض ئلــى ملــذ٘ PIBالِــشوض اإلادلُــت ئلــى الىــاجج اإلادلــي الخــام 

الاُتـراض(. ئطـاًت ئلـى مـا ظـبّ، ٔـان ملـذ٘ الٌائـذة الخُِِـي فـي ًتـرة ألاصمـت أكلـى 

لـــــاث  ـــراث اللادًـــــت لليؽـــــاغ، وهـــــزا كلـــــى كٕـــــغ جُى ـــي الٌتــ مـــــً معـــــخىاه الؼبُعـــــي فــ

ــــت لألصمــــاث اإلاالُــــت ، التــــي جِ ــــ ي باسجٌــــاق ملــــذالث الٌائــــذة اإلادلُــــت الىمــــارج الىـٍش

، وعبت M1كىذ وؽىب أصمت. باليعبت إلاإؼشاث الِؼاق الىِذي )الِاكذة الىِذًت 

ئلــى الاخخُاػــاث(، ًِــذ بُيــذ الذساظــت أجهــا هــي ألاخــشي راث  M2الِاكــذة الىِذًــت 

همــى  داللـت ولهـا اججـاه كـام مىحـب ئصاء وؽــىب ألاصمـت. فـي ألاخيـر، بُيـذ الذساظـت أن

أؼــهش، كلــى الخــىالي، التــي  9ؼــهشا و 12الصــادساث والــىاسداث ًبــذأ بــالخِلص خــال٘ 

م ظــلش الصـــشي الخُِِــي ظـــلبا  حعــبّ وؽــىب ألاصمـــت. ٓمــا جـــإزش كملُــت ئكــادة جِـــٍى

أُــل مــً معــخىاها فــي الٌتــراث اللادًــت(، وحعــاهم فــي  %20كلــى حجــم الصــادساث )

ُخصـــادي، ًُِـــىد رلـــٗ ئلـــى اخـــخال٘ آحـــا٘ الاظـــخدِاَ وجِلـــُص ملـــذالث الىمـــى الا

ــذ هٌعــه.  دجِلــص هٌِــاث الاظــخيرا  & Kaminsky)وكائــذاث الصــادساث فــي الُى

Reinhart, 1999) 

 & Kaminskyًٕمً الاخخالي الجىهشي بين الذساظخين في أن دساظت 

Reinhart (1999)  أطاًذ خمعت مإؼشاث حذًذة ئلى ُائمت مإؼشاث الذساظت

ش اإلاالي، ملذ٘ الٌائذة الخُِِي للىالًاث  العابِت )جخمثل في مإؼشاث الخدٍش

ُٕت، اإلاذًىهُت الخاسحُت، خشوج سأط اإلاا٘ واإلاذًىهُت الِصيرة  اإلاخدذة ألامٍش

ت، ألن اإلاإؼشاث العابِت ؿلذ ٔاًُت  ألاحل( إلاداولت جٌعير ألاصمت آلاظٍُى هير 

ش  Kaminsky & Reinhart (1999)لخٌعيرها. أزبذ دساظت  هجاكت مإؼش الخدٍش

اإلاالي في الخيبإ بيؽىب ألاصماث اإلاالُت. ًخمثل ؤلاظهام الثاوي وألآثر أهمُت في 

ت  Kaminsky & Reinhart (1999)دساظت  بت لألصماث، ملًش في بىاء مإؼشاث مٓش

العابِت، حعمذ بخٌادي كُب الخدلُل ٓمجامُم مشجخت للمإؼشاث الٌشدًت 

الاهٌشادي البعُؽ إلاإؼشاث ؤلاهزاس اإلابٕش، ومداولت وطم جدلُل مخلذد وؼامل 

ِت الىمارج الُِاظُت اإلاخلذدة )همىرج  لهزه اإلاإؼشاث، ٓما هى الؽأن في ػٍش

logit/probit.)مثال ، 
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ــت لىمــىرج   & Kaminskyباإلطــاًت ئلــى مــا ظــبّ، لــم ٌلــؽ اخخبــاس الِــذسة الخيبٍإ

Reinhart (1999) ت، هخائج حُذة، بدُث لم ًشصذ ئال ، ًُما ًخص ألاصمت آلاظٍُى

كـــذدا ُلـــُال مـــً ؤلاؼـــاساث اإلاعـــبِت الخخمـــا٘ وؽـــىب ألاصمـــت فـــي البلـــذان التـــي معـــتها 

ٔاهــــذ اإلاإؼــــشاث التــــي أكؼــــذ ئؼــــاساث معــــبِت فــــي أٓثــــر مــــً بلــــذ  ت.  ألاصمــــت آلاظــــٍُى

ىسٍــا(، ملــذ٘ همــى الٕخلــت الىِذًــتواخــذ: ملــذ٘ همــى الصــادساث )فــي جاًالهــ  M2 ذ ٔو

ـا وجاًالهـذ(.  & Kaminskyأؿهـشث دساظـت  ئلـى الاخخُاػـاث )باليعـبت لٖىسٍـا، ماليًز

Reinhart (1999)  ـــم ألاصمـــاث ـــب للمخىظـــؽ اإلاـــشجح  أن جُى بىاظـــؼت مإؼـــش مٓش

فـــــي  12,4%إلاجمــــىق ؤلاؼــــاساث ًِــــىد ئلــــى هخــــائج حُــــذة؛ ُــــذس اخخمــــا٘ ألاصمــــت بيعــــبت 

ـــــذ،  ــ ـــــُا،  11,2%جاًالهـ ــ ــــي ئهذوهِعـ ــ ـــا،  17%فــ ــ ــ ـ ـــي ماليًز ــ ــ ــــي  40,6%فــــــــي ٔىسٍــــــــا و 25%فـ ــ فــ

ت؛ ُـذس اخخمـا٘  الٌلُبين، خُث حلخبـر هـزه الـذ٘و ألآثـر جظـشسا مـً ألاصمـت آلاظـٍُى

ـل،  37%ألاصمـت بيعـبت  ُِـا و 22%فــي البراٍص ُـا، كلمــا أن  18%فــي حىـىب ئًٍش فــي جٓش

ت.   (Kaminsky & Reinhart, 1999)هزه الذ٘و لم جخظشس مً ألاصمت آلاظٍُى

الدزاسااات الحطبيليااة ماان الجياال الشاااألاي الكخشاااف ألاشمااات املالياااة . 3.5

 املبكس

جؼـــــىسث ألابدـــــار اإلاُذاهُـــــت الخاصـــــت باألصمـــــاث اإلاالُـــــت بلـــــذ خـــــذور ألاصمـــــت 

ـــــام  ــ ت لللـ ــــٍُى ــ ين. كلــــــــى معــــــــخىي اإلاىــــــــاهج والؼــــــــَش 1997آلاظــ ، ورلــــــــٗ كلــــــــى معــــــــخٍى

ـــــم مـــــً حـــــىدة وداللـــــت الخِـــــذًشاث  ؤلاخصـــــائُت، خُـــــث خاولـــــذ هـــــزه الذساظـــــاث الًش

العابِت بملالجت مؽـأل الاسجبـاغ اإلاخلـذد اإلاىحـىد بـين اإلاخويـراث؛ و كلـى معـخىي 

الىمـــارج واإلاخويـــراث، خُـــث أدسحـــذ مخويـــراث الاُخصـــاد الجضئـــي فـــي الىمـــارج ألحـــل 

ُم مــــذي جــــأزير جمثُــــل الهُٖلــــت اإلاالُــــت، ظــــىاء للمإظعــــاث أو اإلاصــــاسي، بهــــذي جُِــــ

ــــي هــــــزا  ــــت للصــــــذماث.  فــ ــــى حلــــــشض ألاهـمــــــت اإلاالُــ ــــت الجضئُــــــت كلــ الاخــــــخالالث الهُٖلُــ

الصـــذد، ًمٕـــً ئخصـــاء أسبلـــت دساظـــاث أظاظـــُت خـــ٘ى الآدؽـــاي اإلابٕـــش لألصمـــاث 

 اإلاالُت مً الجُل الثاوي.
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o  دزاسةStone & Weeks (2001): 

ــــث ػـــــشح الباخثـــــان فـــــي هـــــزه الذساظـــــت، كـــــذة أؼـــــُاء حذًـــــذة ظـــــىاء مـــــً  خُـ

ِـــت الخدلُـــل فـــي خـــذ راتهـــا، و رلـــٗ  اإلاىـــاهج ؤلاخصـــائُت اإلاعـــخلملت أو مـــً خُـــث ػٍش

ـــاث ألاظاظـــُت للىمـــارج الُِاظـــُت العـــابِت واإلاخمثلـــت فـــي: هُـــاب أي  بملالجـــت اإلالُى

همىرج هـشي ًمًٕ الاكخماد كلُه ٓمشحم وخُذ في الذساظاث الُِاظُت؛ الاسجباغ 

ـــــخال  ـــراث؛ اخـ ــ ـــين اإلاخويـ ــ ــــىد بـ ــــذد اإلاىحــ ي اإلاؽــــــاهذاث اإلامٕىــــــت خــــــ٘ى اإلاإؼــــــشاث اإلاخلــ

 الجضئُت؛ وجباًً اإلاللماث ظىاء باليعبت للبلذان أو الٌتراث.

أدسج الباخثـان هـزه اإلاإؼـشاث فـي مجمىكـاث كلـى خعـب أصـىاي ألاصمــاث، 

 «زـــــم اخخـــــاسا اإلاإؼـــــشاث ألآثـــــر جمثـــــُال كلـــــى خعـــــب داللتهـــــا ؤلاخصـــــائُت باظـــــخلما٘ 

Akaikes Information Criterion «ظـخخلص الباخثــان ظـبلت ُىـىاث أظاظــُت . ا

مإؼـشا؛ ٓمـا أجهمـا أدمجـا مإؼـشاث  24الهخِـا٘ ألاصمـاث، جدخـىي فـي مجمىكهـا كلـى 

ؼـاق اإلاإظعـاث ٓـزلٗ، ممـا مٕنهمـا مـً جدلُـل  الهُٖلت اإلاالُت للِؼـاق اإلاصـشفي ُو

ـذ. ؼــملذ كُىـت الذساظــت  ـزا أصمــاث الصـشي فــي راث الُى ُت ٓو  49ألاصمـاث اإلاصــًش

ـــً ب ـــال٘ بلــــذا ) مـ ٍــــّ الىمــــى(، ورلــــٗ خــ ـــئت وظــــائشة فــــي ػش ـــا بلــــذان مخِذمــــت، هاؼـ ُنهـ

ـــرة  ــ ـــخؼاق 1999-1992الٌتـــ ــ ــــث اظـــ ــ ــــذة، بدُــ ــ ـــــائُت حُــ ـــــائج ؤلاخصـــ ــــىدة الىخـــ ــ ــــذ حــ ــ ٔاهــ  .

مـً ألاصمـاث اإلاِـذسة  %40مً الخِذًشاث؛ ٓما لـم جدـذر  %80الىمىرج أن ًٌعش 

 مً ألاصماث هير اإلاِذسة بالخؼأ. %16ًلال، وخذزذ 

الخف الباخثان أن اللىامل التي جللب دوسا أظاظُا في خذور ألاصماث اإلاالُت هي: 

وعبت ظُىلت اإلاإظعاث، وحىد أزش اللذوي، مإؼش وعبت الٕخلت الىِذًـت بـاإلاٌهىم 

ئلــى الاخخُاػــاث. ججــذس ؤلاؼــاسة هىــا ئلــى أن أزــش اللــذوي ًشجٌــم ٔلمــا صاد  M2الىاظــم 

الاهــذماج اإلاــالي بــين الاُخصــادًاث، ٓمــا جدبــاًً داللــت اإلاإؼــشاث مــً بلــذ  خــش ومــً 

   (Stone & Weeks, 2001)ًترة ألخشي. 

 



 باألزمات المالية ودورها.....أنظمة اإلنذار المبكر  قمي
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

289 

 

o  دزاسةBukart & Coudert (2002): 

بلــــذان مــــً آظــــُا )ئهذوهِعــــُا،  4لــــذا جىصكــــذ ٔــــا حي: ب 15ؼــــملذ الذساظــــت 

ـــين وجاًالهـــــذ(،  ـــــا، الٌلُبــ ٖـــــا الالجُيُـــــت )ألاسحىخـــــين، بىلٌُُـــــا،  7ماليًز بلـــــذان مـــــً أمٍش

ـــــــل، الؽـــــــُلي، ٔىلىمبُـــــــا، اإلإعـــــــُٗ والبيـــــــرو(،  بلـــــــذان مـــــــً أوسوبـــــــا )اإلاجـــــــش،  3البراٍص

ُِـــا(. اكخمـــ ُِـــا )حىـــىب ئًٍش ُـــا(، ودولـــت واخـــذة مـــً ئًٍش ذ الباخثـــان فـــي بىلىهُـــا وجٓش

ِــــــت ؤلاؼــــــاساث اإلاعــــــبِت خــــــال٘ الٌتــــــرة  ـــم 1998-1981هــــــزه  الذساظــــــت كلــــــى ػٍش ــ ، مـ

اظخلما٘ بُاهاث ًصـلُت. دسط الباخثـان الاسجبـاغ الخؼـي بـين اإلاإؼـشاث مـً أحـل 

الٌصل بُنها، ورلٗ بهذي الخمُيز الجُذ بين الذ٘و التي جٖـىن فـي خالـت أصمـت وبـاقي 

ـت بـين ألاصمـاث اإلاالُـت الذ٘و اإلادُؼت بهـا. خلصـذ الذساظـ ت ئلـى وحـىد ًـشوَ حىهٍش

كلـــى خعـــب اإلاىـــاػّ التـــي خـــذزذ ًيهـــا. أكؼـــى ئظـــِاغ الىمـــىرج اإلاِـــذس كلـــى ألاصمـــت 

ت هخائج حُذة باليعـبت لخاًالهـذ والٌلُبـين. باإلاِابـل، أكؼـى هخـائج مخىاطـلت  آلاظٍُى

ٔاهـذ الىخــائج ؤلاخصـائُت للذساظـت هــي ألاخـ ــا.  شي حُــذة، باليعـبت إلهذوهِعـُا وماليًز

ُـــث ًعــــش الىمـــىرج  مــــً الخِـــذًشاث خــــ٘ى خـــذور ألاصمــــاث. اظـــخخلص مــــً  %80خ

الذساظـت ظـخت مإؼـشاث أظاظـُت راث داللـت ئخصـائُت لالٓدؽـاي اإلابٕـش لألصمــاث، 

ـــم  ــ ــــاإلاٌهىم الىاظـ ــــت بــ ـــــت الىِذًــ ــــي: الٕخلـ ـــــذًً  M2هــ ــــاث/ الـ ــــاث، الاخخُاػــ / الاخخُاػــ

لـــــت ألاحـــــل/ الـــــذًىن ؤلاحمالُـــــت، اهخٌـــــاض ملـــــذالث الصـــــشي  اللـــــام، الـــــذًىن الؼٍى

  (Burkart & Coudert, 2002)الخُُِِت، الخطخم، و أخيرا مإؼش اللذوي. 

o  دزاستيCartapanis, Dropsy & Mamets (1998  2002): 

ين حـذ مخِـاسبين. ُـذس البـاخثىن،  جشجٕض ٔلخا الذساظخين كلـى همـىرحين هــٍش

ٖــا  ت لدعــلت بلــذان مــً أمٍش فــي الذساظــت ألاولــى، الىمــىرج اظــدىادا ئلــى بُاهــاث ظــىٍى

ت.  زـم  (Cartapanis, Dropsy, & Mametz , 1998)الالجُيُـت، وظـخت بلـذان آظـٍُى

ـــ ٌـ غ الىمــــىرج، فــــي الذساظـــــت الثاهُــــت، كلــــى أظــــاط بُاهــــاث ًصـــــلُت أكــــادوا جِــــذًش ه

ٔاهــــذ مىطـــــىق الذساظــــت ألاولــــى(. امخـــــذث ًتــــرة الذساظـــــت  ت )التـــــي  لعــــخت د٘و آظــــٍُى

ٕــال الىمــىرحين مــً اللـــام   ,Cartapanis). 1997ئلــى هاًــت اللــام  1976باليعــبت ل
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Dropsy, & Mametz , The Asian currency crises: Vulnerability, contagion 

or unsustainability, 2002) 

حلخبر هاجين الذساظخين ألآثر جمثُال للذساظاث الخؼبُُِت مً الجُل الثاوي 

ًُمـــــا ًخـــــص أصمـــــاث الصـــــشي، خُـــــث أدخـــــل البـــــاخثىن مىـــــاهج حذًـــــذة فـــــي جدلُـــــل 

م. وك مــل أصمــاث الصــشي ظــىاء مــً خُــث الدشــخُص أو مــً خُــث جِىُــاث الخِــٍى

ــــــذ، همــــــىرج الِابلُــــــت للخلــــــشض أو  البــــــاخثىن كلــــــى جِــــــذًش همــــــىرحين فــــــي هٌــــــغ الُى

 «، وهمىرج الِذسة كلى الخدمـل » « modèle de Vulnérabilitéالِابلُت للهؽاؼت 

« modèle de Soutenabilité حهــــذي همــــىرج الِابلُــــت للهؽاؼــــت ئلــــى مخابلــــت .

اإلاظــاسبُت، ختــى فــي ؿــل وطــلُاث همــىرج الخــىاصن اإلاخلــذد جبلــا ليؽــىب الهجمــاث 

خالـــت وطـــلُت حُـــذة لالُخصـــاد كلـــى اإلاعـــخىي الٕلـــي. ُامـــذ الذساظـــخين بـــاإلاضج بـــين 

اإلاخويــراث الاُخصــادًت الٖلُــت اإلامثلــت لىطــلُت ألاظاظــُاث الاُخصــادًت واإلاخويــراث 

خـت، والتـي جخىلـذ كنهـا مؽـأل العـُىلت  اإلامثلـت لالخـخالالث الاُخصـادًت واإلاالُـت اإلاُإ

. جمثلــــذ هــــزه ألاخيــــرة أظاظــــا فــــي مإؼــــشاث جــــذًّ سأط اإلاــــا٘. حهــــذي فــــي الاُخصــــاد

همــــــــىرج الِــــــــذسة كلــــــــى الخدمــــــــل ئلــــــــى سصــــــــذ ألاصمــــــــاث التــــــــي جيؽــــــــب هدُجــــــــت اخــــــــخال٘ 

ــــت  ـــراث اإلامثلــ ــ ـــى اإلاخويـ ــ ـــــُت كلـ ـــٌت أظاظـ ــ ــــىرج بصـ ـــــض الىمــ ٓـ ـــــادًت. س ــــُاث الاُخصـ ألاظاظــ

 لالهدشاًاث بين الىطلُت الخالُت مِاسهت بالىطلُت الخىاصهُت لالُخصاد.

كـــــاد البـــــاخثىن جشجِـــــب اإلاإؼـــــشاث بؽـــــٖل جىـــــاصلي خعـــــب دسحـــــت جأزيرهـــــا فـــــي أ

وؽـــــــىب ألاصمـــــــت ورلـــــــٗ لخٌـــــــادي الاسجبـــــــاغ الجضئـــــــي اإلاخلـــــــذد بـــــــين اإلاإؼـــــــشاث. ُامـــــــذ 

( بخـأخير حمُـم اإلاخويـراث اإلاٌعـشة لٌتـرة صمىُـت واخـذة، ٓمـا 2002الذساظت الثاهُـت )

ً لخِــــذًش ألاصمــــت همــــا: مإؼــــش الِــــىة، واإلاإؼــــش  ـــّ فــــي  اظــــخلملذ مإؼــــٍش الثىــــائي. ػبـ

 .Logit، وفي اإلاإؼش الثاوي همىرج  Panelاإلاإؼش ألا٘و الاهدذاس الخؼي لبُاهاث 

ٔان حُذا، ئال أن الىخائج اإلاُذاهُـت حـاءث  بالشهم مً أن اإلاذخل الىـشي للذساظت 

ـــاًت ئلـــــى رلـــــٗ، خلصـــــذ     طــــلٌُت )خُـــــث ٔـــــان ملامــــل الاسجبـــــاغ ـــلٌُا(. باإلطـ طــ

الذساظت ئلى أن اإلاخويـراث ألآثـر جـأزيرا فـي وؽـىب ألاصمـاث اإلاالُـت )اإلاخويـراث التـي لهـا 
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ــت(، باليعــبت لٕــال الىمــىرحين، هــي: الخــذهىس فــي ُُمــت اللملــت اإلادلُــت،  داللــت ملىٍى

ا معـــــخىي الاظـــــخذاهت الخاسحُــــــت مِاسهـــــت بالصـــــادساث ومإؼــــــش اللـــــذوي اإلاؼلِـــــت. أمــــــ

ــــــت ً ــــــي: همــــــى حجــــــم الِــــــشوض اإلادلُــــــت  اإلاخويــــــراث التــــــي لــــــم جٕــــــً لهــــــا داللــــــت ملىٍى

 .» LIBOR «وملذالث الٌائذة الخُُِِت ما بين البىْى للىذن 

، واإلاؼبِـــــــــت كلـــــــــى الـــــــــذ٘و 1998أمـــــــــا هخـــــــــائج الخِـــــــــذًشاث الخاصـــــــــت بذساظـــــــــت 

ٔاهـــذ مخىظـــؼت كلـــى اللمـــىم، خُـــث بلوـــذ  ٖـــا الجىىبُـــت، ًِـــذ  ت ود٘و أمٍش آلاظـــٍُى

ت لىمىرج الِابلُت للهؽاؼت وعبت الِذ ت %40سة الخيبٍإ . ٓما بلوذ الِذسة الخيبٍإ

. هـزا مـا ًٌعـش الىخـائج هيـر اإلاىخــشة ًُمـا %60لىمىرج الِـذسة كلـى الخدمـل وعـبت 

ًخص اإلاإؼشاث ألآثر داللت، ئر لـم جٕـً إلاإؼـشاث الاظـخذاهت الخاسحُـت أًـت داللـت 

ـــي اإلا ـــان إلاإؼـــــش الاخـــــخالالث فــ ـــا ٔــ ـــت، ٓمــ ــ ـــــت باليعـــــبت للـــــذ٘و ملىٍى يزاهُـــــت داللـــــت ملىٍى

ً لُِـــــاط كـــــذوي اهخِـــــا٘ ألاصمـــــاث  ت ًدعـــــب. اظـــــخلملذ الذساظـــــت مإؼـــــٍش آلاظـــــٍُى

الـزي ٌعـاوي  » Overall contagion «اإلاالُـت همـا: مإؼـش اللـذوي اللـام اإلاخىظـؽ 

 «مجمـــىق مإؼـــشاث ألاصمـــت لخمعـــت بلـــذان مخخـــاسة، مإؼـــش اللـــذوي اللـــام ألاخـــادي 

Binaire «ٌ ٔاهذ أخـذ الـذ٘و الخمعـت اإلاخخـاسة فـي خالـت أصمـت،  1عاوي ، الزي ئرا 

عاوي   ئرا لم جًٕ أًت دولت في خالت أصمت. 0َو

o  دزاسةEdison (2003) 

م وجدلُل همىرج Edison (2003أكاد  ، جٍِى  Kaminsky(، في اإلاِام ألا٘و

& al (1998) كليها ظابِا، خُث اظخلمل هٌغ  مً أحل مِاسهت الىخائج اإلادصل

، ٓما اظخلمل هٌغ ُائمت اإلاإؼشاث 1995-1970كُىت الذساظت في هٌغ الٌترة 

مإؼشا. خلصذ الذساظت ئلى أن اإلاإؼشاث ألآثر هجاكت في الخيبإ  15اإلاٖىهت مً 

باألصماث هي: ملذ٘ الصشي الخُِِي، الاخخُاػاث الذولُت والصادساث. وكلى 

أصمت مالُت في كُىت الذساظت. ٓما أؿهشث  70ت حُذة أظاط رلٗ، سصذث بصٌ

الذساظت كذم هجاكت أسبلت مإؼشاث في الخيبإ باألصماث، والتي أخز ًيها مإؼش 

الظىطاء ُُمت أٓبر مً الىاخذ، وهي: وعبت ملذ٘ ؤلاُشاض ئلى ملذ٘ ؤلاًذاق، 
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ُت، الىاسداث والٌشوَ في ملذالث الٌائذة الخُُِِت. ػىس   Edisonالىدائم اإلاصًش

، باطاًت زمان د٘و Kaminsky & al (1998)(، في اإلاِام الثاوي، دساظت 2003)

ل  مً  1995وظبلت مخويراث مٌعشة، ٓما ُام بخمذًذ ًترة الذساظت ئلى هاًت أًٍش

ت. خلصذ الذساظت،  م ُذسة الىمىرج كلى الخيبإ باألصمت آلاظٍُى أحل جٍِى

اث ألآثر هجاكت )وهي ملذ٘ باالظدىاد ئلى مإؼش الظىطاء، ئلى أن اإلاإؼش 

الصشي الخُِِي، الصادساث، الاخخُاػاث الذولُت، ئطاًت ئلى وعبت اإلاذًىهُت 

 الِصيرة ألاحل ئلى الاخخُاػاث( لم جخوير مِاسهت بالذساظت العابِت.

بين اهؼالُا مً Edison (2003مً حهت أخشي، ُام  ً مٓش ( ببىاء مإؼٍش

بت، ، Kaminsky & Reinhart ((1999دساظت  م هزه اإلاإؼشاث اإلآش ٓما ُام بخٍِى

ٖا الالجُيُت  خاسج ئػاس كُىت الذساظت، باظِاػها كلى مجمىكت مً د٘و أمٍش

ت )ٔىسٍا الجىىبُت، ئهذوهِعُا،  ل واإلإعُٗ( والذ٘و آلاظٍُى )ألاسحىخين، البراٍص

ا، الٌلُبين وجاًالهذ( خال٘ الٌترة  م أن 1999-1995ماليًز . بُيذ هخائج الخٍِى

ذ اخخالالث أدث ئلى ألاصمت اُخ ت، وخصىصا جاًالهذ، كًش صاداث الذ٘و آلاظٍُى

؛ و بذأث جـهش ئؼاساث الاخخالالث في اُخصاد ألاسحىخين 1997ابخذاء مً صٍُ 

ل في حىان  . جبين الىخائج العابِت، ظىاء ما حللّ ببلذان 1998واُخصاد البراٍص

اإلابٕش في حلٍشٍ بلع  اللُىت أو ببلذان خاسحها، مذي أهمُت هـم ؤلاهزاس 

مإؼشاث الاخخالالث والخيبإ ببلع ألاصماث اإلاالُت. مم رلٗ، جـل هزه الىمارج 

كاحضة كً الخيبإ باللذًذ مً ألاصماث التي جدذر، ٓما حلؼي في بلع ألاخُان 

 (Edison, 2003)ئؼاساث خاػئت كً بلع ألاصماث التي ال جدذر ًلال. 

 . أهم دزاسات الجيل الشاألاي لالكخشاف املبكس لألشمات4دول زكم الج

Cartapanis, 

Dropsy & Mamets 
Bukart & Coudert Stone & Weeks 

 

 الفترة 1992-1999 1981-1998 1976-1997

 عدد الدول  49 15 6

ت  الهىذ، )د٘و آظٍُى  صنف الدول  ومخِذمت هامُت د٘و هاؼئت
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ا، ئ هذوهِعُا، ماليًز

الٌلبين، ٔىسٍا، 

 (جاًالهذ

ت ًصلُت ًصلُت  البيانات ظىٍى

 أصماث صشي أصماث صشي
أصماث صشي وأصماث 

ُت  مصًش
 نىع ألاشمات

 

o 39 أصمت صشي 

o 37 أصمت صشي 

o 15 ُت  أصمت مصًش

o 7 أصماث مضدوحت 

 عدد ألاشمات

 الطسيلة همىرج Probit ؤلاؼاساث اإلاعبِت Logitهمىرج 

o  / اإلاذًىهُت اللامت

 الصادساث؛

o اللذوي اإلاؼلِت؛ 

o  الٕخلت الىِذًت

باإلاٌهىم الىاظم / 

 الاخخُاػاث؛

o  ملذ٘ الٌائذة ما

بين اإلاصاسي للىذن 

LIBOR. 

o  / الاخخُاػاث

 اإلاذًىهُت الٖلُت؛

o  لت الذًىن الؼٍى

ألاحل / اإلاذًىهُت 

 الٖلُت؛

o  جذهىس ُُمت

 اللملت؛

o مإؼش اللذوي؛ 

o .الخطخم 

o  حجم الِؼاق

 اإلاصشفي؛

o  ظُىلت الِؼاق

 اإلاصىم؛

o مإؼش اللذوي؛ 

o  الٕخلت الىِذًت

باإلاٌهىم الىاظم / 

 الاخخُاػاث.

العناصس 

املفسسة 

الححمال وكىع 

 ألاشمة

o الجبائُت؛ الاخخالالث 

o  هؽاؼت الِؼاق

 اإلاصشفي.

 
o  مخويراث البِئت

 الِاهىهُت.

العناصس غنر 

املفسسة 

 املالحظة

 (Boyer, Dehove, & Plihon, 2004, p. 362)املصدز: 

 فعالية نظام الانراز املبكس. 6

ملاًير مخخلٌت في وطم كذد مً الىمارج التي  لِذ اكخمذ الاُخصادًىن 

تهذي ئلى معاكذة صاوعي الِشاس في الخيبإ باألصماث اإلاعخِبلُت، ولًٕ هزه 

الىمارج  ٍخم اخخباس هزهو  الىمارج خِِذ ملذالث هجاح مخباًىت ختى آلان.

ما  زاكلى أظاط البُاهاث والٌترة الضمىُت التي صممذ ألحلها )وه :بأظلىبُــً
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الٌترة الضمىُت التي لم جصمم و كلى أظاط البُاهاث ؛ باألداء داخل اللُىت(ٌعمى 

، 2000)بيرن و باجُللى، ما ٌعمى باألداء خاسج اللُىت(.  زاألحلها بالخدذًذ )وه

 (7-6الصٌداث 

مً الىاضح أن الىمىرج اإلاٌُذ هى الزي ًِذم ئؼاساث هىُت باإلاللىماث 

ٔاهذ خاسج اللُىت، أي خاسج الٌترة الضمىُت التي جم جِذًش الىمىرج  هٌعه. و

، ًٌي أٓثر مً هصٍ اإلاشاث التي جيبأث ًيها حمُم ؤلاهزاساث الٖاربت أمشا ؼائلا

ىق أصمت لم جِم أًت أصمت. ظلؼذ الىمارج الظىء كلى  ،ٓزلٗ الىمارج بِشب ُو

ٔاًت اإلاىاهج اإلاخويراث راث ألاهمُت الِصىي في جدذًذ ألاصم اث، وجىضح 

ىق أصمت كملت ًضداد مم اإلابالوت في جُُِم ظلش الصشي  اإلاعخخذمت أن اخخما٘ ُو

اإلادلي ووعبت اإلالشوض الىِذي  الائخماناللام، وكىذما ًضداد  باالججاهمِاسهت 

 عاب الجاسي الخالٕبير في  ض لمل العجَ، و الاخخُاػُاث( ئلى M2بمٌهىم أوظم )

ادة  الاخخُاػُاثوخعائش  ىق أصمت في الىمارج التي جخظمً هزًً  اخخما٘كلى ٍص ُو

ذ جبين أًظا أن اليعب اإلاشجٌلت للذًً ُصير ألاحل ئلى  ً، ُو  الاخخُاػُاثاإلاخويًر

ادة  ىق ألاصمت. اخخما٘جإدي ئلى ٍص  ُو

ٓزلٗ حؽير بلع ألادلت ئلى أهمُت مخويراث أخشي مثل همى الصادساث 

ومً  .ألاحىبي اإلاباؼش مً الذًً الخاسجي ظدثماس الا صِب هوعجض ميزاهُت الخٖىمت و 

اإلاثير للذهؽت أن همى الىاجج لم ًًٕ طمً اإلاإؼشاث الشئِعُت الذالت كلى ُشب 

ىق ألاصماث أما ألادلت كلى أهمُت أظلاس الٌائذة ًٖاهذ مخباًىت، ًِذ جبين أن  .ُو

ألصماث اسجٌاق أظلاس الٌائذة الخُُِِت اإلادلُت ًىؼىي كلى ئؼاساث مٌُذة ل

الٌاَس بين أظلاس الٌائذة الخُُِِت ألاحىبُت الىؼُٕت، وهى أمش ال ًدِِه 

واإلادلُت ولًٕ همىرحا واخذا ًِؽ ًخلص ئلى أن اسجٌاق أظلاس الٌائذة ألاحىبُت 

ادة   (7، صٌدت 2000)بيرن و باجُللى،  اللملت. اجهُاس  اخخماً٘إدي بالٌلل ئلى ٍص

يز في ألادبُاث الخذًثت كلى الىطم اإلاالي الخٌصُلي إلاخخلٍ  هىاْ جٓش

يز كلى الىطم اإلاالي للِؼش ٖٓل الزي   ًمًٕ أن ًخٌيالِؼاكاث بذال مً التٓر
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خخالالث كلى اإلاعخىي الِؼاعي ئر كلى الشهم مً أهمُت اكخباس الىطم بلع الا 

ألاحىبي،  الاخخُاػيلى اإلاالي اإلاجمم للِؼش وخاصت وعبت الِشوض ُصيرة ألاحل ئ

ضي ؛ ئال أهه ًجب الىـش في الىطم اإلاالي للِؼاكاث آلاجُت: الخٖىمت ؛ البىٗ اإلآش

ت واإلاإظعاث اإلاالُت ألاخشي   .ُؼاق ألاكما٘ هير اإلاصشفي؛ البىْى الخجاٍس

ش ما هى أخعً مً الخخمُىاث اإلابيُت  ما صالذ همارج الخيبإ باألصماث ال جًى

ن همــارج اإلاإؼــشاث الشئِعـــُت ئ جصـــادي ظــىي هجــاح مدـــذود،كلــى اإلاللىمــاث، وال 

ير بُاهــاث أٓثــر دُــت باليعــبت للمإظعــاث اإلاالُــت وهيــر اإلاالُــت ج ُــذ و هــزا خؼلــب جــًى

ــــارج.ً ــــزه الىمــ ــــذة هــ ـــــً ًائــ ـــــذ مـ ـ األصمــــــاث التــــــي جىٌجــــــش بعــــــبب طــــــلٍ الِىاكــــــذ ً ٍض

 والتـــي ججلـــل أي بلـــذ ظـــهل الخـــأزش بالصـــذماث الظـــاسة، ًمٕـــً لالُخصـــادألاظاظـــُت 

ــــم  الاُخصــــادًتالخيبــــإ بهــــا، ولٕــــً ًِــــل اخخمــــا٘ أن جٖــــىن الىمــــارج  ُــــادسة كلــــى جُى

ـــذة مــــً ألاخـــذار، أو مــــً جـــأزير اللــــذوي  ألاصمـــاث التـــي جيؽــــأ ئمـــا بعــــبب ظلعـــلت ًٍش

وخــذها، أو ألن الخٕىىلىحُـــا أي ألادواث الجذًـــذة وألاظـــالُب الخذًثـــت فـــي ألاكمـــا٘ 

لت ألن بلع اإلالخِذاث الؽائلت ًدبين أجها أو  ،حوير الىـام اإلاالي بأؼٖا٘ هير مخُى

ٖــا الالجُيُــت فــي الثماهُيُــاث ألاظــؼىسة  .هيــر صــخُدت لِــذ خؼمــذ أصمــت دًــىن أمٍش

ًـان اإلاؼلـىب لـِغ  ،ومً زـم .العائذة بأن الذ٘و راث العُادة ال ًمًٕ أن جٌلغ

 اًِؽ الخىصل لٌهم أًظل لألظباب التي أدث لألصماث اإلااطُت، ولًٕ أًظا ًهمـ

 خذار التي ًمًٕ أن حعجل باألصماث معخِبـال.أوضح لأل 

 :خاثمة. 7

ٔاهذ هىالٗ مىحت ٓبيرة مً ألابدار خال٘ اللِىد ألاخيرة خ٘ى همارج 

ً اإلاذًىكاث أو أصماث الصشي. مً  الخيبإ باألصماث اإلاالُت، بما ًيها أصماث مىاٍص

ذ مً اللمل والبدث لٌهم أظبابها بؽٖل أًظل  الىاضح أهه ًجب الُِام باإلاٍض

ذاهُت خ٘ى أهـمت ؤلاهزاس اإلابٕش والخيبإ بها بؽٖل أٓثر هجاكت. حلخبر الذساظاث اإلاُ

خذًثت اللهذ وعبُا، مِاسهت بدذور ألاصماث في خذ راتها، أو مِاسهت باإلاإؼشاث 
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ش للذة  ٔاهذ ُُذ الخؼٍى الشائذة لذوساث ألاكما٘ أو همارج الاُخصاد الٕلي التي 

 كِىد.

أزبدذ البدىر التي أحٍشذ مً ُبل كذد مً اإلاإظعاث الىِذًت واإلاالُت 

ٔاهذ مٌُذة في الخيبإ  الذولُت، ٔادًمُين، أن بلع الىمارج  والباخثين ألا

هزا أن الىمارج ُذ  باألصماث، سهم أن ًلالُت هزه الىمارج جـل أمشا وعبُا. ٌلني

جٌُذ في جدذًذ البلذان الخعاظت ليؽىب اطؼشاباث اُخصادًت ومالُت بها، 

ُذ ألا  صماث. ٌلذ  هزا في خال٘ ًترة صمىُت ملُىت، أٓثر مما جٌُذ في الخيبإ بخُى

يز الاهخمام كلى  خذ راجه معاهمت ُُمت لىـم ؤلاهزاس اإلابٕش ألهه ٌعاكذ كلى جٓش

 البلذان التي جدخاج ئلى حلذًالث في ظُاظاتها ُبل جؼىس ألاصمت.

لالُت أداء أهـمت  ذ الشاهً بجىدة ًو جخللّ ؤلاؼٖاالث ألاظاظُت في الُى

ماث اللملت أو ميزان اإلاذًىكاث. ًلال، لِذ ؤلاهزاس اإلابٕش الخالُت في الخيبإ بأص 

خِِذ هزه الىمارج هجاخا مخباًىا. جخظمً الخيبإاث مً أٓثر الىمارج الىاكذة 

ش ئهزاساث  ت خ٘ى اخخمالُت وؽىب ألاصمت، لٕنها هالبا ما جًى كلى ئؼاساث حىهٍش

ث مً الخاال  %50خاػئت. ًِذم همىرج ؤلاهزاس ئؼاسة ئلى اُتراب أصمت ما في خىالي 

ٔان ًيبغي أن ٌؽير ًيها ألن ألاصمت خذزذ بالٌلل في مشخلت ما خال٘ اللامين  التي 

الخالُين. ٌلني هزا، في خالت ملُىت، أهه خال٘ اللامين العابِين لألصمت، أصذس 

ؼهشا. لًٕ ؤلاؼاساث  24ؼهشا مً أصل  12الىمىرج ئؼاسة جدزًش في خىالي 

ت للواًت، خُث في خىالي الصادسة كً همىرج ؤلاهزاس الىمىرجي لِع  %60ذ مىزُى

مً اإلاشاث التي أصذس ًيها الىـام الىمىرجي جدزًشا، لم جدذر أصمت خال٘ 

 اللامين الخالُين.

ًخىحب جىخي الخزس كىذ جٌعير ؤلاهزاساث الٖاربت كلى أجها أخؼاء اسجٕبتها 

ير همارج ؤلاهزاس اإلابٕش؛ سبما جٖىن العلؼاث في هزه البلذان ُذ اجخزث جذاب

ظُاظُت إلاىم خذور أصمت ُادمت، بملنى أن جٖىن هزه ؤلاهزاساث الٖاربت ُذ 

ٔاهذ ًيها البلذان ملشطت بالٌلل للخؼش، ولٕنها لم حلاوي مً  خذزذ في مىاٍُ 
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ت لألصماث راجُت  أصمت بعبب الخؼىساث الخاسحُت اإلاىاجُت؛ حلني الىمارج الىـٍش

ظاظُت، ُذ جدذر ألاصماث ولٕنها اليؽىب أهه باليعبت إلاجمىكت مً اإلاإؼشاث ألا 

لِعذ خخمُت. في هزه الخالت، أًظل ما ًٌلله هـام ؤلاهزاس اإلابٕش هى جخصُص 

لاث. جـل هزه ؤلاؼاساث  اخخماالث أكلى لألصماث للبلذان ألآثر كشطت لخوير الخُى

مٌُذة، خُث ظُىلذ الىمىرج جدزًشاث صخُدت بؽٖل أظاس ي، كلى الشهم مً 

ٔاربت. أن اللذًذ مً هزه  الخدزًشاث ظِخم اكخباسها ئؼاساث 

ً اإلاذًىكاث،  مً العماث الخذًثت واإلاهمت ألصماث الصشي أو أصماث مىاٍص

ذ مً الذساظت والبدث، هي ؿاهشة اللذوي، والتي ًصلب  والتي حعخدّ اإلاٍض

لا٘. حلخبر ؿاهشة اللذوي اإلاالُت  جظمُنها في همارج ؤلاهزاس اإلابٕش بؽٖل حُذ ًو

ىاهش الخذًثت التي جمثل جدذًا ٓبيرا كىذ جصمُم هـام ؤلاهزاس اإلابٕش مً أهم الـ

باألصماث اإلاالُت في أي دولت، خُث أهه مً اإلامًٕ أن جٖىن اإلاإؼشاث الاُخصادًت 

للذولت ظلُمت ولٕنها ظشكان ما جخأزش باللذوي اإلاالُت مً دولت ألخشي، وهى ما 

ا كىذ جصمُم هـام ًجلل دساظت أوطاق الاُخصادًاث اإلاجاوسة أخُاه ا طشوٍس

 لإلهزاس اإلابٕش. 

في ألاخير، ًجب اظخخذام أهـمت ؤلاهزاس اإلابٕش، ولًٕ ال ًيبغي ئظاءة 

اظخخذامها. وهزا ٌلني أن أهـمت ؤلاهزاس اإلابٕش ًجب أن جٖىن ٓأداة واخذة ًِؽ 

مً بين اللذًذ مً ألادواث ألاخشي لخدلُل اإلاخاػش الخاسحُت. كلُه، ًجب 

ظخخذام ألهـمت ؤلاهزاس اإلابٕش في الخدلُل ألاوظم الزي ًأخز في جظمين أي ا

الاكخباس حمُم الخلُِذاث اإلاهمت، ٓىمارج الخىاصن اللام اللؽىائُت الذًىامُُٕت 

(Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE.) 
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  :اإلالخص

بؽيل كام، ث هذفذ الذساظت بلى ملشفت اللالكت التي جشبؽ ظلش الصشف بميزان املذفىكا

ت التي جخص ؤهـمت الصشف   وهزا مً خالٌ الخؼشق  بلى بلع ألادبُاث الاكخصادًت الىـٍش

ومً حهت ؤخشي الاخخالٌ الزي ًدصل في  ،وكملُاث الخخفُع التي جلجإ بليها الذٌو مً حهت

ذساظت وطلُت ميزان املذفىكاث الجضائشي وكالكخه بعلش ان املذفىكاث وهُفُت ملالجخه، بميز 

املىهج الىصفي الخدلُلي وؤظلىب الاكخصاد  كلى باالكخماد ،(2019-2003ف في الفترة )الصش 

لى  وكذ جىصلذ الذساظت بلى ؤن سصُذ ميزان املذفىكاث ًخإزش بخللباث ظلش الصشف و. اللُاس ي

 بؽيل طلُف.
 .همىرج كُاس ي ميزان املذفىكاث، ظلش الصشف،  الكلمات اإلافحاحية:

The impact of the exchange rate devaluation as a mechanism to 

address the balance of payments imbalance: standard study 

Abstract: 

The study aims to know the relation between the exchange rate and the balance of 

payments in general, By addressing some theoretical economic literature related to 

exchange systems and devaluations that countries resort, as well as the imbalance 

that occurs in the balance of payments and how to address it, by studying the 

situation of the Algerian balance of payments and its relationship to the exchange 

rate in the period (2003-2019), using the analytical method and the econometric 
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approach. The study concluded that the balance of payments sold is affected by 

exchange rate fluctuations, albeit weakly 

Keywords: Exchange Rate, Balance of Payments, Econometric Model. 

  مقدمة: 

لىذما جلذم دولت ف، وهى خفع كُمت اللملت، لىً اللشاس واخذحلذدث ألاظباب و 

ما كلى جلً الخؼىة، فمً هير الظشوسي ؤن ًيىن مشحله ظببا واخذا، وبهما في 

فخفع . في الىكذ هفعه الوالب هىان مجمىكت مً ألاظباب املترابؼت واملشهبت

اللملت ؤخذ ؤبشص اللشاساث الاكخصادًت العُادًت، وبن وان هزا ال ًمىم مً ؤن 

ًماسط الذائىىن الذولُىن، واملاظعاث املالُت راث الصبوت اللاملُت مثل 

ىُت طوىػا ؤو جلذوالبىً الذولي، و اللالمي صىذوق الىلذ م ًإلاداسة ألامٍش

ذ مً الاظدثماساث هصائذ بإهمُت خفع كُمت  اللملت لدصجُم الىمى وحزب املٍض

وسبما ًيىن العبب ألابشص والخللُذي كادة في بكذام دولت ما كلى  ،الخاسحُت

ادة الصادساث وخفع الىاسداث، فخفع  خفع كُمت كملتها، هى الشهبت في ٍص

ؤو مجمىكت كمالث  -هالبا الذوالس  -كُمت اللملت الىػىُت في مىاحهت كملت 

للص ؤحىبُ ادة الصادساث التي ظدىخفع كُمتها، ٍو ت ٌصجم بالؼبم كلى ٍص

 .الىاسداث التي ظترجفم كُمتها ملُمت باللملت املدلُت

، ًيخج كنها  خىىكتكلى كالكاث م الُىم مبني الاكخصاد اللالميبن  بين الذٌو

هزه اللالكاث ًخم سصذها مً ػشف ول دولت  .فائع لذٌو وعجض  لذي ؤخشي 

ً ، يزان املذفىكاثٌلشف بم فُما وحلمل الذٌو التي حسجل عجضا في ؤسصذة مىاٍص

مذفىكاتها كلى بزٌ ول حهىدها إلكادة وطم الخىاصن وكالج الاخخالٌ بؽتى 

ت خُث حلخبر ظُاظت  ،الؼشق، التي جدىىق بين مباؼشة وهير مباؼشة، همُت وظلٍش

 الصشف مً ؤهمها.

ًازش كلى وافت املخويراث فعلش الصشف مً ؤهم املخويراث الاكخصادًت وهى 

الاكخصادًت ألاخشي بيعب مخخلفت، باإلطافت بلى ؤن ظُاظت ظلش الصشف هي 

دائما مدل اهخمام مً ػشف صىذوق الىلذ الذولي، مً ؤحل بكادة جىحُه 
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الخاسحُت للذٌو التي جؼلب معاكذجه، بهذف ملالجت اخخاللها  امللامالث

ش ظلش صشف كملتها  الىػىُت والظوؽ كليها هالبا مً الخاسجي، مً خالٌ جدٍش

 ؤحل الخخفُع مً كُمتها اججاه اللمالث ألاخشي.

ً صُاهت بؼيالُت هزه الىسكت البدثُت مً خالٌ حعاٌئ ىبىاء كلى ما ظبم ًم

سئِس ي مفاده: هُف ًخم جصخُذ اخخالٌ ميزان املذفىكاث مً خالٌ جخفُع 

 كُمت اللملت الىػىُت.

ظخلاهت بمجمىكت مً الدعائالث الفشكُت ً الا ىلإلحابت كً هزا الدعاٌئ ًم

 مفادها:

 ما امللصىد بلملُت جخفُع كُمت اللملت، وميزان املذفىكاث؟ -

هُف حلمل ظُاظت جخفُع كُمت صشف اللملت الىػىُت كلى جصخُذ الاخخالٌ  -

 في ميزاث املذفىكاث. 

ػشح  مللالجت إلاؼيالُت املؼشوخت وألاظئلت الفشكُت التي جىذسج طمنها ًمىً

 :خينالخالُ خينالفشطِ

في جخفُف العجض في ميزان املذفىكاث  فُع كُمت اللملتٌعهم جخ -

 وجدعين وطلُخه.

 وحىد كالكت ػشدًت بين ظلش الصشف وسصُذ ميزان املذفىكاث -

 .الجضائشي 

 أهمية الدراصة:

 املدلي وىن مىطىكها مً املىاطُم التي حؽول الشؤي اللامؤهمُت لذساظت لهزه ا

والزي ٌلاوي  ،في الىكذ الخالي الجضائشي بالىـش للىطلُت التي ٌلِؽها الاكخصاد 

ؤظلاس الىفؽ وما صاخبه يؽاغ الاكخصادي اللالمي واهخفاض مً اهىماػ ال

ألامش الزي ًدخم الخىحه بلى حملت مً إلاحشاءاث مً  ،مً جللص ملذاخُل البالد

 .الىػني ؤحل طبؽ ميزان املذفىكاث
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 صة: منهج الدرا

بالىـش بلى ػبُلت املىطىق وبوُت الىصٌى بلى ؤهذاف الىسكت البدثُت جم 

، فظال كً اظخخذام املىهج الىصفي ليىهه ًخماش ى مم ػبُلت املىطىق

لشصذ اللالكت بين ظلش الصشف وميزان الاظخلاهت باألظالُب اللُاظُت للُاط 

 املذفىكاث الجضائشي.

 الدراصات الضابقة:

 .  Reinhart (1994)دساظت -

بلع البلذان الىامُت بخخفُع كُمت كملتها  كُام سهضث هزه الذساظت كلى

بحشاء ورلً مً خالٌ  ،حلاوي مىه زيالخاسجي الىبير ال الاخخالٌللخذ مً 

حلذًالث في ظلش الصشف كصذ حصجُم الصادساث وصٍادة اللذسة الخىافعُت 

اليعبُت  ألاظلاس دساظت اللالكت بين  ذهه جمؤ بلى مم إلاؼاسةللذولت، 

ـــالصادساث داث و الىاس و  ـــــ ـــ ملشفت  ووان الهذف مىصبا كلىدولت هامُت،  12 لــ

اليعبُت كلى امليزان الخجاسي طمً فلالُت جخفُع  ألاظلاس دوس جإزيراث 

 .كُمت اللملت

 . Alexander دساظت -

 هُف ًازش  حعاٌئ مفادهكلى  ت لإلحابتفي هزه الذساظظعى الباخث 

جخفُع  ؤنجىطُذ وبالخالي امليزان الخجاسي،  كلىجخفُع كُمت اللملت 

الخاسحُت للصادساث بما ًدىاظب مم  ألاظلاس جخفُع  بلىكُمت اللملت ًمُل 

ادة الؼلب الخاسجي كلى الصادساثؤو  ،اهخفاض كُمت اللملت  .هه ظِخم ٍص

 ومشوهت صذسةعلم امللكلى مشوهت اللشض املدلي لرلً ًخىكف  بالؼبمو 

لخخفُع كُمت اللملت هى سفم  ألاولي ألازش وؤن ،للصادساثالؼلب الخاسجي 

اهخفاض بلع الؼلب املدلي كلى  بلىالعلش املدلي للىاسداث مما ًادي 

 اث.الىاسد

 (. 2011) ػيرػ بً  -
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ٌ  بلى زالر الذساظت هزه الباخث كعم خُث ٌ . فصى ٌ  الفصل في جىاو  ظُاظاث ألاو

ش الذولُت املىـماث دوس  بلى رامؽي الخاسحُت، الخجاسة  هما الخاسحُت، الخجاسة لخدٍش

ش كالكت دساظت بلى باإلطافت الصشف ؤظلاس بلى الثاوي الفصل في حلشض  ظلش جدٍش

ش الصشف ٌ  زم الخاسحُت، الخجاسة بخدٍش ش وألاخير الثالث الفصل في جىاو  جدٍش

ش الجضائش في الخاسحُت الخجاسة  ؤزش بلى مؽيرا  الجضائش ، الذًىاس الصشف ظلش وجدٍش

 اليلُت، الاكخصادًت املخويراث بلع كلى الجضائشي  الذًىاس صشف ظلش جخفُع

 .الخجاسي  امليزان كلى وهزا

ابت -  (.2011) ؤٍو

 ٌ ، حلشض ؤسبلت دساظخه في الباخث جىاو ٌ  الفصل في فصٌى  الصشف ظلش بلى ألاو

اث  في ؤما اكخصادًت، هعُاظت الصشف ظلش بلى له باإلطافت املدذدة والىـٍش

ٌ ف الثاوي الفصل  الخىاصن  خاالث بلى مؽيرا الاكخصادي وؤؼياله، الخىاصن  خىاو

 كلى الصشف ظلش آزاس بلى ؤؼاس فلذ الثالث الفصل في ؤما .والخاسجي الذاخلي

ٌ  فلذ وألاخير الشابم للفصل باليعبت ؤما والخاسجي، الذاخلي الخىاصن   دساظت جىاو

 اللام الاكخصادي الىطم بلى فخلشض .(2009-1990)خالٌ الفترة  الجضائش خالت

الذاخلي  الخىاصن  كلى الجضائشي  الذًىاس كُمت جخفُع ظُاظت آزاس مبِىا للجضائش

 الخىاصن  كلى الصشف ؤظلاس في اللاملُت الخللباث آزاس بلى ؤؼاس هما والخاسجي،

 في الجضائش. الاكخصادي

 ؤلاطار النظري لعملية ثخفيض قيمة العملة .2

 اظخخذام خالٌ مً اللملت كُمت خفع اججاه مً الخذ الخيىماث بلع خاولذ

 واكخبرث ،)املالُت والعُاظت الىلذًت العُاظت) اليلُت الاكخصادًت العُاظاث

 ججىب كلى كملذ زم ومً الاكخصادي، والانهُاس الخذهىس  بلى بؼاسة اللملت جخفُع

 لخدلُم حعخخذم التي العُاظت ؤدواث بين احلاسطهىان  وحذ ولىً خذوزه،

  .الخاسجي الخىاصن 
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 :الحخفيض عملية مفهوم. 1. 2

ٌ  للمالث باليعبت الىػىُت اللملت كُمت في امللخمذ الخللُل هى الخخفُع،  الذو

 بلى جلجإ كذ الخجاسي  ميزانها في هُىلي اخخالٌ مً حلاوي التي فالذولت ألاخشي،

 لخصخُذ ورلً الىاسداث مً والخذ الصادساث لخدفيز كملتها كُمت جخفُع

  .(62. ص ،2014 ،)بلخشػ الاخخالٌ

 صشفها، ظلش سفم ؤي الخاسحُت الىػىُت كملتها كُمت بخخفُع الذولت كُام هى ؤو

 ؤخؼش مً العُاظت هزه وحلذ ملُىت، ؿشوف جدذ ًخخز ما هالبا بداسي  بحشاء وهى

 اللملت كُمت جخفُع بين هفشق  ؤن ٍمىً. و الىلذًت العُاظت بحشاءاث

(Dévaluation )كُمتها  جذهىس  ؤو اهخفاض وبين(Dépréciation )فاهخفاض 

 في والؼلب اللشض كىي  لخفاكل هدُجت جللائُا ًدذر جذهىسها ؤو اللملت كُمت

ت كلى كائم خش اكخصادي هـام ؿل في ألاحىبي الصشف ظىق  مالو  الخلامل خٍش  خلٍى

 الىلذًت العلؼاث مً بلشاس مخلمذة بصىسة فُدذر الخخفُع ؤما للملت،الخش ل

م املذاس  الثابذ الصشف ظلش ؿل في  .(184. ، ص2009 )صسكين،ؤو الخلٍى

 املخويراث كلى اللملت كُمت اهخفاض ؤو جخفُع كملُت جإزير بن كملُا،

 هـشا إلاحشاء، هفغ الخدلُلُت الىاخُت مً ًمثالن بر واخذ، ؤمش اليلُت الاكخصادًت

 الهذف ألاخير وفي الذاخلي، الؼلب وبداسة اليلُت الخىاصهاث كلى املخجاوغ لخإزيرهما

 ظُاظت بلى ًلجإ وكادة .املذفىكاث ميزان في الخلل جصخُذ وهى مؽترن،

 وان برا ؤما ؤظاظُا، ؤو مضمىا املذفىكاث ميزان في الاخخالٌ ًيىن  ملا الخخفُع

 . الخىاصن  إلكادة الاخخُاػاث و اللشوض بلى مثال اللجىء فُمىً ػشفُا، العجض

 :العملة قيمة ثخفيض أصباب 2.2

 هألُت اللملت كُمت جخفُع كملُت بلى اللجىء املذفىكاث ميزان في العجض ًلخض ي

 بين ومً  .تاملخلذم ثلالكخصادًا باليعبت ختى الخاسجي الاخخالٌ ملالجت في فلالت

 .(63. ص ،2014 ،ما ًإحي )بلخشػ للخخفُع الذاكُت املهمت ألاظباب
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 ٌصجم الخخفُع ؤن باكخباس وهزا :اإلادفوعات ميزان في العجس الحد من 

لُذ صادساثال دث الخاسج هدى ألامىاٌ سئوط خشهت مً ًدذ هما ،ىاسداثال ٍو  ٍو

 بلائها. كلى

 ادة بلى الخخفُع يهذف :اإلاحلي رفع الدخل  وجخفُع املىخجت، الفئاث دخل ٍص

 اكخباس كلى اللاملُت ألاظىاق في املىخجاث ؤظلاس جذهىس  كىذ خاصت مذًىهُتها ؤكباء

 َعهلو  الىػىُت، باللملت ملىمت الصادساث كُمت ًشفم الصشف ظلش جخفُع ؤن

 .الخاسج في املىخجاث هزه جصٍشفكملُت 

 الصىاكاث في الخىظم حصجُم الخخفُع كً ًيخج خُث :ثقليص مضحوى البطالة 

ت  .الخصذًٍش

 م بكادة بلى املشهضي  البىً لجإً :ثبني مبدأ الضياصة النقدًة الحضخمية  جلٍى

يىن  الزهبي سصُذه  .وإلاصذاس الاكتراض في للخىظم ممىىت فشصت له ٍو

 اللالكت بكامت بن :ألاجنبية العمالتو  الوطنية لعملةا الفعلية بين  العالقة برازإ 

 بلملُت لللُام داخلُا ظببا حؽيل اللمالث وبلُت الىػىُت اللملت بين الىاكلُت

 خشلا  البلذ في وخذماث بظائم ؼشاء ٌعخؼُم ؤن املىاػً بملنى الخخفُع،

ت  بلذ بلذه، في ٌؽتريها ؤن له ًمىً التي والخذماث  البظائم وهىكُت لىمُت معاٍو

ل  .ؤحىبُت كملت بلى املدلُت كملخه جدٍى

 كُمت جخفُع ظُاظت بلى الاججاه خخمُت بلى جادي التي واملاؼشاث امللاًير بين ومً 

ٌ  فيمىضح ما هى  اللملت  :الخالي الجذو

 .العملة قيمة لحخفيض اإلاشؤدًة شؤرراتاإلاو  صبابألا  أهم :(11) رقم جدول 

 الخعابسصُذ 

 الجاسي 

 هبير  وان كما برابوع الىـش  الجاسي  الخعاب في عجض وحىد

 ظذاد مؽيلت الذولت ىاحهتم و ؤ معخلبلي، ؤو آوي ؤو كلُل،

 مللالجت ملخبرة مالُت فىائع بلى تخاحالو  ،معخلبال الذًىن 

خ في املؽيلت هزه  الىلذًت العلؼاث كلى ًىحب الخم، جاٍس

 .اللملت كُمت بخخفُع كشاس  اجخار

 هماؼش مخىشسة بصفت الخلُلي الصشف ظلش ٌعخخذم الصشف ظلش
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خم اللملت، كُمت لخفع لالججاه الخلُلي  الخيالُف بملاسهت هخعاب ٍو

لُت في اليعبُت  صادث وولما دولخين، في الصىاكاث الخدٍى

 وان الذٌو ألاحىبُت، في بالخيالُف ملاسهت املدلُت الخيالُف

 .اللملت كُمت خفع طشوسة كلى ماؼشا رلً

 اخخُاػاث

 ألاحىبيالصشف 

كُمت  خفعل ماؼشا ٌلخبر ألاحىبي الىلذ اخخُاػاث اهخفاض

 :لعببين ساحم ورلً اللملت،

 ؛الجاسي  الخعاب في عجض وحىد -

-  ٌ ٌ  خاملي جدى  بلى املدلُت اللملت مً املالُت ألاصى

 ظلش زباث بةمياهُت زلتهم للذم ألاحىبُت، اللمالث

 .الصشف

 املذًىهُت

 الخاسحُت

 وعب كلى للخفاؾ املذًىهُت الخاسحُت كلى اكخماد الذولت

 والتياسجفاكها  بلى ًادي ما وهى ،الصشف اخخُاػاث مً ملُىت

 .اللملت بلُمت املخلللت ؽاولامل اكتراب حؽير بلى مىكذ

 .(159. ، ص2013صُذ، لـ )كذاد الباخثين اظدىادا املصذس: ب

 العملة قيمة ثخفيض أهداف 3.2

 ،والصادساث الىاسداث بعلش ًخللم مهم ؤزش اللملت كُمت جخفُع كً ًيخج

كلى مذي زالر  سئِعُت ؤهذاف زالزت بلى اللملت كُمت جخفُع ؤهذاف وجىلعم

 (:64. ص ،2014 ،بلخشػ) فتراث

 جلل الىاسداث كُمت ألن الخجاسي  امليزان في العجض وملالجت جللُل: القصير اإلادى في

 .الخجاسي  امليزان في مىحب سصُذ حسجُل ومىه الصادساث بلُمت ملاسهت

ادة ط:اإلاحوص اإلادى في   .الىػىُت للعلم الخىافعُت اللذسة ٍص

 حعخلمل ألاحىبي الصشف اخخُاػاث مً مىحبت ؤسصذة حسجُل ل:الطوي اإلادى في

 .املعخلبلُت املالُت الصذماث ملىاحهت

 :منها اللىامل مً مجمىكت كلى ًخىكف الخخفُع كملُت هجاح ؤن هير 
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 كُام كذم  ٌ ل مما كمالتها كلى ممازلت بةحشاءاث ألاخشي  املىافعت الذو  ألازش ًٍض

 الخخفُع؛ كلى املترجب

 الخاسج؛ مً والخذماث العلم كلى مشن  ػلب وحىد  

 مشوهت في جخمثل والتي الخاسجي، الؼلب مىاحهت بوُت كالُت بهخاحُت ػاكت وحىد 

 إلاهخاجي؛  الجهاص

 ًلىم الزي للبلذ باليعبت (املدلُت والخذماث العلم ؤظلاس اسجفاق كذم 

  ؛)بالخخفُع

 كملتها ظلش جخفُع ًادي بدُث مشها ألاحىبُت الىاسداث كلى الذولت ػلب ًيىن  ؤن 

 وعبت مً ؤهبر بيعبت الىاسداث كً ألاحجام بلى ألاخشي  اللمالث ظلش  واسجفاق

 الىاسداث؛ كُمت جىخفع كملتها وبزلً ظلش اهخفاض

 إلاهخاحُت الىفاًت مً اللملت ظلش جخفُع ظُاظت جؼبُم كبل الخإهذ ًجب 

 الصادساث واهذ فةرا اللالمي، العىق  في املىخجاث مىافعت كلى وكذستها  للصادساث

 زماسه ًاحي لً الصشف ظلش جخفُع فةن الىفاًت، مً املعخىي اللالمي كلى لِعذ

ادة في  .الصادساث ٍص

 .العملة قيمة ثخفيض عملية عن الناجمة آلاثار 4.2

 وآزاس خاسحُت آزاس مً لازاس، سئِعُين هىكين اللملت كُمت جخفُع كً جىجم

 :جفصُلها ًلي ما في ًإحي داخلُت،

 الداخلية آلاثار 1.4.2

  ول جمغ والتي الخخفُع كملُت كً الىاحمت الىخائج في هزه لازاس جخمثل

ٌ  في واملىضخت الاكخصادًت، اللؼاكاث  :الخالي الجذو

 .العملة قيمة لحخفيض الداخلية آلاثار :(02) رقم جدول 

 الاكخصادي اليؽاغ

 نياملخلامل ًدخم كلى الىاسداث ؤظلاس اسجفاق

 ألاحىبُت، العلم الؼلب كلى جخفُع نيالاكخصادً

ل  كبل املعخىسدة للعلم املخصص ػلبهم مً حضء وجدٍى
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ادة بلى ًادي ما وهى املدلُت، العلم هدى الخخفُع  ٍص

 .إلاهخاج

 ٌ ى الذخ جىصَم

مم  املصذسة اللؼاكاث دخل اسجفاق في الخخفُع ٌعهم

 فةن ؤخشي  حهت ومً املعخىسدة، العلم اسجفاق ؤظلاس

 ومىخجاث ؤولُت ظللا حعخلمل املىخجت املدلُت العلم

 كلى اسجفاكا حلشف ظىف معخىسدة، مصىلت هصف

 مً ًخفع ظىف الزي الص يء ؤظلاسها، معخىي 

 .للمعتهلىين الؽشائُت اللذسة

 املىاسد جىصَم بكادة

 

 فائذةل املىاسد جىصَم بكادة هىان ًيىن  الخخفُع بلذ

 الخاصت الخبادٌ ملذالث وبخدعً املصذسة، اليؽاػاث

ذ بالصادساث ت هاتجىافعُ ظتًز  العىق  في العلٍش

 املىاسد جىحُه بكادة بلى ظُادي الزي الص يء اللاملُت،

 .املصذسة املىخجاث حلصال املدلُت

 .(162. ، ص2013صُذ، املصذس: بكذاد الباخثين اظدىادا لـ )

 الخارجية آلاثار 2.4.2

ٌ  في هما هى مبين ؤظاظُين بمخويًرً جلترن   :الخالي الجذو

 اإلاالي اإلايزان الحجاري  اإلايزان

 هزا في الخخفُع مً الهذف -

 عجض مً الخللُص هى املجاٌ

 خالٌ مً ورلً الخجاسي، امليزان

ادة الصادساث  وجخفُع ٍص

جخفُع  ًادي بر الىاسداث،

 ملُمت الىاسداث اسجفاق بلى اللملت

 .باللملت املدلُت

 الاكخصادًىن  اللمالء ًخىكم كىذما -

 اللملت جخفُع املخفع للبلذ

 بلى ٌعاسكىن  فعىف املدلُت

 ٍجبرو  ؤمىالهم، سئوط بخشاج

 فىاجيرهم دفم كلى املعخىسدًً

 كً الىاحمت الخعائش ًخفادوا ختى

 باظدبذاٌ ًلىمىن  زم الصشف،
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 فةن الصادساث ًخص فُما  -

 املدلُت لللملت  باليعبت ظلشها

ؤظلاسها  حلخبر بِىما ًشجفم، ظىف

 باللمالث ملاظا مىخفظت

 اسجفاق بلى ًادي ما وهى ألاحىبُت،

  )خذماث ؤو ظلم) الصادساث

 ومىه ألاحاهب، وكذد املخلاملين

 الؽشوغ  بلع جىفش ؿل وفي

 امليزان عجض ًىلص ظىف

مىً الخجاسي،  جماما. ًىلذم ؤن ٍو

 في ظىق  الصلبت باللملت ؤمىالهم

 ظِعترحم وباملثل لاحلت، الصشف

 بلى ؤمىالهم ألاحاهب املعدثمشون

 جذهىس  بلى ًادي وبالخالي بالدهم،

 .املذفىكاث ميزان وطلُت

ٌ  ملا خذة العجض ًضداد -  ًداو

 واظترحاق الذفم جإحُل املصذسون

 ؤحل مً بلذهم بلى ؤصىلهم

 هفغ فيو الصشف، مً الاظخفادة

 وطم املعدثمشون ًاحل الىكذ

م في ؤمىالهم  بالبلذ الخاصت املؽاَس

 الخخفُع بلذ ؤهه هير ،املخفع

 املدلُت اللملت في اظخلشاس وخذور

 واهذ ما بلى ألامىس  جشحم ظىف

 ميزان  ًخدعً وبالخالي كلُه

 امليزان جدعً بلذ املذفىكاث

 .الخجاسي 

 .(161، ص2013صُذ،  ) ـالباخثين اظدىادا ل بكذاداملصذس: 

 .الصادرات على العملة قيمة ثخفيض أثر 3.4.2

 ميزان جدعين ؤحل مً اللملت جخفُع ظُاظت بلى الذولت جلجإ ؤن ًمىً

ادة خالٌ مً ورلً املذفىكاث، ادة وبالخالي الصادساث حجم ٍص  الىلذ مً الىافذ ٍص

 كلى اللملت كُمت جخفُع ظُاظت جازش اللمىم، وكلى .الذولت بلى ألاحىبي

 للؼلب وافُت مشوهت وحىد هما؛ ؤظاظُين ؼشػين جىافش خالت في الصادساث

 ًلي وهى هما املدلُت، ألاظلاس اظخلشاس ؤو وزباث البلذ، صادساث كلى الخاسجي

 (.36. ، ص2000)صهشاوي، 
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 بلى بالظشوسة ًادي ال البلذ، صادساث كلى الخاسجي للؼلب وافُت مشوهت وحىد بن

ادة ٌ  صادساث ٍص  جدعم والتي كامت، بصفت الضساكُت واملىاد ألاولُت املىاد مً الذو

 هزه بلع كلى اللالمي الؼلب واججاه اللاملُت ألاظىاق في ؤظلاسها بخللباث

ل، املخىظؽ املذي في الاهخفاض بلى الصادساث  اليؽاغ معخىي  ؤن هما والؼٍى

ٌ  الاكخصادي ٌ  صادساث حعخىسد التي للذو  الشوىد مً لذوساث ًخلشض  الىامُت الذو

ٌ  مىخجاث كلى الؼلب في ًازش الزي الاكخصادي ت. وبالخالي لِغ مً الىامُ الذو

 مىخجاث كلى الؼلب اصدًاد بلى  الصادساث ؤظلاس جخفُعؤن ًادي  الظشوسي 

 ٌ  .الىامُت الذو

 ألاظلاس معخىي  اظخلشاس كلى اللملت جخفُع ظُاظت فلالُت جخىكفهما 

 ألاظلاس في اسجفاق اللملت كُمت جخفُع ظُاظت صاخب فةرا ،للصادساث الذاخلُت

ٌ  ؤوطاق بلى وبالىـش الخخفُع، فاكلُت جىلذم الذاخلُت  ؤنها هجذ الىامُت الذو

ل كلى واكخمادها إلاهخاجي الجهاص مشوهت بلذم جدعم  ًجللها ما وهى بالعجض الخمٍى

 .الخطخمُت الظوىغ وػإة جدذ جلم

 ألاظلاس في مدعىط اسجفاق بلى اللملت جخفُع ظُاظت جؼبُم ًادي فلذ وكلُه

 املضاًا جىلذم ؤو جىخفع وبالخالي اللملت، جخفُع وعبت جفىق  كذ بيعبت الذاخلُت

 .الذولت لصادساث الخىافس ي املشهض جدعين في ؤظاظا واملخمثلت جدلُلها املمىً

 .الواردات على العملة قيمة ثخفيض أثر 4.4.2

 ميزان جدعين ؤحل مً اللملت جخفُع ظُاظت الذولت جدبم ؤن ًمىً هزلً

ت وبالخالي املذفىكاث  اسجفاق بلى رلً ًادي خُث املذفىكاث، ميزان في العجض حعٍى

 .ألاحىبُت باللملت زباتها مم املدلُت اللملت بذاللت الىاسداث ؤظلاس

 جىافش خالت في الىاسداث كلى اللملت كُمت جخفُع ظُاظت جازش اللمىم، وكلى

 البلذ، واسداث كلى الذاخلي للؼلب وافُت مشوهت وحىد هما؛ ؤظاظُين ؼشػين

إحي للىاسداث، الخاسجي لللشض وافُت مشوهت ووحىد  ًلي ما في رلً جفصُل ٍو

 :(31،ص1992)ببشاهُم مدمذ الفاس،

 



 بركات، العطراوي
أثر تخفيض سعر الصرف كآلية لمعالجة اختالل 

 دراسة قياسية :ميزان المدفوعات
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

314 

 

 .الواردات على الداخلي الطلب مروهة . ؤ

 بىفغ املعخىسدة للعلم املدلُت ألاظلاس في اسجفاق للخخفُع، وهدُجت كادة ًدذر

 هزه كلى املعتهلىين ػلب في جىاكص بلى ًادي مما اللملت في الخخفُع وعبت

 ًخدلم وال اظخيرادها، مً الخذ بلى ًذفلهم ما وهى ؤهبر، بيعبت املعخىسدة العلم

 حهاصها بملذوس  فهل ؤظاظُت، ؼشوغ بلى جفخلذ ألنها الىامُت البلذان في رلً

  ظلش؟ وبإكل املعخىسدة للعلم البذًلت العلم بهخاج إلاهخاجي،

ٌ  واسداث مً ألاهبر الجضء بن الىاكم في  فهي الخاسجي، اللالم ًىفشها الىامُت الذو

ت ظلم جمثل ت مثل كنها، الاظخوىاء ًمىً وال مدلُا، جيخج ال طشوٍس  ألادٍو

 ًخىكم ال اللملت جخفُع ظُاظت فةن زم ومً .الخ... الوزائُت والعلم والخجهيزاث

 اسجفلذ وبن ختى الىاسداث، جلً كلى املدلي الؼلب اهخفاض بلى جادي ؤن منها

 .الخخفُع حشاء مً ؤظلاسها

 .للواردات الخارجي لعرضا مروهة . ب

 ال ؤن ًجب الىاسداث حجم مً الخذ في فلالت اللملت جخفُع ظُاظت جيىن  ختى

ٌ  جلجإ  صادساتها ؤظلاس كُمت جخفُع ؤو إلاهشاق ظُاظت بجباق بلى املصذسة الذو

 املدلُت ألاظلاس جـل ظىف ومىه اللملت، جخفُع بىفغ ألاحىبُت باللملت ملىمت

ٌ  لىاسداث  مً فةهه وبالخالي، .الخخفُع بعُاظت مااللُ كبل خالها كلى الىامُت الذو

 .الىاسداث مً الخذ في اللملت جخفُع ظُاظت جازش ؤن املخىكم هير

 اإلادفوعات ميزان اخحالل ثصحيح .3

 اللملت، كُمت جخفُع خالٌ مً املذفىكاث ميزان في الخصخُذ كملُت بن

 اخخصاسا ٌلشف ما ؤو الاظخيرادي الؼلب بمشوهاث جخللم بؽشوغ الوالب في جشجبؽ

 للملُت ألاظاظُت الذكامت حلخبر والتي ،روبنضون  -ليرهر- ماررال ؼشغ باظم

ٌ  وكلُه .الخاسجي الاخخالٌ مللالجت هألُت الخخفُع  الخؼشق  اللىصش هزا في ظىداو

 بلى الخؼشق  كبر املذفىكاث ميزان في الاخخالٌ مللالجت هألُت الخخفُع ظُاظت بلى

ت امللاسباث ؤهم  :ًلي ث وهي همااملذفىكا ميزان لخلذًل الىـٍش
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 :اإلاروهات مقاربة 1.3

 املىهج هزا جلذًم وجم املاض ي، اللشن  مً الثالزِىاث فترة خالٌ ألاظلىب هزا ؿهش

شه ( وكام (A. Lernerليرهش، وآبا (.Marshall ) A  ألفريد ماررال بىاظؼت  بخؼٍى

شجىض .(1937) (Robinson) وسوبُيعىن  ( Machlup ) ماولىب مً ول  هزا ٍو

 بال هى ما املذفىكاث ميزان سصُذ ؤن اكخباس كلى الخجاسي، امليزان سصُذ كلى املىهج

 ؤي فةن زم، ومً. املىهج هزا ؤهصاس كىذ والىاسداث الصادساث بين الفشق  هاجج

 مً ليل اليعبُت ألاظلاس كلىا  جإزير جماسط ظىف الصشف ظلش في جدذر حويراث

 ؿل في الخجاسي  امليزان وطم جدعين بلى ًادي الزي بالؽيل والىاسداث الصادساث

 (.20. ص ،2012 )كضي، ؤظاظُت وفشوض ؼشوغ

 :(172. ، ص2015 ،خاجي) اإلاقاربة طريق عن الخضوية آليات 1.1.3

 بخذار بلى ًادي رلً فةن الىػىُت، اللملت كُمت جخفُع كىذ :العجس حالة-أ

 جبذو الصادساث ؤظلاس ؤن خُث .والىاسداث الصادساث ؤظلاس كلى معخىي  حوير

 ؤظلاس جشجفم خين في ، كليها الؼلب فيزداد امللُمين، هير هـش وحهت مً مىخفظت

 جخفُع فةن وبالخالي كليها، ؼلبال فُىخفع امللُمين هـش وحهت مً الىاسداث

ادة بلى ًادي اللملت ظلش  .الىاسداث واهخفاض الصادساث ٍص

 :الفائض حالة-ب

 ؤظلاس كلى هزلً حويراث بخذار بلى ًادي الىػىُت اللملت كُمت كىذ اسجفاق

بؽيل كىس ي كما ًدذر في خالت العجض ما ٌلني ؤن  والىاسداث، الصادساث

ادة ادة بلى النهاًت في ًادي اللملت كُمت في الٍض  ما الصادساث، واهخفاض الىاسداث ٍص

جُا ًادي  .الفائع يجالش  بلى جذٍس

 اليافُت املشوهت جخىفش لم برا دوسه الصشف حوُير ًادي ال الخالخين هال في ؤهه ؼً ال

 كملُت ٌلُم ، بر ؤن رلًالصشف لعلش باليعبت والىاسداث الصادساث مً ليل

 ؤظلاس الصشف. في حوُيراث خذور كىذ املذفىكاث مليزان الفىسٍت الاظخجابت
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 :(176. ، ص2013صُذ، ) اإلاقاربة ثقييم 2.1.3

 الاكخصادي الهُيل كلى جخىكف فهي مشجفلت، دائما لِعذ اللشض مشوهت 

 .إلاهخاج كىامل خشهتالزي ًشجىض كلى  امللني للبلذ

  خالت ففي: العىق  امللني في البلذ وطلُتو  العلش  كلى الؼلب مشوهتجخىكف 

 .للخىمُت اؤظاظُ حلذ كامالالىاسداث  فةن الخاسجي العىق  ألظلاس خاطم بلذ

 خعب الخخفُعفةن  الصشف، ظلش في خلُلي اهخفاض ًدذر لم برا 

ت امللامالث خعاب كلى ؤزش له لِغ املشوهاث ملاسبت  .الجاٍس

 اث بلاءامللاسبت  فترضج  الزي الافتراض وهى حوُير زابخت دون  الذخل معخٍى

 سئِعُت مشجبؽ بصىسة والىاسداث الصادساث معخىي  ؤن ر. بصالخا ٌلذ لم

 .الذخل بمعخىي 

 :(172. ، ص2015 ،خاجي) جخميز بما ًلي: الاصخيعاب مقاربة 2.3

 وبالخالي فهي   مم افتراض زباث ألاظلاس، الخلُلي، املدلي الذخل كلى زيرهالت

 .الصشف وظلش املذفىكاث ميزان لخدذًذ حلألا  كصيرة املىاهج مً لخبرح

 املذفىكاث، ميزان في الخلل لخصخُذ وىظُلت املالُت العُاظت دوس  ٌلخمذ 

 ظُاظاث مجمىكت ؤسوان ؤخذ املىهج هزا ٌلخبر .املشوهاث مىهج كلى شجىضٍو

 .إلاهفاق حوُير

 هفعه  الىكذ في ًخجاهل ولىىه العلم، ظىق  كلى الاظدُلاب مىهج ًشهض

 .)الىلذي، سؤط املاٌ( ألاخشي  ألاظىاق

 اللىمي وإلاهفاق اللىمي الذخل اليلُت مثل الاكخصادًت املخويراث كلى ًشهض 

 .املخويراث مً وهيرها

 باقي  دون  الخجاسي  امليزان سصُذ كلى جشهيزهما في املشوهاث مىهج مم ًخفم

 املذفىكاث ميزان ميىهاث

 امليزان وان برا خالت في ؤهه حلخبر: اإلاقاربة طريق عن الخضوية آليات 1.2.3

 الخىاصن  بلىن فةن ،ليرهر ماررال ؼشوغ جىفش ؿل وفي عجضا، ٌسجل الخاسجي
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ادة ػٍشم كً الخالت هزه في ًخم الخاسجي وبالخالي  املظاكف، بفلل الذخل ٍص

ادة املُل الخذي لالظخيراد زم اللىدة للىطم الخىاصوي.  ٍص

 مثالُت آلُاث خلذًمل  اهفاءته في ؼىىذ التي الاهخلاداث لبلع حلشطذ ابال ؤنه

مىً املذفىكاث، ميزان في الخلل ملالجت  لخصخُذ  الىلاغ في رلً ول ببشاص ٍو

 (:79ص ،2011،)دسكاٌ الخالُت

 الجاسي  معخىي الخعاب كلى ًدذر الزي الخدعً ؤن امللاسبت فترضج -

 املادًت ألاظباب كىذ ضوًٌ ما ظشكانبال ؤهه  مخىالُت صمىُت فتراث كبر ٌعخمش

 بلُه.

 بر ؤنها لم جىفم .ؼمىلُت ؤهثر بىـشة املشوهاث ملىهج مىمال هزا املىهج  حاء -

 هدُجت الىلي الىاجج له ٌعخجُب ؤن ًمىً الزي جدذًذ املذي في وافي بؽيل

 .الخخفُع كملُت

 جدلُل في الاظدُلاب مىهج كلى اللائمت الىمارج ملـم نب :اإلاقاربة ثقييم  2.2.3

 اليامل الخىؿُف خالت جدلم جفترض ميزان املذفىكاث كلى الخخفُع آزاس

 كلُه وبىاء ،الخبادٌ مدل العلم ًىظم كؼاق ظىف الخخفُع فةن وكلُه ،سداللمى 

الخام  الخىؿُف جدلم كذم خالت في هير ؤهه الذخل، جىصَم ظُلُذ فةن الخخفُع

ظِؽهذ البلذ خالت مً الفىض ى وكذم  )الاكخصاد في العائذة الخالت وهي(للمىاسد

 (.65ص ،2016 ،)صسافت الاظخلشاس 

 ملُىا مفهىما لُىشط املذفىكاث مليزان الىلذي املىهج حاء :النقدًة اإلاقاربة 3.3

 البذ ولخصخُدها بدخت هلذًت ؿاهشة الوالب في ىه الخاسجي الاخخالٌ ؤن فىشة ًدبنى

اثاملخمثلت في  الىلذًت املاؼشاث كلى الخإزير مً  واللشض الىلىد كلى الؼلب معخٍى

 في الىلذًت العلؼاث ظُاظاث في وهزلً ،والخطخم الفائذة وملذالث الىلذي

 كلى الاخخالٌ مؽيلت املذفىكاث مليزان الىلذي املىهج ٌلالج هما،الىلذ مجاالث

 .الىلذًت للعُاظت والفلاٌ الهام الذوس  ببشاص خالٌ مً معخىاه
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 في جخفُع بلملُت اللُام كىذ :النقدًة اإلاقاربة طريق عن الخضوية آليات 1.3.3

 ،2016 )صسافت ، ًلي هما الىلذي املىهج وفم الخاسجي الاخخالٌ ٌلخذٌ اللملت كُمت

 :(73ص

ظُاظت وجبني  امللشوطت الىلىد حجم خللُصب  املشهضي  البىً ًلىم س:العج حالة-أ

 كليها، الؼلب همى ملذٌ مً ؤكل بملذٌ الىلىد كشض همىجادي بلى   اهىماؼُت

 مً ؤكل ألاشخاص بها ًدخفف التي الىلذًت ألاسصذة جصبذ لزلً وهدُجت

اث ادي بها، الاخخفاؾ املشهىب املعخٍى ، هزه الىلذًت العىق  اخخالٌ بلى هزا ٍو

لت آلُت جادي بلى ادة ألاخيرة حلمل بؼٍش  والخذماث العلم مً الصادساث ٍص

ت كلى لملٌ الزي مشألا  والخذماث، العلم واسداث واهخفاض  .الاخخالٌ حعٍى

ادة كلى ٌلمل ؤن املشهضي  البىً كلى :الفائض حالة -ب  ػٍشم كً الىلىد كشض ٍص

 وبزلً الؼلب مً ؤهبر الىلذي اللشض ًصبذ بدُث الىلذًت، العُاظت ؤدواث

 في يرهبىن ظ امللُمين فةن الىطم هزا وؤمام ، ألافشاد لذي الىلذًت ألاسصذة جتزاًذ 

ادة بهفاق  ما وهزا ألاحىبُت، والخذماث العلم ؼشاء كلى الىلذًت ؤسصذتهم في الٍض

ادة ومىه العىق، في امللشوطت الىلذًت الىخلت هلصان بلى ًادي  الىاسداث ٍص

 .الخىاصن  هدى والاججاه

 :اإلاقاربة ثقييم 2.3.3

ت املفاهُم بلى الخؼشق  بلذ  الخىاصن  ألُتب الخخفُع وكالكت الىلذًت للملاسبت الىـٍش

 ومذي الىمىرج، هزا لفشطُاث جلُُم بحشاء الظشوسة مً ؤصبذ املىهج، هزا وفم

 :الىامُت البلذان ؿشوف مم جىافلها

 وال الخاسجي، اللالم كلى مىفخذ صوير اكخصاد افتراض كلى املىهج هزا ًلىم -

خميز ،وواسداجه لصادساجه الذولُت ألاظلاس كلى الخإزير  ٌعخؼُم  ؤًظا ٍو

  .الىلي اللشض مشوهت باهخفاض

 صشف ظلش ؿل في املذفىكاث ميزان في ٌالاخخال لخصخُذ جدلُال املىهج لذمً -

 صشف ظلش ؿل في كمالتها زبدذ كذ واهذ البلذان هالبُت ؤن ؤظاط كلى زابذ

 صشف ظلش ؿل في الخصخُذ كملُت ؤن كلما اللمالث اللُادًت، ؤخذ مم زابذ
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ٌ  جادي ملىم  بلى املذفىكاث ميزان جدذًذ مً الخدلُل في الاهخمام بلى جدى

 .الصشف ظلش جدذًذ

 جإزيرها ومذي الخيىمُت املىاصهت دوس  املذفىكاث مليزان الىلذي املىهج ؤهمل -

 ميزان بين واملباؼش اللىي  الاسجباغ مً الشهم كلى املذفىكاث،ميزان  كلى

 .ملا لخدلُلهما الخاحت الخيىمُت وطشوسة واملىاصهت املذفىكاث

 اللشض كلى العُؼشة حعخؼُم الىلذًت العلؼاث ؤن الىلذي املىهج ًفترض -

 .الىامُت البلذان في جصىسه ًصلب ؤمش وهى الىلذي،

 املىهج هزا ؤن بال الىلذي، املىهج بلى املىحهت الاهخلاداث هزه مً الشهم كلى لىً

ًمىً  ما وهزا الىامُت، البلذان لـشوف مدابُت بعماث ألاخُان مً هثير في ًخمخم

 :ًإحي ما خالٌ مً هىضخه ؤن

 صويرة، بلذان في جؼبُلُت دساظاث خالٌ مً اظخيبؼذ هفشطُاج ملـم بن -

 الىامُت؛ البلذان ؿشوف هبير خذ بلى حؽبهو 

ٌ  والخفصُلُت اليافُت البُاهاث كلى الىامُت جخىفش البلذان ال -  خعاباث خى

 في العجض جصخُذ في الخللُذًت املىاهج جؼبُم ؤسادث ما برا املدلي  الذخل

 .املذفىكاث ميزان

ذ مما الىامُت، البلذان في مخؼىسة مالُت هُاول جىفش كذم -  جبني صلىبت ًٍض

 الىلذي املىهج فشطُاث خين في الاظدُلاب، مىهج وفم  جصخُدُت ظُاظت

 .الخؼبُم في واكلُت ؤهثر ومخويراجه

ٌ  خصىصا) الىامُت البلذان مً الىثير حلخمذ - يا دو  كلى ُت(الالجُي ؤمٍش

 بمياهُت ٌعهل مما املذفىكاث، ميزان كلى هإداة للشكابت الىلذًت العُاظت

 .الىلذي املىهج جبني

 الخصخُدُت املىاهج ؤهثر مً الىلذًت امللاسهت بإن الاكخلاد بلى ًذفم ،رلً ول

 ما وهزا دساظتها، جمذ التي ألاخشي  باملىاهج كُاظا الىامُت البلذان لـشوف مىافلت

 في العجض مللالجت هإداة املىهج هزا وفم الخخفُع ظُاظت فاكلُتب الاهؼباق ٌلؼي

 .املذفىكاث ميزان
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في  ثخفيض قيمة العملة على ميزان اإلادفوعات والحضخم قياش أثر  .4

 الجسائر

 منهجية الدراصة: 1.4

-2003 :الذساظت خاصت بالجضائش للفترةالحدود السمنیة واإلاكاهیة للدراصة: 

2019. 

مً كاكذة بیاهاث  الذساظتجم الخصٌى كلى بیاهاث  أصلوب جمع البیاهات:

 .ؤخشي بُاهاث شهضي الجضائشي وكىاكذ البىً امل

املخويراث الاكخصادًت اليلُت  عؤزش بللذساظت  الحعريف بمحغيرات النموذج:

هه ةكلى سصُذ ميزان املذفىكاث ف )الىمى الاكخصادي، ظلش الصشف، الخطخم(

همخويراث معخللت،  الىمى الاكخصادي، ظلش الصشف، الخطخم حلُينًخدخم 

 مخوير بالشمض لخالي:وسصُذ ميزان املذفىكاث همخوير جابم، خُث هشمض ليل 

 .: سصُذ ميزان املذفىكاث   -

 ىاجج املدلي الخام.: ال    -

 : ظلش الصشف.    -

 : الخطخم.    -

 قياش محددات ميزان اإلادفوعات في الجسائر 2.4

ٌ  بن زش بلع املخويراث الاكخصادًت ؤة هلىم بها في حلُين همىرج ًلِغ خؼى  ؤو

كلى سصُذ ميزان املذفىكاث  الصشف، الخطخم(اليلُت )الىمى الاكخصادي، ظلش 

ت مىؼم جدذًذ املخويراث التي ًخظمنها الىمىرج اهؼالكا مً هي الجضائش في  الىـٍش

 الاكخصادًت واملللىماث املخاخت كً املخوير املعخلل واملخويراث الخابلت هما ًلي:

 ثحدًد محغيرات الدراصة. 3.4

جدلُل الاهدذاس للخصٌى  يس اللُا املخخصصىن في الاكخصاد ٌعخلمل

ت الاكخصادًت،  كلى جلذًشاث همُت لللالكاث الاكخصادًت التي جفترطها الىـٍش

 ومً بين الؼشق ألاهثر اظخخذاما هجذ جلىُت الاهدذاس لخلذًش هزه اللالكاث.
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ًؼلم كلُه  ،جدلُل الاهدذاس ؤداة بخصائُت لخفعير الخويراث في مخوير واخذ ٌلذ 

( هذالت للمخويراث ؤخشي حعمى dependent variableاظم املخوير الخابم )

( ورلً كبر امللادلت independent variablesاملفعشة ) ؤو املخويراث املعخللت 

 الخالُت:

Y = f(X) 

  .لى الذالتب( f) ضوجشم ،املفعش ؤو لاملخوير املعخل: X: املخوير الخابم، وYخُث 

 الاهدذاس الخؼي املخلذد بالؽيل الخالي: ًمىً جلذًش همىرج -

    ̂   ̂      ̂      ̂        

 ، خُث:ملامالث الىمىرج  ̂   ̂   ̂  ̂ 

ت للصفش، X( كىذما جيىن )Yكاػم وهي كُمت ) ؤو ٌعمى زابذ   ̂    ؤي( معاٍو

 زابخت ولزلً حعمى زابذ امللادلت.كُمت  ؤنها

̂و
( كىذما ًخوير Yالذالت وجمثل ملذاس الخوير في املخوير الخابم )حعمى مُل  : 

 ( بىخذة واخذة.Xاملخوير املعخلل )

م املشبلاث الصوشي   ̂   ̂   ̂   ̂   الاهدذاس ولخلذًش مللماث  وعخلمل ػٍش

(MCO). 

  :مبدأ طريقة اإلاربعات الصغرى 

 الاهحدار الخطي البضيط: -

 دًر هموذج الاهحدار الخطي البضيطالصغرى في ثق طريقة اإلاربعاتمبدأ (: 11الشكل )

 
Source: (Dodge & Rousson, 2004, p. 23) 



 بركات، العطراوي
أثر تخفيض سعر الصرف كآلية لمعالجة اختالل 

 دراسة قياسية :ميزان المدفوعات
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

322 

 

 :bو aثقدًر اإلاعلمحين  

بين اللُم الخلُلت للمخوير  للفشق كل مجمىق مشبم ؤ حلؼي هاجين املللمخين 

 (Dodge & Rousson, 2004, p. 23) بدُث:  ̂ ذسة واللُم املل   الخابم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاهحدار الخطي اإلاحعدد:

لت املشبلاث الصوشي مثلما  لخلذًش ملالم همىرج الاهدذاس املخلذد وعخخذم ػٍش

 سؤًىا في الىمىرج العابم لذًىا:

 xay 

axy ˆˆˆ  

xayyye tt  ˆ 

    


 MinSxayxayMineMin i
2

 

ـــــ  ـــبت لــ ــــت باليعــ ـــخلاق امللادلـ ــــىم باؼــ ـــم هلـ  فىدصـــــل كلـــــى ؼـــــلاق امللـــــالم امللــــــذسة aزــ

 :(53. ص ،1992 فشوخي،)

1 

2 

3 

 وبحل اإلاعادلحين هجد:
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  yxxxa 
1

ˆ 

 .x هى مللىب املصفىفتxخُث

جم جلذًش همىرج الاهدذاس املىاظب والجذٌو الخالي  Eviews09باظخلماٌ بشهامج 

 ًبن رلً.

ًمثل ثقدًر هموذج اهحدار ميزان اإلادفوعات على الناثج اإلاحلي، صعر  (:11) رقمالجدول 

 الحضخم في الجسائر.و الصرف، 

 .EVIEWS09 كلى مخشحاث بشهامج بىاء الباخثين بكذادمً اإلاصدر: 

 هه ًمىً هخابت همىرج الاهدذاس املخلذد امللذس باللالكت الخالُت:ةومىه ف
                                             

 مً خالٌ الىمىرج امللذس هالخف ؤن:

ولما اسجفم الىاجج املدلي الخام في  هلها بؼاسة مىحبت؛ ؤي ؤه          ̂  

هىان  ؤنؤي  .0.0624 ـالجضائش بىخذة واخذة ًشجفم سصُذ ميزان املذفىكاث ب

 كالكت ػشدًت بين الىاجج املدلي الخام وسصُذ ميزان املذفىكاث في الجضائش.
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ولما اسجفم ملذٌ ظلش الصشف  هؼاسة ظالبت؛ ؤي ؤهبلها           ̂ 

ن هىان كالكت ؤؤي . 0.2362 ـبىخذة واخذة ًىخفع سصُذ ميزان املذفىكاث ب

 ث في الجضائش.كىعُت بين ملذٌ ظلش الصشف وسصُذ ميزان املذفىكا

في  ولما اسجفم ملذٌ الخطخم هؼاسة ظالبت؛ ؤي ؤهبلها           ̂ 

ن هىان ؤؤي ، 0.4287 ـالجضائش بىخذة واخذة ًىخفع سصُذ ميزان املذفىكاث ب

 كالكت كىعُت بين الخطخم وسصُذ ميزان املذفىكاث في الجضائش.

 

 ثالثا: دراصة صالحية النموذج.

)معامل الححدًد  ): 

ًمثل وعبت جإزير املخويراث املعخللت في املخوير الخابم    

 خُث:

 ن الىمىرج ممخاص.ةف :    كاهد إذا

 ن الىمىرج لِغ له ملنى.ة: ف    

           لى ؤن: بخلصذ الذساظت اللُاظُت 

ت مىحبت،و  ن املخويراث املعخللت واملخمثلت في الىاجج ةوبالخالي ف هي كالكت كٍى

وعبت الخوير في سصُذ  مً %71.49مثل جملدلي الخام وظلش الصشف والخطخم ا

كىامل ؤخشي لم ًخم  مً الخوير بلى %28.51 وجشحم ميزان املذفىكاث في الجضائش.

 دمجها في الىمىرج مدل الذساظت.

 (:̂   ،̂    (  ̂ ( إلاعنوية معلمات النموذجStudent) صخيودهد اخحبار

̂اإلاعلمة )اخحبار معنوية  
        :) 

}:   تهلىم باخخباس الفشطُت الخالُ
    ̂   
    ̂   

 

̂ |وان لذًىا  ابر   |      
كىذ معخىي داللت    فةهىا هشفع الفشطُت ⁄    

α  بدُث: .، واللىغ صخُذ%  
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|  ̂|  
 ̂

√ ( ̂)
= ̂

√ ̂ ∑(    ̅) ⁄
⁄

        

    
    ⁄         

̂ |:ؤنهالخف  بليهامً خالٌ الىخائج املخىصل  |      
 ؤي ؤهىا هشفع ،⁄    

ت  كىذ معخىي داللت   ̂ ن املللمت ؤبملنى    الفشطُت 𝛂  ملىٍى   %. 

̂اخحبار معنوية اإلاعلمة ) 
         :) 

}:   تهلىم باخخباس الفشطُت الخالُ
    ̂   
    ̂   

 

̂ |وان لذًىا  ابر   |      
كىذ معخىي    فةهىا هشفع الفشطُت  ⁄    

αداللت   بدُث: .، واللىغ صخُذ%  

|  ̂|  
 ̂

√ ( ̂)
= ̂

√ ̂ ∑(    ̅)
 ⁄

⁄
         

    
    ⁄         

̂ |:ؤنهالخف  بليهامً خالٌ الىخائج املخىصل  |      
 ؤي ؤهىا هشفع،⁄    

ت كىذ معخىي داللت    ̂ ن املللمتؤبملنى    الفشطُت  αملىٍى   %. 

̂) اخحبار معنوية اإلاعلمة 
         :) 

}هلىم باخخباس الفشطُت الخالي:   
    ̂   
    ̂   

 

̂ |ر وان لذًىا ب   |      
كىذ معخىي    فةهىا هشفع الفشطُت  ⁄    

αداللت   :صخُذ. بدُث، واللىغ %  

|  ̂|  
 ̂

√ ( ̂)
= ̂

√ ̂ ∑(    ̅) ⁄
⁄

        

    
    ⁄         
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̂ |ن:ؤليها هالخف بمً خالٌ الىخائج املخىصل  |      
 ، ؤي ؤهىا هشفع⁄    

ت )لها ملنى اكخصادي( كىذ معخىي    ̂ ن املللمت ؤبملنى    الفشطُت  ملىٍى

αداللت    %. 

 :اخحبار فيشر 

ت اليلُت لىمىرج الاهدذاس، خُث هخخبر الفشطُت الخالُت: مثل اخخباس امللىٍى  ٍو

{
     ̂   
     ̂   

 

     بملاسهت بخصائُت فِؽش املدعىبت  هلىم  ؤو هفي فشطُت اللذم  إلزباث

     
   

 

   

   
⁄    

(    )

(   )
⁄  بدُث:                    

هي       فِؽش املجذولت والتي جىخب: تُبخصائن ةفِؽش فمً خالٌ حذٌو 

 والخالي:

         (     )       

 ؛ ؤي ؤهىا هشفع          ن:ؤهالخف  بليهامً خالٌ الىخائج املخىصل 

ت ولُت كىذ معخىي داللت ؤبملنى    فشطُت اللذم  ن الىمىرج له ملىٍى

α   %. 

 اخحبار دربن- ( واجضنTest  de Durbin-Watson): 

 ٌعمذ هزا الاخخباس بذساظت الاسجباغ الزاحي لألخؼاء مً الذسحت ألاولى بدُث: 

 

 :خُث

 

 الفشطُت الخالُت: (DW)اخخباس ًخخبر 
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 RAKOTOMALALA, p. 12) ) هما ًلي: DWٍىخب امللامل و 
 

  

 

 

اث (DW)ًجب ملاسهت كُمت  املخدصل كليهما مً d2و d1  املدعىبت بمعخٍى

 حذٌو دسبً واحعً:

        

 

 

 

 

 جلم في مىؼلت كذم وحىد اسجباغ ألاخؼاء راجُا. (DW)ومىه هالحف ؤن كُمت 

 خاثمة:. 5

 زاسه املخخلفتىاطُم الجذًشة باالهخمام، هـشا آلمً امل ىق ظلش الصشفطٌلخبر مى 

بشصها اللؼاق الخاسجي الزي ٌلبر كىه بمذي كلى اللؼاكاث الاكخصادًت، وللل ؤ

جؼىس وطلُت ميزان املذفىكاث، بر ؤن ؤهلب الذٌو جلجإ الظخخذام ظُاظت ظلش 

مً خالٌ هخائج هزه الذساظت مذفىكاتها، و الصشف مللالجت الاخخالٌ في ميزان 

ومىه فةهىا وعخيخج بإن ول مً املخويراث  .هالخف بإن الىمىرج امللذس صالح للخيبا

ا جإزير ظلبي طلُف كلى ماليلُت الخالُت: ظلش الصشف والخطخم في الجضائش له

جإزير بًجابي في ميزان في خين ؤن الىاجج املدلي الخام له  ميزان املذفىكاث،

سصُذ ميزان املذفىكاث في  وكلُت فةن الذساظت اللُاظُت بُيذ ؤن. املذفىكاث

الجضائش ًخإزش بالخويراث التي جدذر في ملذالث ظلش الصشف والخطخم والىاجج 

، بطافت بلى وحىد كىامل ؤخشي لم ًخم الاكخماد كليها في الذساظت املدلي الخام

 كلى هشاس ؤظلاس البتروٌ، الصادساث والىاسداث.
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 الحوصيات:

  اللمل كلى جبني ظُاظاث اكخصادًت هاحلت حلمل  كلى جدلُم الخىاصن بين ميزان

 .املذفىكاث وظلش الصشف

 م مصادس الذخل  .دكم الصادساث خاسج املدشوكاث وحصجُم إلاهخاج املدلي لخىَى

  الخامت لابلُتجدلُم الطشوسة الاهخمام بةداسة ؤظلاس الصشف واللمل مً ؤحل 

ل ل  .الذًىاس لللمالث الذولُتخدٍى

 اإلاراجع:. 6

ت والخؼبُم، داس النهظت 1992الفاس ببشاهُم مدمذ ) .1 (، ظلش الصشف بين الىـٍش
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، ؤػشوخت دهخىساه في الللىم الاكخصادًت، جخصص 2014-1990خالت الجضائش

 اكخصادًاث الىلىد والبىىن وؤظىاق املاٌ، حاملت بعىشة.

ر اخخباس فشطُت (، دساظت جللباث ؤظلاس الصشف في املذي اللصي2011دسكاٌ ًمُىت ) .6

الخلذًل الضائذ في دٌو املوشب اللشبي، سظالت ماحعخير جخصص مالُت دولُت، 
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 سعز الصزف كأداة المحصاص الصدمات الخارجية في الاكحصادًات النفطية:

 (2019-2014دراسة حالة الجزائز )

                              الؼاهس حلُؽ د.                   د.كبد الخمُد مسغُذ

ت مخبر  اكخصاد اإلاىـماث والخىمُت اإلاظخدامت، ولُت الللىم الاكخصادًت والخجاٍز

 .وكلىم الدظُير ، حاملت حُجل، )الجصاةس(

 4T.djelit@univ-jijel.dz  الاًمُل             A.merghit@univ-jijel.dz 4ل4 الاًمُ

  :امللخص

اطخخدام مسوهت طلس الصسف في الاكخصادًاث اإلاصدزة  ئبساش أهمُتئلى هره الدزاطت  هدفذ

، مم ئشازة خاصت ئلى أزيراث الظلبُت للصدماث الخازحُتللىفؽ هأداة فلالت المخصاص الخ

جددًاث صلبت هاحمت كً صدمت انهُاز أطلاز الىفؽ اإلاظخمسة مىر  واحهذخالت الجصاةس التي 

، الطُما التراحم الىبير في للبلد كلى ألاداء الاكخصادي الىلي الىخُمتوجداكُاتها  4102حىان 

وكد جىصلذ  وجيرة اليشاغ الاكخصادي، وجصاًد خدة العجص في اإلاالُت اللامت والخظاب الجازي.

في أكلاب لدًىاز  ل الخخفُظاث التي طمذ بها بىً الجصاةس في اللُمت الخازحُتالدزاطت ئلى أن 

. جداكُاتهاكخصاد الجصاةسي مم الاإلاؼلىب في  حظهُل جىُف بالشيل ا لم حظاهمالصدمت 

 . الجصاةس؛ الصدمت الىفؼُت امخصاص ؛هتسو اإلا؛ طُاطت الصسف  الكلمات املفحاحية:

Exchange Rate as External Shocks Absorber in Oil Economies:  

The Case of Algeria (2014-2019) 

Abstract: This study aimed to highlight the importance of using exchange rate 

flexibility in oil-exporting economies as an effective tool to absorb the negative 

impacts of external shocks, with a special reference to the case of Algeria, which has 

faced difficult challenges resulting from the shock of the collapse of oil prices that has 

continued since June 2014 ,and its severe repercussions on the country's overall 

economic performance, notably the slowdown in economic activity, the widening of 

fiscal and the current account deficits. The study concluded that the devaluation that 
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the Bank of Algeria allowed in the external value of the dinar, in the aftermath of the 

oil shock, has not facilitated the suitable external adjustment of the Algerian 

economy. 

Keywords: Exchange policy; Flexibility; Shock Absorber; Oil shock; Algeria. 

  ملدمة: .1

رة بلد فت4102لام مىخصف اللد شيل الانهُاز اإلافاجئ  ألطلاز الىفؽ ل

لت مً الازجفاق اللُاس ي في أطلاز الىفؽ والري اطخمس ألهثر مً كلد مً  ػٍى

ت للبلدان اإلاصدزة للىفؽ الصمان، صدمت خا خُث اهخفع طلس زحُت كٍى

. وجبلا 4102 دوالزا مؼلم اللام 01ئلى خىالي  دوالزا  لُصل 001البرمُل مً  

ادة هبيرة في  لرلً جىاكصذ ؤلاًساداث في حمُم البلدان الىفؼُت وأطفسث كً ٍش

 صادي. عجص اإلاىاشهاث اللامت  والخظاباث الخازحُت وجباػإا ملدالث الىمى الاكخ

ملالجت جداكُاث هره الصدمت اجخرث اللدًد مً هره  ئػازفي 

ج مً الالبلدان  جداكُاث هره الصدمت   للخد مً الىلدًت واإلاالُت ظُاطاث مٍص

ومً هره الظُاطاث اطخخدام جدابير طُاطت طلس  اإلاظخمسة كلى اكخصادًاتها.

للمظاكدة في  "مسوهت طلس الصسف" هأداة مً خالٌ الاكخماد كلى  ،الصسف

ً مدفىكاتها.  حظهُل الخىُف وامخصاص بلع مً جأزيراتها الظلبُت كلى مىاٍش

ئذ  ،ا في صادزاتهاالبلدان ألاكل جىىكالجصاةس مً  في هرا الظُاق حلخبر 

ًمىً جصيُفها كلى أنها مً الدٌو التي حلخمد بشدة كلى جصدًس طللت واخدة 

اإلاخىطؽ، هما حشيل الجباًت % في 39أطاطُت وهي اإلادسوكاث وبيظبت جفىق 

% مً ئًساداث اإلايزاهُت اللامت للدولت ، وهى وطم ًجلل  21البترولُت أهثر مً  

بالخغيراث الخاصلت  في طىق  صاةسي شدًد الخظاطُت والخأزس الاكخصاد الج

الجصاةس جددًاث  خُث واحهذ 4102خصل فلال مىر اللام  الىفؽ. وهى ما
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كلى ألاداء الاكخصادي  الىخُمتوجداكُاتها  تُصدمت الىفؼالصلبت هاحمت كً 

الىلي، الطُما التراحم الىبير في وجيرة اليشاغ الاكخصادي، وجصاًد خدة العجص في 

  اإلاالُت اللامت والخظاب الجازي.

 :كالية البحثإش

ت الصدمت مم  ، فلد كامذ4102الىفؼُت للام  جصاًد خؼىزة واطخمساٍز

ت باجخاذ مجمىكت مً الظلؼ  الظُاطت الاكخصادًت اليلُت جدابير اث الجصاةٍس

، وللل أبسش هره الخدابير للخىُف ملها وجخفُف جأزيرها كلى الاكخصاد الىػني

وفي هره الدزاطت طىداٌو كسض وجلُُم دوز هره  .طُاطت طلس الصسفواهذ 

 مزونةفعالية  ما مدى الظُاطت مً خالٌ ؤلاحابت كلى الدظاٌؤ اإلادىزي آلاحي4

 لصدمة هذه افي امحصاص الحأثيرات السلبية لسعز الصزف في الجزائز 

 ؟النفطية

  :الفزطيات

 جىؼلم هره الدزاطت مً الفسطِخين الخالُخين4

في  الصدماث الخازحُت مخصاصهأداة ال  اطخخدام مسوهت طلس الصسف -

 ؛ هي خل مإكذ وغير مظخدام الاكخصادًاث الىفؼُت

اإلالالجت اإلاظخدامت والفلالت لخداكُاث الصدماث الىفؼُت في الجصاةس ،جلخض ي   -

خصمت جىفُر  أطاطهاًيىن  خلٌى  أهثر كابلُت لالطخمساز و فاكلُت،الحفكير في 

 .ث هُيلُت داكمت للخىىق الاكخصاديئصالخا

 :أهداف الدراسة

 ًلي4 تهدف هره الدزاطت ئلى جدلُم ما  
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في مسوهت طلس الصسف في امخصاص الصدماث الخازحُت مظاهمت  هُفُت ئبساش -

 ؛البلدان اإلاصدزة للىفؽ

كلى الاكخصاد  4102جداكُاث الصدمت الىفؼُت للام  أهماطخلساض  -

 ؛الجصاةسي 

هره فلالُت مسوهت طلس الصسف في الجصاةس في حظهُل الخىُف مم مدي جلُُم  -

 الصدمت والخللُل مً جأزيراتها الظلبُت كلى الاكخصاد الىػني. 

 :منهج الدراسة

طِخم ئجباق "اإلاىهج  ،بمخخلف حىاهب اإلاىطىق أحل ؤلاخاػت مً

وجدلُلها  الدزاطت الـاهسة مىطىق وصف كلى ٌلخمد الري الىصفي الخدلُلي"

ٌ  اإلاخىفسة، باالكخماد البُاهاث وؤلاخصاةُاث اإلاخىخاة مً ئلى الىخاةج  للىصى

 البدث.

 4ثلسيمات الدراسة

جم جلظُم هره  مشيلت البدث والىصٌى ئلى أهدافه ًلإلحابت ك

اإلادىز ألاٌو ؤلاػاز الىـسي والدزاطاث خُث ًدىاٌو  ،الدزاطت ئلى مدىزًٍ

دزاطت خالت الجصاةس  خُث  فيرهص كلىأما اإلادىز الثاوي  الظابلت خٌى اإلاىطىق،

ٌلسض مجمل الخدابير التي اجخرها بىً الجصاةس  في ئػاز طُاطت طلس الصسف 

الصدمت الىفؼُت  مً أحل حظهُل الخىُف مم جداكُاث التي ًخىلى جىفُرها 

 .جلُُم إلادي فاكلُت هره ؤلاحساءاث، مم 4102اإلاظخمسة مىر  للام 
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 السابلةإلاطار النظزي والدراسات  .2

  ٌ  ؤلاشازةالىـسي للدزاطت مً خالٌ  ؤلاػاز في هرا اإلادىز بلىزة  طىداو

دوز طلس الصسف في امخصاص ئبساش  الصسف، زمطلس  أهـمت وأهىاقحلٍسف  ئلى

 طىلسض ألهم الدزاطاث الظابلت خٌى اإلاىطىق.  وأخيرا الخازحُت،الصدماث 

 جعزيف وأنواع أنظمة سعز الصزف .0.4

حلٍسف هـام الصسف بأهه كبازة كً مجمىق اإلابادب واللىاكد  ًمىً 

التي جددد جدخل الظلؼاث الىلدًت في طىق الصسف وبالخالي طلىن طلس 

ئلى زالر كادة   وجىلظم أهـمت طلس الصسف  (. Lahreche-revil, 1999) الصسف

 4(4112وآخسون،)طخىن  فئاث أطاطُت وهي

في هرا الىـام ًخم جثبُذ  :ربط سعز الصزف الصارم بعملة أخزى  نظام .1.1.2

خدددطلس الصسف بدُث ًيىن غير كابل للخلدًل بلُمت زابخت اججاه كملت  ، ٍو

يي(. بلد الخثبُذ الىصٌى ئلى ئلى  ويهدف هرا الىـام )في الغالب الدوالز ألامٍس

أن ما ًإخر كلُه هى  ئال  .لساز في حظلير اإلالامالث الدولُتدزحت كالُت مً الاطخ

ًملً طلس صسف  ألهه ال ،سهصي الطخلاللُت طُاطخه الىلدًتفلدان البىً اإلا

كابل للخلدًل هما أن ملدالث الفاةدة فُه جسجبؽ بخلً الظاةدة في بلد كملت 

 الخثبُذ.               

في هرا الىـام جدخفف اللملت بلُمت  :نظام الزبط الزخو لسعز الصزف.2.1.2

أو في  %(0)±ئشاء كملت الخثبُذ أو طلت مً اللمالث ئما في هؼاق طُم  مظخلسة

مم جدسن السبؽ في بلع الخاالث هدى ألاكلى أو ألاطفل مم  ،%(01±هؼاق واطم)

لخمد ذلً كلى جباًً ملدالث الخضخم كبر البلدان. ما ًالخف  مسوز الىكذ، َو

طمُت زاسخت إلاىاحهت ئهـمت الصسف أهه ًىسض أداة جثبُذ كلى هرا الىىق مً أ

جىكلاث الخضخم مً خالٌ جدخل البىً اإلاسهصي في طىق الصسف للخفاؾ كلى 



 جميط،  مرغيت
سعر الصرف كأداة المتصاص الصدمات الخارجية 

-4102االقتصاديات النفطية: حالة الجزائر في 
4102 

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

335 

 

ٌظمذ بدزحت مددودة مً  هماطلس الصسف طمً هؼاق الخللب اإلاظمىح به .

ئال أن ما  مسوهت الظُاطت الىلدًت في مىاحهت الصدماث التي جصِب الاكخصاد.

، وذلً في خالت حلسض ماث اإلاالُتهى هشاشخه أمام ألاش  ًإخر كلى هرا الىـام

–ئلى خد أن بلداها  )أي ؤلاكباٌ الشدًد كلى بُلها(، اللملت لهجماث اإلاظازبين

الدولُت في الدفاق كً زبؽ اللملت  هااخخُاػات0331 كاماطدىفرث كد  -هخاًالهد

 .واطؼسث ئلى جخفُع كُمتها

فان طلس الصسف مثلما ًخضح مً اطمها،  :أنظمة سعز الصزف املعومة .3.1.2

وهىا البد مً  وفلا للىي اللسض والؼلب. في هره ألاهـمت جددده الظىق،

جخدخل ئػالكا في ئدازة طلس  الخمُيز بين الدٌو التي حلخمد هرا الىـام وال

م اإلاظخلل( والدٌو التي حلخمد هرا الىـام ولىً مم جدخل  ،الصسف )أي الخلٍى

ت في طىق الصسف الخللباث اللصيرة ألاحل في طلس للخد مً  البىىن اإلاسهٍص

م اإلاىحه(  م طلس الصسف هى ؤلابلاء كلى أهم مً و.الصسف )أو الخلٍى مصاًا حلٍى

طُاطت هلدًت مظخللت ألن طلس الصسف كابل للخلدًل هما أن البىً اإلاسهصي له 

م  أما .الخاصت بهالاطخلاللُت الخامت في جددًد أطلاز الفاةدة  مظاوب الخلٍى

فخـهس هدُجت الخللباث الخادة في طلس الصسف التي ًمىً أن جددر جأزيرا خؼيرا 

 كلى اإلايزاهُاث اللمىمُت للبلدان وكلى الخضخم فيها وكلى همىها.

 . سعز الصزف كأداة المحصاص الصدمات الخارجية 2.2

اهىشافا د البلدان الىامُت وخاصت اإلاصّدزة للظلم ألاطاطُت ألاشحلخبر 

، وللل أهم الدزاطاث الخؼبُلُت التي جىاولذ هرا أمام الصدماث الخازحُت

جىصلذ لخلسض  التي ،( .Hausman & Gavin, 1996, p) اإلاىطىق دزاطت الباخثين

 بشيل هبير لصدماث ملدالث الخبادٌ الخجازي، والتي كادة ماو هره البلدان 

إلاىاحهت هره الصدماث والطُما وكلُه  ر هبير كلى جللباث الىاجج فيها.لها جأزي ًيىن 

الىاحمت كً انهُاز أطلاز الىفؽ وطمان أوطاق مالُت كابلت لالطخمساز في  جلً
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ادة صادزاتها، البلدان اإلاصدزة للىفؽ ، فاهه ًخلين كليها ئما خفع وازداتها أو ٍش

ج مً الازىين ملا. ولدظهُل جدلم هره ألاهداف وبأكل ولفت ممىىت  أو جؼبُم مٍص

ى الاكخصاد واإلاجخمم  ًمىً  للبلدان الىفؼُت التي جؼبم هـم الصسف اإلاسهت  كل

الاكخماد كلى مسوهت أطلاز الصسف باكخبازها ئخدي الىطاةل اإلاهمت اإلاظاكدة في 

، وهرا مً خالٌ الظماح هره الصدماث الخازحُت وبظالطتجلؼُف آزاز 

ت للمالتها باالهخفاض أحل جدلُم  هدفين في  مً ملابل اللمالث ألاحىبُت اللٍى

 4(Carriere-Swallow et al., 2017, p. 25) غاًت ألاهمُت وهما

مها باللملت  هدُجت ازجفاقجللُص الؼلب كلى الىازداث  - أطلازها كىد جلٍى

 بالظلم اإلاىخجت واإلاصىلت مدلُا؛ ها، وبالخالي حشجُم كملُت ئخاللىػىُتال

أطلازها في ألاطىاق  اهخفاضهدُجت حشجُم الصادزاث غير الىفؼُت4 خُث  -

 مما طيرفم مً الؼلب ألاحىبي كليها. ،الدولُت

وكادة ما ٌشير الاكخصادًىن ئلى آلازاز الاًجابُت الىاحمت كً اهخفاض 

ل اججاه ؤلاهفاق" أو جخفُع  كُمت اللملت بأزسي  ، الرًً ًمىً "الدخل" و"جدٍى

 4(Carriere-Swallow et al ., 2017, p. 25)  ًلي هما شسخهما

 :(Revenu Effect)/ أثز الدخل 0

مداخُل جصدًس في طىء خدور صدمت هفؼُت فان التراحم الىبير في 

طخظلف كدزجه الشساةُت في الخازج  وبالخالي ،البلد اإلاصدز للىفؽ طخجلله فليرا

البلد   طُظؼس هرا)أو كدزجه كلى الاطخيراد(. وكلُه إلاىاحهت هرا الىطم الصلب 

 طُللص مً عجص ميزاهه الخجازي.  وبالخاليخفع ػلبه اإلادلي  كلى الىازداث،  ئلى
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 :Expenditure –Switching  Effect)أثز ثحويل اثجاه إلانفاق ) /4

ل  ًإدي اهخفاض كُمت اللملت ئلى جدسن ألاطلاز اليظبُت ومً زم جدٍى

خدٌى  اإلاظتهلىين اإلادلُين اججاه ؤلاهفاق، فالظلم اإلاظخىزدة جصبذ أكل ػلبا ٍو

هدى الظلم الىػىُت اإلادلُت السخُصت هبدًل ما ًدكم ؤلاهخاج اإلادلي، وباإلالابل  

مها باللملت ألاحىبُت وبالخالي ًصداد  جصبذ مىخجاث الخصدًس أزخص كىد جلٍى

ل جدلُم ًخموبلبازة أخسي  الؼلب ألاحىبي كليها.  خالٌ مً إلهفاق اججاها جدٍى

 أطلازها اهخفاض بظبب الصادزاث جصداد ئذ ملت،الل كُمت جخفُع طُاطت

 ئلى طُإدي وذلً اإلاظخىزدة، الظلم أطلاز الزجفاق الاطخيراداث جىخفع وباإلاثل

ادة  ميزان مً العجص جخفُع زم ومً ألاحىبُت اللملت مً البلد ئًساداث ٍش

 .( .Celasun, 2003, p) اإلادفىكاث

 الدراسات السابلةمزاجعة . 3.2

حطبيم نظم سعز الصزف املزنة في ل املؤيدةالاكحصادًة ألادبيات  .1.3.2

 :الاكحصادًات النفطية

التي جدكم أهمُت جؼبُم هـم  جىحد اللدًد مً ألادبُاث الاكخصادًت

وهرا إلاا لها مً مصاًا الطُما  ،طلس الصسف اإلاسهت في الاكخصادًاث الىفؼُت

ًلي أهم هره  ما وفي، ظهُل الخىُف مم الصدماث الخازحُتكدزتها كلى ح

 الدزاطاث4 

كُاطُت خٌى فاكلُت مخخلف  4 وهي كبازة كً دزاطت(Borda, 2001)دراسة  -

أهـمت طلس الصسف في كٌص الاكخصاد مً صدماث ملدالث الخبادٌ الخجازي في 

البلدان الىامُت، وكد أؿهسث الدزاطت أهمُت مسوهت طلس الصسف في مىاحهت 

وأن ألاهـمت اإلاسهت جسافلها  خبادٌ الخجازي،لظالبت إلالدالث الالصدماث ا
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اهخفاطاث في طلس الصسف الخلُلي لللملت وخظازة طلُفت في همى الىاجج 

 باإلالازهت مم أهـمت الصسف الثابخت.

هـام الصسف اإلاالةم في  اخخُاز زهصث كلى اكخبازاث Celasun, 2003 4)دراسة)  -

بترولي مم أخر ئًسان  هدالت دزاطُت. وكد أهدث  الدزاطت بأن دالت  اكخصاد

هدف الظلؼاث في أي اكخصاد هي التي جددد دزحت مسوهت هـام طلس الصسف 

فُه، فاذا وان الهدف هى طبؽ ملدٌ الخضخم )ؿاهسة الخضخم اإلاظخىزد 

بشيل خاص( والري ًخم مً خالٌ الخد مً جللباث طلس الصسف الاطمي،  فاهه 

في هره الخالت ًفظل  اطخخدام هـام الصسف الثابذ خُث ًيىن طلس الصسف 

باث 
ّ
بمثابت زهيزة اطمُت إلاظخىي ألاطلاز، أما ئذا وان الهدف هى خفع جلل

الىاجج  في مىاحهت مخخلف الصدماث التي جصِب الاكخصاد  فهىا البد أن حظمذ 

مسن. وكمىما  الظلؼاث لظلس الصسف الاطمي بالخدسن، أي اكخماد هـام صسف

جدافم الدزاطت  كً أهمُت جبّني هـام الصسف اإلاسن في الاكخصادًاث الىفؼُت 

ف طلس الصسف الخلُلي في أكلاب  ُّ باكخبازه ًإّدي دوزا هاما في حظهُل جى

كخماد طُاطت خدور ػفسة في أطلاز الظلم ألاطاطُت والىفؽ مثال، ئطافت ئلى  ا

ت ي كبر الصمً، بما وجلؼُف الؼلب اإلادل مت كلى جمهُدكاة مالُت كامت اختراٍش

 لدولي.ا لإلججازلابلت الغير مً الخخصص غير اإلاجدي في الظلم ل للً

4 حاءث بلىىان "دفاكا كً مسوهت طلس الصسف في Sester, 2007) ) دراسة -

الاكخصادًاث اإلاصّدزة للىفؽ"، خُث أبسشث الىزكت  كُىب السبؽ الثابذ ئلى 

يي في ؿل كدم جمازل الدوزاث الاكخصادًت بين الىالًاث اإلاخددة  الدوالز ألامٍس

ىُت  والبلدان الىفؼُت التي جسبؽ كمالتها ئلى الدوالز الري جتراحم كُمخه  ألامٍس

افت ئلى اإلاشاول اإلاترجبت كىد ازجفاق أطلاز الىفؽ وجسجفم كىد اهخفاطها، باإلط

لخضخم ؿاهسة ا وجفش يصسف الخلُلي في هره البلدان، ً طلس الكً جدظ

اإلاظخىزد فيها في ؿل جبىيها أهـمت الصسف الثابخت. وكمىما جىص ي الدزاطت 
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زة للىفؽ باكخبازها طلس الصسف في الاكخصادًاث اإلاصد بأهمُت اكخماد مسوهت

حظاكد في مىاحهت الصلىباث الاكخصادًت الىاحمت كً السبؽ الثابذ للمالتها ئلى 

يي.   الدوالز ألامٍس

السابلة حول الاكحصاد الجزائزي والصدمات بعض الدراسات  .2.3.2

 الخارجية

الصدماث الخازحُت في  مىطىق هم الدزاطاث الظابلت التي جىاولذمً أ

 ًلي4 وطُاطاث مىاحهتها ما الجصاةس 

كلى  4109لام بلىىان "أزاز الصدمت البترولُت ل(: 2015 ،عيةدراسة ) -

هدفذ هره الدزاطت ئلى  خُث، الاكخصاد الجصاةسي وآلُاث الخلامل الخيىمي"

، ازس انهُاز أطلاز البتروٌ وأًظا هُف 4109ملسفت حجم الاخخالالث اإلاالُت لظىت 

ت في الخد مً جبلاث ألا  شمت. طاهمذ ؤلاحساءاث التي اجخرتها الخيىمت الجصاةٍس

السغم مً كملُاث كد أدث ئلى عجص مالي هبير، وب 4102وكد جىصلذ ئلى أن أشمت 

م الاكخصادحهجسشُد ؤلاهفاق و  اللُام بها ئال أن  ي التي خاولذ الظلؼاثىد الخىَى

 هره ؤلاحساءاث واهذ مددودة الخأزير.

خاولذ هره الدزاطت ئحساء ملازهت بين هُفُت  4(José & Irum, 2016)دراسة  -

خُث جىصلذ ، 4102و 4113مخين الىفؼُخين للامي حلامل الظلؼاث مم الصد

كد دفلذ  وػٌى مدتها ملازهت بالصدمت ألاولىئلى أن شدة الصدمت الثاهُت 

الُت الخخىاء كلى مظخىي الظُاطاث الىلدًت واإلا جدابير  بالظلؼاث الجخاذ

وجبني ئحساءاث  ،ا مً خالٌ حشدًد الظُاطت الىلدًتوهر ،جداكُاتها الظلبُت

ئطافت ئلى الظماح باهخفاض طلس  الظبؽ اإلاالي كلى مظخىي اإلاالُت اللامت،

 ي للدًىاز ملابل ول مً الدوالز والُىزو.الصسف الاطم
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كً الدزاطاث  الظابلت أو بلبازة أخسي ؤلاطافت  ئن أهم ما ًميز دزاطدىا

الللمُت للبدث هى  جسهيزها فلؽ كلى جلُُم مدي فلالُت ؤلاحساءاث اإلاخخرة مً 

، مً ت طلس الصسف  التي ًخىلى جىفُرهاكبل بىً الجصاةس كلى مظخىي طُاط

زازها الظلبُت كلى الاكخصاد وجللُل آأحل الاطخجابت لخداكُاث هره الصدمت 

 الىػني.

 (2019 - 2014دراسة حالة الجزائز ) .4

 4102جداكُاث الصدمت الىفؼُت للام  طىلىم في هرا اإلادىز بابساش أهم 

هم ئحساءاث طُاطت طلس الصسف التي هخؼسق أل كلى الاكخصاد الجصاةسي، زم 

لسض هخاةج هره ظخفي ألاخير طيوالصدمت، هره اجخرها بىً الجصاةس  إلاىاحهت 

 ؤلاحساءاث لخلُُم مدي فلالُتها.

وثداعياتها على الاكحصاد  2014 لعام لصدمة النفطيةملحة حول ا .1.4

 الجزائزي 

 (41024 - 4111أطلاز الىفؽ خالٌ الفترة ) ًىضح الجدٌو اإلاىالي جؼىز 

 (2016 - 2000: ثطور أسعار النفط )01الشكل 

 

 ئخصاةُاث صىدوق الىلد الدولي. املصدر:
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بلد أهثر مً كلد مً الصمً مً الازجفاق اللُاس ي في أطلاز الىفؽ هما 

انهُازا  4102ًىضخه الشيل أدهاه، شهد الاكخصاد اللالمي مىر مىخصف اللام 

والظداس ي ألاٌو  4100بين  دوالز ما 004ألاطلاز خُث جساحلذ مً مخىطؽ في 

كد واهذ جداكُاث و .4102دوالز للبرمُل نهاًت  21لدظخلس كىد خدود  4102للام 

س لبىً الجصاةس   كلى  الاكخصاد الجصاةسي وخُمت هره الصدمت  ، خُث لخصها جلٍس

 4 (Banque d’Algérie, 2016, pp. 2-13)  هما ًلي

مً  %0.2ازجفم عجص اإلايزاهُت اللامت مً  خُث ثدهور وطع املالية العامة: -

وإلاىاحهت  ،4102في كام  %09.1ئلى  4100ئحمالي الىاجج اإلادلي في كام 

الاهخفاض في الجباًت البترولُت والىفاء بالىفلاث اللامت لجأث الخيىمت ئلى 

بشيل خاد، خُث السخب مً صىدوق طبؽ ؤلاًساداث الري اهخفظذ مىازده 

 .4102ونهاًت  4102ملُاز دج في الفترة اإلامخدة بين نهاًت دٌظمبر  0222جساحم ب 

باإلطافت ئلى ما طبم فلد جدهىزث الىطلُت اإلاالُت الصافُت للدولت اججاه 

ئلى " مدًً  4102ملُاز دج نهاًت  0334الىـام البىيي مً " داةً صافي" بمبلغ 

وأخد أطباب ذلً هى لجىء  .4102ي نهاًت ملُاز دج ف 4101بلغ صافي" بم

 ملُاز دج. 092.3بمبلغ  "الاكتراض الىػني "الخيىمت لالكتراض مً البىىن 

للد جساحلذ مداخُل الصادزاث الىفؼُت  ثدهور وطع الحسابات الخارجية: -

با خُث لم حسجل كام  ملُاز دوالز ملابل  02.30طىي  4109بدىالي الىصف جلٍس

هما خصل احظاق خاد في  %29.21أي باهخفاض كدزه  4102ملُاز دوالز  41.09

وهرا  4109ملُاز دوالز في الىصف ألاٌو مً  1.12عجص الخظاب الجازي بمبلغ 

دزاث وازجفاق الىازداث، وجبلا لرلً اهخفظذ وظبت حغؼُت بظبب جساحم الصا

 أما، 4102في الىصف ألاٌو للام  %000كىض  %10 ئلىالصادزاث للىازداث 

ملُاز دوالز  012 ئلى 4100ملُاز دوالز في  032اخخُاػاث الصسف فلد هبؼذ مً 

 .4102في 
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ت للام صدمت الىفؼُت اإلالاهظللد هجم كً الانخفاض السيولة البنكية:  -

بسوش الخاحت الهُيلُت )ولِع الـسفُت( للظُىلت هدُجت جللص حجم  4102

الظُىلت البىىُت بظبب اهخفاض الىداتم جدذ الؼلب وشٍادة حجم الىلىد 

جُا خالٌ  اللاهىهُت خازج البىىن، وكلُه فلد اهخفظذ طُىلت البىىن جدٍز

ملُاز دج نهاًت  0200لخبلغ  4102ملُاز دج نهاًت  4100مً  4101و  4102كامي 

كلى امخداد  %23.3، أي اهخفاض ملدازه 4102ملُاز دج نهاًت  240زم  4109

 ول جلً الفترة.

جباػأ ملدٌ الىمى الخلُلي في اللؼاق غير الىفؼي  ثباطؤ النمو الاكحصادي: -

الري ًخيىن أطاطا مً الفالخت والصىاكت والبىاء والخدماث الظللُت جدذ جأزير 

لُبلغ  4100كام  %1.0جخفُظاث ؤلاهفاق اللام، خُث اهخلل ملدٌ الىمى مً 

 .4102كام  4.3%

 كلى اخخُاػاث )وكاةُت( مً الىلد ألاحىبي  الجصاةس مً جىفس  السغمكلى 

 لجأث أًظا ئال أنها  كادزة كلى مظاكدتها  مإكخا في امخصاص جداكُاث الصدمت،

ج ال  طُاطت طلس  ، بما فيها الىلدًت واإلاالُت  اإلاخاختالظُاطاث مً طخخدام مٍص

 الصسف التي طيخؼسق لها في اللىصس اإلاىالي.

 2014 لعام ملواجهة الصدمة النفطيةعز الصزف . إجزاءات سياسة س2.4

ئصالخا  0332 شهدث طُاطت طلس الصسف في الجصاةس مىر أهخىبس  

الخخلي كً هـام الصسف طلس الثابذ اإلاؼبم مىر الاطخلالٌ، والخدٌى جمثل في 

في هدى هـام الصسف اإلاسن. ووفلا لبىً الجصاةس فان هـام الصسف اإلاسن اإلاؼبم 

م مىحالجصاةس هى كبازة كً  ين "حلٍى ه" للدًىاز ملابل كمالث أهم الشسواء الخجاٍز

(Banque D’Algérie, 2011, p.45 ) ده وهى هفع الخصيُف الري مى

سه  الصسف واللُىد كلى الصسف" "جسجِباثاإلاىطىم  صىدوق الىلد الدولي في جلٍس
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ا لسصد الخؼىزاث الخاصلت في هـم الصسف للبلدان ألاكظاء  الري ًصدزه طىٍى

م اإلاىح بدون مظاز ه فُه، خُث ًصىف الجصاةس طمً فئت "جسجِباث أخسي للخلٍى

ًلتزم  وهي الفئت التي في ئػازها  ال( IMF, 2008, p. 5) مللً طلفا لظلس الصسف

د جأزير جربرباجه مً لىىه ًمهالبىً اإلاسهصي بأي هدف لظلس الصسف الاطمي، و 

خالٌ الخدخل في طىق الصسف ألاحىبي وجددًد طلس الفاةدة كلى حظهُالجه، هما 

ت في ئػاز هره الترجِباث بخىحُه طلس الصسف لخماًت  جلىم بلع البىىن اإلاسهٍص

 (9 ص. ،4110 اللدزة الخىافظُت كلى اإلادي اإلاخىطؽ )حبُلي وهسماهيى،

ىّحه للبىً الجصاةس أن هـام إهد ٍو
ُ
م اإلا دًىاز كد طمذ لظلس الخلٍى

ألطلاز الىفؽ دوزه هأداة إلاىاحهت الصدماث الخازحُت  الصسف بأن ًإدي

فخبلا لصدمت انهُاز أطلاز  (..José & Irum, 2016) ف ملها وحظهُل كملُت الخىُ

لت وما  4102الىفؽ التي شهدها الىصف الثاوي مً كام  واطخمسازها لفترة ػٍى

 الجباًت الىفؼُت، فلد طمذ البىً لظلس الصسف ساحم مداخُلهجم كنها مً ج

يي   41بالتراحم بدىالي  4109مثال كام  الاطمي للدًىاز  % ملابل الدوالز ألامٍس

% ملابل الُىزو، وهرا كلى اكخباز أن مسوهت طلس الصسف حشيل خؽ  0.2و

مىً في هرا الشأن أن هلسأ  الدفاق ألاٌو في مىاحهت انهُاز ؤلاًساداث الىفؼُت. ٍو

س بىً الجصاةس ما  4(Banque d’Algérie, 2017, p. 7) ًلي ما وزد في أخد جلاٍز

« … face à la chute des recettes pétrolières, le recours à la flexibilité du taux de change, 

constitue la première ligne de défense. En effet, la flexibilité du cours de change du dinar et 

les interventions de la Banque d’Algérie sur le marché interbancaire de changes, ont permis 

au taux de change du Dinar de jouer, dans une large mesure, son rôle d’amortisseur de chocs 

externes… » 

والجدٌو اإلاىالي ًىضح جؼىز ول مً طلس  الىفؽ وطلس صسف الدًىاز 

 4(4103-4100الدوالز خالٌ الفترة )ملابل الُىزو و 
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 (2019-2013وسعز  صزف الدًنار ملابل اليورو والدوالر ) النفط(: ثطور سعز 01الجدول )

 باالكخماد كلى ئخصاةُاث بىً الجصاةس. مً ئكداد الباخثين 4املصدر

في بىً الجصاةس طمذ باهخفاض مخىاصل ًالخف مً الجدٌو أكاله  أن  

كُمت الدًىاز  ملابل الدوالز والُىزو خالٌ الفترة اإلاروىزة أكاله والتي جسافلذ مم 

 ًلي4 اطخمساز الصدمت الىفؼُت هما

ج  للدوالز الىاخد في كام د 13اهخلل طلس الصسف السطمي ملابل الدوالز  مً  -

 باإلااةت. 00.02، أي باهخفاض كدزه 4103دًىاز في نهاًت كام 002.21ئلى  4100

 4100دج للُىزو كام  019.20اهخلل طلس الصسف السطمي ملابل الُىزو مً  -

 باإلااةت. 44.40 . أي باهخفاض كدزه4103دج كام  002.21لُبلغ 

خمثل الغسض الري حظعى ئلُه الظلؼاث  مً وزاء هره الخلدًالث ٍو

 4(2 ص. ،4102 )كُت، ما ًليفُالتي مظذ كُمت اللملت الىػىُت 

ن أطلاز أً خُث الدجم واللُمت كلى اكخباز جللُص اللملُاث الاطخيرادًت م -

اإلاىخجاث اإلاظخىزدة جسجفم كادة كُمتها كىدما ًىخفع طلس صسف اللملت 

اإلادلُت، وبالخالي ًتراحم الؼلب الداخلي كلى اللمالث ألاحىبُت هما ًللل 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 الظـــــــىىاث

طلس 

 الىفؽ

31.32 011.4 90.0 29 92.0 10.0 91.19 

الدًىاز 

ملابل 

 الدوالز

13.02 21.92 011.22 109,4654 

 

001.32 002.20 118.60 

الدًىاز 

ملابل 

 الُىزو

019.20 012.31 000.22 040.01 049.04 001.22 134.80 
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اإلاظخىزدون مً كملُاتهم الخازحُت بالىـس ئلى جساحم أزباخهم التي جخأزس هدُجت 

 لتراحم كُمت صسف الدًىاز؛

م ئصداز همُت أهبر للىلىد اللاهىهُت اإلاغؼاة زفم اإلالسوض ا -  لىلدي كً ػٍس

ع جساحم خصُلت الجباًت  باللمالث الصلبت، وهى ما ٌظاكد الخيىمت كلى حلٍى

ل الىفلاث اللامت.  البترولُت اإلاظخخدمت في جمٍى

  .ثلييم نحائج ثدابير سياسة سعز الصزف في امحصاص ثأثير الصدمة النفطية3. 4

طىداٌو جلُُم فلالُت مسوهت طلس الصسف في الجصاةس في هرا اللىصس 

في حظهُل الخىُف مم الصدمت الىفؼُت والخللُل مً جأزيراتها الظلبُت كلى 

الاكخصاد الىػني، وهرا مً خالٌ زصد وجدلُل اطخجابت الخظاباث الخازحُت  

 التي جخأزس مباشسة بخغيراث طلس الصسف والتي ًلخصها الجدٌو اإلاىالي4

 (2019-2013) ات الخارجية  لالكحصاد الجزائزي ثطور أهم الحساب (:2) الجدول 

 الوحدة: مليار دوالر

 4103 4102 4101 4102 4109 4102 4100 الظىىاث

الصادزاث غير 

 الىفؼُت

0.19 0.22 0.22 0.03 0.02 0.92 2.58 

 20.30 29.12 22.32 23.20 94.22 93.21 92.32 الىازداث

 2.00- 2.90- 02.01- 41.00- 02.12- 1.04 3.03 اإلايزان الخجازي 

 02.2- 09.24- 40.01- 42.10- 41.22- 9.22- 1.00 ميزان اإلادفىكاث

 14.2 24.04 22.12 002.01 022.00 012.32 032.10 الصسف اخخُاػي

 بىً الجصاةس.لباخثين باالكخماد كلى ئخصاةُاث مً ئكداد ا املصدر:

 ًمىً الخسوج باإلاالخـاث الخالُت4 أكاله،مً خالٌ ملؼُاث الجدٌو 
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بين الهبىغ والصلىد مً طىت  الىفؼُت جربرباكسفذ كُمت الصادزاث غير  -

ملُاز دوالز وذلً لظلف  0.02ـ ب 4101 ألخسي لدسجل أدوى كُمت لها طىت

م   .في الصادزاث خازج كؼاق اإلادسوكاثالخىَى

كلى السغم مً ؤلاحساءاث اإلاخخرة ألحل جللُص الىازداث ئال  4باليظبت للىازداث  -

ئلى  4109ملُاز دوالز طىت  94.22أن ملدٌ جساحلها وان بظُؼا فاهخللذ مً 

لخصل ئلى  4102 ملُاز دوالز طىت 29.12زم ئلى  4102 ملُاز دوالز طىت 23.22

 .4103ملُاز دوالز طىت  20.30

 4109( ملُاز دوالز طىت 02.12) ا كدزهسجل عجص  4باليظبت للميزان الخجازي  -

، وكلى السغم ت بلد هبىغ أطلاز الىفؽ اللاإلاُتئًساداث الؼاك الهخفاضهـسا 

ـ ، جفاكم عجص زصُد اإلايزان الخجازي بجساحم ئحمالي الىازداث مً الظلممً 

( ملُاز دوالز 02.12ملابل ) 4102( ملُاز دوالز طىت 41.00ملُاز دوالز لُبلغ )4.12

طىت مً الفىاةع 02وهى زاوي عجص ٌسجل كلى الخىالي مىر أهثر مً  ،4109طىت 

( 9بلد أن وان في خدود ) 4103( ملُاز دوالز طىت2.00اإلاخخالُت، وكد بلغ العجص )

 ملُاز دوالز طىت 20.13،وهرا هدُجت لتراحم الصادزاث مً  4102 ملُاز دوالز طىت

لى السغم مً التراحم في كُم ، وذلً ك4103ملُاز دوالز طىت  09.24ئلى 4102

، 4103ملُاز دوالز طىت  20.30ئلى  4102ملُاز دوالز طىت  29.12 الىازداث مً

 وهرا في خد ذاجه مإشس كلى ئمياهُت الخدىم في الىازداث بشيل أهبر.

( ملُاز دوالز ، واطخمس 9.22) ، عجصا كدزه4102سجل زصُد اإلادفىكاث كام  -

( ملُاز 41) يظبت ملخبرة كلى السغم مً جساحله مًالعجص في ميزان اإلادفىكاث ب

 ملُاز دوالز طىت (40زم ) ،4102 ( ملُاز دوالز طىت42ئلى ) 4109 دوالز طىت

، وذلً 4103 ( ملُاز دوالز طىت02.2طخمس هرا التراحم لُصل ئلى )ازم ، 4101

 هدُجت للتراحم الخاصل  في الىازداث مً الظلم.
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لي في ميزان اإلادفىكاث خُث الصسف بفلل العجص اإلاخخا اخخُاػيجساحم هبير في  -

 ،4103 ملُاز دوالز طىت 14.2 بلغُل 4100ملُاز دوالز طىت  012.32ئلى  جساحم

 اإلادسوكاث. جصدًس لى اهخفاض أطلاز الىفؽ ومداخُل وذلً ٌلىد ئ

أن آلازاز الاًجابُت الهخفاض كُمت الدًىاز  ًخضح طبم كلى ما بىاء

،  جـهس أطاطا مً خالٌ أزس 4102هأداة للخىُف أمام الصدمت الخازحُت للام 

الدخل الري ًخجلى في جساحم الؼلب اإلادلي كلى الىازداث، هـسا لالهخفاض 

اإلافترض مً  وباإلالابل فان ألازس الثاوي .4102اإلادظىض الري شهدجه مىر اللام 

ل اججاه ؤلاهفاقاهخفاض الدًوزاء  هـسا للدم وحىد فلم ًخدلم  ىاز وهى أزس جدٍى

جؼىز ملخىؾ في خصُلت الصادزاث خازج اإلادسوكاث واطخجابت لتراحم كُمت 

وكلُه ًمىً اللٌى أن فلالُت طُاطت طلس الصسف في امخصاص  الدًىاز.

خماد كليها الاك ًمىً جداكُاث الصدمت الخازحُت واهذ مددودة حدا، هما أهه ال

اإلابالغت في اطخخدام مسوهت طلس الصسف هأداة زةِظُت  أهثر مً ذلً، ألن

طُلىد  المخصاص الصدماث طِىجس كنها جدهىز مظخمس في كُمت الدًىاز، وهى ما

 آلزاز كىظُت غير مسغىبت الطُما ؿاهسة الخضخم اإلاظخىزد.

مً هىان خاحت ماطت لخدكُم طُاطت طلس الصسف  بدصمت ، وبالخالي  

مً خالٌ ملالجت مىاػً  هُيلُت الداكمت للخىىق الاكخصاديؤلاصالخاث ال

الهشاشت والظلف في الاكخصاد الجصاةسي الطُما اكخماده اإلافسغ كلى صادزاث 

ت والخؼيرة لليشاغ الاكخصادي باليظبت لإلهفاق  اإلادسوكاث، والخبلُت اللٍى

ت  السامُتصالخاث الهُيلُت جىفُر ؤلا  . وهرا ًخؼلباللام ص وجلٍى ئلى حلٍص

ألاطاطُاث الاكخصادًت )هميافدت الخضخم، وجدظين ؤلاهخاحُت، وشٍادة اللدزة 

م الاكخصاد وجدظين كلى الخصدًس خازج الىفؽ( ، بما ًىلىع كلى جىَى

جىافظِخه، وبالخالي السفم مً كدزجه كلى مىاحهت الصدماث الخازحُت وبأكل 
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الىلي والىمى واللمالت وطلس جيلفت ممىىت كلى مخخلف مخغيراث الاكخصاد 

 الصسف.

 خاثمة وثوصيات .5

م دوز طُاطت طلس الصسف في ئبساش وجلُُهره الىزكت  ذاولللد خ

 4102الىفؼُت  اإلاظخمسة مىر مىخصف اللام  مىاحهت الخأزيراث الظلبُت للصدمت

الخدابير  التي اجخرها بىً  الجصاةس كلى الاكخصاد الىػني. خُث اطخلسطذ 

بغسض الخد مً جداكُاث هره الصدمت الخازحُت كلى ميزان اإلادفىكاث. وكمىما 

فلد جىصلذ الدزاطت ئلى أن طُاطت طلس الصسف وزغم مظاهمتها اإلاخىاطلت في 

وىنها طمدذ باخدار جساحم ملخىؾ في الخخفُف مً وػأة الصدمت الخازحُت  

ٌلسف بأزس الدخل(،ئال أنها باإلالابل لم حظهم في بلث وجيشُؽ  الىازداث )أو ما

ل اججاه ؤلاهفاق(.) الصادزاث خازج اإلادسوكاث وهى ما ٌظخىحب مً  أزس جدٍى

جدابير جيىن أهثر فاكلُت مً الىاخُت الاكخصادًت للخد مً  الظلؼاث اكخماد

الدزاطت  وفي هرا الظُاق جىص ي الخأزيراث الظلبُت الطخمساز الصدمت الىفؼُت.

 ًلي4 بما

كدم اإلابالغت في اطخخدام مسوهت طلس الصسف هأداة زةِظُت المخصاص  -

ف ملها، وهرا هـسا لآلزاز اللىظُت الىاحمت  ُّ صدماث انهُاز أطلاز الىفؽ  والخى

 كً الخدهىز اإلاظخمس في كُمت الدًىاز كلى الاكخصاد واإلاجخمم؛

ت -  لىُفُت جدلُم الظبؽ اإلاالي الطخلادة جىاشن اإلاالُت اللامت  ئكؼاء ألاولٍى

 واطخدامتها مً حهت، ومً حهت أخسي اللمل كلى جللُص الاخخالالث الخازحُت؛

 جىفُر ملالجت مىاػً الهشاشت والظلف في الاكخصاد الجصاةسي كبر  -

م الاكخصادؤلاصالخاث الهُيلُت الىاطلت الى ، ودكم جىمُت ؼاق والسامُت ئلى جىَى
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ادة كدزة  اللؼاق الخاص لُيىن اإلادسن السةِس ي للىمى الاكخصادي، وبالخالي ٍش

 الاكخصاد الىػني كلى امخصاص الصدماث الخازحُت وبأكل جيلفت ممىىت.

 كائمة املزاجع .6

 باللغة العزبية :أوال
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 2020 – 2009كساءة في جطوز وطعُت ميزان املدفوعاث الجصائسي زالٌ الفترة 

 –جدلُل اطتراجُجي لللُود والخُازاث  -

 حامعت زيشلت            د. زفُم مصاهدًت

mezahdiarafik@yahoo.fr 

 :امللخص

خـُلت ألاداء الخازجي لالكخـاد الىهني هدفذ هره الدزاطت بلى ُسق وجلُُم 

، التي جمحزث بالىثحر مً الخوىزاث الاكخـادًت واللُىد ُلى 2020 – 2009زالٌ الفترة 

ت والسؤطمالُت  الـُِدًً اإلادلي والدولي. ومىىذ اإلالازبت الخدلُلُت للحظاباث الخجاٍز

اث الىهني، بدءا بمسخلت الخازحُت مً جددًد مسخلخحن ؤط اطُحن في جوىز محزان اإلادفُى

(. وكد وان لخللباث ؤطِاز 2020 - 2015(، واهتهاء بمسخلت العجص )2014 - 2009الفاثم )

 الىفى الِاإلاُت وجىحهاث الظُاطت دوز بازش في زطم هرا الخوىز، وما ؤفسشه مً آزاز اكخـادًت.

اث مىىذ هره الدزاطت مً جلخُف حملت مً الىخا ثج بؼإن وكُِت محزان اإلادفُى

الىهني وؤهم الِىامل اإلاظببت لها. ؤهمها ؤن الازخالٌ في هرا اإلاحزان، طىاء وان فاثلا ؤو 

ظهم الحظاب الجازي بيظبت ؤهبر في جفظحر  عجصا، ٌِصي بلى ُىامل ًسفُت، وؤزسي هُيلُت. َو

في جدظحن وكّ اإلاحزان هرا الازخالٌ. وكد بدا واضحا ؤن طُاطت جسفُم الِملت، لم حظهم 

اث الىهني. ًلاف بلى ذلً  الخجازي، بظبب اهفـاٌ الِالكت بحن كىاة الـسف ومحزان اإلادفُى

ا ُلى الِالم الخازجي ٌِسكه لهصاث ُىُفت ودوزٍت في ًل  ؤن اهىؼاف الاكخـاد الىهني ججاٍز

حن. وزغم ؤ ّ في هُيل الـادزاث الظلُِت وهبُِت الؼسواء الخجاٍز ن اطخلساز غُاب الخىَى

مظخىي الدًً الخازجي ٌِصش الىكّ اإلاالي الخازجي للبلد، بال ؤهه غحر وافي بظبب الىكّ 

اإلاخدهىز في مظخىي الاخخُاهاث السطمُت الري ًىرز بإشمت ؿسف وباخخماالث الِىدة بلى 

الاطخداهت الخازحُت. وبالىٌس بلى ؤن مؼيلت الاطدثماز الِمىمي هي في ألاطاض مؼيلت حىدة، 

ل الاطدثمازاث الِامت مً زالٌ اطخسدام فة هه مً الحىمت ُدم الخىطّ خالُا في جمٍى

ّ ؤلاؿالخاث اإلااطظاجُت والهُيلُت، وشٍادة  الاخخُاهاث الحالُت للـسف. وبدٌ ذلً، ٌِد حظَس

 هفاءة الِملُاث في كواُاث مُِىت مً الاكخـاد ؤمسا ملحا ؤهثر مً ؤي وكذ مض ى.

اث، الاخخُاهي ألاحىبي، طِس الـسف، الجصاثس. محزان اليلماث املفخاخُت:  اإلادفُى
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This study aimed to present and evaluate the outcome of the external 

performance of the national economy during the period 2009-2020, which was 

characterized by many economic developments and restrictions at the local and 

international levels. The analytical approach to foreign trade and capital accounts 

enabled the identification of two main stages in the development of the national 

balance of payments: starting with the surplus stage (2009-2014) and ending with 

the deficit stage (2015-2020). The fluctuations in international oil prices and policy 

orientations played a prominent role in shaping this development, and its economic 

effects. 

This study reached a number of results regarding the state of the national 

balance of payments and the most important factors causing it. The most important 

of them is that:  The disequilibria in this balance, whether it is a surplus or a deficit, is 

due to circumstantial and structural factors. The current account contributes to a 

greater extent in explaining this imbalance. It became clear that the currency 

devaluation policy did not contribute to improving the trade balance situation, due to 

the disconnection of the relationship between the exchange channel and the 

national balance of payments. In addition, the commercial exposure of the national 

economy to the outside world exposes it to violent and periodic shocks in the 

absence of diversification in the structure of commodity exports and the nature of 

trading partners. Although the stability of the level of external debt enhances the 

country's external financial position, it is not sufficient due to the deteriorating 

situation in the level of official reserves, which threatens an exchange crisis and the 

possibility of a return to external borrowing. Given that the problem of public 

investment is essentially a quality problem, it would be wise not to expand the 

financing of public investment for the time being through the use of current reserves 

of exchange. Instead, accelerating institutional, structural reforms and increasing the 
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efficiency of operations in certain sectors of the economy become more urgent than 

ever. 

Keywords: Balance of Payments, Foreign Reserves, Exchange Rate, Algeria. 

 

 ملدمت:

اث ؤهمُت بالغت وزُلت ىدس ي ج الدصخُف  ُلى ؿُِدمحزان اإلادفُى

الكخه مّ  . الِالم الخازجيوالاطدؼساف الاكخـادي لحالت الاكخـاد الدازلُت ُو

ّ الاكخـادي2030"زئٍت الجصاثس وفي بهاز  بهدف الحفاي ُلى الخىاشهاث  " للخىَى

خماد ُلى الىفى، في ًل هؼاػت الحظاباث الخازحُت،  حؼيل اإلاالُت وجللُل الُا

اث إلا اإلاخإهُتاللساءة  لخدلُل الِالكاث الاكخـادًت  مدزال الىهني حزان اإلادفُى

الدولُت لالكخـاد الجصاثسي، الطُما في حاهب الخِسق للمساهس والـدماث 

 الخازحُت، وبدازة طُاطت طِس الـسف والاخخُاهاث السطمُت.

 :يالدزاطت ُلى الىدى آلاح بلىزة حظائالثًمىً وفي هرا الظُاق، 

في كىء الخوىزاث اإلادلُت والدولُت، هُف ًمىً كساءة مظازاث محزان  -

اث الجصاثسي زالٌ الفترة  ، وفُما جخمثل 2020 – 2009اإلادفُى

 جداُُاتها ُلى الخىحهاث الاكخـادًت للبالد؟

إلاحزان  والتهدًداث الفسؾ ، وميامًواللِف حىاهب اللىةما هي  -

اث الىهني؟  اإلادفُى

الىهني،  دالخازحُت الحالُت لالكخـا الحظاباثفُما جخمثل دالالث  -

خماد  ًمىً وهُف ً ماػساث ًُ الىكُِت اإلاظخلبلُت ُليهاالُا  في جيٍى

 ؟الكخـاد البلد

 أهداف البدث:

طخىؼاف هلان اللىة وهلان اللِف، وميامً الفسؾ ال ٌظعى البدث 

اث الىهني، والتهدًداث كبل  جلُُم الاحساءاث اإلاخسرة مًو  في محزان اإلادفُى
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ت  ُلى ؿُِد جدظحن الىكّ الخىافس ي إلاحزان اإلاخِاكبت الحيىماث الجصاثٍس

اث الىهني  .اإلادفُى

 : ومصادز البُاهاث مىهجُت البدث

، طىِخمد ُلى الِسق اإلاؼاز اليها آهفا في طبُل جدلُم ؤهداف البدث

خي اث الىهني، ُلى  - الخاٍز ن ًخسلل ذلً ؤالىسوهىلىجي إلااػساث محزان اإلادفُى

 – 2009ها الاكخـادًت زالٌ فترة الدزاطت )دالالتاإلاخاخت و  لبُاهاثلجدلُال 

اث الىهني 2020 (، وما بِدها. حؼخمل البُاهاث ُلى بخـاءاث محزان اإلادفُى

دوزٍا ُلى مىكِه الالىترووي، بكافت  -بىً الجصاثس  –التي ًيؼسها البىً اإلاسهصي 

الـادزة ًُ اإلااطظاث الىهىُت والدولُت  بلى بِم بُاهاث اإلاجامُّ اليلُت

 اإلاخســت وآزاء بِم اإلاخابِحن للؼإن الاكخـادي الجصاثسي.

I. :الاطاز املفاهُمي والهُىلي والخواشوي مليزان املدفوعاث 

ف ميزان املدفوعاث وهظام كُد العملُاث:  .1  حعٍس

اث  - "سجال مداطبُا ًلخف  Balance of Paymentsًمثل محزان اإلادفُى

حمُّ اإلاِامالث والـفلاث الاكخـادًت )الحلُلُت واإلاالُت( التي جخم بحن 

)ؤفساد، ػسواث، خيىماث( في دولت ما وغحر اإلالُمحن في باقي الِالم  اإلالُمحن

 (.223ؾ. ، 2007زالٌ فترة شمىُت، ُادة ما جيىن طىت" )مفلح، 

الىُاهاث اللاهىهُت والاحخماُُت(  حِخبر الىخدة اإلااطظُت )ألافساد وألاطس ، -

وخدة ملُمت خحن ًيىن لها مسهص  -خظب جىؿُف ؿىدوق الىلد الدولي  –

وبالخالي، ال ًيبني  1للبلد اإلاِني. مصلحت اكخصادًت في الاكلُم الاكخصادي

                                                           
1
  Center of economic interestجىؿف الىخدة اإلااطظُت بإن "لها مسهص مـلحت اكخـادًت   

دازل البلد ُىدما ًىحد مىكّ ما دازل الاكلُم الاكخـادي لهرا البلد )مظىً ؤو مىكّ اهخاج 

ؤو مبان ؤزسي( جمازض الىخدة فُه ؤو مىه كدزا مهما مً ألاوؼوت الاكخـادًت وحِتزم 

فُخيىن  Economic territoryللبد  يالاكخـاد ؤلاكلُملفترة ُام فإهثر". ؤما  ذلً الاطخمساز في

خدسن في دازله ألاشخاؾ والظلّ وزؤض مً الا كلُم الجغسافي الخاكّ الدازة خيىمت ما ٍو
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هرا اإلافهىم لإلكامت ُلى مِاًحر الجيظُت واللاهىهُت ؤو مِاًحر الحدود 

(. وحؼمل ؿفت اإلالُم 9، ؾ. 2000دولي، الظُاطُت )ؿىدوق الىلد ال

حن اإلاخىاحدًً في  2بؼيل ُام ُلى: وافت ألاشخاؾ الوبُُِحن واإلاِىٍى

بكلُم الدولت اإلاِىُت )بغم الىٌس ًُ حيظُتهم( الرًً ًمازطىن كمىه 

وؼاها اكخـادًا مىخٌما إلادة طىت فإهثر . وال ًلم برلً حٍِسف اإلالُم: 

ٍحن ألاحاهب اإلاىحىدًً في هره الدولت، الظُاح والدبلىماطُحن والِظىس 

وهرلً باليظبت للماطظاث واإلاىٌماث الدولُت اإلاىحىدة فيها، واألمم 

اإلاخددة وهُئاتها. وهرا فسوَ الؼسواث اإلاخِددة الجيظُاث الىاكِت زازج 

 الدولت التي جخىاحد بها الؼسهت ألام.

اث ُلى ؤطاض هٌام اللُد اإلاصدوج  - حسجل اإلاِامالث في محزان اإلادفُى

Double – Entry Book Keeping ّوالري ًفُد بإن ليل ُملُت جخم م ،

حن في اللُمت ومخِاهظحن في الاػازة، ؤخدهما  الِالم الخازجي كُدًً مدظاٍو

ىافم ذلً ُلى الخىالي "اإلاخدـالث" -داثً )+( وآلازس مدًً ) (. ٍو

اث". فاللُد الداثً و"ا ٌسجل الِملُت التي ًترجب ُنها  Credit Entryإلادفُى

خـٌى ملُمي الدولت اإلاِىُت ُلى مخدـالث مً الخازج، ؤما اللُد اإلادًً 

                                                                                                                             

ؼمل: الفلاء الحُىي واإلاُاه الاكلُمُت والجسف اللازي اإلامخد في اإلاُاه الدولُت  ت.  َو اإلااٌ بدٍس

الحسة ؤو اإلاساشن الجمسهُت ؤو ، مىاهم الخجازة Territorial enclavesللبلد، الجُىب الاكلُمُت 

ظدبِد مً حٍِسف الاكلُم الاكخـادي للبلد اإلا ـاوّ اإلاىحىدة دازل خدود البلد اإلاِني. َو

 (.11 - 9، ؾ ؾ. 2000ؿىدوق الىلد الدولي، الجبىب الخابِت للمىٌماث الدولُت )
2
ت ًُ هرا اإلافهىم. وخظب   ال ًسخلف مفهىم الاكامت في هٌام الحظاباث الاكخـادًت الجصاثٍس

هرا الىٌام فةن الىخداث اإلالُمت هي: "جلً الىخداث التي لها مىفِت ؤو وؼان داثم، ألهثر مً 

ؼخمل اللوس الاكخـادي، اللوس  ُام ُلى اللوس الاكخـادي، بغم الىٌس ًُ حيظُتها". َو

ت بالخازج، اإلاُاه الاكلُمُت، الجغسافي م لافا بلُه الظفازاث واللىـلُاث والادازاث الجصاثٍس

 ، ، 2018البىازس وطفً الـُد والواثساث، مظدثنى مىه اإلامثلُاث ألاحىبُت في الجصاثس" )زاجٌى

 (.71ؾ. 
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Debit Entry  فِسجل الِملُت التي جىجم ًُ كُام ملُمي الدولت اإلاِىُت

اث للخازج )داهُالص وفانهىش،  ر الحلىق (. وبخِبح37، ؾ. 2010بِمل مدفُى

 (:Guillochon et al., 2012, p. 195والالتزاماث اإلاالُت، فةن )

  ول كُمت حسجل في الجاهب الداثً حِني اهسفاق خلىق البلد اإلاِني

)خلُلُت ؤو مالُت ؤو هلدًت( ُلى الخازج )ؤو ازجفاَ التزاماث البلد بشاء 

 الخازج(؛

 ( خلُلُت ؤو مالُت وول كُمت حسجل في الجاهب اإلادًً حِني ازجفاَ خلىق

ؤو هلدًت( الخازج ُلى البلد اإلاِني  )ؤو اهسفاق التزاماث البلد هدى 

 الخازج(.

 الترهُب الهُىلي مليزان املدفوعاث: .2

ألغساق جدلُم الخجاوع الدولي في ُسق بُاهاث الحظاباث 

اتها ُلى "دلُل محزان  ً مدفُى الاكخـادًت الىهىُت، حِخمد الدٌو في بُداد مىاٍش

اث ووكّ الاطدثماز الدولي" الري ؿدزث هبِخه ألاولى ًُ ؿىدوق اإلادفُى

)الوبِت الظادطت  2008، وزلّ للخِدًل آزس مسة في 1948الىلد الدولي ُام  

BPM6 ،2009 اث ُلى زالزت (. وفم هرا الدلُل، ٌؼخمل هٌام محزان اإلادفُى

ها  خظاباث ؤطاطُت، خُث ًىوىي جدتها ُدد مً اإلاِامالث اإلاـىفت خظب هُى

وخظب هبُِت اإلاىازد الاكخـادًت التي ًخم جىفحرها والحـٌى ُليها. وهره 

 (:14 - 9 ، ؾ ؾ.2014الحظاباث مبىبت جباُا هما ًلي ) ؿىدوق الىلد الدولي، 

ِسق جدفلاث الظلّ :  Curent Account. الحظاب الجازي 1. 2 َو

لم  والخدماث والدزل ألاولي والدزل الثاهىي بحن اإلالُمحن وغحر اإلالُمحن. ٍو

ُت، هي:  زالر خظاباث فُس

  ،ِسق مِامالث )ججازة( الظلّ والخدماث خظاب الظلّ والخدماث: َو

)اإلاىٌىزة(؛ والـادزاث والىازداث بؼليها الـادزاث والىازداث الظلُِت 

 الخدماجُت، والىلل، والظُاخت، والخدماث اإلاالُت.
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  ِسق اإلابالغ اإلاظخدلت الدفّ وجلً اإلاظخدلت خظاب الدزل ألاولي: َو

اللبم ملابل جمىحن هُان آزس مً اطخسدام الِمالت ؤو اإلاىازد اإلاالُت ؤو 

ل الاطدثماز )جىشَِاث الاؿٌى غحر اإلاىخجت غحر اإلاالُت لفترة ماكخت، هدز

لاث الِاملحن، والاًجازاث  ألازباح وحظدًداث الفىاثد(، وحٍِى

  ،بحن بُادة جىشَّ الدزل ت(: ٍو الث الجاٍز خظاب الدزل الثاهىي )الخدٍى

ت دون ُاثد ؤو ملابل  مباػس . ومً  مً زالٌ جىفحر مىازد لألغساق الجاٍز

ت ُلى الدزل والثروة، ا الث الصخـُت ؤمثلت ذلً اللساثب الجاٍز لخدٍى

ت اإلاسجبوت باإلاظاُدة الدولُت. الث الجاٍز  والخدٍى

دظب بالفسق  ٌِسف زؿُد هره الحظاباث بسؿُد الحظاب الجازي، ٍو

بحن مجمَى الـادزاث والدزل )ألاولي والثاهىي( مظخدم اللبم مً هاخُت 

ومجمَى الىازداث والدزل مظخدم الدفّ مً هاخُت ؤزسي. وحظاوي كُمت 

 لجازي الفجىة بحن الادزاز والاطدثماز في الاكخـاد اإلاِني.الحظاب ا

اطخددر هرا الحظاب  Capital Account:3. الحظاب السأطمالي 2. 2

( للدلُل اإلاروىز للخِامل مّ اإلاؼاول BPM 5, 1993في الوبِت الخامظت )

ِسق اللُىد الداثىت واللُىد اإلادًىت لألؿٌى غحر  . َو اإلاسجبوت بمدًىهُت الدٌو

الث السؤطمالُت بحن اإلالُمحن وغحر اإلالُمحن. ؤي ُملُاث اإلا ىخجت غحر اإلاالُت والخدٍى

اكخىاء الاؿٌى غحر اإلاالُت غحر اإلاىخجت والخـسف فيها، مثل بُّ ألازاض ي للظفازاث 

فاء مً  الث السؤطمالُت، والُا وبُّ ُلىد ؤلاًجاز والترازُف، وهرلً الخدٍى

                                                           
3
ال ًخِلم بدسواث زئوض الامىاٌ  جثحر حظمُت هرا الحظاب بِم الالخباض، وذلً ليىههكد  

الث زؤض اإلااٌ، ؤي اإلالابل اإلاداطبي لخسفُلاث الدًًهمبو  ؤو بلغاء الدًىن،  ا ٌؼمل جدٍى

اث  ت مثل بساءاث الازتراَ، الِالماث و مبُِاث الاؿٌى غحر اإلاالُت )ألا ؤوهرا مؼتًر ؿٌى اإلاِىٍى

ت، خلىق اإلاالف( ل لـالح غحر اإلالُمحن  .الخجاٍز فةلغاء الدًىن إلامىىخت لبلد ؤحىبي ٌِني جدٍى

يخج ًُ هرا  في ذلً البلد، وحسجل هره الِملُت في الجاهب اإلادًً مً الحظاب السؤطمالي. ٍو

فاء جسفُلا لحلىق اإلالُمحن  ولهرا الظبب ٌسجل في الجاهب الداثً مً الحظاب اإلاالي. .الُا



 مزاهدية
قراءة في تطور وضعية ميزان المدفوعات الجزائري 

تحليل استراتيجي : 9090 – 9002خالل الفترة 
 للقيود والخيارات 

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 ميزان المدفوعات الجزائريعمى استدامة التوازن في 

358 

 

ر مىازد لألغساق السؤطمالُت دون خـىله في الدًً، ؤي كُام ؤخد ألاهساف بخىفح

 اإلالابل ُلى ؤي كُمت اكخـادًت هِاثد مباػس.

ًبحن هرا الحظاب مجمَى : Financial Account. الحظاب املالي 3. 2

خسواث وجدفلاث زئوض ألامىاٌ، ؤي ؿافي كُمت ُملُاث اكخىاء ألاؿٌى 

ؼمل زمظت ُىاؿس بدظب هبُِت الخدفلاث  والخـىم اإلاالُت والخـسف فيها. َو

اإلاالُت، وهي: الاطدثمازاث اإلاباػسة، الاطدثمازاث اإلادفٌُت، اإلاىخجاث اإلاالُت 

الاخخُاهي الدولي )بما فيها: كسوق بالِملت اإلاؼخلت، اطدثمازاث ؤزسي، ؤؿٌى 

الـِبت والرهب الىلدي، خلىق السحب الخاؿت، وكُِت اخخُاهي البلد لدي 

 ؿىدوق الىلد الدولي(. 

مثل مجمَى زؿُدي الحظابحن الجازي والسؤطمالي ؿافي الاكساق  ٍو

جه )الفاثم( ؤو ؿافي الاكتراق )العجص( الري ٌسجله الاكخـاد اإلاِني في مِامال

ِادٌ ذلً مً الىاخُت اإلافاهُمُت ؿافي زؿُد الحظاب  مّ الِالم الخازجي. َو

ل ؿافي الاكساق لغحر اإلالُمحن ؤو ؿافي الاكتراق  اإلاالي، الري ًلِع هُفُت جمٍى

 منهم. 

ًادي الدسجُل الصحُذ للِملُاث في  بهاز هٌام الظهو والخطأ: . 4. 2

اث  اللُد اإلاصدوج بلى جىاشن الحظاباث اإلادًىت والداثىت بؼيل ًجِل محزان اإلادفُى

مخىاشها مداطبُا. لىً في الىاكّ، مً الـِب الحـٌى ُلى بُاهاث واملت ًُ 

حاهبي ول ُملُت جخم مّ الخازج هٌسا للـىز هٌام بُداد وحسجُل البُاهاث 

ت، وهى ما ًادي بلى ازخالٌ اإلاحزان مداطبُا. مما ًلخض ي بكافت بىد  اإلاـدٍز

ؼخم مً الحظاباث الثالر "الظهى والخوإ"  لخدلُم ػسن الخىاشن اإلاولىب. َو

 الظابلت، خُث ٌظاوي كُمت مِاهظت لسؿُد هره الحظاباث مِا.
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 (BPM 6هموذج مسخصس مليزان املدفوعاث )وفلا لدلُل (. 1حدٌو زكم )

اللُود  البىد

 الدائىت

اللُود 

 املدًىت

 السصُد

    الحظاب الجازي:  .1

    . الظل1ّ .1

    الخدماث. 2 .1

    . الدزل3 .1

ت4 .1 الث الجاٍز     . الخدٍى

    الحظاب السأطمالي: .2

. خُاشة/ الخـسف في ألاؿٌى غحر 1.   2

 اإلاىخجت 

   

الث السؤطمالُت2.   2     . الخدٍى

    ( -*صافي الاكساض )+( / صافي الاكتراض )

                               ( =1  +2) 

   

    الحظاب املالي: .3

    . الاطدثماز اإلاباػس1.    3

    . اطدثمازاث الحافٌت2.    3

    . اإلاؼخلاث اإلاالُت3.    3

    . اطدثمازاث ؤزسي 4.    3

    . ألاؿٌى الاخخُاهُت5.    3

       ( -**صافي الاكساض )+( / صافي الاكتراض )

( =3) 
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    **( -)*  صافي الظهو والخطأ =  .4

Source: (IMF, 2014, p. 14). 

 جدلُل ألازصدة والازخالٌ في ميزان املدفوعاث:. 3

اث في مِسفت الازخالالث  ًىمً اإلاغصي ألاطاس ي مً بُداد محزان اإلادفُى

اليامىت في بِم ؤهىاَ الِملُاث الخازحُت للبلد، وهرا حظلُى اللىء ُلى 

لُت )الِالحُت( اإلاخسرة ؤو الىاحب اجساذها  لخصحُذ هره اإلاِامالث الخٍِى

الازخالالث. ولهرا حظخسدم ألازؿدة اإلاىضحت في الجدٌو آلاحي لخدلُل طُاق 

وبالخالي جثمحن وكُِت البلد اججاه  ،وجىحه الظُاطت الاكخـادًت لالكخـاد اإلاِني

الخازج. هما حؼحر مً حاهب آزس وبؼيل غحر مباػس بلى اليظُج الاكخـادي 

 الدازلي.

 املدفوعاثأزصدة ميزان (. 2حدٌو زكم )

Source : (Guillochon et al., 2012, p. 202). 

 ألازصدة املعامالث

 الظلع
اإلاحزان 

 الخجازي 

محزان 

الظلّ 

 والخدماث
الـفلاث 

ت  الجاٍز

اللدزة 

ُلى 

ل  الخمٍى

 أو

الاخخُاج 

 اإلاالي

الخىاشن 

 اإلاالي

اإلاحزان 

 الاحمالي

  الخدماث

املدازُل 

ت الث الجاٍز  والخدٍو
 

  الحظاب السأطمالي

الاطدثمازاث 

 املباشسة
 

الخدفلاث املالُت 

عدا جدفلاث 

اللطاع البىيي 

 والبىً املسهصي 

 

الخدفلاث املالُت 

لللطاع البىيي 

 والبىً املسهصي 

 

ل  الخمٍى

الىلدي إلاحزان 

اث  اإلادفُى
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اث ، ًجب ؤن ًيىن محزان في بهاز الِسق الىمىذجي لبىىد محزان اإلادفُى

اث   هما ًلخض ي ذلً هٌام ،بؼيل مظخمس مداطبُاألي بلد مخىاشها اإلادفُى

كد جيىن  وفي بهاز الِسق الخدلُلي، مً الىاخُت الِملُتلىً  اللُد اإلاصدوج.

اث غحر مخىاشهت، هما هى  ُت )الفسدًت( في محزان اإلادفُى بِم الحظاباث الفُس

مما . ، والحظاب اإلااليوخظاب زؤض اإلااٌالحاٌ مّ ُىاؿس الحظاب الجازي، 

اث ًدظبب في خدور  .عجص ؤو فاثم في محزان اإلادفُى

اث ُىدما ًدـل جباًً بحن   ددر الفاثم ؤو العجص في محزان اإلادفُى ٍو

اث لاضاإلاخدـالث ؤو اإلالبىكاث واإلادفُى البىىد العجص ؤو الفاثم في  . ٍو

ُت إلا اث بالىُفُت آلاجُتالفُس  &؛ وداهُالص 240ؾ. ، 2007) مفلح،  حزان اإلادفُى

 :(47 - 44، ؾ ؾ. 2010فانهىش، 

 (-= امللبوطاث الخللائُت )+( < املدفوعاث الخللائُت ) Surplus الفائع

 (-) = امللبوطاث الخللائُت )+( > املدفوعاث الخللائُت Deficit  العجص

)مجمَى الىازداث الظلُِت( في ( -) فةذا وان مجمَى اللُىد اإلادًىت 

د ًُ مجمَى اللُىد الداثىت )+(  الخجازي حزان اإلا الـادزاث  )مجمَىًٍص

، وفي خالت الِىعاإلاحزان طالبا، ؤو في خالت عجص،  زؿُد، ُىدثر ًيىن (الظلُِت

ي في خالت فاثم. وبىفع اإلاىوم ًمىً ؤاإلاحزان الخجازي مىحبا، زؿُد ًيىن 

اث. بلُت الحظاباثفي اثم جفظحر مفهىم العجص والف   اإلايىهت إلاحزان اإلادفُى

اث   لى الىكّ الري ًيىن فُه محزان بفي اإلالابل، ٌؼحر عجص محزان اإلادفُى

اث السطمُت ؤما مىحبا.  (الخدفلاث املالُت لللطاع البىيي والبىً املسهصي )ؿافي  الدظٍى

اث ُىدما ًيىن  اث فةن ، في خالت فاثممحزان اإلادفُى زؿُد محزان الدظٍى

وبىاء ُلى ذلً، ًخدلم الخىاشن الاكخـادي . طالبا باللُمت ذاتهاًيىن السطمُت 

اث ُىدما ًيىن مجمَى البىىد اإلادًىت والداثىت في الحظاب الجازي  إلاحزان اإلادفُى
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مِادال  (عدا جدفلاث اللطاع البىيي والبىً املسهصي السؤطمالي واإلاالي ) حنحظابالو 

ت السطمُت ؿفسا ؤًلا.للـفس، وبال  خالي ًيىن زؿُد محزان الدظٍى

اث هى افتراق هٌسي، بن  الخىاشن الاكخـادي في محزان اإلادفُى

عجصا ؤو طىاء وان  ،والىكُِت الوبُُِت الىاكُِت لهرا اإلاحزان هي الازخالٌ

مىً الخمُحز بحن هماذج ؤزبِت مً الازخالٌفاثلا.  )مدمد ؤخمد والظُد،  ٍو

 :(135 - 134، ؾ ؾ. 2016

في البلدان التي حِخمد ؿادزاتها ُلى بِم ٍددر و  :الازخالٌ الطازئ  -

الظلّ، هدُجت ُىامل ًسفُت كاهسة )هبُُِت، اكوساباث ؤمىُت، ...( جازس 

ت اإلاـاوّ وألازاض ي ُلى الاهخاج الـىاعي ؤو الصزاعي ومً زم  ُلى اطخمساٍز

ىي ًجِل خظابها جدفّ لتراحّ )ؤو جصاًد( ؿادزاث البلد اإلاِني بلى مظخ

 الجازي ُاحصا )ؤو فاثلا(.

التي جددر الاكخـادًت والدوزاث ٍيخج ًُ الخللباث و : الازخالٌ الدوزي -

التي جخمحز بفتراث ، وبساؿت في ألاهٌمت السؤطمالُت، ُلى اإلاظخىي الدولي

  مً الاشدهاز جليها فتراث مً السوىد الاكخـادي.

يؼإ ًُ جللباث ؤطِاز الظلّ واإلاىاد وؤطِاز ألاؿٌى  الظعسي: الازخالٌ - ٍو

اإلاالُت )ؤطِاز الفاثدة والِملت( في ألاطىاق الدولُت بفِل ُىامل 

ُت )جيالُف الاهخاج، ًسوف الِسق والولب،  ُت وغحر مىكُى مىكُى

 اإلالازباث، الخلُُم الخاهئ للِملت ...(. 

 تُدة ؤطباب هُيلُوهى الري ًيخج ًُ : أو الهُىلي الازخالٌ البيُوي  -

جدوي و  ،وازجفاَ مظخىي جيالُف ؤلاهخاج ،هلِف كدزة البلد ؤلاهخاحُت

 بِم اإلاىاد ألاولُتاطتهالن جدٌى الولب الِالمي ًُ و  ،اإلاظخىي الخلني

 لـالح مىاد ؤزسي.

جخِلم آلُاث الخِدًل ؤو الخصحُذ لهره الازخالالث بوبُِت ول ازخالٌ 
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به لخحن، هما: ومظبباجه. غحر ؤهه ًمىً جبٍى الخصحُذ ا بؼيل ُام جدذ هٍس

م جدزل الظلطاث العامت م آلُت الظوق، والخصحُذ عً طٍس . عً طٍس

لت ألاولى دُاة الفىس ًً الخللُدي والىُجزي اللران ٌِخلدان بلدزة  اكترح الوٍس

لت ؤزبِت ؤػياٌ هي  حهاش الثمً ُلى جدلُم الخىاشن الخازجي. وجإزر هره الوٍس

 (: 177 - 171، ؾ ؾ. 2014) مدمد زالد، 

 .م آلُت ألاطِاز  الخصحُذ ًُ هٍس

 .م طِس الـسف  الخصحُذ ًُ هٍس

 . م الدزٌى  الخصحُذ ًُ هٍس

 .)م اإلاسوهاث )الخجازة  4الخصحُذ ًُ هٍس

لت الثاهُت وجخإطع ُلى كىاُت  ِدم كدزة حهاش الثمً ُلى بؤما الوٍس

اث، مما ٌظخىحب جدزال مً هسف  بخدار الخِدًالث اإلاولىبت في محزان اإلادفُى

ادة الخىاشن. وفي هره الحالت حِمد هره الظلواث بلى جوبُم  الظلواث الِامت إُل

ُدة طُاطاث وبحساءاث ُملُت، بِلها دازل الاكخـاد الىهني، وبِلها آلازس 

زازحه. فاإلحساءاث الدازلُت جخمثل في بُّ ألاؿٌى اإلاالُت )ؤطهم، طىداث، 

ٌ ُلى الىلد ألاحىبي، واطخسدام للحـى  ذهب( والُِيُت )الِلازاث( لألحاهب

ت لللغى ُلى ؤ . ؤما الخازحُت فدؼمل ُادة الىازداثدواث الظُاطت الخجاٍز

 .ؿىدوق الىلد الدولي والسحب مً مظاهماث الدولت لدي ،الاكتراق مً الخازج

 . مإشساث ميزان املدفوعاث:4

اث في خد ذاتها وبهما  فُما ال جىمً كُمت بخـاءاث محزان اإلادفُى

جدمله مً ماػساث وملامحن اكخـادًت. وفي هرا الـدد، ًمىً جدلُل محزان 

ت مً اإلااػساث. اث باطخِماٌ مجمُى  اإلادفُى

 عالكت الحظاب الجازي باالكخصاد الىلي والحظاب املالي: -

                                                           
4
د مً الخفاؿُل خٌى ملامحن هره الوسق، اهٌس: )مدمد زالد،    (.2014إلاٍص
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م الاطدُِاب   Absorption approachوفلا إلالازبت الخِدًل ًُ هٍس

(Alexander, 1952ًمىً الىٌس بلى ا ،) لحظاب الجازي هِالكت جىاشهُت بحن

بحمالي الىاجج الدازلي وهاكت الاطدُِاب لهرا الاكخـاد. خُث ٌِىع الحظاب 

الجازي مـادز واطخسداماث الدزل الىهني، فـادزاث الظلّ والخدماث 

الث مً الخازج هي مـادز دزل، بِىما حؼيل  والدزل الاطدثمازي والخدٍى

ت هدى الخازج وازداث الظلّ والخدماث والدزل الا  الث اإلادفُى طدثمازي والخدٍى

اطخسداماث للدزل.  وبالِىدة بلى ُالكت الخىاشن في الاكخـاد اإلافخىح التي جدلم 

؛ 2007داماث في اكخـاد ما، فةن )مفلح، اإلاظاواة بحن اإلاىازد والاطخس

 (:Guillochon et al., 2012,  pp. 208 - 209و

(1); ( )Y C I CA CA X M     

: الاطتهالن الدازلي )الخاؾ C: الىاجج الدازلي الخام بظِس الظىق؛ Yخُث: 

: الـادزاث مً الظلّ X: الاطدثماز الدازلي )الخاؾ والِمىمي(، Iوالِمىمي(؛ 

 : زؿُد الحظاب الجازي. CA: الىازداث مً الظلّ والخدماث؛ Mوالخدماث، 

( ًمىً الخِبحر ًُ زؿُد الحظاب الجازي بالفسق بحن 1مً الِالكت )

)هاكت الاطدُِاب في الاكخـاد(،  Aالدزل الىهني والاهفاق الدازلي للملُمحن 

 هما ًلي:

(2);CA Y A A C I    

 جمثل الفاثم ؤو العجص في الىاجج الدازلي. Y-Aخُث: 

)لخام )فةذا خلم البلد فاثم مً الىاجج الدازلي ا ) 0Y A فهرا )

ىحه  ٌِني ؤن الاهفاق الدازلي مغوى باليامل بجصء مً الىاجج الدازلي الخام، ٍو

الفاثم مىه للخـدًس، وهى ما ًفظس السؿُد اإلاىحب للحظاب الجازي في هره 

)الحالت ) ) 0X M في الىاجج (. في اإلالابل، بذا وان البلد ٌِاوي مً عجص

)الدازلي الخام ) ) 0Y A فهرا ٌِني ؤن الاهفاق الدازلي للملُمحن ًفىق )

)دزل البلد، وهرا ما ًفظس السؿُد الظالب للحظاب الجازي ) ) 0X M.) 
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( مِلىماث حد مهمت خٌى هبُِت الِالكت بحن ؤزؿدة 2وجلدم اإلاِادلت )

اث الىاجج الىهني ومسخلف الظُاطاث التي ًخىحب الحظاب الجازي و  مظخٍى

اث. وجبحن ؤهه بذا وان هىان  ت ألاوكاَ اإلاسخلفت في محزان اإلادفُى اجباُها لدظٍى

عجص في محزان الظلّ والخدماث فةن ذلً طببه ُىامل دازلُت جخمثل في ججاوش 

إلحمالي  هاكت الاطدُِاب في هرا الاكخـاد )مجمَى الولب ؤو الاهفاق الدازلي(

دُى ذلً لخـمُم الظُاطاث الخِدًلُت لخصحُذ الخلل. وهىا  الىاجج الدازلي. ٍو

ًمىً للظلواث الِامت اجباَ طُاطاث ًسفُت مالثمت ُلى اإلادي اللـحر لخللُف 

هاكت الاطدُِاب )جسفُم الولب الدازلي(، مثل الظُاطت الىلدًت، والظُاطت 

ظمى هرا الىَى مً الظُاطاث بظُاطاث  اإلاىاشهاجُت، ؤو طُاطت طِس الـسف. َو

بدازة الولب. هما ًمىً جبني طُاطاث هُيلُت بُِدة اإلادي للسفّ مً كدزاث 

س  الاهخاج الىهني، بةخدار حغُحراث هُيلُت ُلى هُيل الاكخـاد، مثل جدٍس

ت، وبؿالح طىق الِمل واللواَ اإلاالي، باإلكافت بلى  ألاطِاز واإلابادالث الخجاٍز

دعى هرا الىَى مً الظُاطاث بظُاطاث بدازة الِسق الاؿالخاث اإلااط ظُت. ٍو

 (. 261، ؾ. 2012)لوسغ، 

ت بلى جللف ُسق  ًادي العجص اإلااكذ في خظاب الِملُاث الجاٍز

ل العجص،  الىلىد في الاكخـاد بلدز مخىاطب ما لم جىً هىان ُملُت حِلُم لخمٍى

سفم طِس ؿسف  الِملت الىهىُت. وهى ما كد ًسفّ ؤطِاز الفاثدة الدازلُت ٍو

وبذا وان العجص مصمىا، فةن ؤوكاَ الاكخـاد طدخإشم ؤهثر بمسوز الىكذ. وفي خالت 

ادة في ُسق الىلىد، مما  الفاثم، فةن ذلً ًىِىع ُلى الاكخـاد في ػيل ٍش

كد ًدظبب في حسخحن الاكخـاد والخإزحر طلبا ُلى مخغحراث ماهسو اكخـادًت 

ز الفاثدة الدازلُت ومً زم ُلى اللدزة ؤزسي، ُلى غساز طِس الـسف وؤطِا

 ، الخىافظُت لالكخـاد. وطحزداد ألامس حِلُدا في خالت اطخمس الفاثم لفترة ؤهٌى

ما لم جىً هىان طُاطت هلدًت كادزة ُلى امخـاؾ فاثم الظُىلت )مجُوىت، 

 (. 32، ؾ. 2017
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 مٌهس آزس مً مٌاهس الازجبان بحن اإلاحزان الخجازي )هإخد بىىد الحظاب

ت  الجازي( ودًىامُىُت الاكخـاد الىهني، ًخمثل في ؤن زؿُد الِملُاث الخجاٍز

اث ملازهت بغحره مً  الظلُِت بدىم ؤهه ًمثل الىـِب ألاهبر مً محزان اإلادفُى

ت. فالبلد الري ًخيىن  البىىد، ًاػس ًُ الحالت الِامت لالكخـاد وجسهُبخه البيٍُى

، والىفى، هى داللت ُلى طُوسة هُيل ؿادزاجه ؤطاطا مً طلِت اطتراجُجُت

ّ في هُيله الاهخاجي، مما ًجِله ؤهثر ُسكت إلاساهس  ّ، وغُاب الخىَى اكخـاد الَس

 جللب ؤوكاَ الظىق الِاإلاُت بمجسد اهسفاق ؤطِاز الظلِت ألاطاطُت اإلاـدزة. 

وال حِىع خالتي العجص والفاثم للمحزان الخجازي باللسوزة، وفي ول 

في خالت الفاثم ؤو الهؼاػت الاكخـادًت في خالت العجص.  ألاخىاٌ، مالمذ اللىة

، هدالت الدٌو اإلاـدزة للىفى، لفىاثم مظخمسة في  فخدلُم اكخـاد غحر مىَى

اإلاحزان الخجازي، ال ٌِني هفاءة اكخـادًت في بدازة مىازد البلد، ؤو كمان بدماًخه 

لى الِىع، فةن عجص اإلا حزان الخجازي مً مساهس اإلادُى الاكخـادي الدولي. ُو

كد ًاػس ًُ خالت اكخـادًت صحُت، ومثاٌ ذلً حسجُل الىالًاث اإلاخددة 

ً مّ ذلً فةن  لعجىشاث في خظابها الخجازي مىر ُلد طخِىُاث اللسن الِؼٍس

مىً ؤن ًفظس عجص اإلاحزان الخجازي  وكِها الاكخـادي آزر في الىمى والاشدهاز. ٍو

يي بدىامي الاطتهالن الدازلي مً ح هت، وبالخىطّ في اطخحراد اإلاىاد ألامٍس

ت لخغرًت كواَ الخـيُّ مً حهت زاهُت )س ي مدمد،  ، ؾ ؾ. 2015اللسوٍز

131 - 132.) 

ًمىً الخلدم زوىة ؤزسي في ببساش الِالكت بحن الحظاب الجازي 

والحظاب اإلاالي. هدً وِلم مما جلدم، اهوالكا مً الحالت الخىاشهُت إلاحزان 

اث، ؤن زؿُد الحظ ًيبغي  –باطدبِاد الحظاب السؤطمالي  – FAاب اإلاالي اإلادفُى

ا، ولىً بةػازة مِاهظت، لسؿُد الحظاب الجازي   CAؤن ًيىن مظاٍو

(Guillochon et al., 2012, pp. 208 - 209:) 

0 ...(3)CA FA CA FA     
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)فةذا وان الحظاب الجازي للبلد في خالت فاثم  ) 0CA  فهرا ٌِني

يىن جـسف البلد في هرا  ؤن الادزاز الىهني للبلد ًفىق الاطدثماز الىهني، ٍو

الفاثم بةكساكه للخازج ؤو سحبه وبكافخه بلى الاخخُاهي. مما ًجِل زؿُد 

)الحظاب اإلاالي طالب  ) 0FA ِىع ذلً خالت البلد اإلالسق الـافي ، َو

ادة ؿافي ألاؿٌى اإلاملى  ادة اخخُاهاث البلد مً الِملت )ٍش هت في الخازج ؤو ٍش

لى الىلُم، فةذا وان الحظاب الجازي للبلد ٌِاوي مً عجص  الـِبت(. ُو

( ) 0CA  فرلً ًجِل زؿُد الحظاب اإلاالي مىحبا( ) 0FA مما ٌظخدعي

ل عجص الحظاب الجازي باالكتراق  الخازجي، ؤو السحب مً كسوزة جمٍى

ادة اإلادًىهُت  فظس ذلً خالت البلد اإلالترق الـافي ؤو بٍص الاخخُاهي السطمي. ٍو

(، ؤو باهسفاق  الـافُت لللواَ الخاؾ بؼيل ؤهبر للخازج )ؤو اهسفاق ألاؿٌى

 الاخخُاهاث السطمُت.

( M( بلى الىازداث ) Xوهى ُبازة ًُ وظبت الـادزاث ) (:TCمعدٌ الخغطُت ) -

 الظلّ: مً

( / ) 100...(4)TC X M x 

ًبحن هرا اإلاِدٌ مدي كدزة الاًساداث اإلاخإجُت مً الـادزاث الظلُِت 

اث الىاججت ًُ الىازداث الظلُِت. فةذا وان هرا اإلاِدٌ  ُلى حغوُت اإلادفُى

فهرا ًدٌ ُلى ؤن الـادزاث ال حغوي كُمت الىازداث، مما  %100ؤؿغحر مً 

ل وازداجه.  ًخِحن ُلى الاكخـاد جدبحر مىازد ؤزسي لخمٍى

لاض بيظبت الىازداث مً الظلّ ) (:TDمعدٌ الخبعُت ) - ( بلى الىاجج Mٍو

 ( للبلد في فترة ما.GDPالدازلي الخام )

( / ) 100...(5)TD M GDP x 

اإلاِدٌ ؤؿغس بىثحر ٌِني ؤن هرا البلد لِظذ له جبُِت وولما وان هرا  

 وهُدة للخازج.
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وهى ُبازة ًُ وظبت الـادزاث مً الظلّ (: TEمعدٌ اللدزة على الخصدًس ) -

(X( بلى الىاجج الدازلي الخام )GDP.للبلد في فترة ما ) 

( / ) 100...(6)TE X GDP x 

وولما وان هرا اإلاِدٌ هبحرا دٌ ذلً ُلى ؤن للبلد كدزاث هبحرة 

 لالُخماد ُلى كواَ الخـدًس. 

لاض بيظبت اإلاسصون مً (: CPMمعدٌ اللدزة على طداد الوازداث ) - ٍو

 (: M( بلى وازداث البلد مً الظلّ )RCاخخُاهي الـسف )

( / ) 100...(7)CPM RC M x 

خُث ولما وان ُدد ألاًام ؤهبر وان البلد ًلُم هرا اإلاِدٌ بِدد ألاًام، 

 90كادز ُلى حظدًد فاجىزة وازداجه في ؤكسب آلاحاٌ. وإلاـلحت البد ؤن ال ًلل ًُ 

 ًىما ؤو زالزت ؤػهس.

جلاض هره العالكت بين العجص في امليزان الجازي والىاجج الدازلي الخام:  -

ت  لدازلي الخام بلى الىاجج ا BOCالِالكت بيظبت زؿُد الِملُاث الجاٍز

(BOC/GDP وحِخبر وكُِت البلد الخازحُت ُادًت، خظب آزاء الخبراء، بذا .)

. ؤما بذا ججاوشتها فةن الىكُِت الاكخـادًت % 5ًلذ هره اليظبت ُىد مظخىي 

ل للبلد كد ال جىفي مما  ا ما، خُث ؤن اخخُاهاث الخمٍى للبلد جـبذ خسحت هُى

 (.180 - 179ٌظخدعي الاطخداهت )مدمد زالد، ؾ ؾ. 

ِخبر مً بحن ؤهم ماػساث جدلُل الخجازة الخازحُت للبلد،  معدٌ الخبادٌ: - َو

لاض بىاطوت اليظبت آلاجُت )لوسغ،   (:253 - 252، ؾ ؾ. 2012ٍو

...    مِدٌ الخبادٌ = ماػس حغحر اطِاز الـادزاث / ماػس حغحر ؤطِاز الىازداث

(8) 

ي جدهىز وكُِت البلد وولما اهسفلذ كُمت هره اليظبت فةن ذلً ٌِن

 في ُالكاجه الاكخـادًت الخازحُت.
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الخجازي دزحت الاهفخاح ًلِع هرا اإلاِدٌ : TOCمعدٌ الاهفخاح الخجازي  -

هاججه . وجدظب بيظبت بحمالي ؿادزاث ووازداث البلد بلى ُلى الخازج للبلد

 .GDP الدازلي

(( ) / ) 100...(9)TOC X M GDP x  

 

 Relative اليظبُت لخجازة الِاإلاُتاحِخبر هثافت هثافت الخجازة العاملُت اليظبُت:  -

World Trade Intensity  الاهفخاح الخجازي دزحت بخدي البداثل اإلالترخت للُاض .

حجم بلى بحمالي  iالخجازة اليلُت للبلد ؤو هـِب يظبت ب هاٍمىً الخِبحر ُنو 

∑ الخجازة الِاإلاُت (   )  
    (Squalli & Wilson, 2006, p. 4:) 

      
(   ) 

∑ (   )  
   

 (  )       *         +  

0,5RWTIi ≤ 0≤ 

ًُ اهفخاح وظبي ؤهبر للبلد ملازهت  حِبر اللُمت اإلاسجفِت لهرا اإلااػس

 بالبلدان ألازسي ذاث اليظبت اإلاخدهُت.

: ًلِع هرا اإلااػس  وظبت بحمالي الخدفلاث TOFمعدٌ الاهفخاح املالي  -

ت )الداثىت واإلادًىت( لسئوض ألامىاٌ ممثلت بحجم الاطدثمازاث ألاحىبُت  الظىٍى

للدولت  GDPبلى الىاجج اإلادلي الخام  PIوالاطدثمازاث اإلادفٌُت  FDIاإلاباػسة 

 (:Naoufel, p. 11زالٌ فترة شمىُت مُِىت )

TOF = (FDI + PI) / GDP …(11) 

ولما وان حجم الخدفلاث السؤطمالُت مً وبلى الاكخـاد الىهني هبحرا و 

 وان ذلً ماػسا ُلى اهفخاخه مالُا.

II. جطوز ميزان املدفوعاث الجصائسي: الاججاهاث والعوامل املظببت 

اث الجصاثسي  3ًـىز الجدٌو  جوىز ألازؿدة ألاطاطُت إلاحزان اإلادفُى

مى2020ً - 2009زالٌ الظىىاث ألازحرة:  مخابِت هره الخوىزاث ُبر زمظت  . ٍو

ُىاؿس هي: الحظاب الجازي، جدفلاث زئوض ألامىاٌ، وخسهت الاخخُاهي 
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السطمي، والدًً الخازجي، وؤطِاز الـسف. وبؼيل ُام ُسف الحظاب الاحمالي 

ملُاز  0.13، خُث جساوح بحن 2014 – 2009طىىاث مً الفاثم زالٌ الفترة 

، بحجم 2015ه ُاد لِسجل عجصا اُخباز مً ملُاز دوالز. ولىى 20.14دوالز و

 ملُاز دوالز. 27.88 -ملُاز دوالز و– 5.88 -جساوح بحن 

 (2020 - 2009جطوز وطعُت ميزان املدفوعاث الجصائسي )(. 3حدٌو زكم )

ىُتالوخدة  : مالًحر الدوالزاث ألامٍس
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https://www.bank-: بىً الجصاثس، اليؼساث الاخـاثُت الثالزُت، طىىاث مخِددة. املصدز

algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm-of 

  (.2020بخـاءاث ؿىدوق الىلد الدولي )السبّ ألاٌو والسبّ الثاوي 

 (2020 - 2009املإشساث الاكخصادًت اليلُت )(. 4حدٌو زكم )

https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm


 مزاهدية
قراءة في تطور وضعية ميزان المدفوعات الجزائري 

تحليل استراتيجي : 9090 – 9002خالل الفترة 
 للقيود والخيارات 

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 ميزان المدفوعات الجزائريعمى استدامة التوازن في 

372 

 

 
Source: FMI, WB Database; ONS; Banque d’Alger; Arab Monetary Fund. 

 الحظاب الجازي: .1

 ميزان الخجازة الخازحُت الظلعُت: الخطوز والىظسة العامت .1.1

ت، سجل خظاب الِملُاث  بِد زمع طىىاث مً الفىاثم الجاٍز

ت، بدءا مً ُام  ملُاز دوالز طىت  27.29، عجصا مخىالُا بلغ ؤكـاه 2015الجاٍز

مً الىاجج الدازلي الخام(، ملابل جدلُم فاثم كدزه   % 16.40، )ؤي 2015

لخجازة . وكد حاءث هره الخوىزاث اوِياطا لحـُلت ا2011ملُاز دوالز ُام  19.8

الخازحُت في بىد الظلّ والخدماث. وجٌهس الىخاثج ؤلاحمالُت لخجازة الظلّ، التي 

ت زالٌ الفترة   – 2009جم الحـٌى ُليها مً بهجاشاث الخجازة الخازحُت الجصاثٍس

2020 Q2/ ؤن هره ألازحرة كد مسث بمسخلخحن خاطمخحن، خُث ًمثل ُام ،

 2015(، واإلاسخلت الثاهُت )2014 – 2009خدا فاؿال بُنهما. اإلاسخلت ألاولى ) 2014

(. زالٌ اإلاسخلت ألاولى، خلم اإلاحزان الخجازي فىاثم مظخمسة بلغذ 2020 -
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فظس ذلً بخدظً خـُل2011ملُاز دوالز زالٌ ُام  28ؤكـاها  ت الـادزاث . ٍو

ملُاز دوالز هىدُجت الزجفاَ ألاطِاز الِاإلاُت  72.9الىفوُت التي بلغذ طلف 

للىفى واإلاىاد الخام، بكافت بلى جدظً وظبي في خـُلت الـادزاث غحر 

الىفوُت، والتي جبلى مّ ذلً هامؼُت. وان لهرا الازجفاَ في ُىاثد الـادزاث 

اث  جإزحر بًجابي ُلى كُمت الىازداث التي ُسفذ اهخِاػا ممازال جماػُا مّ اإلاظخٍى

اإلاتزاًدة لإلهفاق الحيىمي وؤزسها اإلالاُف ُلى الىازداث في بهاز طعي جىفُر 

مسخلف بسامج الاطدثماز الِمىمي زاؿت في مجاٌ البيُت الخدخُت وجإهُل كواَ 

، ؤًً سجلذ الىازداث مظخىي كُاطُا مىر 2014الـىاُت، الطُما في ُام 

. وكد جصامً ذلً مّ اهدظاز كُمت ملُاز دوالز 59.67ُخبت  ُلدًً، ببلىغها

 ملُاز دوالز، بًراها ببدء اإلاسخلت الثاهُت. 0.46الفاثم في اإلاحزان الخجازي بلى 

 امليزان الخجازي (. مإشساث 5حدٌو زكم )

 
جدٌى الفاثم اإلاسجل باإلاحزان الخجازي ُلى مداز  الثاهُت، في اإلاسخلت

 12.6 -ملُاز دوالز )ؤي  20.13بلى عجص مظخدام، بلغ ؤكـاه  2014 - 2009الفترة 

، هٌسا لتراحّ خـُلت الـادزاث 2016مً الىاجج الدازلي الخام( زالٌ ُام  %

إلاُت بلى الىفوُت التي تهاوث ُلى وكّ الاهسفاق الدزاماجُيي في ؤطِاز الىفى الِا

، ُامل آزس ؤكِف الاًساداث وهى 2020دوالز للبرمُل في هىفمبر  43مظخىي 

، مظببا بغالق الِدًد 2020ومحز ُام  2019في ؤوازس ُام  Covid-19جفص ي وباء 
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مً الؼسواث وبالخالي جساحّ ألاطِاز والولب الِالمي ُلى الىفى، وبساؿت هلب 

باليظبت للبتروٌ  % 27و % 26حّ بـىدى الِمالء ألاوزوبُحن السثِظُحن، الري جسا

 والغاش ُلى الخىالي.

 

 على أطعاز الىفط Covid-19جداعُاث وباء 

، جللبذ ؤطِاز الىفى بؼيل خاد مىر بداًت ُام Covid-19هدُجت لىباء 

دوالزا في  70و 60. وجإزجح طِس بسمُل هفى بسهذ )بدس الؼماٌ( بحن 2020

ل، وؿل بلى  22حاهفي، زم سجل اهسفاكا هبحرا مىر مىخـف فُفسي. وفي  ؤفٍس

. ومً ؤحل الظماح بازجفاَ ألاطِاز، 1999دوالزا، وهى ؤدوى مظخىي له مىر  16

ؼس دٌو مً زازج ؤوبً بما في ذلً  14ل "ؤوبً +" )كام واجسج ُلىا في ؤوبً ُو

، لىنها فؼلذ في الخىؿل بلى اجفاق بؼإن 2020مازض  6زوطُا( بِلد احخماَ في 

ادة  جسفُم ؤلاهخاج. كساز اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت )اإلاىخج ألاٌو في اليازجل( بٍص

ولب(، مما ؤدي بلى جفاكم الاهخاج، ؤخدر ؿدمت في الِسق )بكافت بلى ؿدمت ال

ل، والري ؤطفس ًُ  12اهسفاق ألاطِاز. وجم الخىؿل ؤزحرا بلى اجفاق في  ؤفٍس

٪ مً 10ملُىن بسمُل ًىمُا في ماي وحىان ) 9.7جسفُم في ؤلاهخاج الِالمي بـ 

ملُىن بسمُل في  7.7ؤلامداد الِالمي(. ُلى ؤن ًسفم ؤلاهخاج بِد ذلً بلى 

ل  2021ملُىن بسمُل بحن حاهفي  5.8زم بلى  2020الىـف الثاوي مً ُام  وؤفٍس

. ومّ ذلً، بظبب الفىاثم الىفوُت اإلاتراهمت مىر مازض )ؤلاهخاج الِام 2022

مازض  20٪(، سجل طِس بسمُل بسهذ مىر 30اإلاظخلس ، جساحّ الولب بيظبت 

ل، حِهدث الجصاثس بالحد مً بهخاحها  12اهسفاكا حدًدا. وهجصء مً اجفاق  ؤبٍس

بسمُل ملازهت  241000 -بسمُل في ماي  وحىان )ؤي جسفُم  816000ُىمي بلى ال

، 2020بسمُل في الىـف الثاوي مً ُام  864000باإلاظخىي اإلاسحعي(، زم بلى 

ىد  ل  2021ؤلف بسمُل بحن ًىاًس  912ُو  Ambassade de France en) 2022وؤبٍس

Algérie, 2020, p. 4 .) 
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ل  – 2019ل هفط بسهذ: دٌظمبر جطوز طعس بسمُ(. 1شيل زكم )  2020أفٍس

 
Source: Ambassade de France en Algérie, 2020, p. 4. 

لىً  ،واهسفلذ الىازداث ؤًلا لىفع الفترة بىجحرة ؤبوإ مً الـادزاث

ت  اث، زغم ؤن الدولت الجصاثٍس دون ؤن جددر جإزحرا هبحرا ُلى جىاشن محزان اإلادفُى

وجللُل حِسكها لخيالُف وازداث  ،الظُوسة ُلى الىازداث 2015جداٌو مىر 

ّ  - اإلاىخجاث الـىاُُت ُبر طنها  -التي جساهً ُليها الحيىمت مً ؤحل الخىَى

اإلاِمٌى به مىر  système des licences d’importationلىٌام جسازُف الاطخحراد 

لاثمت ميىهت مً آالف اإلاىخجاث ، ب2018والري اطدبدٌ في حاهفي . 2016ُام 

وجصامً ذلً ؤًلا مّ اجساذ الظلواث  الاطتهالهُت اإلادٌىزة مً الاطخحراد.

)ؿىدوق الىلد  الِامت لظلظلت مً الخدابحر الخلؼفُت والخىٌُمُت، هرهس منها

 :(.DFAE, 2020, pp. 3 - 5؛ 19. ، ؾ2020الِسبي، 

للحد مً الاهفاق  2014الؼسوَ في جىفُر طُاطت الخلؼف ُام  -

، والخسفُف ملُاز دوالز 12ما ٌِادٌ  % 30الجازي بيظبت  الِمىمي

في ػيل ذلً اوِىع و  .مً حجم العجص في اإلاىاشهت الِامت للدولت

جساحّ مدظىض في الولب الِمىمي والخاؾ ُلى الظلّ 

 زاث السؤطمالُت؛والخجهح
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ل الدازلي غحر  5جوبُم طُاطت "الخِظحر الىمي" - ؤو "الخمٍى

طبخمبر  - financement interne non conventionnelالخللُدي" 

ل عجص  Planche à billetsُبر "هباُت الىلىد"  – 2017 لخمٍى

 ؛اإلاىاشهت الِامت

بحساء طلظلت مً الخسفُلاث في طِس ؿسف الدًىاز الجصاثسي  -

، الِمالث السثِظُت )الدوالز وألاوزو( لىبذ حماح الاطخحراد ملابل

 ؛بالتزامً مّ حؼدًد السكابت ُلى خسهت الـسف ألاحىبي

ّ اإلاسجلت، ؤو كُد الدسجُل،  - جإحُل ؤو ججمُد بهالق اإلاؼاَز

بِىىان زوى الخىمُت اإلاِلً ُنها في بسهامج الاؿالح الىهني 

ّ الاكخـادي، والتي لم ٌؼَس في ب هجاشها باطخثىاء جلً والخىَى

الىاكِت في بِم اإلاىاهم، بكافت بلى جيلُف الؼسهت الىهىُت 

الى  14طىهاهسان بخسفُم ؤُباء الاطخغالٌ وهفلاث الاطدثماز مً 

 ملُاز دوالز بهدف الحفاي ُلى اخخُاهي الـسف؛ 7

وكف ببسام ُلىد الدزاطاث والخدماث مّ اإلاياجب ألاحىبُت لخىفحر  -

املُا 7ما ًلسب مً   .ز دوالز طىٍى

، ؤكدمذ وشازة الخجازة الخازحُت في لم ًخىكف الىازداث وألن هٍصف

بالحم ؤلاكافي اإلااكذ ُلى بلغاء اإلادٌىزاث واطدبدالها في اإلالابل  2019فُفسي 

باإلكافت ، DAPS » Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde »للحماًت 

 ,DFAE) % 200بلى  30مً  للاثمتُلى جلً ا بلى فسق زطىم حمسهُت بكافُت

2020, p. 3.) ؤطِاز الاطتهالن ازجفاُا مخىطى ػهد ، وبظبب هره الاحساءاث

ادة اإلاِسوق الىلدي  حغوُت ُلى ُدم كدزة الظىق الىهىُت و خادا في ًل ٍش

                                                           
الحيىمت حِلُم الِمل بهرا ؤلاحساء، وكد مىً الاؿداز الىلدي بحن ، كسزث 2019في ًىهُى 5

ىت الِا ملُاز دوالز  56س مً بكساق خىالي بىً الجصاث 2019 ًىهُى - 2018طىتي  لظد  مت،للخٍص

ل الا واإلاِاػاث بدٌ العجص في اإلاحزاهُت ودفّ ألاحىز   طدثماز.جمٍى
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( 2014) % 2.92الاخخُاحاث اإلادلُت لالكخـاد الىهني. فلد ازجفّ الخطخم مً 

 ( 2016) % 6.40بلى 

ومً خُث حغوُت الىازداث بالـادزاث، جٌهس الىخاثج اإلاروىزة في 

غحر  جوىز . وهى 2019٪ ُام 77.7ملابل  2009٪ ُام 120.8الجدٌو ؤدهاه مِدٌ 

 ٌ  ،2015بدءا مً ُام  اطخمساز وظبت الخغوُت في الخدهىز  ففي ًل. مىهجُا ملبى

للجىء للسحب مً اوان ٌِني ذلً زُازان للحيىمت، بما الاطخداهت الخازحُت؛ ؤو 

اخخُاهي الـسف السطمي لخغوُت العجص في اإلاحزان الخجازي وحظدًد الفاثم مً 

بدو ؤهه الخُاز الري طلىخه  .% 22.7، واإلالدز في هره الحالت بـ فاجىزة الىازداث ٍو

الحيىمت في ًل السغبت في ُدم اللجىء مسة زاهُت للماطظاث اإلاالُت الدولُت 

 لالطخداهت.

 معدٌ الخغطُت )الصادزاث / الوازداث(. (6حدٌو زكم )

 خظاباث الباخث.املصدز: 

 :هُيل الصادزاث والوازداث الظلعُت 

اهسفم مظخىي الـادزاث  ،ُلى زلفُت جساحّ ؤطِاز الىفى الِاإلاُت

ملُاز دوالز في ُام  33.47بلى  2018ملُاز دوالز في ُام  38.9الهُدزوهسبىهُت مً 

جخيىن هره الـادزاث مً: البتروٌ الخام، اليىهدووظا، مىاد ٪(. 13.96 -) 2019

البتروٌ اإلاىسزة، غاش البتروٌ اإلامُّ، الغاش الوبُعي اإلامُّ، الغاش الوبُعي. لىنها 

ملُاز  9ملُاز و 12جىدـس ؤطاطا في ؿادزاث البتروٌ الخام والغاش الوبُعي بىدى 

 ُلى الخىالي.

 (2019 - 2018والوازداث الظلعُت )هُيل الصادزاث (. 7حدٌو زكم )
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يي                                                        وخدة اللُم: ملُاز دوالز أمٍس

 
 .2019و 2018اليؼسة الاخـاثُت الثالزُت، لِامي:  : بىً الجصاثس،املصدز

واهسفلذ الـادزاث غحر الهُدزوهسبىهُت ؤًلا بؼيل هفُف، مً 

يي في ُام  2.22 يي في ُام  2.07بلى  2018ملُاز دوالز ؤمٍس . 2019ملُاز دوالز ؤمٍس

غحر ؤن كُمتها جدظيذ ملازهت بهُيل الـادزاث الىلي الري حظُوس ُلُه مىخجاث 

بلى  % 5.39زاث مً اإلادسوكاث والواكت، خُث ازجفِذ وظبتها بلى بحمالي الـاد

جلم كاثمت الـادزاث زازج اإلادسوكاث اإلاىاد  بحن طىتي اإلالازهت. % 6هدى 

والظلّ آلاجُت: اإلاىاد ألاولُت، اإلاىاد هـف مـىِت، الخجهحزاث الفالخُت، 

 الظلّ الاطتهالهُت. الخجهحزاث الـىاُُت، 

في فئاث  ازجفاُا وظبُا الىازداثوافت بىىد  مً حهت ؤزسي، ػهدث

 الخجهحزاث الـىاُُت، واإلاىاد اإلاـىِت، والظلّ الاطتهالهُت والغراثُت.



 مزاهدية
قراءة في تطور وضعية ميزان المدفوعات الجزائري 

تحليل استراتيجي : 9090 – 9002خالل الفترة 
 للقيود والخيارات 

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 ميزان المدفوعات الجزائريعمى استدامة التوازن في 

379 

 

ومً الجدٌو الظابم هـل بلى اطخيخاج وهى طُوسة ؿادزاث 

مً الىاجج اإلادلي %20، و% 95اإلادسوكاث ُلى مجمل الـادزاث الىهىُت بيظبت 

ّ  % 60الخام، و مً بًساداث اإلاىاشهت الِامت. وحِىع هره ألازكام كِف جىَى

ّ اإلادسوكاث. هما  خماده ُلى مىزد وكواَ وخُد وهى َز الاكخـاد الىهني اُل

ٌِىع هرا الىاكّ هؼاػت الىكّ الخازجي، خُث ًادي خدور ؤي ؿدمت 

زازحُت )ؿدماث الولب ؤو الِسق( في الظىق البترولُت بلى جدهىز الخىاشهاث 

زداث التي الاكخـادًت اليلُت للبالد، في ًل جوىز غحر ملبىن في كاثمت الىا

دم فِالُت في جىلُد اللُمت اإلالافت مً وؼاهاث الخـدًس.  حِسف همىا موسدا ُو

 هاهًُ ًُ جدىلها بلى كىاة الطخحراد الخطخم، ومصاخمت اإلاىخىج الىهني.

ادة  ت الظابلت )الـادزاث والىازداث( في ٍش للد طمدذ الخبادالث الخجاٍز

ي، والجصاثس  الُىم هي اكخـاد اهدماحُت الاكخـاد الىهني في الاكخـاد الِالم

مً  %65٪ بلى  60، خُث جمثل الخجازة الخازحُت ما بحن extravertieزازجي 

 . 2018 - 2009الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للفترة 

 الاهفخاح الخجازي للجصائس على العالم الخازجي(. 2شيل زكم )

(sum of imports and exports as % of GDP)  

 

 
Source : UNCTADSTAT. 

 :ين للجصائس  الشسواء الخجاٍز

جٌل دٌو الاجداد ألاوزوبي الؼٍسً الخجازي  مىطلت الاجداد ألاوزوبي: -

٪ (. 57.22٪( والـادزاث )44.27ألابسش للجصاثس باليظبت ليل مً الىازداث )
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، سجلذ الىازداث مً الاجداد ألاوزوبي اهسفاكا بيظبت 2018ملازهت بِام 

يي ) 18.56ملُازا بلى  21.15٪ مً 12.23 مً الظىق  % 45ملُاز دوالز ؤمٍس

ىوبم الص يء هفظه ُلى الـادزاث بلى  ت( لـالح الىازداث مً الـحن. ٍو الجصاثٍس

يي. ؤي  20.46٪ بلى 14.57هره البلدان التي اهسفلذ بيظبت  ملُاز دوالز ؤمٍس

ملُاز دوالز. وحِد فسوظا الصبىن السثِس ي للجصاثس خُث  38بمجمَى جبادالث فاق 

٪ 12.9للجصاثس، جليها بًوالُا بيظبت ٪ مً اإلابُِاث الخازحُت 14.1جمخف 

. وباليظبت للمىزدًً السثِظُحن للجصاثس، ال جصاٌ 51٪ 11.15وبطباهُا بيظبت 

٪، جليها بًوالُا 10.2فسوظا في الـف ألاٌو دازل الاجداد ألاوزوبي بيظبت 

٪ ُلى الخىالي. ؤما الخجازة مّ الدٌو ألاوزوبُت زازج 7٪ و 8.1وبطباهُا بيظبت 

. وكد ازجفِذ الىازداث مً 2018ألاوزوبي فؼهدث جساحِا ملازهت بِام  الاجداد

٪( بِىما جساحِذ 10.1-ملُاز دوالز ) 3.83بلى  2019هره اإلاىولت في ُام 

ت بلى  ٪(.9.8-ملُاز دوالز ) 2.31الـادزاث الجصاثٍس

ت مع الاجداد (. 3شيل زكم ) جطوز مإشساث الخجازة الخازحُت الجصائٍس

 ز أوزو()ملُا ألاوزوبي

 
Source: Ambassade de France en Algérie, 2020, p. 5. 

حظدىد الِالكاث بحن الجاهبحن بلى اجفاكُت الؼساهت  ألاوزومخىطوُت 

(AA التي وكِذ في ُام )ال ًلخـس الاجفاق 2005ودزلذ خحز الخىفُر في  2002 .

ُلى بوؼاء مىولت ججازة خسة فدظب، بل ًدمج ؤًلا الجىاهب الاكخـادًت 
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والظُاطُت والاحخماُُت والثلافُت. جىف الاجفاكُت في ػلها الخجازي ُلى 

جي إلاٌِم الحىاحص الجمسهُت اللاثمت بحن الاجد اد ألاوزوبي الخفىًُ الخدٍز

جب ؤن جخم الخوىة ألازحرة في طبخمبر  )بدٌ اإلاسوى اإلافترق  2020والجصاثس. ٍو

 (.2017في 

ٌِترق ُليها الاجداد  -، اجسرث الجصاثس جدابحر 2016اُخبازا مً ُام 

جلُد الىؿٌى بلى طىكها، وهي: خٌس الاطخحراد وفسق السطىم  -ألاوزوبي 

ملُاز ًىزو  2.7ومظذ هره الاحساءاث هدى الجمسهُت وجسازُف الاطخحراد، بلخ. 

س اإلاروىز ؤُاله.   مً الـادزاث ألاوزوبُت هدى الجصاثس بدظب الخلٍس

السطىم الجمسهُت بؼيل ، اهسفم مخىطى 2015و 1995بحن ُامي 

 هبحر بحن اإلاىولخحن:

o  ًللظلّ الصزاُُت، مً 1.9٪ بلى 6.4الجصاثس بلى الاجداد ألاوزوبي: م ٪

 للظلّ الـىاُُت. ٪0٪ بلى 1.8

o  ًللظلّ الصزاُُت، 7.1٪ بلى 23.2الاجداد ألاوزوبي بلى الجصاثس: م ٪

 ٪ للظلّ الـىاُُت.6.1٪ بلى 21.9مً 

ت( 95ومّ ذلً، لم جخإزس ؿادزاث اإلادسوكاث ) ٪ مً اإلابُِاث الجصاثٍس

 بمىحب اجفاكُت الؼساهت، بالىٌس بلى اُخمادها بؼيل مولم ُلى ألاطِاز الدولُت.

ي مظخجداث الؼساهت بحن الجاهبحن، هؼفذ اإلافىكُت ألاوزوبُت وف

س الفني اإلااكذ للخلُُم الالخم للؼم الخجازي الجفاكُت  الىلاب ًُ الخلٍس

س ؤن  الؼساهت بحن الاجداد ألاوزوبي والجصاثس . ًىضح الىمىذج ؤلاخـاجي للخلٍس

ادة اجفاكُت الؼساهت بحن الاجداد ألاوزوبي والجصاثس طدظمذ ُلى اإلا ل بٍص دي الوٍى

ملُىن ًىزو( وشٍادة  3114٪ في ؿادزاث الاجداد ألاوزوبي بلى الجصاثس )+ 21

ت بلى الاجداد ألاوزوبي )+1بيظبت  ملُىن ًىزو(.  215٪مً الـادزاث الجصاثٍس

وطُيىن ذلً بؼيل زاؾ لـالح اإلابُِاث ألاوزوبُت للمىاد الىُمُاثُت / 
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دن ومسهباث الظُازاث وهرلً اإلابُِاث البالطدًُ والظلّ السؤطمالُت واإلاِا

ت للمىاد الىُمُاثُت / البالطدًُ.   الجصاثٍس

مً بحن اإلايابذ التي جدد مً فىاثد اجفاكُت الؼساهت للوسف الجصاثسي، 

س بلى الىشن الىبحر لـادزاث اإلادسوكاث في بحمالي ؿادزاث البالد مما  ٌؼحر الخلٍس

سفُم الجمسوي، وكِف كدزتها ًفىث ُلى الجصاثس فسؿت الاطخفادة مً الخ

 Ambassade de France enمىازها لألُماٌ ) الخىافظُت في مجاٌ ألاحىز وجدهىز 

Algérie, 2020, p. 5. .) 

وبالىٌس بلى ؤن اإلاحزان الخجازي الجصاثسي زازج اإلادسوكاث ًل غحر 

ىت الِمىمُت لخظاثس هبحرة في  مخىاشن مّ الاجداد ألاوزوبي، فلال ًُ جىبد الخٍص

ملُاز دوالز،  109، واإلالدزة بـ 2016 – 2005السطىم الجمسهُت ُلى مدي الفترة: 

فت الجمسهُت. جمدًد اإلاىاُُد النه 2016كسزث الجصاثس في ًىاًس  اثُت إللغاء الخٍِس

دم كـس  ل الاطدثمازاث اإلاباػسة بليها، ُو هما جدافّ ًُ "ؤدواث حدًدة" لخدٍى

هما ؤُلىذ وشازة الخجازة الخازحُت في  (.DFAE, 2017, p. 6الخِاون ُلى الخجازة )

، ًُ هُتها بُادة جلُُم اجفاكُاث الخجازة الحسة التي وكِتها الجصاثس مّ ُدة 2020

هساف، ال طُما اجفاكُت الخجازة الحسة اإلاىكِت مّ الاجداد ألاوزوبي بمىحب ؤ

اجفاكُت الؼساهت والتي جىف ُلى الخفىًُ النهاجي للسطىم الجمسهُت في طبخمبر 

2020. 

 الجصائس ... والاهظمام ئلى املىظمت العاملُت للخجازة 

ت في مىٌمت الخجازة الِاإلاُت كد جيىن دًىا مُىُت في خحن ؤن الِلٍى

للىهلت ألاولى، بال ؤنها ًمىً ؤن جيىن زوسة ُلى الاكخـاد الجصاثسي اللاثم ُلى 

ّ، الري لم ًخم جإهُله بِد إلاىاحهت اإلاىافظت في ألاطىاق الدولُت، وطى  الَس

غُاب الفِالُت والابخياز لدي اإلااطظاث الىهىُت. وفي هرا الاججاه، جٌل الجصاثس 

د بحمالي هاججها اإلادلي ًُ خُ -واخدة مً البلدان الللُلت  ملُاز دوالز  100ث ًٍص

يي  التي لم جىلم بلى اإلاىٌمت. مسث مفاوكاث الجصاثس لالهلمام باإلاىٌمت  -ؤمٍس
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ت مىٌمت الخجازة الِاإلاُت مّ  بدوزاث ُدًدة. وكد ُلد الاحخماَ ألازحر إلاجمُى

ت الجصاثس غحر مخى  2014الوسف الجصاثسي في مازض  كِت في حىُف. وجبلى ُلٍى

ُلى اإلادي اإلاخىطى، خُث جخمظً مىٌمت الخجازة الِاإلاُت بمولب جسفُم 

السطىم الجمسهُت والحد مً دُم الـادزاث، بِىما جخدسن الجصاثس في الاججاه 

"، لحماًت DAPSاإلاِاهع، بفسق بحساءاث مثل الحم الاكافي اإلااكذ للحماًت  "

 (. DFAE, 2017, p. 6هفظها مً اإلاىافظت ألاحىبُت )

٪ مً 29.04جإحي دٌو آطُا في اإلاسجبت الثاهُت بدـت مىطلت آطُا:  -

 2018٪ مً الـادزاث بلى هره البلدان. ملازهت بِام 17.93وازداث الجصاثس و

ت، مً  ادة في الـادزاث اإلادللت مّ هره اإلاجمُى ملُاز بلى  5.77واهذ هىان ٍش

ره البلدان  اهسفاكا ملُاز دوالز. في اإلالابل، سجلذ وازداث الجصاثس مً ه 6.43

ىُا بلى  13.29٪ مً 8.4بيظبت  ىُا. وجخىحه مٌِم  12.17دوالزا ؤمٍس دوالزا ؤمٍس

٪ 18.25الخجازة مّ هره اإلاىولت بلى الـحن، التي حِد ؤهبر مىزد للجصاثس، بىاكّ 

٪ للىازداث و 2.31٪ مً الـادزاث، وهرلً هدى الهىد بيظبت 4.58مً الىازداث و

 ٪ للـادزاث. 4.24

 الجصائس ... والخعاون الصُني

ً، فاشث الؼسواث  مىر ؤواثل الِلد ألاٌو مً اللسن الحادي والِؼٍس

، اجفم 2018الـِىُت بجصء هبحر مً الِلىد الِامت والخاؿت في الجصاثس. في ُام 

، ووكِا 2023-2019البلدان ُلى وكّ زوت حِاون حدًدة مدتها زمع طىىاث 

ي كواَ الـىاُت والبنى الخدخُت والواكاث اجفاكُاث ُدًدة للخِاون زاؿت ف

اإلاخجددة، منها جىفُر مؼسوَ حِدًً الفىطفاث واطخغالٌ الغاش الوبُعي بلُمت 

يي. وؤهملذ الـحن الِمل في الجصاثس الِاؿمت بةهجاش  6 ملُازاث دوالز ؤمٍس

ت واحخماُُت هبري، ُلى غساز بوؼاء مُىاء هبحر بالجصاثس الِاؿمت  ّ جىمٍى مؼاَز

بلى مبادزة  2019ملُازاث دوالز ، بِىما اهلمذ الجصاثس زطمُا في ًىهُى  3فت بخيل

س الجدًد". ؤًلا في ًىهُى مً  م الحٍس ، جم افخخاح مسهص ابخياز بحن 2020"هٍس
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س اإلاجمِاث الخىىىلىحُت  ZTEالؼسهت الـِىُت  ص وجوٍى والىوالت الىهىُت لخٍِص

(ANPTوبهرا، واهذ الـحن اإلاىزد الخجازي ا .) خُث ؿدزث 2013لسثِس ي مىر ،

ت 18.25ملُاز دوالز ، ؤو  7.6ما كُمخه  2019في  ٪ مً بحمالي الىازداث الجصاثٍس

(DFAE, 2020, p. 7.) 

ل - ىُت، البراٍش يا )الوالًاث املخددة ألامٍس : وألازحىخين(، مىطلت أمٍس

٪ مً 44.85سجلذ الجصاثس اهسفاكا في الـادزاث هدى هره اإلاىولت بيظبت 

ملُاز دوالز، بِىما جساحِذ الىازداث مً هره اللازة  3.88ملُاز دوالز بلى  7.04

يي بلى  5.91٪ مً 4.66بؼيل هفُف بلى  يي  5.63ملُاز دوالز ؤمٍس ملُاز دوالز ؤمٍس

 . 2019في ُام 

لُا والعالم العسبي:  - ال ًصاٌ حجم الخجازة مّ هاجحن مىطلت ئفٍس

ادة بيظبت  لُا ٍش ٪ 5.16اإلاىولخحن مىسفلا. وكد ػهدث وازداث الجصاثس مً بفٍس

، بِىما ُسفذ 2019ملُاز دوالز في 1.33ملُاز بلى 1.27مً  2018ملازهت بِام 

٪ مً الـادزاث 46ملُاز دوالز. وحظخدىذ جىوع ُلى  2.1الـادزاث زوىدا بىدى 

ت هدى بف لُا جليها اإلاغسب بىدى الجصاثٍس ٪، بِىما حظخىزد مً مـس ما وظبخه 20ٍس

 ملُىن دوالز(. 584مً مجمل وازداتها ) % 1.39

لي  الخيامل الاكلُمي في العالم العسبي والافٍس

لي ًٌل كُِفا حدا، وهى ما  الخيامل ؤلاكلُمي في الِالم الِسبي وؤلافٍس

ُفت الجظس الري جسغب الجصاثس في لُا وؤوزوبا.  ال ًخىافم مّ ًو ممازطخه بحن بفٍس

 Grande( GZALEختى اهلمام الجصاثس بلى مىولت الخجازة الحسة الِسبُت الىبري )

zone arabe de libre-échange  لُت ت ألافٍس  Zoneومىولت الخجازة الحسة اللاٍز

de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)  وكِذ في ؤواثل ُام(

ت 2019مً كبل الجصاثس وجم الخـدًم ُليها في نهاًت ُام  2018 ، وؤؿبدذ طاٍز

( والاجفاكُت الخفلُلُت مّ جىوع وألازدن، جٌل مىكّ 2020اإلافٌِى في ًىلُى 

، خُث حظدىىس الجصاثس الىلف في اللساثب الجمسهُت الري ؤدي بلى  حظاٌئ
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هما هى الحاٌ مّ اجفاكُت الؼساهت مساحِت كىاثم اإلاىخجاث اإلااهلت. 

ألاوزومخىطوُت، لرلً جوالب الحيىمت الجدًدة بةُادة الخفاوق ُلى ػسون 

 هره الاجفاكُت.

)وال طُما ؤطترالُا وهُىشٍلىدا(  اأوكُاهوطُُسفذ دٌو  :اأوكُاهوطُ مىطلت -

ادة في الـادزاث مً الجصاثس بيظبت   531ملُىن دوالز بلى  248٪، مً 113ٍش

٪ 11.9دوالز، في خحن اهسفلذ الىازداث مً هره اإلاىولت بيظبت ملُىن 

 ملُىن دوالز. 390ملُىن بلى  442مً 

في كساءة للخىحهاث الجغسافُت لـادزاث الجصاثس ووازداتها، هجد ؤن 

ا لخظاثس ؿسف هدُجت ؤن حظِحر وجدـُل كُمت  الاكخـاد الىهني ًخِسق طىٍى

اث الـادزاث الىفوُت ًخمان بالدوالز ألامس  ٍيي، بِىما ًجسي حظدًد فاجىزة اإلاؼتًر

بِملت الُىزو التي جخمخّ بىكّ كىي  -اإلاخإجُت في مجملها مً الاجداد ألاوزوبي  -

ّ اخخُاهها للـسف السطمي  بشاء الدوالز. مما ًدخم ُلى الجصاثس كسوزة جىَى

 إلاىاحهت اخخماالث جللب ؤطِاز ؿسف الِمالث السثِظُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين للجصائس زالٌ عام (. 8حدٌو زكم )  2019الشسواء الخجاٍز



 مزاهدية
قراءة في تطور وضعية ميزان المدفوعات الجزائري 

تحليل استراتيجي : 9090 – 9002خالل الفترة 
 للقيود والخيارات 

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 ميزان المدفوعات الجزائريعمى استدامة التوازن في 

386 

 

 
Source : Ambassade de Suisse / ALGER : Département fédéral des affaires étrangères 

DFAE,  Rapport Économique Algérie, Août 2019 - Juillet 2020, p. 16. 

 الفوائد:. جطوز صافي دزل الخدماث والعوامل ومدفوعاث 2 .1

بذا وان زؿُد اإلاحزان الخجازي كد ػهد جىاوبا بحن الفاثم والعجص، هما 

زؤًىا طابلا، فةن محزان ججازة الخدماث ومحزان دزل الِىامل كد زُم ُليهما 

. وطاهم ذلً في 2020مؼهد العجص، مىر بداًت فترة الدزاطت بلى غاًت ُام 

العجص في ؿافي محزان مفاكمت العجص في الحظاب الجازي. واهدـسث فجىة 
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 -الخدماث )الظُاخت، الخدماث اإلاالُت، زدماث الىلل الجىي والبدسي ...( بحن 

ملُاز دوالز؛ ذلً ؤن كواَ الخدماث في الجصاثس كواَ مظتهلً  8.82 -و 6.82

بالدزحت ألاولى، وهامص ي مً خُث حجم الاطدثمازاث واإلادازُل )خُث ال ًمثل 

ِاوي 2019مً الىاجج اإلادلي الخام ُام  % 1.8هاجج الظُاخت مثال طىي  (، َو

كِفا في مجاٌ السكمىت والهُاول اللاُدًت، في الىكذ الري جٌل فُه البىىن 

الِمىمُت والخاؿت وهرلً بىزؿت الجصاثس واإلااطظاث الظُاخُت دون بمياهُاتها. 

 ّ ِد كواَ الخدماث مً اللواُاث البدًلت اإلاوسوخت ؤمام الحيىمت لخىَى هرا َو

ـفىفت الاكخـاد الىهني وحرب الِملت الـِبت، وبساؿت كواعي الخجازة م

ٌهسان بمياهاث هبحرة للىمى والخىمُت في ُدًد  ًُ اإلاالُت والظُاخت، اللران 

  الاكخـاداث الىاػئت.

 ٌ  ألاطاطُت الخدماث صادزاث (.9) زكم حدو
(as % of total 

services) 2005 2010 2015 2019 

Transport 33.9 21.8 19.7 - 

Travel 7.3 6.3 9 - 

Other 
services 58.7 71.9 71.3 - 

Source : UNCTADSTAT. 

ؤما باليظبت لـافي محزان دزل الِىامل )فىاثد زؤض اإلااٌ، ؤزباح 

ت...( فلد جساوح حجم العجص فُه بحن  الث الجاٍز الؼسواث واإلاظاهمحن، الخدٍى

حن  4.81و 0.37 ُفاث اإلاالُت للجصاثٍس ِىع ذلً كألت حجم الخًى ملُاز دوالز . َو

ُفاث ألاحىبُ ت في الجصاثس، هٌسا لعجص اإلالُمحن في الخازج باإلالازهت مّ حجم الخًى

ُف اإلاالي.  زؤض اإلااٌ والادزاز اإلادلي ُلى مجازاة اإلاىافظت الدولُت في مجاٌ الخًى

وفي ًل هره الِالكت اإلاالُت غحر اإلاخيافئت بحن الجصاثس وبلُت الِالم ًخىاؿل حصء 

اثداث الخـدًس الدظسب باججاه الخازج زاؿت مّ جىامي  مً مىازدها ُو

حىبُت في كواَ اإلادسوكاث. فُما جٌل حظدًداث الفىاثد ُلى الاطدثمازاث ألا 



 مزاهدية
قراءة في تطور وضعية ميزان المدفوعات الجزائري 

تحليل استراتيجي : 9090 – 9002خالل الفترة 
 للقيود والخيارات 

 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 ميزان المدفوعات الجزائريعمى استدامة التوازن في 

388 

 

اث ألازسي بىدا زابخا في ؤُباء  اللسوق كمً زدمت الدًً الخازجي واإلادفُى

ىت الِمىمُت، زغم ؤنها ُسفذ جساحِا في فترة الدزاطت  كُاطا بظىىاث  -الخٍص

بلى بظبب ُملُت بُادة الجدولت والدظدًد اإلاظبم للدًىن. وج -الدظُِيُاث 

زدماث الدًً الخازجي ؤخد ؤهثر الِىامل الخازحُت اطخجزافا للدزل الىهني 

 وزماز الخـدًس.

ت البىد الىخُد في هره الفئت الري خلم  الث الجاٍز وجمثل الخدٍى

ملُاز دوالز ُلى مدز الظىىاث الِؼس  3.4بلى  2.6فىاثم مظخلسة في خدود 

الث ال دٌ ذلً ُلى جصاًد ؿافي جدٍى خازج هدى الجصاثس في ػيل هباث، اإلااكُت. ٍو

الث الِاملحن اإلالُمحن في الخازج   ’Migrantsومظاُداث زطمُت، وجدٍى

Remittances  ،الث هاالء جبلى كئُلت حدا بلى ذويهم في الجصاثس، مّ ؤن جدٍى

 مً الىاجج اإلادلي الخام.  % 2ملُاز دوالز، ؤو   2.1ولم جخجاوش في ؤخظً ألاخىاٌ 

الث الشخصُت املظخلمت في الىاجج املدلي الخام(. 10حدٌو )  مظاهمت الخدٍو

 
  

2005 
 

2010 
 

2015 
 

2019 
 

 Volume (Mld. $) 2.06 2.044 1.997 1.792 

 Personal remittances, % of GDP 
 

2.00 
 

1.27 
 

1.20 
 

1.03 
  

 

 
Source : UNCTADSTAT. 
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الث الِاملحن  وهي ؤكل بىثحر ملازهت بدٌو ؤزسي ؤًً جفىق فيها كُمت الخدٍى

ً حجم جدفلاث الاطدثمازاث ألاحىبُت الىازدة بلى بلدانهم، ؤو ختى العجص  اإلاهاحٍس

اتها، هما ًٌهس مً الؼيل ؤدهاه.  ً مدفُى  في مىاٍش

ٌ (. 5شيل ) ً هدو عُىت مً الدو الث العاملين املهاحٍس  2019زالٌ عام  جدٍو

 

Source:  (Ratha et al., 2019). 

اث السطمُت .2  خظاب زأض املاٌ: جدفلاث زؤوض ألامواٌ وخسهت الدظٍو

مً اإلاالخٍ ؤن مٌِم الخدفلاث والِملُاث بحن الاكخـاد الجصاثسي والِالم 

الخازجي ًخم في بهاز  الحظاب الجازي. بِىما ال ًبحن خظاب زؤض اإلااٌ والِملُاث 

اإلاالُت ؤي زابى كىي بحن الاكخـاد الىهني وبلُت الِالم، باطخثىاء جلً الِالكت 

ت اإلاخمثلت في جدفم زئوض ألامىاٌ السطمُت  )اللسوق الخازحُت( في بهاز حظٍى

اث. بؼيل ُام، ُسف محزان خظاب زؤض اإلااٌ جدهىزا مً  وكُِت محزان اإلادفُى

طىت بلى ؤزسي مسجال في بِم الظىىاث عجىشاث مخباًىت، خُث اهسفم مً + 

(، لُِاود الازجفاَ في ُام 2013ملُاز دوالز ) 0.7 –( بلى 2009ملُاز دوالز ) 3.45
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ملُاز دوالز  0.33 –ملُاز دوالز، زم عجصا بملداز  3.4لا كدزه مسجال فاث 2014

ِصي هرا الخدهىز لىلف الخدفلاث السؤطمالُت للدازل.2019في ُام   . َو

 . الاطدثماز ألاحىبي املباشس: الخطوز والىظسة العامت1. 2

اطخلواب الجصاثس زالٌ جاهد ؤلاخـاءاث التي كدمها بىً الجصاثس ُلى 

 8.05لـافي اطدثمازاث ؤحىبُت بلغ  2011، و2010، 2009الظىىاث الثالر: 

ؤهبر  2010ملُاز دوالز، وحربذ زالٌ  2.68ملُاز دوالز، ؤي بمخىطى طىىي 

سحّ ذلً حصثُا بلى جدظً  3.47خـُلت اطدثماز بىدى  يي، ٍو ملُاز دوالز ؤمٍس

ؤوؼوت الاطخىؼاف والاهخاج الىفوي. طُاطاث الاطدثماز الىهىُت واهخِاغ 

واحظم جدفم الاطدثمازاث ألاحىبُت الىازدة زالٌ الظىىاث الالخلت باالطخلساز، 

هدُجت لالطدثمازاث التي كامذ بها  2015مّ حسجُله للُمت طالبت ُام 

لُت. وبرلً اخخلذ الجصاثس اإلاسجبت ألاولى في  طىهاهسان في ُدد مً الدٌو الافٍس

زبُت مً هاخُت هـُبها وحاذبُتها لالطدثمازاث ألاحىبُت اإلاخدفلت بلى اإلاىولت اإلاغا

 اإلاىولت زالٌ فترة الدزاطت. 

 ما هو الاطدثماز ألاحىبي املباشس؟

: بإهه اطدثماز ٌِىع مـلحت (FDIالاطدثماز ألاحىبي املباشس )ٌِسف 

داثمت وطُوسة مظدثمس ؤحىبي مباػس، ملُم في اكخـاد ما، في ماطظت ملُمت 

ي اكخـاد آزس )ػسهت ؤحىبُت جابِت(. وهلاُدة، ول ُملُت اطدثماز  جفض ي بلى ف

ً ؤحىبي لـ  فإهثر مً السؤطماٌ الاحخماعي للؼسهت جـىف كمً  % 10خُاشة ػٍس

الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس، وما ُداها مً الِملُاث ُلى ألاوزاق اإلاالُت هي 

 اطدثمازاث مدفٌُت.

زؤض  inflows FDIىبي اإلاباػس الىافدة جخلمً جدفلاث الاطدثماز ألاح

اإلااٌ اإلالدم مً كبل مظدثمس ؤحىبي مباػس بلى ػسهت ؤحىبُت جابِت، ؤو زؤض اإلااٌ 

الري خـل ُلُه مظدثمس ؤحىبي مباػس مً ػسهت جابِت ؤحىبُت. جمثل جدفلاث 
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هفع الخدفلاث مً مىٌىز  FDI outflowsالاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس الخازحت 

 آلازس.الاكخـاد 

ًخم ُسق جدفلاث الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس ُلى ؤطاض ؿافي الخدفم 

Net ؤي الخدفلاث الداثىت هاكف الخدفلاث اإلادًىت. وبالخالي، في خاالث ،

، كد ًـبذ disinvestmentالاطدثماز الِىس ي ؤو سحب/ جـفُت الاطدثماز 

 الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس طالبا.

هى كُمت زؤض اإلااٌ  FDI stockزؿُد الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس 

والاخخُاهُاث اإلايظىبت بلى ػسهت ؤم غحر ملُمت، باإلكافت بلى ؿافي مدًىهُت 

 Source : UNCTAD Handbook ofالؼسواث ألاحىبُت الخابِت للماطظاث ألام. ) 

Statistics 2020 - Economic trends, p. 4..) 

: وحؼمل مجمَى الِملُاث ُلى ألاوزاق اإلاالُت بهدف املدفظُتالاطدثمازاث  

ُف ال بغسق الظُوسة وبدازة الؼسهت اإلاـدزة. وجدىَى بدظب ألادواث  الخًى

 بحن: الاطدثماز في ألاطهم، الظىداث، وؤدواث الظىق الىلدًت الدولُت.

 

وبلغ زؿُد مسصون الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس الىازد بلى الجصاثس، الري 

ًمثل بحمالي ؿافي الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس الري اطخدىذث ُلُه الجصاثس ُلى 

 15.947ملابل  2019ملُاز دوالز في نهاًت ُام  30.657ُاما اإلااكُت،  20مدي 

ادة كدزها 2009ملُاز دوالز في نهاًت ُام  . هرا ما ًلّ الجصاثس % 92.24، ؤي بٍص

ً طىت في اإلاسجبت الثالثت بِد ول مً مـس واإلا غسب اللخان احخربخا زالٌ الِؼٍس

لُا، بىاكّ  اإلااكُت ؤهبر مسصون لالطدثمازاث ألاحىبُت في مىولت ػماٌ بفٍس

 ملُاز دوالز ُلى الخىالي. 60.06ملُاز دوالز، و 118.5
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جطوز صافي الاطدثمازاث ألاحىبُت املباشسة ومسصونها في مىطلت (. 11حدٌو )

لُا )  (2019 – 2009شماٌ ئفٍس

ييالوخدة:                                                                                                                    ملُىن دوالز ؤمٍس

 
Source : Banque d’Algérie; UNCTADSTAT: 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 

جمسهصث مجمل الاطدثمازاث ألاحىبُت الىازدة بلى الجصاثس زالٌ الفترة: 

في كواَ الخـيُّ والاطخسساج، واإلايؼأث اللاُدًت  2019 - 2015

واللىحِظدُاث. وحِد هىوغ وىوغ، والـحن، وفسوظا، وطىغافىزة، ومـس مً ؤهثر 

 الدٌو اطدثمازا في الجصاثس في الظىىاث ألازحرة. 

 

 

 

 

 

 

 

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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ت12حدٌو ) عها الاطدثماٍز  (. أهم الدٌو املظدثمسة في الجصائس ومشاَز

 
 

 .18، ؾ. 2020اإلااطظت الِسبُت للمان الاطدثماز، السبّ الثاوي املصدز: 
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في مسصون الاطدثمازاث ألاحىبُت  ُلى السغم مً الاججاه الـِىدي

ت  خحن اإلااكِخحن، بال ؤن خـتها الظىٍى اإلاباػسة الىازدة بلى الجصاثس هُلت الِؼٍس

ُلى اإلاظخىي الِسبي واللازي، طىاء مً خُث جدفلاث الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس  

ّ الجدًدة   اإلاظخددزت في بهازها، ؤي هُيلها، Greenfieldالىازدة، ؤو ُدد اإلاؼاَز

اطتراجُجُت )ؤهٌس  -جبلى مخىاكِت حدا وبُِدة ًُ بمياهُاث الجصاثس الجُى 

 الجدٌو ؤدهاه(.

ع الاطدثماز ألاحىبي املباشس في الدٌو العسبُت زالٌ الفترة: (. 13حدٌو ) مشاَز

2015 - 2019 

 
 .11، ؾ. 2020: اإلااطظت الِسبُت للمان الاطدثماز، السبّ الثاوي املصدز

ماٌ اإلادلي. خُث جخمىكّ  س ذلً بِدم حاذبُت مىار ألُا ًمىً جبًر

ماٌ، هماػس  الجصاثس في مساهص مخدهُت في جـيُفاث اإلااػساث الدولُت لبِئت ألُا

ماٌ  . وحؼغل Doing Businessكمان لجاذبُت الاطدثماز، وماػس ؤداء ألُا

ماٌ  157/190الجصاثس اإلاسهص  س ؤداء )اللُام( ألُا الـادز ًُ البىً بلدا في جلٍس

. وختى مظاعي التروٍج لفخذ الاكخـاد الىهني ؤمام 2020الِالمي في ُام 

، 2020٪ في حىان 49/51الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس ُبر الالغاء الجصجي للاُدة 
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ً ألاحاهب بمىذ 2009والتي جلصم مىر ُام  ٪ مً زؤض اإلااٌ 51، حمُّ اإلاظدثمٍس

ً حصاثسي زاؾ ؤو ُام، غحر م لىِت بىٌس اإلاظدثمس ألاحىبي في ًل اخخفاي لؼٍس

الدولت بدم ألاغلبُت في اللواُاث التي حِخبر اطتراجُجُت، هما ال ًصاٌ هىان 

ػِىز بِدم السكا فُما ًخِلم بلماهاث الدولت اإلالدمت في مجاٌ خماًت خلىق 

س الىٌام اإلاـسفي وجىهحن ألازباح وجددًاث اكخـاد الٌل الري  اإلالىُت وجوٍى

 (.DFAE, 2020, p. 3مً الىاجج اإلادلي الخام ) % 60 - 50ُلى  ٌظُوس 

بلى حاهب ذلً، حِاوي الاطدثمازاث الِمىمُت اإلاىجصة ؤو كُد الاهجاش مً 

كِف ؤلادازة بؼيل  -كِف هىعي، مسده حملت مً الِىامل، ًإحي في ملدمتها: 

ؤدي بلى وؼىء ُدم وحىد اطتراجُجُت بهماثُت مىر نهاًت الثماهُيُاث مما  -ُام؛ 

ازجفاَ الخيلفت  -ُدم هفاًت بهاز بدازة الاطدثماز الِام؛  -الخوَى الاكخـادي؛ 

 ّ الاكخـادًت اليلُت لالطدثماز الِام غحر الفِاٌ؛ والخإزس في بهجاش اإلاؼاَز

(Bessaha, 2021.) 

 

 الاطدثماز ألاحىبي املباشس ومىار ألاعماٌ في الجصائس

تي جصزس بها البالد وال ًمىً بهيازها، بال ؤهه زغم ؤلامياهاث الاكخـادًت ال

ت التي ال خـس لها والتي ًخِسق لها زحاٌ  وبالىٌس بلى حِلُداث ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ً ألاحاهب باللدوم  ماٌ، مً الـِب بكىاَ اإلاظدثمٍس في الجصاثس.  والاطدثماز ألُا

زج. وفي بكافت بلى ذلً، ججد الجصاثس ؿِىبت في الخىاؿل بؼيل فِاٌ مّ الخا

٪ )زؤض اإلااٌ ألاحىبي / زؤض اإلااٌ الجصاثسي(، بالياد جخدمع 51/ 49كاُدة  ًل

الؼسواث ألاحىبُت الـغحرة واإلاخىطوت لفىسة اإلاساهسة لالطدثماز في الجصاثس، 

لرلً جفلل وحهاث ؤحىبُت ؤزسي. وهرا ما ًفظس الىحىد ػبه الحـسي 

ت للؼسواث الدولُت الِمالكت التي اهدظبذ خــا مِ خبرة مً الظىق الجصاثٍس

لت مً ؿدوز هرا اللاهىن في ُام  . لرلً فةن الاطدثماز في 2009كبل فترة هٍى

ت، واإلاثابسة، والـبر، وكبل  الجصاثس ًخولب ؿفاث مدددة؛ واإلاىازد اإلاالُت اللٍى
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ت، وؤًلا الدزٌى في ػسواث مّ  ول ش يء، الدزاًت بسـىؿُاث ؤلادازة الجصاثٍس

بؼيل ُام، مً الـِب الخِامل بؼيل صحُذ مّ الجصاثس ؤهساف مدلُت هفاة. 

لت ُملها، ؤي الِمل باللاُدة الؼهحرة  : « Cinq p »دون البلاء هىان وفهم هٍس

 ,Présence, Patience. الحلىز، والـبر، واإلاثابسة، والىاكُِت، والِاهفت

Persévérance, Pragmatisme et Passion.. . وفُما ًخِلم باالطدثمازاث

حن الرًً  ماٌ الجصاثٍس ت في الخازج، فلد لىخٍ ؤن الللُل مً زواد ألُا الجصاثٍس

ًمثلىن كواُاث ؤزسي مً الاكخـاد ًسغبىن في هلل ول ؤو حصء مً وؼاههم بلى 

 الخازج.

(: IDB, 2018, pp. 33 - 41)أدواث الظُاطت لجرب الاطدثماز ألاحىبي املباشس 

ً ألادواث اإلادىزٍت التي ًمىً ؤن ججخرب اكترح البىً الاطالمي للخىمُت ُددا م

 الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس بلى الدٌو ذاث الهؼاػت الاكخـادًت. هرا ملخـها:

 كمان ألاهس اللاهىهُت الظلُمت؛ -

 وكّ طُاطاث اطدباكُت ومـممت زـُـا لتروٍج الاطدثماز ؛ -

 جدظحن وجىطُّ ؤدواث جسفُف اإلاساهس؛ -

ص وجمىحن الظلىن  -  اإلاظاوٌ؛حٍِص

 جمىحن الاطدثمازاث في كواَ البيُت الخدخُت. -

 . الاطدثمازاث املدفظُت:  الحاطس الغائب2.2

اث الىهني ؤي بػازة بلى خسهت هرا    ال جٌهس بخـاءاث محزان اإلادفُى

اث اإلالُمحن ؤو مبُِاتهم  الحظاب زالٌ الفترة اإلادزوطت، مما كد ٌِني ؤن مؼتًر

مً ألاؿٌى اإلاالُت الدولُت )ؤطهم دولُت، طىداث دولُت، ُمالث ؿِبت ...( ػبه 
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هىُت في وحه الاطدثمازاث مىِدمت، وهي خالت حؼحر بلى اوغالق الظىق اإلاالُت الى 

اإلادفٌُت الدولُت. ًإحي ذلً في ًل كِف بىزؿت الجصاثس واللواَ البىيي في 

جيؼُى وحرب زئوض ألامىاٌ الىهىُت والدولُت، بظبب ُىامل الىبذ اإلاالي 

ٌص مدُى  عي التي حظاهم في بكِاف البىزؿت حجما وجداوال، ُو والدؼَس

ماٌ الىهني ًُ داثسة ألاطىاق اإلا الُت الدولُت. ًلاف بلى ذلً مددودًت زؤض ألُا

ً. وجلخـس   ماٌ واإلادزٍس ُف اإلاالي لدي زحاٌ ألُا اإلااٌ الىهني وغُاب زلافت الخًى

ا ؤو باجِا ألدواث  اإلابادزاث في هرا اإلاجاٌ ُلى بىً الجصاثس الري ًخدزل مؼتًر

ُف حصء مً  الظىق اإلاالُت الحيىمُت، هةؿداز الظىداث الظُادًت، ؤو جًى

ىُت.الا  ىت ألامٍس  خخُاهاث السطمُت في طىداث الخٍص

)ؿافي وبىاء ُلى ما طبم، ومً وحهت هٌس ماػس الاهفخاح اإلاالي 

، هسلف بلى هدُجت وهي اوغالق الاكخـاد الىهني (GDPالخدفلاث السؤطمالُت / 

مالُا ُلى الظىق اإلاالُت الدولُت زالٌ فترة اإلادزوطت. خُث ال جخِدي كُمت هرا 

 .% 2.15ؤخظً ألاخىاٌ  اإلااػس في

III :2020 - 2009. جطوز الوطعُت املالُت الخازحُت للجصائس زالٌ الفترة 

مّ ؤن ماػساث الىكُِت اإلاالُت الخازحُت للبلد ال حؼيل بىدا مخإؿال 

اث، بال ؤن جوىزها ًمثل مسآة ُاهظت إلادي طالمت ؤو  في هُيل محزان اإلادفُى

، والري ًىِىع بدوزه ُلى باقي بىىد هؼاػت الىكّ اإلاالي الخازجي للبالد

ً ؿىزة ُامت ًُ هرا  اث. لخيٍى الحظابحن الجازي واإلاالي في محزان اإلادفُى

الىكّ في الظُاق الجصاثسي الساهً، طيخوسق لخوىز اإلااػساث آلاجُت: 

 الاخخُاهاث الخازحُت السطمُت، الدًً الخازجي، وؤطِاز ؿسف الدًىاز الجصاثسي.
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الخازحُت السطمُت: مً الِظس املالي ... ئلى املظاز هدو أشمت الاخخُاطاث  .1

 الصسف

الاخخُاطاث الدولُت للصسف جدخفٍ الظلواث الىلدًت للبالد بـ: 

Réserves Internationales de Change (RIC للخِامل مّ وكّ محزان )

ت مً الِىامل، وهي: ) اث الهؽ هُيلُا بظبب مجمُى ( خالت جـدًس 1اإلادفُى

( ُدم وحىد 2٪ مً الـادزاث؛ )98 -96ؤخادي للمدسوكاث )ًمثل الىفى 

ملُاز دوالز( لدُم  1خىالي جدفلاث زؤض ماٌ وافُت )جخللى الدولت في اإلاخىطى 

( جفادي اللجىء 3ث الـادزاث اإلاخللبت؛ )الحظاب الجازي الري ؤكِفخه ُاثدا

بلى الظىق اإلاالُت الدولُت لالطخداهت )لم ًخم حسجُل ؤي اطخداهت مً الخازج 

( ؿسامت في هٌام طِس 4للسابت ُلدًً هٌسا الخخُاهُاث الدولت الهاثلت(؛ )

م اإلاىٌم )غحر زابذ وال مسن(؛ ) ( طُاطت طِس 5الـسف اللاثم ُلى الخٍِى

جلِب دوزها بؼيل وامل فُما ًخِلم بالخِدًل الري ًادي بلى  الـسف التي ال 

٪( وفلدان اللدزة الخىافظُت الخازحُت 50-40اإلابالغت في حظِحر الِملت )خىالي 

ملُاز دوالز ، بلى  8( هسوب زؤض اإلااٌ الري ًلدز بدىالي 6٪(؛)15-10)خىالي 

بي؛ ) اث  ( الحاحت بلى حغوُت العجص الىلي في7حاهب التهسب اللٍس محزان اإلادفُى

 (.Bessaha, 2021( )2022-2020ملُاز دوالز بحن  15)خىالي 

جصاًد اخخُاهي الـسف السطمي )باطخثىاء زؿُد الرهب الىلدي( 

، 2009ملُاز دوالز في طىت  148.9اُخبازا مً بداًت فترة الدزاطت، خُث كفص مً 

مىر الاطخلالٌ، . وهي ؤهبر خـُلت مدللت 2013ملُاز  دوالز  طىت  194.71بلى 

اث  اداث اإلاخخالُت بفِل فاثم السؿُد الاحمالي إلاحزان اإلادفُى وحاءث هره الٍص

 14اإلاخإزس بتراهماث الاًساداث البترولُت اإلادللت شمً الوفسة الىفوُت ُلى مدي 

 (.2013  - 2000ُؼسة طىت ماكُت )

وكد اُخمدث الظلواث الىلدًت آهران ملازبت خرزة في بدازة اخخُاهي 

لـسف للبلد. ووان اطخغالله مددودا بال باللدز الري ٌظمذ بدظدًد زدمت ا
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ّ الاطدثماز  ص مؼاَز الدًً الخازجي، ودُم فاجىزة الاطخحراد، فلال ًُ حٍِص

ُف اإلاالي لالخخُاهي،  الِمىمي في كواَ البيُت الخدخُت جددًدا. وفي ػم الخًى

ى خد ما مً زالٌ بدازة مالُت خـُفت بل 2013واؿل بىً الجصاثس في ُام 

م  د مً السكابت الـازمت وبدازة اإلاساهس، وال طُما ًُ هٍس الخإهُد ُلى اإلاٍص

ت اإلاىاطبت للمدافٌت ُلى زؤض اإلااٌ الاطدثمازي مً الخظازة،  الخدابحر الاختراٍش

مّ الحسؾ ُلى جدلُله مظخىي ُاثد ملبٌى بالىٌس بلى اطخمساز بِئت ؤطِاز 

(. وكد كِذ Banque d’Algérie, 2013, p. 48ق )الفاثدة الِاإلاُت في الاهسفا

بِم الاخخُاهُاث الفاثلت في مىخجاث الدًىن الظُادًت مىسفلت اإلاساهس 

ىُت ذاث اطخدلاق إلادة  طىىاث، وجىكُّ  10ممثلت في طىداث الخصاهت ألامٍس

يي لِام  5اجفاكُت كسق ؿىدوق الىلد الدولي بلُمت   2012ملُازاث دوالز ؤمٍس

(. ووان Bessaha, 2021) 2020ختى نهاًت ُام  2016دًدها في ُام والتي جم جج

ُفاث ًدز خىالي  ٪ في الىكذ الري واهذ فُه ؤطِاز 3.3الِاثد الظىىي لهره الخًى

٪ للظىداث الحيىمُت ألاإلااهُت 1.92الفاثدة في اإلاساهص اإلاالُت الدولُت مخدهُت )

 ذاث الاطخدلاق هفظه( ؤو طلبُت في الغالب.

ى مىاشهت الدولت، التي بىِذ ُلى ؤطاض طِس مسحعي وطاُد كب

مخدوي، وجدظً وكّ الظىق الىفوُت، ُلى اطخددار ؿىدوق كبى اإلاىازد 

(FRR )Fond de Réserve et de Régulation وهى ؿىدوق طُادي جم بوؼائه ،

، ووان الغسق مىه بدازة فىاثم اإلاحزاهُت الِمىمُت اإلاخإجُت مً 2000في ُام 

مً ؤحل حغوُت  2016اإلادسوكاث. وحِسق الكخواُاث مهمت في طىت ؿادزاث 

 ,DFAE, 2017اطدىفرث ول مىازده ) 2017عجص محزاهُت الدولت، ومّ نهاًت ُام 

p. 6.) 

، بدؤث اخخُاهُاث الىلد ألاحىبي في الاهدظاز. وؤزسث 2014ومىر ُام 

الاهفاق طلظلت الخُازاث الاكخـادًت اإلاسجىصة بلى الظُاطت الخىطُِت في 

الِمىمي، واهسفاق ؤطِاز الىفى في الظىق الدولُت الخلا بؼيل ملحىي، ُلى 
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ملُاز دوالز في ًىلُى  44الىكّ اإلاالي للبالد. انهازث اخخُاهُاث الىلد ألاحىبي بلى 

. وخظب جىكِاث ؿىدوق الىلد 2013ملُاز دوالز في نهاًت  195ملابل  2020

ملُاز دوالز. وال ػً ؤن  21السطمُت طدبلغ الاخخُاهاث  2021الدولي لِام 

الظىىاث اللادمت )في ًل بلاء الٌسوف الحالُت ُلى خالها( طخِمم ؤهثر مً 

هؼاػت الىكّ الاكخـادي للبالد، الطُما في ًل جىكِاث ؿىدوق الىلد الدولي 

مخإزسا بدباها الىمى  % 6بدسجُل الىمى الاكخـادي الىهني اهىماػا بـ 

 .19كىء اطخمساز ؤشمت وىفُد  الاكخـادي الِالمي في

في خحن ؤن خرز الظلواث فُما ًخِلم بةدازة الفاثم في اخخُاهي 

وان ؤمس مسخب به ولى ُلى ملم، ًيخلد  2017 - 2000الـسف زالٌ الفترة: 

بِم الاكخـادًحن جىحهاث الظُاطت الِامت فُما ًخِلم باإلاظخىي ألامثل 

غالله. وكد وان باإلميان ججسبت بداثل لالخخُاهاث، وهُيله، وجيلفخه، وهُفُت اطخ

هاحِت للحفاي ُلى ما هى واثً مً الاخخُاهاث ؤو حٌُِمها. وان مً بحن 

ملُاز دوالز  50و  30الخُازاث اإلاوسوخت بوؼاء ؿىدوق طُادي بمىازد جتراوح بحن 

ت ُلى RICsمما ٌظمذ بملاُفت فاثم  . ؤو "بوؼاء كاُدة اكخـادًت مىُى

ُت وهماذج الؼساهت الىاجحت". واها هران الخُازان ممىىان ؤطاض اإلاصاًا اليظب

، وهى الِام الري دزل فُه الاكخـاد الجصاثسي مسخلت ؿِبت في 2017ختى ُام 

ًل ُدم وحىد زوت ػاملت إلايافدت آلازاز الظلبُت اإلاتزاًدة لـدمت الىفى لِام 

مً ُام  ، ماُدا جلً الاحساءاث الىلدًت وجسجِباث طِس الـسف. اُخبازا2014

 RICsملُاز دوالز( بِىما اهسفلذ  55مظخلسة ) RIC، ًلذ مخولباث 2017

ا، مما ؤدي بلى اطخمساز الاهسفاق في فاثم  16بمخىطى   RICsملُاز دوالز طىٍى

(، وكد فىث ذلً فسؿت Bessaha, 2021) ملُاز دوالز همخىطى طىىي  25بملداز 

 زمُىت الطخغالٌ الاخخُاهاث.
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 معدٌ الخغطُت:مإشس . 1. 1

ؤدي هلىب الاخخُاهاث السطمُت لظىىاث مخخالُت، بلى جدهىز مِدٌ 

حغوُت الاخخُاهاث الخازحُت السطمُت للىازداث الظلُِت باألػهس زالٌ الفترة 

، 2016ػهسا في  26.5، بلى 2009ػهسا بنهاًت  47.77مً ، مىددزا 2020 - 2009

ن )اإلالدز بـ زالزت ؤػهس مً . ومّ ؤهه هامؽ ؤما2020ػهسا في  10.1زم بلى 

ل، ما ًفسق ُلى  الىازداث( ملبٌى وظبُا بال ؤهه ال ًىفي للمىاوزة ألمد هٍى

الحيىمت كسوزة البدث ًُ بداثل إلدازة مخولباث اإلاسخلت اللادمت. وهي اإلاسخلت 

حن، جسمُم الترهت الثلُلت  التي ججد فيها الجصاثس هفظها مىلظمت ُلى وزػخحن هبًر

والاحخماُُت الظابلت، واطخِادة الىمى لخُازاث الاكخـادًت للظُاطاث وا

والدًىامُىُت الاكخـادًت في بهاز همىذج الىمى الاكخـادي الجدًد اإلاِلً ُىه 

 6مً كبل الحيىمت الحالُت.

حغطُت الاخخُاطاث الخازحُت السطمُت للوازداث الظلعُت (. 14حدٌو زكم )

 (2020 – 2009باألشهس )

 
 الباخث : خظاباثاملصدز

 

 
                                                           

لُت 6 خماد ُلى  2020 ؤُلىذ الحيىمت في حٍى ًُ زوت اطتراجُجُت لخللُل الُا

ص الـىاُت و"الثروة البدًلت الجدًدة". مً زالٌ زفم   اللجىءاإلادسوكاث وحٍِص

الخازحُت، جىف هره الخوت ُلى اللجىء بلى مـادز حدًدة لالكتراق  لالطخداهت

ل، وجسفُم الىازداث وهرلً اإلاحزاهُت الدؼغُلُت بيظبت  مساز في ٪، مّ الاطخ50والخمٍى

يي ُام  20جسفُم كُمت الدًىاز. هرا مً ؤحل جىفحر  والتي طُطخ  2020ملُاز دوالز ؤمٍس

يي في اكخـاد ما بِد  7.8 (حصثُا)منها   (. Covid-19 DFAE, 2020, p. 1 (ملُاز دوالز ؤمٍس
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 معدٌ الخغطُت لالخخُاطاث السطمُت ملازهت بىظيره على املظخوى العسبي(. 6شيل )

 
 .21، ؾ. 2020واإلااطظت الِسبُت للمان الاطدثماز،  بىً الجصاثس؛املصدز: 

ل الاطدثمازاث العامت في 2. 1 . ئدازة الاخخُاطي السطمي للصسف وزُاز جمٍو

  الظُاق الساهً:

جخلمً بدازة اخخُاهي الـسف مظإلخحن ُلى دزحت هبحرة مً الترابى: 

اإلاظإلت ألاولى وجخِلم باخخُاهي الـسف بدد ذاجه، وجددًدا ألاطباب التي جدُى 

، ومظخىاها، واخخماٌ وحىد فاثم في RICُلى وحه الخـىؾ بلى الاخخفاي بـ 

ل RICالىكذ الحاكس. ومدي اطخـىاب جىحُه حصء مً فاثم  اخخُاحاث  لخمٍى

الاطدثماز اإلامىىت؛ وجخِلم اإلاظإلت الثاهُت باالطدثماز الِام، ؤي مدي وحىد 

اخخُاحاث خلُلُت جخولب مىازد مالُت غحر ُادًت ًمىً سحبها مً اإلاسصون 

 .RICاإلاخىاكف باطخمساز مً فاثم البالد مً 

 2020في ؤُلاب الـدمت اإلاصدوحت لألشمت الصحُت والىفوُت في مازض 

ؤغسكذ الاكخـاد الىهني في خالت زوىد، وزفلذ بؼيل هبحر ُاثداث والتي 

ذ مً التراحّ في الاخخُاهاث، هسح الاطخسدام البدًل  جـدًس اإلادسوكاث وطُس

ل الاطدثمازاث الِامت ُلى هاولت الىلاغ.  الخخُاهُاث الـسف الدولُت في جمٍى

ُف ما جبلى مً اخخُاهاث زطمُت في  وكد حِالذ ألاؿىاث لـالح ملازبت  جًى

ل الاطدثمازاث الِامت. لىً هره ألاهسوخت جىاحه بسفم ػدًد لثالزت  جمٍى
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آلازاز اللاهىهُت والاكخـادًت ؤطباب: ُدم هفاًت فاثم الاخخُاهي السطمي، 

د مً الاهفاق ُلى  والظُاطُت الطخسدام الاخخُاهاث، اهخفاء الحاحت الفِلُت إلاٍص

 (.Bessaha, 2021الاطدثماز  الِمىمي )

 :فُما ًخعلم بعدم هفاًت فائع الاخخُاطي مً الصسف السطمي 

فاثم الاخخُاهي  في الىلدًت الظلواث جـسف هُفُت مظإلت إلاىاكؼت

ل RIC فىاثم مً حصء ًمىً جىحُه وان وبذا السطمي،  الِمىمي، الاطدثماز لخمٍى

 مدي وحىد الفاثم مً ُدمه. مظإلت ؤوال طيىاكؽ

 ٌظس مسخلت مً الجصاثس مسث ،2019 -2000 اإلااكُحن الِلدًً زالٌ

 في مدخملت ؿسف ؤشمت لخـبذ جخوىز  وكد اإلاالُت، اإلاىازد في شح مسخلت بلى مالي

 بالىٌس بلى جللف هىامؽ الفاثم الخخُاهي الـسف السطمي. 2022 ُام

(                                                                                             2022 - 2000فائع اخخُاطي الصسف السطمي )(. 15حدٌو )

                    ملُاز دوالزالوخدة: 

 2000 2010 2013 2014 2017 2019 2020 2021 2022 

 ؟ 23.8 43.8 63.8 97.61 177.4 201 170 13.6 الاخخُاطاث

 35 35 40 48.8 55 68 66 44 12 الاخخُاحاث

 ؟ 11.2- 3.8 15 42.61 109.4 135 126 1.6 الفائع

 = الىازداث وزدمت الدًىن والوىازت )عجص اإلاحزان الاحمالي(.  الاخخُاحاث

 الاخخُاحاث –الاخخُاهاث =  الفائع               

خماد املصدز  (.Bessaha, 2021ُلى: ): خظاباث الباخث بااُل

، طدبلغ اخخُاحاث 2021و 2020وبىاء ُلى افتراكاث واكُِت لِامي 

ملُاز دوالز، وبرلً  20ملُاز دوالز فُما لً جخجاوش خـُلت الـادزاث  40البالد 

اث ؤلاحمالي عجصا كدزه خىالي  ا. ومّ  20طِسجل محزان اإلادفُى ملُاز دوالز طىٍى

، مً 2020ملُاز دوالز في نهاًت  43.8بلغذ خىالي  اخخُاهُاث الىلد ألاحىبي التي

اث اإلاخىكّ لِام  ل عجص محزان اإلادفُى بلى اطخمساز  2021اإلافترق ؤن ًادي جمٍى

، 2021ملُاز دوالز في نهاًت ُام  23.8اهسفاق اخخُاهُاث الىلد ألاحىبي بلى 
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ً ملابل كُمت طالبت في فاثم الاخخُاهي السطمي. وبدظاباث بظُوت، ٌِني ذل

لخغوُت اخخُاحاث البلد التي  2022ُدم هفاًت مظخىي الاخخُاهُاث لِام 

ملُاز دوالز. في غلىن ذلً، لً ًيىن جدلُم الفاثم في الاخخُاهاث  35طدبلغ 

)بافتراق بلاء الٌسوف ألازسي ُلى  2021في ؤفم ُام السطمُت ؤمسا ممىىا 

 خالها(.

  والظُاطُت الطخسدام فُما ًخعلم باآلثاز اللاهوهُت والاكخصادًت

 الاخخُاطي السطمي:

مً وحهت هٌس كاهىهُت، حِد الاخخُاهاث السطمُت ؤؿٌى مملىهت 

للظلواث الِامت ومً ًمثلها )البىً اإلاسهصي( حظخسدمها في اإلالام ألاٌو لخإمحن 

ل الاهفاق  اث الخازحُت للبلد، وبرلً فهي غحر مخاخت ألغساق جمٍى اإلادفُى

ل الىلدي. ومً الىاخُت الفىُت، بن الاطدثمازي الري ٌِد ػى ال مً ؤػياٌ الخمٍى

ل الاطدثمازاث الِامت الجدًدة طُيىن له  اطخسدام الاخخُاهاث السطمُت لخمٍى

في الٌسوف الحالُت جبِاث مالُت واكخـادًت طلبُت وؤًلا مً خُث اإلاـداكُت 

ت. هُف ًخم هُيلت اللسق اإلامٌى  مً الخازحُت للظُاطت الاكخـادًت الجصاثٍس

RIC ً؟ جسُل ؤن بىً الجصاثس مىذ حصءا مRIC  ىت الِمىمُت في مباػسة بلى الخٍص

ل هفلاث زؤطمالُت بكافُت. في هره الحالت طدخيىن هفلاث  ػيل كسق لخمٍى

الاطدثماز مً حصء ؿغحر بالِمالث ألاحىبُت والباقي بالدًىاز الجصاثسي )الهُيل 

ت(. لرلً ًجب ُلى ىت الِمىمُت، بلى خد هبحر ،  اإلاِخاد للىفلاث الاطدثماٍز الخٍص

جبادٌ هره الِمالث في طىق الـسف ألاحىبي بحن البىىن خُث ًيىن الوسف 

ت  الىخُد اإلااهل لللُام بهره الِملُت هى بىً الجصاثس )ال ًمىً للبىىن الخجاٍز

اللُام برلً في ؤلاهاز الحالي بال باليظبت للمِامالث اإلاسجبوت مباػسة بالحظاب 

ً مساهص ملازبت بالِمالث  الجازي ؤو  طداد الدًً الخازجي، دون بمياهُت جيٍى

 ألاحىبُت(.
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( كد ًادي اطخسدام هرا اللسق بالِملت ألاحىبُت بلى 1وبالخالي: )

( ًمىً ؤن جيىن الِملُت بسمتها مسالفت جماما لألخيام 2الخىطّ الىلدي. )

ألن ذلً ًسقى بلى اهتهان اللاهىهُت والخىٌُمُت اإلاىحىدة في الجصاثس في هرا الؼإن، 

كاهىن الىلد واللسق وؤهٌمت الـسف وزبما ألاخيام اإلاخِللت بالؼاون اإلاالُت 

( كد ًيىن الىؿٌى بلى الظىق اإلاالُت الدولُت مِلدا ألن اإلالسكحن 3ُامت؛ )

الخازحُحن طُلللىن بؼإن فلدان مـداكُت بىً الجصاثس والظُاطت الاكخـادًت 

ً ػإن الخىطّ في ُسق الىلىد ؤن ٌغري جطخما مخـاُدا ( م4واإلاالُت للبالد؛ )

( طُادي ؤلاهفاق السؤطمالي ؤًلا بلى 5بِىما ٌِاوي الجهاش ؤلاهخاجي مً زوىد؛ )

للل ؤًلا مً  ادة الىازداث مما طُللل مً جإزحر الظِس ُلى الخىطّ الىلدي ٍو ٍش

ادة الولب ُلى الِمالت.  آزاز ٍش

لُه مً وحهت هٌس كاهىهُت واكخـ ادًت وطُاطُت، ال ٌِد اطخسدام ُو

ل الاطدثماز الِام في الجصاثس مبرزا واكُِا بإي خاٌ  الاخخُاهاث السطمُت لخمٍى

 مً ألاخىاٌ.

   د مً الاهفاق على الاطدثماز فُما ًخعلم باهخفاء الحاحت الفعلُت ملٍص

 العمومي:

 خلُلُت اخخُاحاث الِام ومدي وحىد باالطدثماز هرا الِامل ًخِلم

 مً السحب حظخىحب ُادًت غحر مالُت مىازد جخولب والتي الِام الاطدثماز مً

ًبدو ؤهه  .البالد مً الاخخُاهاث الدولُت لفاثم باطخمساز اإلاخىاكف اإلاسصون

 زُاز غحر واكعي، للمبرزاث الخالُت:

(i( :فُما ًخِلم باالطدثمازاث الِامت )برلذ الدولت حهىدا حبازة، 1 )

زاؿت فُما ًخِلم بالبيُت الخدخُت. وبالىٌس بلى الحالت الهؼت للمالُت الِامت، مً 

اإلاىاطب الخىكف ماكخا ًُ هرا الىَى مً الاطدثماز في الىكذ الحالي وجسهحز 

التي طخيىن بمثابت ؤطاض  PMEالاهخمام ُلى الؼسواث الـغحرة واإلاخىطوت 

( ال جىمً اإلاؼيلت في حجم ؤلاهفاق 2دي في اإلاسخلت اللادمت؛ )لالهخِاغ الاكخـا
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الاطدثمازي ولىً في حىدة ؤلاهفاق، ومً هرا اإلاىولم، ًيبغي الاهخمام بةؿالح 

( فُما ًخِلم بـاالخخُاهاث iiؤلاهاز اإلااطس ي إلدازة الاطدثمازاث الِامت؛ )

جُا مىر ُام 1السطمُت، ) را اإلاِدٌ، ، وبه2014( للد ػهدث اهسفاكا جدٍز

، مما كد 2022طِخِحن ُلى الدولت الخـدي ألشمت الـسف اإلاخىكِت في ؤواثل ُام 

ًادي بالبلد بلى هلب اإلاظاُدة مً الجهاث اإلااهدت في الـىادًم اإلاخِددة 

ل الاطدثمازاث الِامت 2ألاهساف والثىاثُت؛ و ) ( اطخسدام الاخخُاهاث لخمٍى

؛ وهي هفظها آلالُت )ؤي زلم الىلىد( la création monétaireٌِادٌ زلم الىلىد 

ل الاطدثمازاث الِمىمُت )بِد حِدًل كاهىن الىلد  التي جم بها طابلا جمٍى

 ( بظبب هلف الفاثم اإلاىاشهاحي. 2017واللسق في هىفمبر 

ِني ذلً في اإلادـلت، ؤن اخخُاهاث الـسف السطمُت الحالُت، ال  َو

اإلاســت لها، وهي خماًت  جدُذ هامؽ مىاوزة زازج ألاغساق ألاطاطُت

 الحظاباث الخازحُت للبلد التي حِاوي مً هؼاػت زوحرة.

 . الدًً الخازجي: مً ألاشمت ... ئلى الاهفساج2

بِدما وان الدًً الخازجي اللاثم في ذمت الجصاثس، ُلب الـدمت الخازحُت 

، مسجفِا بؼيل زهً مظخلبل البالد، ودفّ الحيىمت لولب بُادة 1986لِام 

(، اهسفلذ 1996 - 1994الدًً الخازجي مسجحن ) rééchelonnementلت حدو 

(. وبلغ آزس 2020 – 2010كُمخه بؼيل مدظىض بداًت مً الِلد الظابم )

مً الىاجج اإلادلي الخام(،  %2.33)ؤو  2019ملُاز دوالز بنهاًت ُام  3.99زؿُد له 

دًد ولُت فاكذ ، ما ٌِني كدزة حظ2004ملُاز دوالز بنهاًت ُام  21.82ملابل 

. ووان لخدظً الاًساداث البترولُت، والدظدًد اإلاظبم للدًىن 81%

remboursements par anticipation  واهسفاق اخخُاحاث 2006و 2004في ،

ل دوز مهم في زطم هره الخوىزاث الاًجابُت  سُت  -الخمٍى التي ُصشث  -الخاٍز

وكُِت البالد الخازحُت في مىاحهت مدُى دولي خرز ًدظم بخـاُد وجحرة 

 اإلاساهس الظُادًت.
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 (2019 - 2009جطوز حجم الدًً الخازجي )(. 16حدٌو )

 
 بخـاءاث بىً الجصاثس، وؼساث زالزُت مخِددة.: اُخمادا ُلى املصدز

 جدابير لخسفُع املدًوهُت الخازحُت:. 1. 2

 désendettementهفرث الجصاثس اطتراجُجُت جسفُم الدًىن الخازحُت 

extérieur  اث هبحرة، زاؿت بحن ُامي . وان ُام 2006و 2004مً زالٌ مدفُى

ُاما ممحزا في هرا اإلاجاٌ مىر ؤن ػهد اهسفاكا خادا في الدًً الِام  2006

الخازجي. لرلً طمذ هرا للجصاثس بالخللُل بؼيل هبحر مً حِسكها اإلاالي لباقي 

ًىن الخازحُت . واهذ الد2009 - 2008الِالم ُؼُت ألاشمت اإلاالُت الِاإلاُت 

لت ألاحل اللاثمت واإلاظدثمسة مباػسة في الجصاثس حؼمل الدًىن  اإلاخىطوت والوٍى

اإلاخِاكد ُليها مً كبل الؼسواث الخاؿت الخاكِت باليامل للسكابت ألاحىبُت. 

ُِت جلُد  2009وهسد فِل ُلى هره الظُاطت، ػهد ُام  بدزاٌ جدابحر حؼَس

ل الخازجي لالطدثمازاث ألاحىب ُت اإلاىجصة بالؼساهت، لـالح اطخسدام الخمٍى

 Banqueاإلادزساث اإلادلُت التي شادث في طُاق اإلاالءة اإلاظخدامت لللواَ اإلاالي )

d’Algérie, 2014, p. 50.) 

 هُيل الدًً الخازجي:. 2. 2

ذ ميىهاث الدًً الخازجي اللاثم في ذمت الجصاثس. غحر ؤهه ًمىً  جىُى

لت ألاحل، جـيُفها بدظب آلاحاٌ بلى ؿىفحن: ا لدًىن الخازحُت اإلاخىطوت وهٍى

لت ألاحل )خظب هَى  والدًىن كـحرة ألاحل. ًخيىن هُيل الدًىن اإلاخىطوت وهٍى

 (: 16، ؾ. 2019الاثخمان( مً )بىً الجصاثس، 

الدًىن الِامت الخازحُت، وهي الىَى الغالب، وجخلمً: اللسوق  -

لسوق )اللسوق الحيىمُت، وال crédits bilatérauxالثىاثُت 

ت اإلالمىهت(؛ واللسوق مخِددة ألاهساف، مثل حظهُالث  الخجاٍز
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ؿىدوق الىلد الدولي والبىً الدولي. جمثل هره الدًىن هيظبت مً 

)ؿىدوق الىلد الدولي،  %2.4و 1.7الىاجج اإلادلي الخام ما بحن 

 (.383، ؾ. 2019

اهاث ألحل   - اإلامىىخت مً الؼسواث ألام  soutien à termeوالُا

 ا في الجصاثس، وجىدزج كمً بىد الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس.لفسوُه

 les avances بِىما ًخيىن الدًً كـحر ألاحل بؼيل زثِس ي مً حظبُلاث

 /crédits acheteurالؼسواث ألام لفسوُها في الجصاثس، وكسوق اإلاؼتري واإلاىزد 

fournisseur ل التي ًدـل ُليها بؼيل ؤطاس ي ُمالء البىىن الخاؿت لخمٍى

 وازداتهم.

،  origineواإلاـدز deviseؤما هُيل الدًً الِام الخازجي خظب الِملت 

ومِدٌ الفاثدة )زابذ/ مخغحر(، فخغلب ُلُه الدًىن اإلادسزة بِملت الدوالز 

اٌ  يي، والُىزو، مّ جمثُل وظبي مىسفم للِمالث ألازسي )الحن، الٍس ألامٍس

يا الظِىدي ...(. وجخمثل مـادز هره الدًىن في: الا جداد ألاوزوبي، دٌو ؤمٍس

، OCDEالؼمالُت، دٌو غحر ؤُلاء في مىٌمت الخِاون والخىمُت الاكخـادًت 

مً بحمالي الدًىن  % 90والُابان. وػيلذ الدًىن اإلامىىخت بمِدٌ فاثدة زابخت، 

لت، خُث جساوح مخىطى مِدلها الظىىي بحن:   % 2.36 – 2.05اإلاخىطوت والوٍى

(Banque d’Algérie, 2014, p. 54.) 

 . هظام صسف الدًىاز الجصائسي ودًىامُىُت أطعازه:3

 . هظام وطُاطت صسف الدًىاز الجصائسي:1. 3

س هٌام طِس الـسف في طُاق الخِدًالث الهُيلُت اإلاوبلت  في بهاز جدٍس

، اُخمدث الظلواث الىلدًت الىهىُت في طبخمبر 1998 -1994زالٌ الفترة: 

ل الدًىا 1997 مً ؤحل حغوُت اإلاِامالث  convertibilité du dinarز كابلُت جدٍى

الث(. وذلً  ت )ججازة الظلّ والخدماث، دزل الِىامل، والخدٍى الدولُت الجاٍز

جماػُا مّ اُخماد ؤخيام اإلاادة الثامىت مً الىٌام ألاطاس ي لـىدوق الىلد 
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لاء مً ؤحل اإلاِامالث  ل ُمالث الدٌو ألُا الدولُت الدولي اإلاخِللت بلابلُت جدٍى

ل  دم اجباَ ممازطاث حِدد ؤطِاز الـسف. وحؼمل كابلُت الخدٍى ت، ُو الجاٍز

اث الخازحُت )الظلّ والخدماث،  ت إلاحزان اإلادفُى الحالُت للدًىاز اإلاِامالث الجاٍز

الث، بما في ذلً مىذ الـسف مً ؤحل الدزاطت والظفس  دزل الِىامل والخدٍى

اإلاازر  07-95ُت اإلادددة باللاهىن زكم والِالج في الخازج(. وكد طمدذ هره آلال

 1992مازض  22اإلاازر في  04-92اإلاِدٌ لللاهىن زكم  1995دٌظمبر  23في 

اإلاخِلم بالسكابت ُلى الـسف بةخدار زوىة خاطمت بلى ألامام في طبُل حِل 

ل بلى بلُت الِمالث ألاحىبُت. وكد ؤهد الىٌام زكم   01-07الدًىاز كابال للخدٍى

ت مّ  2007فبراًس  03اإلاازر في  اإلاخِلم باللىاُد اإلاوبلت ُلى اإلاِامالث الجاٍز

ل اإلاؼاز بليها، مً زالٌ اإلاادة الثالثت مىه والتي هـذ ُلى  الخازج كابلُت الخدٍى

خم  ت خسة. ٍو الث اإلاخِللت باإلاِامالث الدولُت الجاٍز اث والخدٍى ؤن: "... اإلادفُى

 (.Banque d’Algérie, 2014, p. 55جىفُرها بىاطوت الىطواء اإلاِخمدون " )

م اإلاداز   Flottementوجدبّ الجصاثس هٌام طِس الـسف اإلاىحه، ؤو الخٍِى

dirigé الري ًترافم مّ حؼدًد السكابت ُلى خسهت الـسف ألاحىبي. وهى الىٌام ،

الري ًسٌى للظلواث الىلدًت السطمُت الخدزل في طىق الـسف ألاحىبي الىهني 

الدًىاز ملابل ُمالث الؼسواء مً وكذ آلزس إلحساء حِدًالث ُلى طِس ؿسف 

حن السثِظُحن للجصاثس ء الِمالث الـِبت ، بلى حاهب حظلُف ُملُاث ػساالخجاٍز

لها مً وبلى الجصاثس اطخجابت للمساطُم اإلاِمٌى بها في هرا  وجلُُد جداولها وجدٍى

 7الؼإن.
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 9اإلاازر في  07/01: الخىٌُم زكم  الىـىؾ الخالُتالىهىُت ًاهس خسهت الىلد ُبر الحدود  

ت مّ الخازج وبدظاباث الِملت 2007ًىاًس  ، اإلاخِلم باللىاُد اإلاوبلت ُلى الخِامالث الجاٍز

ىز زكم لت بخـدًس الِمالث الـِبت، واإلايؼاإلاخِل 02/97الـِبت، وحِلُمت بىً الجصاثس زكم 

 اإلاخِلم بمساكبت الـسف. 2007ًىلُى  31اإلاازر في  1210/م َ ج/ ؤ ج/ ؤ ر/م 1109
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ٌِخمد جلُُم طِس الـسف الحلُلي الفِلي الخىاشوي للدًىاز  ُلى ؤخد 

اإلالازباث الثالر )جىاشن الاكخـاد الىلي، الجدوي الخازحُت، وطِس الـسف 

ت لظِس الـسف الحلُلي الخىاشوي( اإلاِخم ت الاطدؼاٍز دة مً كبل اإلاجمُى

(CGER )de change groupe consultatif du taux  اإلاظخددزت مً ؿىدوق الىلد

ظدىد ُلى وحه الخددًد بلى طِس الـسف الحلُلي 1990الدولي في ُام  ، َو

خددد طِس الـسف الحلُلي  الخىاشوي اإلاددد وفلا ألطاطُاث الاكخـاد. ٍو

الخىاشوي باإلاِدٌ الري ٌظمذ لالكخـاد بإن ًيىن في هفع الىكذ في وكّ دازلي 

س، فةن طِس الـسف الحلُلي الفِلي الخىاشوي، وزازجي مخىاشن. في خالت الجصاث

خظب الىمىذج الري وكِه بىً الجصاثس، ًخوىز وفلا لخغحر ؤزبِت ؤطع 

اكخـادًت: الظِس الحلُلي للىفى الخام، وؤلاهفاق الِام، مِدٌ الىمى 

الاكخـادي )فسق ؤلاهخاحُت(، ودزحت الاهفخاح. في الىاكّ، فةن طِس الـسف 

ػس مسهب مً الخىافظُت التي حؼمل ججازة الجصاثس مّ الفِلي الحلُلي هى ما 

ىت السثِظُت، التي جمثل  ٪ مً الخجازة الِاإلاُت  88ؤزبِت ُؼس مً الدٌو الؼٍس

(. وخظب اإلااطظاث اإلاالُت الدولُت اإلاخِددة ألاهساف، 1995)في طىت ألاطاض 

لري بدؤ ، وهى الِام ا2004بلغ طِس الـسف الفِلي للدًىاز مظخىاه الخىاشوي ُام 

فُه اإلاسهص اإلاالي الـافي في الخدظً اإلاظخمس، ُلى ألاكل ختى ًهىز الـدمت 

في ؤُلاب اػخداد ألاشمت اإلاالُت الِاإلاُت  2009الخازحُت واطِت الىواق في ُام 

(Banque d’Algérie, 2014, pp. 55 - 56.) 

مىر ُلدًً، جىاؿل الظلواث الىلدًت اإلاض ي في مظعى طُاطت 

جي للِملت الىهىُت لىظب بِم الِىاثد  Dévaluationالخسفُم  الخدٍز

ت واإلاالُت، بساؿت جسفُم فاجىزة الاطخحراد، وبالخالي جللُل اللغى ُلى  الخجاٍز

، لىً لم ًىً لهره 2014اخخُاهي الـسف السطمي الري ٌِسف جأهال مىر ُام 

الظُاطت ؤي حدوي في جسكُت الـادزاث زازج اإلادسوكاث، هٌسا الهفـاٌ 
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الكت بحن كىاة الـسف واإلاحزان الخجازي، ؤو بِبازة ؤزسي، ُدم مسوهت الِ

 8الـادزاث والىازداث للخغحر في طِس ؿسف الدًىاز.

 ملازهت بين هظم الصسف في الدٌو العسبُت(. 17حدٌو )

 
 (.384، ؾ. 2019: )ؿىدوق الىلد الِسبي، املصدز
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لحرهس'' بلى كسوزة ؤن ًيىن مجمَى اللُم اإلاوللت للمسوهت  –كُد ؤو ػسن ''مازػاٌ  ٌؼحر

ت للىازداث )بشاء الخغحر في طِس ؿسف الِملت الىهىُت( ؤهبر  ت للـادزاث واإلاسوهت الظٍِس الظٍِس

جخدلم فِالُت طُاطت جسفُم كُمت الِملت في جصحُذ عجص ليي  1Eمً الىاخد: 

 .الخجازي حزان اإلا
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 :Marché Interbancaire des Changes. طوق الصسف ما بين البىون 2. 3

اث  س هٌام الـسف ومولب جدظحن وكّ محزان اإلادفُى جماػُا مّ جدٍس

الىهني، جم بوؼاء طىق الـسف ما بحن البىىن مً هسف بىً الجصاثس مّ بداًت 

. مىر ذلً الححن، جم جددًد ؤطِاز ؿسف الدًىاز ملابل الِمالث 1996ُام 

خظب ػسون الِسق السثِظُت بمسوهت في طىق الـسف ألاحىبي بحن البىىن 

لِع فلى هظِس ُملت  -والولب. وكد حاء ذلً اكخىاُا بإهمُت طِس الـسف 

بل ليىهه ًادي دوزا مصدوحا؛ واإلاخمثل في الخِدًل الاكخـادي  -ملابل ؤزسي 

الىلي وبخدار الاطخلساز في ؤوكاث الـدماث الخازحُت )ممخف للـدماث(. 

ساز في طِس ؿسف الدًىاز ُىد وجدُم ؤطاطُاث الاكخـاد الىلي طُاطت الاطخل

 مظخىي جىاشهه.

ًخددد طِس ؿسف الِملت الىهىُت ملابل الِمالث السثِظُت بؼفافُت 

( بىيا 19واملت في طىق الـسف ألاحىبي بحن البىىن، خُث ًخدزل حظِت ُؼس )

مدلُا جدذ بػساف بىً الجصاثس الري ٌِد اإلاـدز السثِس ي للىلد ألاحىبي. مً 

للخإهد مً ؤن  الىاخُت الِملُت، ًخدزل بىً الجصاثس في طىق الـسف بحن البىىن

ألاحل لظِس خسهت طِس الـسف الاطمي للدًىاز ال جازس ُلى الخىاشن مخىطى 

با مً كُمخه الخىاشهُت اإلادددة  الـسف الفِلي الحلُلي للدًىاز، والري ًل كٍس

 بإطاطُاث الاكخـاد الىهني. 

م اإلاداز(،  ًىاؿل بىً الجصاثس اجباَ طُاطت طِس ؿسف وؼوت )الخٍِى

طخلساز في طِس الـسف الفِلي الحلُلي. لرلً وان مً بهدف جدلُم الا 

ص ؤطاطُاث طِس الـسف، وال طُما مً زالٌ حٌُِم  ادة حٍِص اللسوزي ٍش

ص اللدزة الخىافظُت  مياطب ؤلاهخاحُت في كواُاث زازج اإلادسوكاث، وهرلً حٍِص

ؼيل هٌام دُم الـادزاث زازج اإلادسوكاث اإلاِلً  الخازحُت لهره اللواُاث. َو

حصءا مً هرا الهدف الاطتراجُجي. وفي بهاز ذلً، جم جمدًد  2011في ُام ُىه 

د النهاجي لخىهحن بًساداث الـادزاث زازج اإلادسوكاث مً   180ًىما بلى  120اإلاُى
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(، في الىكذ الري شاد 2011ًىما، جوبُلا للاهىن مجلع الىلد واللسق )ؤهخىبس 

ت بمبادزة خسة مً اإلاخِاملحن فُه بىً الجصاثس مً خـت هره ؤلاًساداث اإلاظخسدم

 لتركُت  ؿادزاتهم.

، بحساءاث حدًدة لخفُِل دوز 2011هما اجسر بىً الجصاثس ، في ؤهخىبس 

البىىن في طىق الـسف ألاحىبي بحن البىىن، مً خُث خماًت الؼسواث مً 

مساهس الـسف مً زالٌ جلىُاث الخغوُت التي جىفسها طىق الـسف آلاحلت. ومّ 

خىي الدؼغُلي، ًلذ البىىن غحر وؼوت في طىق الـسف آلاحلت ذلً، ُلى اإلاظ

ما بحن البىىن، ُلى السغم مً اطخئىاف الِملُاث في الظىق الىلدًت البُيبىىُت 

(Banque d’Algérie, 2014, pp. 55 - 57.) 

 . دًىامُىُت العملت الوطىُت:3. 3

ملابل الِمالث اإلاسحُِت )الدوالز  (DZD)ػهد طِس ؿسف الدًىاز 

ُام  . خُث فلد في2009وألاوزو( جسفُلاث مخخالُت في كُمخه ؤلاطمُت مىر ُام 

اهسفم طِس الـسف و وزو. مً كُمخه ملابل الدوالز وألا  % 15هدى  2019

. وجم جداٌو ؤشواج 2020السطمي للدًىاز بؼيل ملحىي مىر بداًت ػهس مازض 

EUR / DZD  وUSD / DZD  و  139، ملابل 2020مازض  1في  119و 133ُىد

ل،  27في  128 ٪ ُلى الخىالي. وبرلً 7٪ و4كُمت الدًىاز بيظبت  بخسفُمؤبٍس

خي له مسجال اهسفاكا ؤهبر بىثحر مً  وؿل الدًىاز الجصاثسي بلى ؤدوى مظخىي جاٍز

بظِس  USD / DZD) 2020ذلً الري جىكِخه الحيىمت في كاهىن اإلاالُت لِام 

 اٍُخدىم بىً الجصاثس مباػسة في الظِس السطمي للدًىاز، خُث ًجسي ًىمو  (.123

ىت ُالكخه بحِدًالث خظب جوىز ملىماث الاكخـاد الىهني و  الدٌو الؼٍس

 ancrage à un)ُملت  14السثِظُت، التي ًسجبى بها الدًىاز )طلت السبى ميىهت مً 

panier de 14 devises) الدًىاز ًفظس كبل ول . لرلً فةن الاهسفاق الحالي في

ً الاكخـاد الىلي الجصاثسي  ش يء بهبىن طِس الىفى وجإزحره ، والطُما ُلى مىاٍش
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 Ambassade de) 2014الحظاب الجازي الري ٌؼهد عجصا مخفاكما مىر ُام 

France en Algérie, 2020, p. 5.) 

ل  –جطوز طعس صسف الدًىاز الجصائسي زالٌ فُفسي (. 7شيل )  2020أفٍس

 

Source: Ambassade de France en Algérie, 2020, p. 5. 

للد ؤدي اخخياز الظلواث الىلدًت للخِامل في طىق الـسف ألاحىبي 

السطمي، وجلُِم خدود الخِامل فيها بحن البىىن واللواَ الخاؾ وألافساد، 

ت للـسف  بكافت بلى ُدم الترزُف إلوؼاء بُىث الـسف، بلى وؼىء طىق مىاٍش

ماٌ الرًً ألاحىبي.  وهي طىق جخيىن ؤطاطا مً جدزالث ألافساد وزحاٌ ألُا

ت مِامالتهم  ٌِسكىن ما لديهم مً فاثم في الِمالث الـِبت ؤو ًولبىنها لدظٍى

ت مً  ت )الاطخحراد، الظفس والدزاطت والِالج في الخازج( مً زالٌ مجمُى الجاٍز

لىي الِسق الىطواء غحر اإلاسزـحن. ًسلّ جددًد ألاطِاز في هره الظىق ل

طىق اهسفاق طِس الدًىاز في الظىق السطمُت ُلى طِس والولب. ولرلً ال ًازس 

ت )الظىداء( في  Appréciationجدظىا  2020التي سجلذ في طىت ، الـسف اإلاىاٍش
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٪ ملابل الُىزو 8بىدى  ازجفّاإلاىاشي، فةن الدًىاز  طِس ؿسف الدًىاز. وبالظِس 

في نهاًت  USD / USDو EUR / DZDجداٌو ؤشواج  وجم .2019 والدوالز مىر نهاًت

لفؤ الحسهت هره ًمىً جفظحر  ُلى الخىالي.دًىاز  169و 185 مظخىي  ُىد 2020 ٍس

: ، ؤهمهاباهسفاق الولب ُلى الِمالث ألاحىبُت الىاحم ًُ ُىامل مخِددة

-covidفي ؤُلاب اهدؼاز وباء  ُلى الخدفلاث الظُاخُت الري ؤزس بغالق الحدود 

 .سجبوت باهسفاق الولب الدازلياإلاىازداث ال جباها ، و 19

ت، هلمع بِم مالمذ الىفاءة اإلاِلىماجُت  وبخدلُل ؤوكاَ الظىق اإلاىاٍش

ا مً الدظِحر الدًىامُيي لـسف الدًىاز الجصاثسي  لهره الظىق، والتي جٌهس هُى

 بشاء الِمالث السثِظُت اطدىادا بلى الخىكِاث واإلاِلىماث التي جسد بلى الظىق 

س دولُت  ؤفادث  -ًُ ؿىدوق الىلد الدولي  -ًىمُا، وهي زئٍت جخلاهّ مّ جلاٍز

لى ذلً جدث جلً  باكتراب طِس الـسف اإلاىاشي للدًىاز مً كُمخه الحلُلُت. ُو

د مً الخسفُلاث في الظِس  س الظلواث الىلدًت بلسوزة بحساء اإلاٍص الخلاٍز

والتي جمثل في  % 40ظبت السطمي للدًىاز الري ًلل ًُ طِس الـسف اإلاىاشي بي

ت.  آن واخد ُالوة الـسف للدًىاز في الظىق اإلاىاٍش

 : زاجمت

جمدىز الهدف ألاطاس ي لهره اإلادازلت في ُسق وجدلُل ماػساث جوىز  

اث الىهني واججاهاث الىكّ اإلاالي الخازجي الجصاثسي زالٌ الفترة  محزان اإلادفُى

ً كساءاث لألطباب الدًىامُىُت للخوىزاث الحاؿلت 2020 – 2009 ، ؤمال في جيٍى

سُت، ودالالتها  في ألاداء الخازجي إلاىٌىمت الاكخـاد الىهني، وطُاكاتها الخاٍز

ب والبُِد، ومً زم اوِياطاتها ُلى الخىاشهاث  الاكخـادًت في اإلادًحن اللٍس

 الاكخـادًت اليلُت.

اث الىهني جخلخف شمىُا في وكد ًهس حلُا ؤن وكُِت محزان  اإلادفُى

 2014مسخلخحن ؤطاطِخحن: مسخلت الفاثم، زم مسخلت العجص، خُث وان ُام 
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ُاما مفـلُا بحن اإلاسخلخحن. وهى الِام الري ػهد اهسفاكا خادا في ؤطِاز 

الىفى الِاإلاُت وما جسجب ُىه مً جداُُاث ُلى اإلااػساث الاكخـادًت اليلُت. 

 – 2009ل في الحظاب الجازي زالٌ اإلاسخلت ألاولى: وكد وان للفاثم اإلاسج

، ؤزس هبحر في زطم ُدة جىحهاث اكخـادًت طاهمذ في ؿُاغت همىذج 2014

 ّ جىمىي كام ُلى كواَ وخُد مخمثل في كواَ اإلادسوكاث، واطخسدام الَس

البترولي في دُم خسهُت الخىمُت الاكخـادًت والاحخماُُت. وكد وان لهره 

 – 2015لى اإلاؼهد الاكخـادي للبالد زالٌ اإلاسخلت الثاهُت: الظُاطت ُىاكب ُ

دم الحيامت في حظُحر 2020 . فخدذ هاثلت الانهُاز في ؤطِاز الىفى الِاإلاُت، ُو

اث الىهني عجصا مظخداما ألهثر مً زمع  مىازد البالد، سجل محزان اإلادفُى

هىماػُت، طىىاث مخخالُت، ألامس الري دفّ الحيىمت الخلا بلى جبني طُاطت ا

بخللُف حجم الاهفاق الِمىمي، وجسفُم فاجىزة الىازداث الظلُِت، وحؼدًد 

السكابت ُلى الـسف ألاحىبي. وجصامً ذلً مّ بهالق همىذج جىمىي حدًد بهدف 

ّ البترولي. وزغم مظاهمت هره  ّ الاكخـاد الىهني والخسوج مً ملازبت الَس جىَى

لجازي، وجددًدا في بىد الىازداث، الخدابحر في جساحّ مدظىض في عجص الحظاب ا

بال ؤن ذلً لم ٌظهم في الحد مً جأول اخخُاهي الـسف السطمي. وكد بدا 

اث مخدهُت اإلاىظب الىخُد الري  واضحا ؤن اطخلساز الدًً الخازجي ُىد مظخٍى

 .2014جدلم في زلم الاهخياطاث التي هصث الاكخـاد الىهني في مسخلت ما بِد 

حملت مً الىخاثج بؼإن وكُِت محزان مما طبم، ًمىً جلخُف 

ل  خي هٍى اث الىهني وبحماٌ زـاثـه التي اهدظبها هدُجت جوىز جاٍز اإلادفُى

 ومِلد، وزُازاث ولُدة طُاكاث ًسفُت:

اث الىهني بدالت مً ُدم الخىاشن اإلاظخدام، هدُجت  - ًخمحز محزان اإلادفُى

هُيلُت ُىامل ًسفُت جسجبى بإوكاَ الظىق الىفوُت الِاإلاُت، وؤزسي 

زازج كواَ اإلادسوكاث. وزجب هرا  ؤلاهخاحُت جسحّ بلى كِف اللاُدة

الىكّ غحر الظلُم لظلظلت مً ؿدماث الِسق والولب التي هالذ آزازها 
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)ملاُفاث ما بِد الـدمت( مخغحراث اكخـادًت دازلُت، والدزل الىهني، 

 والاطتهالن والاطدثماز، والاهفاق الِمىمي. 

بيظبت ؤهبر في جفظحر الازخالالث الحاؿلت في محزان  ٌظاهم الحظاب الجازي  -

اث الىهني، وهى ما ًددد مجاٌ وهبُِت آلُاث الخِدًل لالزخالالث.  اإلادفُى

اث الىهني، الري ًيظب ؤطاطا بلى  - لخصحُذ الازخالٌ في محزان اإلادفُى

الحظاب الجازي، جلجإ الظلواث السطمُت بلى ملازبت الخدزل الحيىمي ؤو 

اطاث الاطخلساز، بةخدار حغُحراث ُلى الدزٌى وألاطِاز، ما ٌِسف بظُ

، خُث جخدزل لسحب الفاثم فِالُت آلُت الخِدًل الخللاجيوذلً لِدم 

م الخىطّ في الاهفاق الِمىمي الري  اإلاسجل في الحظاب الجازي ًُ هٍس

اهدظاز  بلى ًادي ًسلم كىة هلب ُلى الىازداث مً الظلّ والخدماث، مما

وألن جساحّ اإلاُل الحدي . حر ملاُف الخجازة الخازحُتالفاثم جدذ جإز

لالطخحراد ًددر بىجحرة مخباهئت كُاطا بتراحّ الـادزاث هدُجت جدهىز 

العجص في الحظاب الجازي. في هره الحالت  ؤطِاز الىفى الِاإلاُت، ًددر

اطخجابذ الحيىمت واإلاِخاد باطخسدام الاخخُاهاث السطمُت لخغوُت 

ت الخلُُدًت.العجص، مّ مسافلت  ج مً الظُاطاث الىلدًت والخجاٍز  ذلً بمٍص

السكابت ُلى حؼدًد السطىم الجمسهُت و وملاُفت فسق هٌام الحـف ه

 ، وهرا جسفُم كُمت الدًىاز. الـسف

في ًل جىاكّ خـُلت الـادزاث غحر الىفوُت واحظاَ فجىة الىازداث،  -

ار الخدفحز جىاؿل طُاطت جسفُم كُمت الِملت اإلادلُت بزفاكها في بخد

لحرهس ًُ الِمل. مما ًاهد ُلى  -الخجازي اإلايؼىد، لخسلف ػسن مازػاٌ 

ادة الخىاشن بلى اإلاحزان  ُدم حدوي كىاة الـسف في الٌسف الساهً هألُت إُل

 الخجازي.

اهسفاق مِدٌ الخبادٌ الدولي )ؤطِاز الـادزاث / ؤطِاز الىازداث( بظبب  -

حن،  ُالكاث الخبادٌ الالمخيافئت بحن الاكخـاد الىهني وػسواثه الخجاٍز
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الزخالف هُيل الظىق الدولُت للمدسوكاث وطىق الظلّ الاطتهالهُت 

والسؤطمالُت. خُث جادي اإلاىافظت الؼدًدة في الظىق ألاولى بلى اهسفاق 

 ألاطِاز وجربربها بؼيل خاد، بسالف الظىق الثاهُت.

لي وظبُا ُلى الِالم ًدظم الاكخـاد الىهني بمِدٌ اهىؼاف ججازي ُا -

الخازجي )بحمالي الـادزاث والىازداث / الىاجج اإلادلي الخام( مما ٌِسكه 

ّ في  صداد الخوس الخجازي ؤهثر في ًل غُاب الخىَى لهصاث ُىُفت ودوزٍت، ٍو

حن.  هُيل الـادزاث الظلُِت وهبُِت الؼسواء الخجاٍز

ت ملىماث ال - ماٌ الجصاثٍس جرب لسئوض ُلى زالف ذلً، جفخلد بِئت ألُا

ت مً بحمالي الاطدثمازاث  ألامىاٌ الدولُت، خُث حِد خـتها الظىٍى

ألاحىبُت اإلاخدفلت ألاكِف بكلُمُا ودولُا. هرا ما ًجِل الاكخـاد الىهني 

 ػبه مىغلم ُلى ؤطىاق زئوض ألامىاٌ الدولُت.

اطخلساز في مظخىي الدًً الخازجي ٌِصش الىكّ اإلاالي الخازجي للبلد، لىىه  -

غحر وافي هٌسا للىكّ اإلاخدهىز في مظخىي الاخخُاهاث السطمُت الري ًىرز 

بإشمت ؿسف واخخماالث الِىدة بلى الاطخداهت الخازحُت، الطُما بذا اطخمس 

 (.2022 – 2021عجص الحظاب الجازي لظيخحن كادمخحن )

ىٌس بلى ؤن مؼيلت الاطدثماز الِمىمي هي في ألاطاض مؼيلت حىدة، بال  -

ل  ّ، فةهه ال ًىص ى خالُا بالخىطّ في جمٍى ولِظذ كلُت كلت مؼاَز

مً زالٌ اطخسدام حصء  -التي ٌظىق لها البِم  –الاطدثمازاث الِامت 

مً اخخُاهاث الـسف اإلاخاخت. وذلً ألن مً ػإن هره ألازحرة ؤن جفُد 

ص الحظاباث الخازحُت للبلد التي حِاوي مً هؼاػت بؼيل ؤفلل ف ي حٍِص

 ػدًدة.

ا، هٌسا  ّ ؤلاؿالخاث الُىم ؤمسا كسوٍز وفي كىء هره اللساءة، ٌِد حظَس

ت لإلؿالخاث  جب ؤن حِوى ألاولٍى لحالت السوىد التي ٌؼهدها اكخـاد البالد. ٍو
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ىن الهُيلُت، وجددًدا، بؿالح اإلااطظاث الِامت، مصحىبا بةؿالح البى

ت وهٌام الِدالت والخِلُم.  واإلااطظاث اإلاالُت، وبؿالح الظُاطاث الِلاٍز

ص لِبت اإلاىافظت، مً  ادة حٍِص ُالوة ُلى ذلً، طُيىن مً الحىمت ٍش

ادة هفاءة الِملُاث في كواُاث الاكخـاد غحر الىفوُت. ومً اإلاخولباث  زالٌ ٍش

م للمان حىدة ؤلاهفاق الحالُت ألازسي الاطخمساز في بؿالح بدازة ؤلاهفاق الِا

ص هفاءة الاطدثمازاث الِامت )  (،Bessaha, 2021الحيىمي، وكبل ول ش يء حٍِص

فخذ  مً زالٌالاكخـاد الىهني في الاكخـاد الِالمي  ُتػسون اهدماحوجدظحن 

 الطدثماز ألاحىبيل اليابدت اللُىد وبشالتالىاحِت، ألاحىبُت لؼساواث ل الباب

ىاث  دها.وخسهت زئوض ألامىاٌ ُو
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 :أثز جقلباث ضعز الصزف على امليزان الخجاري للدول الىاميت

  0209 - 0222خالل الفترة  دراضت حالت الحشائز  

 بحشاش يد. رابح 

 الجشائز - 0 -جامعت باجىت

Rabah.behchachi@univ-batna.dz 

 :خلص امل

مُت ومً بُنها الجصائس في مصُدة طلس صسف الىثير مً الدٌو الىا وكلذ

اللملت الىػىُت للاء اللمالث التي جلُم بها ؤطلاز الىازداث والصادزاث، فالبلد 

اإلاصدز ٌظخفُد مً كملت طلُفت ألهه ًبُم بظلس ؤزخص والبلد اإلاظخىزد 

ت ألهه ٌؼتري بظلس ؤزخص ؤما ؤن جىخفع كملت دولت ال  .ٌظخفُد مً كملت كٍى

ت لها بلملُت الاطخيراد فهرا ٌلىع خلال هُيلُا في الظُاطت كدزاث جصدً ٍس

ت ىهُز ى الدٌو الىامُت الاكخصادًت للدٌو الىامُت، وفي ؿل هرا الىاكم جبل

الري ًخإزس بسصُد إلادلُت ملابل الدوالز ؤو الُىزو جللباث طلس صسف كملتها ا

 .اإلايزان الخجازي وميزان اإلادفىكاث بصىزة كامت

ؤلاحابت كلى الدظاٌئ اإلاؼسوح وذلً مً خالٌ  زاطتهره الد خاولذ

وجددًد  في ميزان اإلادفىكاث مً فهم الخىاشن  مىىذالاكخماد كلى مىهجُت 

مىاطم الخلل فُه ومداولت كالحها مً خالٌ طُاطت طلس الصسف، التي حلددث 

ٌ ؤوحه اطخخدامها مً ػسف ا ُير بدازي غوكد ػيلذ طُاطت الخخفُع هخ. لدو

لد العجص في ٌاحا مً كبل الدٌو الىامُت، التي هتالخل ألاهثر اه ألطلاز الصسف

 .تها ألاطاطُتميزان مدفىكاتها ميز 

 ما ًلي8مً ؤهم الىخائج التي جم الخىصل بليها مً هره الدزاطت 

ػهد هـام صسف الدًىاز الجصائسي كدة جؼىزاث جسمي في مجملها بلى  -

ازاث الاكخصادًت مظاًسة دًىامُىُت الىـام الىلدي الدولي واللس 

مً ؤحل جدلُم جىاشن في  يداء الاكخصادألا كصد زفم مظخىي  اإلادلُت،

  اإلادفىكاث.ميزان 

mailto:Rabah.behchachi@univ-batna.dz
mailto:Rabah.behchachi@univ-batna.dz
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البتروٌ  -بن اكخماد الاكخصاد الجصائسي بالدزحت ألاولى كلى اإلادسوكاث  -

 للبتروٌ.مىه زهُىت جللباث ألاطلاز اللاإلاُت  ًجلل -والغاش الؼبُعي

The effect of exchange rate fluctuations on the trade balance of developing 

countries: Algeria case study for the period 2000-2019 

Abstract:  

Many developing countries, including Algeria, have fallen into a trap of the 

national currency exchange rate against the currencies in which the prices of imports 

and exports are evaluated. The exporting country benefits from a weak currency 

because it sells at a cheaper price, and the importing country benefits from a strong 

currency because it buys at a cheaper price. However, for the currency of a country 

that has no export capabilities to decline through importation, this reflects a 

structural defect in the economic policy of developing countries. In light of this 

reality, developing countries remain hostage to fluctuations in the exchange rate of 

their local currency against the dollar or the euro, which is affected by the balance of 

trade balance and the balance of payments in general. 

 

This study attempted to answer the question posed by relying on a 

methodology that enabled the understanding of the balance in the balance of 

payments and the identification of imbalances in it and an attempt to remedy them 

through the exchange rate policy, which has many aspects of use by countries. The 

policy of devaluation as an administrative change of exchange rates constituted the 

most adopted solution by the developing countries. 

Study Results: 

Among the most important results obtained from this study are the 

following: 

- The Algerian dinar exchange system has witnessed several developments 

aimed at keeping pace with the dynamics of the international monetary 

system and local economic decisions, in order to raise the level of 

performance of the national economy level to achieve a balance in the 

balance of payments. 



 بحشاشي 
أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري للدول 

 دراسة حالة الحزائر خالل الفترة :النامية
 0222-0202  

 

 ا الممتقى الوطني االفتراضي: ديناميكيات أسعار الصرف وآثاره | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

424 

 

- The dependence of the Algerian economy primarily on hydrocarbons - 

petroleum and natural gas - makes it a hostage to fluctuations in world oil 

prices. 

 مقدمت

ػخماله كلى اة اللاهظت للخىمُت الاكخصادًت، بآٌلخبر الخبادٌ الدولي اإلاس 

، زئوض ألامىاٌمُادًً واطلت مً جدفلاث الظلم والخدماث وهرا جدفلاث 

م الخدفلاث الخلُلُت واإلاالُت بين  وجخددد اللالكاث الاكخصادًت الدولُت كً ػٍس

ل اللمالث بين هره  الدٌو مما ٌظخدعي في ملـم ألاخُان اللجىء بلى جدٍى

ذلً للدم جىفس كملت دولُت مىخدة ًخم كلى ؤطاطها الخبادٌ، خاصت  ،ألاخيرة

بلد ؤن جم الخخلي كً كاكدة الرهب مما جؼلب جإطِع كمالث مخخلفت ًخم 

خخلف الخبادٌ  .كسفذ بظلس صسف اللملت ؛مخغيرةملدالث وفم  ظليرهاح ٍو

ٌ ًخم بلمالث ؤحىبُت في خين ؤن الخبادٌ الدولي كً الخبادٌ الداخلي في ؤن ألاو 

خه باللملت الىػىُتالد  ، وبظبب هرا الاخخالف بسشث مؼيلتاخلي ًخم حظٍى

ؿهىز طلس الصسف الري حهخم بلى ، ؤدث هلدًت مصدزها جباًً كُم اللمالث

ل وصسف اللمالث بإطلاز مخخلفت  .بمظإلت جدٍى

ث في كُمت كملتها هثير مً الدٌو الىامُت كامذ باللدًد مً الخخفُظا

خصاد اإلاىحه بلى اكخصاد الظىق، ػاز جؼبُم طُاطت الخسوج مً الاكباإلادلُت في 

ادة الصادزاث بو  ت الكخصادها مً خالٌ بطتراجُجُت ٍش كؼاء دفلت كٍى

، الخىاشن للميزان الخجازي للدولت والخخفُع مً كُمت الىازداث مً ؤحل بكادة

وجساحم  .الخىاشن  وؤ ،العجصؤو ، الفائعبما  8وهي فجىة جدخمل زالر صىز ممىىت

ادة الاطخيرادلىع بما جٌاإلايزان الخجازي  بال ؤن الىثير مً ، ساحم الخصدًس ؤو ٍش

الجصائس وكلذ في مصُدة طلس صسف اللملت الىػىُت  الدٌو الىامُت ومً بُنها

، فالبلد اإلاصدز ٌظخفُد ُم بها ؤطلاز الىازداث والصادزاثللاء اللمالث التي جل

ت  مً كملت طلُفت ألهه ًبُم بظلس ؤزخص والبلد اإلاظخىزد ٌظخفُد مً كملت كٍى

ت لها  .ألهه ٌؼتري بظلس ؤزخص ؤما ؤن جىخفع كملت دولت ال كدزاث جصدًٍس

للدٌو  بلملُت الاطخيراد فهرا ٌلىع خلال هُيلُا في الظُاطت الاكخصادًت
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للباث طلس صسف ج زهُىت الدٌو الىامُتوفي ؿل هرا الىاكم جبلى الىامُت، 

ازي وميزان والري ًخإزس بسصُد اإلايزان الخج، ؤو الُىزو ملابل الدوالز  كملتها اإلادلُت

ىؼف ؤن ً الدٌو الىامُتطىق اإلادفىكاث بصىزة كامت، هما ؤن جدبم طلىن 

لني ذلً ؤن اإلاؼيلت لخازحُت ًخجاوش الـسف بلى الخالتمىطىق الخجازة ا ، َو

ال حظمذ بخلبُت الؼلب اإلادلي دون اللجىء  وامىت في كدزاث ؤلاهخاج التي

وجىمً ؤًظا في كدزاث الخصدًس اإلاسجبؼت ؤطاطا بمخغير خازجي هى  ،لالطخيراد

صلىبت اخخباز طُاطت طلس كىه ًترجب مما ، كخماد الصادزاث كلى مىخج واخدا

خين جفىيرها في جىطُم حجم  ؤن جدبلها الدٌو الىامُت والىاحبإلاالئمت الصسف ا

 ا الخجازي والخىحه هدى اكخصاد ؤهثر اهفخاخا كلى الاكخصادًاث الدولُت.جبادله

 إشهاليت الدراضت: 

ما بىاءا كلى الخلدًم الظابم ًمىً صُاغت الاػيالُت كلى الىدى الخالي 8 

 الحشائز عامت و هى أثز جقلباث ضعز الصزف على امليزان الخجاري للدول الىاميت 

 ؟ 0209-0222خالل الفترة خاصت 

 جىدزج جدذ هره الاػيالُت ألاطئلت الفسكُت الخالُت 8و 

 ما هى واكم واججاهاث طلس الصسف في الجصائس ؟  -

 ما هى ؤزس جخفُع طلس صسف الدًىاز كلى اإلايزان الخجازي ؟  -

ت ما هي جللباث طلس الصسف كلى الصادزاث والىازداث -  ؟الجصائٍس

 فزضياث الدراضت:

ت الاكخصادًت بإن جخفُع كُمت اللملت ًادي بلى  جلخط ي الىـٍس

ادة حجم الصادزاث وجخفُع حجم  جدظين اإلايزان الخجازي مً خالٌ ٍش

ل، وكلُه جفترض الدزاطت ما ًلي 8  الىازداث في اإلادي الؼٍى

بةميان طُاطت جخفُع كُمت اللملت اإلادلُت لىخدها بشالت اخخالٌ 

 اإلايزان الخجازي دون اللجىء بلى بحساءاث وطُاطاث جىمُلُت.

 :ف الدراضتأهدا

 8  ماًليتهدف هره الدزاطت بلى 
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مداولت دزاطت وجدلُل ؤزس طلىن طلس الصسف كلى جىاشن اإلايزان  - 

مم مداولت ببساش ؤهمُت اإلاخغيرة  ،الخجازي الجصائسي مً مىـىز كُاس ي اكخصادي

طلس الصسف هإخد اللىاصس اإلاازسة كلى اإلايزان الخجازي الري ًمثل ؤخد 

وؤبسش اللىاصس اإلاظاهمت في الخيامل  ،ازجي مً حهتماػساث الخىاشن الخ

 الاكخصادي الدولي.

الىكىف كلى مؼيلت ازجباغ الاكخصاد الجصائسي بهُيل جصدًسي وخُد  -

ًجلل مً الاكخصاد الىػني زهُىا للـسوف الاكخصادًت والظُاطت التي جددر في 

 ي .مالظىق اللال

 أضباب اخخيار املىضىع : 

صسف اللملت في ىطىق للخسص كلى دزاطت وفهم اإلا ٌلىد طبب اخخُاز 

وهرا ملسفت هُفُت اجخاذ كساز طُاطت  ،الجصائس وؤزسه كلى اإلايزان الخجازي 

ت العجص في اإلايزان الخجازي وؤز سه كلى اإلاظخىي جخفُع كُمت اللملت هإداة لدظٍى

جىمُت اإلالسفت الراجُت فُما ًخص مىاطُم الاكخصاد الىلي اللام لألطلاز، و 

 كخه بمىطىق الاكخصاد اللُاس ي.وكال

 : مىهجيت الدراضت

إلالالجت هرا اإلاىطىق اطخخدم اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ليىجهما 

فاإلاىهج الىصفي ٌظمذ بفهم ؿاهسة جللباث طلس  ؛ًخماػُان مم ػبُلت اإلاىطىق

الصسف وهُفُت كُاطها واإلاخغيراث الاكخصادًت التي ًمىً ؤن جازس كليها مً خالٌ 

ت لدزاطت اللالكت بين اطخخدام ألا  خغيراث اإلاطالُب الاخصائُت الظسوٍز

الاكخصادًت وطلس الصسف، ؤما اإلاىهج الخدلُلي فِظمذ بدزاطت وجدلُل ػبُلت 

 اللالكت بين مخغيراث الدزاطت.

 : حدود الدراضت

، خُث خصسث الدزاطت في ػاز مياوي وشماويبدث الدزاطت في خد

بساش الخإزيراث التي بقي الدٌو الىامُت، كصد بال ممثلت خالتالجصائس بةكخبازها 

جددثها جللباث طلس الصسف كلى اإلايزان الخجازي الجصائسي، ؤما فترة الدزاطت 

حظخدعي الدزاطت ألاخر خُث ، 0204بلى  0222فلد ػملذ الفترة الصمىُت مً 
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يزان الخجازي خالٌ هفع الفتراث التي كسف فيها طلس صسف الدًىاز اإلابىطلُت 

 ث.جللبا

 هيهل الدراضت : 

الىصٌى بلى جدلُم ، و جؼلب بجمام الدزاطت وؤلاحابت كلى بػيالُتها

 بجباق الهُيل الخالي8ؤهدافها 

 .املبحث ألاول: مفاهيم أضاضيت حىل ضعز الصزف -

 املبحث الثاوي: ضياضاث ضعز الصزف و معالجت الصلل في امليزان الخجاري. -

ىار الجشائزي على ميزان املدفىعاث املبحث الثلث : جحليل أثز ضعز صزف الدً -

 ( 0209-0222الجشائزي خالل الفترة )

املبحث الزابع: جأثير جقلباث ضعز الصزف على حزلت الصادراث والىارداث  -

ت خالل الفترة )  ( 0209-0222الجشائٍز

 مفاهيم أضاضيت حىل ضعز الصزف -0

مجاٌ  ٌلخبر طلس الصسف مً ؤهم اإلاخغيراث الاكخصادًت التي جازس كلى

اإلالامالث الاكخصادًت الدولُت، بذ ٌلىع اللالكاث اإلاترابؼت بين الاكخصادًاث 

 ٌ خم جددًد طلس الصسف هإي  .الدولُت هما ٌلبر كً اإلاياهت الاكخصادًت للدو ٍو

الصسف بداللت هـام اللسض والؼلب( في طىق )طللت وفلا للىي الظىق 

اث اإلافظسة لخ .الصسف اإلالخمد غيراث طلس الصسف جبلا وللد حلددث الىـٍس

هرا الخغير، وذلً حظخؼُم بكؼاء جفظير خلىق ومددد  لخلدد ؤهـمخه، دون ؤن

ظبب دكد ج .الخطخم وؤطلاز الفائدةو اغ طلس الصسف باللدًد مً اللىاملالزجب

، مما اطخىحب اللجىء بلى مجمىكت مً هبيرةصسف في خظائس ؤطلاز الصسف 

ت، وبالخالي كلى الخلىُاث لخجىب هره اإلاخاػس وجإزير  اتها كلى اإلابادالث الخجاٍز

الاكخصاد الىػني للدٌو الري ًخإزس مباػسة بمخخلف الخللباث مً خالٌ ؤطلاز 

مما ًىلىع كلى الخىمُت في هره  ،الصادزاث والىازداث في صىزة اإلايزان الخجازي 

.  الدٌو
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 مفهىم وأهىاع ضعز الصزف -0-0

ز اإلالامالث الاكخصادًت، والتي حظهل كملُت جبادٌ اللمالث كُام وجؼى 

ما بخدخل الظلؼاث ب و ؤجخم وفم ملدٌ للخبادٌ ًخددد وفم اللسض والؼلب 

خدىم في جددًده مخغيراث اكخصادًت كد ججلله ًسجفم ؤو ًىخفع  .الىلدًت ٍو

خُث ٌلسف طلس الصسف كلى ؤهه كدد الىخداث الىلدًت التي  خظب الخالت.

وهى بهرا ًجظد السبؽ بين  .بلى ؤخسي ؤحىبُت جبدٌ به وخدة مً اللملت اإلادلُت

(، هما 021 ، ص0222)كدي, كبد اإلاجُد،  الاكخصاد اإلادلي وباقي الاكخصادًاث

ألاداة السئِظُت ذاث الخإزير اإلاباػس كلى اللالكت بين ألاطلاز اإلادلُت ٌلسف بإهه 

صجُم وهثيرا ما ًيىن ألاداة ألاهثر فلالُت كىدما ًلخط ي ألامس ح .والخازحُت

 (. 017 ، ص0772)ػملىن ػملىن،  الصادزاث وجىفير الىازداث

 أشهال ضعز الصزف -0-0

خإزس بخالقي اللسض والؼلب  کىن طلس الصسف هى كملت مً اللمالث ٍو

 هميز بين كدة ؤػياٌ مً طلس الصسف. ىافةه

 ضعز الصزف الاضمي: -0-0-0

لُمت كملت هى ملُاض للُمت كملت بخدي البلدان التي ًمىً جبادلها ب

خس، ًخم جبادٌ اللمالث ؤو كملُاث ػساء وبُم اللمالث خظب ؤطلاز هره آبلد 

خم جددًد طلس الصسف ؤلاطمي للملت ما  .اللمالث بين بلظها البلع هما ٍو

وطلس الصسف  جبلا للؼلب واللسض كليها في طىق الصسف في لخـت شمىُت ما.

لخين8 ًيىن  ؤلاطمي  بؼٍس

)الدظلير في خالت اإلااهد(8 وهى طلس الصسف  زالدطعير املباش -0-0-0-0

الري ٌلبر كً اللالكت الخالُت8 هى كدد الىخداث الىلدًت ألاحىبُت اإلامىً 

 الخصٌى كليها مً خالٌ وخدة هلدًت مدلُت.

)الدظلير في خالت كدم اإلاباػس(8 هى  غير املباشز الدطعير  -0-0-0-0

  طلس الصسف الري ٌلبر كً اللالكت الخالُت8

ىخداث الىلدًت اإلادلُت الىاحب جلدًمها للخصٌى كلى وخدة الد كد

 مً اللملت ألاحىبُت
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 ضعز الصزف الحقيقي: -0-0-0

ٌلبر طلس الصسف الخلُلي كً الىخداث مً الظلم ألاحىبُت الالشمت 

ب  لؼساء وخدة واخدة مً الظلم اإلادلُت، وولما وان طلس الصسف الخلُلي كٍس

طخم مىخفع، هما ؤهه ًفُد خوان ملدٌ الي، ولما ممً طلس الصسف ؤلاط

هم خظب طلس الصسف الخلُلي وفم اتاملين الاكخصادًين في اجخاذ كساز اإلاخل

 اإلالادلت الخالُت8

er = ep/p* 

 ؛ؤن خُث

ep.8 طلس اإلاىخىج اإلادلي باللملت الىػىُت 

*p.8 طلس اإلاىخىج ألاحىبي باللملت ألاحىبُت 

er.8 طلس الصسف الخلُلي 

 لصزف الفعلي إلاضميضعز ا-0-0-3

ي في مي اإلاخلدد ؤي طلس الصسف ؤلاطمٌلبر كىه بظلس الصسف ؤلاط

لبر كىه بالصُغت الخالُت  خالت اإلاخاحس مم مجمىكت مً الدولت، َو

 
 ضعز الصزف الحقيقي الفعلي:-0-0-4

ألهه كبازة كً مخىطؽ  اطميالىاكم ؤن طلس الصسف الفللي هى طلس 

ا داللت مالئمت كلى ؤحل ؤن ًيىن هرا اإلااػس ذ ومً .ائُتللدة ؤطلاز صسف زى

بلى الخصخُذ بةشالت  زج البد ؤن ًخظم هرا اإلالدٌ الاطميزىائُت البلد ججاه الخا

الاكخباز الاخخالف بين الخطخم  بلينؤزس حغيراث ألاطلاز اليظبُت، ؤي مم ألاخر 

 .لدولت ما واإلاخىطؽ اإلاسجر إلالدالث الخطخم ألاحىبُت

 عار الصزفأهىاع أض -0-3

 ًىلظم طلس الصسف بلى هىكين هما8
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 ضعز الصزف العاجل الفىري-0-3-0

ت  لسف باطم وامبُى الاػالق، خُث حظخدم الدًىن ؤو ألاوزاق الخجاٍز َو

اإلاسخىبت باليظبت للدائً ؤو اإلاسطلت باليظبت للمدًً بمجسد ؤلاػالق ؤي فىزا، ؤي 

 ؤهه ًخم اطدبداٌ اللملت في الخاٌ.

 لصزف ألاجلضعز ا-0-3-0

وهى الظىق الري جخم فُه بُم وػساء كمالث مدددة كلى ؤن ًخم 

واطخدلاق الللىد آلاحلت ًخم كادة  2الدظلُم في اطخدلاكاث مدددة مظخلبال

ً وزالر ؤػهس وطخت ؤػهس  كلى ؤطاض، لفتراث جياد جيىن همؼُت ػهس وػهٍس

ىكها دائما وؼؼت واللملُاث التي جلل كً طخت ؤػهس هي ألاهثر جداوال وط .وطىت

دؤما الللىد التي  .وكمُلت إكل طىكها خفُفت، فكً ذلً ؤي إلادة طىت  جٍص

َلؼي هما . و ظلس اللاحل ؤو الظائدالحل كلى ؤطاض دظب طلس الصسف آلا ٍو 

 8ًلي

 حل = طلس الصسف الظائد + جيلفت فترة الاهخـاز.لس الصسف آلا ط

 العىامل املؤثزة في ضعز الصزف  -0-4

لصسف بلدة كىامل اكخصادًت، بذ ؤن طلس الصسف ما هى ًخإزس طلس ا

بال ماػس ٌظخجُب بلىة للمازساث الاكخصادًت اليلُت وبدزحت ؤكل لغيرها، وكلى 

ؤطاض هرا طِخم جلظُم هره اللىامل بلى كىامل اكخصادًت وكىامل غير 

 اكخصادًت.

 العىامل الاقخصادًت املؤثزة على ضعز الصزف:  -0-4-0

اكخصادًت جازس في جددًد طلس الصسف هرهس منها ما  هىان كدة كىامل

 8ًلي

 الخغير في قيمت الصادراث والىارداث -0-4-0-0

كُمت اللملت  جخجهُىما جسجفم كُمت الصادزاث وظبت بلى الىازداث دف

وطُدمل ذلً كلى حصجُم  .لالزجفاق هدُجت لتزاًد ػلب ألاحاهب كلى هره اللملت

)طامي  بلى كىدة خالت الخىاشن بلى طلس الصسف الاطخيراد مً الخازج مما ًادي

 (025 ، ص0222كفُفي خاجم، 
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 هاجج حطاب العملياث الزأضماليت في ميزان املدفىعاث-0-4-0-0

لصد بها ملداز الاطدثمازاث التي جدخل بلى الدولت ؤو جخسج ، منها ٍو

لت ٍد مً حجم الؼلب كلى كملت الدو ص فاهخلاٌ زئوض ألامىاٌ مً دولت ؤو ؤخسي ً

  (041 ، ص0200)كلي طلد مدمد ،  .التي اهخللذ بليها زئوض ألامىاٌ

 لميت الىقىد-0-4-0-3

بن ؤلافساغ في ؤلاصداز الىلدي وجصاًد همُت الىلىد جادي بلى ازجفاق 

مظخىي ألاطلاز وبالخالي حلل طلم الدولت اإلالىُت ؤكل كدزة كلى مىافظت طلم 

ادة الىا ،الدٌو ألاخسي  لابل ذلً  .زداث واهخفاض الصادزاثمما ًدظبب في ٍش ٍو

ادة في الؼلب كلى كمالث جلً الدٌو واهخفاض في الؼلب كلى اللملت اإلادلُت  ٍش

مما ًيخج كىه ازجفاق في ؤطلاز صسف اللمالث ألاحىبُت، وهرا كد ًيىن مفُدا 

لالكخصاد اإلادلي خُث اهخفاض طلس صسف اللملت اإلادلُت ملابل اللمالث 

 .ادزاث وبالخالي جدظً زصُد اإلايزان الخجازي ألاحىبُت ٌصجم الص

 أضعار الفائدة-0-4-0-4

وهىا ًمىً الخميز بين الخغير في ؤطلاز الفائدة اإلادلُت والخغير في ؤطلاز 

ادة في ؤطلاز الفائدة اإلادلُت طىف ججرب زئوض  الفائدة ألاحىبُت، خُث ؤن الٍص

ي طىق الصسف ألاحىبي، ؤما ألامىاٌ ألاحىبُت مما ًادي بلى ازجفاق كُمت اللملت ف

ادة الؼلب كلى اللمالث ألاحىبُتازجفاق ؤطلاز الفائدة في الخازج   .طخلمل كلى ٍش

ددر كىع ذلً في خالت اهخفاض ؤطلاز الفائدة )لخلى مىس ى بىخازي،  .ٍو

 (004 ، ص0202

 ضعز الصصم-0-4-0-5

م جإزيره كلى طلس الفائدة،  ًازس طلس الخصم كلى طلس الصسف كً ػٍس

ادة طلس الفائدة ألامس الري ًادي ذلً بلى ب ادة طلس الخصم جادي بلى ٍش ذ ؤن ٍش

ادة ػلب ألاحاهب كلى كملت الدولت ومً زم ازجفاق طلس الصسف لهره اللملت،  ٍش

ددر اللىع في خالت اهخفاض طلس الخصم خُث ًيخهي ألامس بلى اهخفاض  ٍو

 طلس الصسف.
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لس الخصم وطلس الصسف وهى ما ٌؼير بلى وحىد كالكت ػسدًت بين ط

وهى ما ٌلني  .كلى كىع طلس الفائدة اإلادًً الري جدصل كلُه ملابل ؤلاكساض

ازجفاق جيالُف ؤلاهخاج والصادزاث واهخفاض الؼلب كليها ومً زم اهخفاض ػلب 

)كلي طلد مدمد ،  .ألاحاهب كلى اللملت اإلادلُت ؤي اهخفاض طلس الصسف

 (042 ، ص0200

 الخضصم-0-4-0-6

الخطخم اإلادلي بلى اهخفاض في كُمت اللملت في طىق الصسف، ًادي 

% في وكذ ًيىن فُه اإلاظخىي 02فمثال خُىما جسجفم كُمت كملت دولت بيظبت 

اللام لألطلاز لدي الدٌو ألاخسي مظخلس، فالخطخم اإلادلي في الدولت طُدفم 

ادة ػلظتاإلا  .ألاحىبُت م كلى الظلم ألاحىبُت وبالخالي كلى اللمالثبههلىين بلى ٍش

وؤًظا حظخلمل ألاطلاز اإلادلُت اإلاسجفلت هدُجت الخطخم كلى جللُل الاطخيراد مً 

)خمدي كبد اللؼُم،  .طلم جلً الدولت وبالخالي ًلل كسض اللملت ألاحىبُت

 (30 ، ص0776

 الدخل-0-4-0-7

اث الدخٌى اإلادلُت وألاحىبُت هما   مىً الخمُيز بين الخغير في مظخٍى ٍو

 ًلي8

اث الدخىل املحليتالخغي -  راث في مطخٍى

فةن ذلً ًادي بلى  ازجفلذفلى حغيرث الدخٌى اإلادلُت، ولىفترض ؤجها 

ادة الؼلب اإلادلي كلى الظلم والخدماث بؼيل كام، ومً هره الظلم  ٍش

د  ادة الىازداث مما ًٍص والخدماث ما هى مظخىزد مً الخازج، وهرا ما ًادي بلى ٍش

ت، وهرا ما ًادي بلى ازجفاق طلس صسف اللملت مً الؼلب كلى اللملت ألاحىبُ

ألاحىبُت ملابل اللملت اإلادلُت )اهخفاض طلس صسف اللملت اإلادلُت( وهرا 

 .بافتراض ؤن كسض اللملت ألاحىبُت لم ًخغير

اث الدخىل ألاجىبيت -  الخغيراث في مطخٍى

ادة الؼلب وا، ألاحىبُتحغيرث الدخٌى ن ب زجفلذ فةن ذلً ًادي بلى ٍش

كلى الظلم والخدماث بؼيل كام، ومً هره الظلم والخدماث ما هى  بيحىألا 
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ادة مدلُا مصىم الؼلب كلى اللملت  شٍادةو الصادزاث، ، وهرا ما ًادي بلى ٍش

 اللملت ألاحىبُتملابل اللملت  اإلادلُتازجفاق طلس صسف اللملت  وبالخالي، اإلادلُت

لم  اإلادلُتض اللملت هرا بافتراض ؤن كس . طلس صسف اللملت اإلادلُت( زجفاق)

 .ًخغير

ت-0-4-0-8  وشاط البىىك املزلٍش

 دكم كُمت اللملت ؤو جخفُظهالؤو ػساء  اوذلً كىدما جخدخل في الظىق بُل

 (.004 ، ص0202)لخلى مىس ى بىخازي، 

 أهظمت ضعز الصزف  -0-5

بن الىـام الىلدي الدولي كد جؼىز بؼيل هبير خالٌ طىىاث 

وخاولذ بلع الدٌو  الدًه داادٌو ؤوزوبُت اجاث، فبِىما ؤوؼإث دالدظلُى

الىثير مً ؤحبرث  بِىماالىاػئت جؼبُم ؤهـمت صسف صازمت واألزحىخين مثال، 

ألشماث )ألاشماث اإلاىظُىُت، لا في ؤزىاء مىاحهتها الدٌو كلى الخخلي كً ؤهـمته

لُت(، خُث وان هىان جدٌى آلا  ت، البراٍش لدي اللدًد مً الدٌو مً هـام طٍُى

م ولى بصفت ماكختالس   .بؽ وبصفت كامت بالدوالز بلى الخلٍى

مً  ابن كملُت اخخُاز هـام الصسف جإخر ؤهمُت هبيرة لدي الدٌو إلاا له

، وهرلً  كالكت مم الظُاطاث الاكخصادًت اإلاخبلت والخىاشهاث اليلُت لهره الدٌو

جددد ؤهـمت الصسف بؼسوغ بهدماج الاكخصادًاث كلى اإلاظخىي الدولي، فما 

 إلالصىد بىـام الصسف؟ا

"ًمىً حلٍسف هـام الصسف بإهه مجمىكت اللىاكد التي جددد جدخل 

 Amina) "الظلؼاث الىلدًت في طىق الصسف، وبالخالي طلىن طلس الصسف

Lahreche, 1999, pp. 93-103)  

مىً ؤطاطا جلظُم هـم الصسف في اللالم بلى هـم  طلاز الثابخت ألا ٍو

هرًً اللؼبين كدة صىز مخخلفت طِخم الخؼسق ل طلاز اإلالىمت، خُثوهـم ألا 

خُا ًمىً بحماٌ هـم الصسف التي جإخر بها الدٌو في كدة  بليها فُما بلد. وجاٍز

 .لدًتىهـم ؤطاطُت ًسجبؽ ول هـام منها بلاكدة ملُىت مً اللىاكد ال
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 أهظمت الصزف املخعارف عليها-0-5-0

 هظام ثباث الصزف: -0-5-0-0

ابذ في ؿل كاكدة الرهب في صىزة اإلاظيىواث طاد هـام الصسف الث

الرهبُت )ًمثل هرا الىـام الؼيل ألاٌو للاكدة الرهب، خُث وان الىلد كلى 

 ػيل مظيىهت مً الرهب ؤي كؼلت لها ػيل ملين ووشن وكُاز مدددان(

في ؤواخس اللسن الخاطم كؼس وؤوائل اللسن  (12 .، ص0226، )طامس بؼسض حلدة

ً وختى كُام  الخسب اللاإلاُت ألاولى، وهرلً في الىصف الثاوي مً اللؼٍس

ىاث اللسن الخالي. وحلخبر الدولت كلى كاكدة الرهب بذا زبؼذ كمل ها تكؼٍس

ترجب كلى اخخفاؾ ول دولت بظلس زابذ  الىػىُت بىشن ملين مً الرهب، ٍو

للرهب بالىلد الىػني ؤن ًخدلم طلس زابذ لللمالث اإلاخخلفت بلظها ببلع 

يب خظين  (22 ، ص0226ض هللا، كى  )ٍش

خىافس بم حغيره ال ًخدلم بال دومم ذلً فةن زباث طلس الصسف وك

 8ػسػين

 ؛ؤن ًيىن طلس ػساء وبُم الرهب واخد في ول دولت  -

 ؤن جيىن اهخلاالث الرهب كدًمت الىفلت،   -

ت وبذا  وان هران الؼسػان ال ًخدللان كمال فةهه ٌظمذ بخللب هرا الظلس بدٍس

حدا في دخٌى الرهب بلى الدولت وخسوحه منها وذلً وفلا للىي في خدود طُلت 

مً كمالث الدٌو ألاحىبُت، ؤو ما ًؼلم كلُه  كملتاللسض والؼلب الخاصت بيل 

 للبت الرهب"."الىخاب كىاكد 

ت الصزف -0-5-0-0  هظام حٍز

ل  ت الصسف في ؿل الىلىد الىزكُت غير اللابلت للخدٍى كسف هـام خٍس

الدٌو هرا الىـام كلب خسوج بهجلترا كلى كاكدة الرهب  بلى ذهب، وكد كسفذ

، وجالها في ذلً وافت الدٌو وذلً ختى كُام الخسب اللاإلاُت 0710طبخمبر  00في 

  (Amina Lahréche Revil,  1999, p93-103) الثاهُت

"وحلخبر الدولت ؤجها كلى كاكدة ألاوزاق اللاهىهُت ؤو ؤلالصامُت بذا خسحذ 

وهرا بةجهائها لللالكت اإلاباػسة ؤو غير اإلاباػسة بين الرهب  كً كاكدة الرهب
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واللملت الىزكُت، فال كالكت هىا بين ؤلاصداز الىلدي الىزقي والاخخُاػاث 

وبهما ًمىً ؤن جدزج اللملت الرهبُت اإلاخىفسة  ،الرهبُت للدولت بؼيل مباػس

ء الىلدي الغؼا اي مىحىد آخس مثمىإللدولت طمً مىحىداث حهاشها اإلاصسفي ک

فإطاض ( 30، صفدت 0227)عجمي, هُل حمُل الجىابي، زمصي ًاطين،  لللملت

ساء كاهىهُت مؼللت بهرا الىـام هى ؤن الىلىد الىزكُت ؤصبدذ جخمخم بلىة ب

لها بلى ما هابلت  .خسآمً ذهب ؤو ملدن  ال ٌظاوحها مً اللاهىن، وهىان ًدم جمٍى

 (.12، ص 0226)طامس بؼسض حلدة ، 

لس الصسف فُيىن كسطت للخللُاث وفلا للىي كسض وػلب ؤما كً ط

ا ودهُا جخدسن ؤطلاز داخلها هما هي ُالصسف ألاحىبي، ولم ٌلد هىالً خدود كل

الخاٌ باليظبت لخدي جصدًس وبطخيراد الرهب في ؿل هـام الرهب. هما ؤن 

مظخىي جىاشن طلس الصسف هى الري جخلادٌ كىده الىمُت اإلاؼلىبت مً اللملُت 

خه  ماضيل فجىضخاوكد جؼسق  "ػىُت مم الىمُت اإلالسوطت هىاالى  في هـٍس

ت حلادٌ اللىي الؼسائُت في ؿل  الخىاشويبلى جددًد طلس الصسف  "الؼهيرة هـٍس

هـام الصسف اإلاخللب، خُث ؤؿهس ؤن طلس الصسف الخىاشوي بين كملُخين هى 

 .االظلس الري ٌظاوي بين اللىة الؼسائُت لهم

 زقابت على الصزفهظام ال -0-5-0-3

خر بىـام السكابت كلى الصسف بدال ألا  ىملـم دٌو اللالم بل ذزم جىحه

 الري ًخم جددًده وفلا آللُت الظىق في ؿل اطخخدام الخس  مً طلس الصسف

لني هرا الىـام بػساف الدولت  الىلىد الىزكُت بلد الخخلي كً كاكدة الرهب. َو

ه، ولرلً فةن الدولت ال جدُذ وجدىمها في كسض الصسف ألاحىبي والؼلب كلُ

ت الخلامل بالصسف ألاحىبي بُلا وػساء، وبهما جلىم الدولت ذاتها برلً  لألفساد خٍس

م جددًد الخلامل بالصسف ألاحىبي بالؼيل الري ًدلم ألاغساض  كً ػٍس

، 0222)فلُذ خظً خلف،  وألاهداف التي جخىخاها الدولت مً مثل هرا الخددًد

ق ًملى الؼلب كلى الصسف في خدود الىمُت اإلالسوطت ، وفي هرا الظُا(57ص 

 الةااإلاغزابخا وذلً كلى السغم مً  ًـلمىه، ومً زم ًمىً لظلس الصسف ؤن 

 8لألخر بىـام السكابت كلى الصسفطباب مً بين ألا و  فُه.
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ز مً آزا اللسن اإلااض ي زالزِىاثما ولدجه ألاشمت الاكخصادًت في  -

ً مدفىكاث ال لىطائل ألاخسي في كالج ٌو والتي لم جىجر ادؤدث بلى عجص مىاٍش

 هرا العجص؛

ة جىحه اللدًد مً الدٌو هدى ألاخر بالخخؼُؽ الؼامل في بداز  -

 ؛الىـاماكخصاداتها كد دكم ألاخر بهرا 

ص ألازصدة الرهبُت لدي الدٌو التي ًمىً ؤن حظخخدم هل -

 ؛هاالخخلي كن التي جم هإطاض لللملت في ؿل كاكدة الرهب

الىاطلت في ؤطلاز الصسف الخسة، وما جادي بلُه مً الخللُاث  -

 ٌ  .آزاز طلبُت كلى الدو

 جباق هرا الىـام ماًلي8 ومً دوافم الدٌو ال

الخفاؾ كلى اطخلساز طلس حلادٌ كملت الدولت والخفاؾ كليها مً ؤًت   -

 طغىغ كد جخلسض لها مً مصادز خازحُت؛

ت وبالخالي الخ  - فاؾ كلى جىاشن ميزان الخد مً الىازداث غير الظسوٍز

 اإلادفىكاث )خاصت في البلدان الىامُت(؛

خماًت اللُمت الخازحُت لللملت مً الخدهىز وخاصت بذا واهذ الدولت  -

 صاخبت اللملت مثللت بالتزاماث ججاه اللالم الخازجي؛

هدف مالي ًخمثل في جدلُم بًساداث خصاهت الدولت، وهرا بالخصٌى  -

 فازق بين طلس الؼساء وطلس البُم(؛كلى فسوق ؤطلاز الصسف )ال

 جظُِم خؼس ؤشمت الصسف؛ -

ومم هرا ًجب ألاخر بلين الاكخباز ول خدود طُاطت السكابت كلى  

 الصسف

 هظام اضخقزار أضعار الصزف: -0-5-0-4

خىن وودش بىـام هلدي دولي  بةوؼاء صىدوق الىلد الدولي ؤحى اجفاق بٍس

وفي الىاكم، فلد اكخمد هرا الىـام حدًد ؤػلم كلُه هـام اطخلساز الصسف. 

هـام زباث ؤطلاز الصسف )كاكدة  8لاابين طجكلى اللاكدجين الىلدًخين اإلاروىز 

ت الصسف )كاكدة اللمال   بمجؤث الىزكُت(. فالىـام الري الرهب( وهـام خٍس
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لادٌ اللمالث، حص حىهسه في حلل ؤطلاز الصسف مظخلسة كىد ؤطلاز خخلً

ددودة مً الصمً مم بمياهُت حلدًل هره ألاطلاز بذا ما خالٌ فترة ممخدة وغير م

دكذ بلى هرا طسوزة كالج ؤلاخخالٌ في ميزان اإلادفىكاث بما ال ًترجب كلُه 

الدخٌى في خللت مفسغت مً الخخفُظاث اإلاخبادلت ألطلاز الصسف. وجلتزم الدٌو 

 ألاكظاء في الصىدوق باإلادافـت كلى الخؼبُم الفللي لظلس الخلادٌ الري

ت اإلاؼللت لها في بجباق الىطائل الىفُلت بخدلُم تخددجه للمل ها، مم وحىد الخٍس

ها بؼسغ ؤن جيىن مخفلت مم ؤخيام يالخؼبُم الفللي لهرا الظلس فىق ؤزاط

يب خظين كىض هللا،  الصىدوق   (36-33، ص 0226)ٍش

وهىدُجت لىـام طلس الخبادٌ، لم ٌظمذ للدولت اللظى في الصىدوق بإن 

وكد طمذ هرلً ، ها كائما، لىً وحدث اطخثىاءاثتصسف كمل جترن طلس 

% مً طلس الخلادٌ 02صىدوق الىلد الدولي جخفُع كُمت ول كملت بددود 

مدفىكاث اللظى، وهرا بدون  ي في ميزانس ألاصلي في خالت وحىد اخخالٌ ؤطا

ؤخر مىافلخه. لىً ًجب كلى الدولت ؤن جإخر مىافلت الصىدوق بذا واهذ وظبت 

 .%02ُع اإلالترح جخجاوش الخخف

 هظام أضعار الصزف املعىمت:  -0-5-0-5

لرهب وللدة طىىاث لم ًىً جباق كاكدة ااكلب الاهدؼاز الىاطم في 

ًوفي ؤوائل اللسن  .خلدًس لألطلاز اإلالىمتًىـس ب واهذ حظخخدم ؤطاطا  اللؼٍس

طبُل هةحساء ماكذ ؤزىاء الفتراث التي واهذ جخميز بلدم اطخلساز هبير. وكلى 

 .0711 – 0707ومسة زاهُت في الفترة  0701اإلاثاٌ فلد لجإث بليها ؤإلااهُا في كام 

اث مً هرا اللسن واهذ ألاطلاز اإلالىمت حظخخدم في خاالث ُوختى بداًت الظبلُي

 كلُلت حدا باكخبازها طُاطت دائمت.

بلد ذلً مسث باللالم فترة جفؼذ بيها ألاشمت في ؤطىاق الىلد ألاحىبي 

لت ملخىؿتغيرث  ؼاهُت كام  .الىطم بؼٍس وجظمىذ ألاشمىت فؼل اإلاداوالث البًر

ي ممازل س في اإلادافـت كلى كُمت الجىُه ؤلاطترلُني، وجال ذلً فؼل فسئ 0744

يي في ؤواخس 0747مم الفسئً في كام  . وجظمىذ ألاشمت ؤًظا طلف الدوالز ألامٍس

لذ ا. في هره ألاحىاء جى 0751الظخِىاث وؤوائل الظبلُىاث، وؤشمت البتروٌ في كام 
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في ؤطىاق الىلد ألاحىبي وؤصبدذ جدسواث اللمالث بين الدٌو  ةهبير  اثؤطؼساب

م  ت ضخمت بدزحت ًصلب ملها الخدىم في طلس الصسف كً ػٍس بغسض اإلاظاٍز

 .الخدخل الىلدي

مىً الخلبير كً اللالكت بين ملدٌ الصسف ومظخىي ألاطلاز اليظبُت  ٍو

ت حلاد  ٌ اللىة الؼسائُت هما في الؼيل الخالي8بةطخخدام هـٍس

 العالقت بين معدل الصزف ومطخىي ألاضعار اليطبيت: (20الشهل رقم )

P/p =D/F ألاطلاز اليظبُت   

               200/1 

                                                                                                  

        

 

 

                                                                                         

   100/1         

 

 e      200    100                      

 .04 .املصدر: الىليل، ص

 PPPفةذا افترطىا ؤن ملدٌ الصسف ؤكلى ؤو ؤكل مً مظخىي جىاشن 

في الؼيل ° 23لالطخفادة مً فسوق ألاطلاز، وخؽ  فةن ذلً ًخلم فسصا مسبدت

ت  صسف الدًىاز الجصائسي ولُت خُث ًخددد ملدٌ  PPPؤكاله ٌلبر كً هـٍس

فةذا جظاكف الظلس في الجصائس فةن  .بيظبت ألاطلاز بين ول مً فسوظا والجصائس

p/p  ً100طىف جخظاكف مDA/1Euro  200بلىDA/1Euro. 

ت وججدز ؤلاػازة بلى ؤن هىان ؤ لخىكم مظاز  PPPػياال مخخلفت لىـٍس

ت  دو هـٍس خفم مٍا ل، ٍو ملدالث الصسف طىاء في ألاحل اللصير ؤو في ألاحل الؼٍى

ن ؤي بهدساف إلالدٌ الصسف كً ؤللىة الؼسائُت كلى بفتراض كام8 "حلادٌ ا
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في ألاحل  PPPجخىفل كىة الظىق بةكادجه مسة ؤخسي بلى مظاز  PPPمظخىي 

ل.  الؼٍى

 ضعز الصزف و معالجت الصلل في امليزان الخجاري ضياضاث  -3

ترجب كً اإلالامالث الاكخصادًت بين دٌو اللالم اطخدلاكاث مالُت ً

تها في الخاٌ ؤو في اإلاظخلبل وبرلً فمً اإلاهم ليل دولت ؤن  .مخبادلت ًخلين حظٍى

 .حلسف كلى وحه الخددًد خلىكها والتزاماتها. هرا البُان ٌظمى ميزان اإلادفىكاث

البا ما ًـهس هرا اإلايزان اخخالٌ اللالكاث الاكخصادًت بين الدولت واللالم وغ

الخازجي بدُث ٌلؼي صىزة واضخت للظلؼاث اإلاظاولت في الدولت كً هلاغ 

، ولىً ؤًظا كً جإزير اإلاىكف الخازجي لالكخصاد الىػني اللىة والظلف في

 الداخل.اإلالامالث الخازحُت كلى الدخل الىػني ومظخىي الدؼغُل في 

إحي هرا  لدزاطت دوز طُاطاث طلس الصسف في ملالجت الخلل  اإلابدثٍو

 في اإلايزان الخجازي مً خالٌ اللىاصس الخالُت8

 ؤطاطُاث خٌى ميزان اإلادفىكاث وميزان الخجازي؛  -

جدلُل ؤزس طلس صسف الدًىاز الجصائسي كلى ميزان اإلادفىكاث  -

  0204-0222الجصائسي خالٌ الفترة 

 يزان املدفىعاث وامليزان الخجاري حىل م مفاهيم -3-0

ٌلخبر ميزان اإلادفىكاث مً ؤهم اإلااػساث ؤو ألادواث التي حظخلين بها 

الظلؼاث الظُاطُت والاكخصادًت في زطم طُاطتها الاكخصادًت، وما شاد في 

ولهرا هداٌو  .ؤهمُخه هى الازجفاق اإلاالخف في حجم اإلابادالث الخازحُت الدولُت

 .لخمد كليها ول دولت في بلع كسازاتهاحوؤهمُخه التي ببساش مفهىم 

 :مفهىم ميزان املدفىعاث -3-0-0

" بُان ؤو سجل مداطبي، ٌسجل حمُم ٌلسف ميزان اإلادفىكاث كلى ؤهه

جدفلاث ألاصٌى الخلُلُت واإلاالُت والىلدًت بين اإلالُمين في بلد ما وغير اإلالُمين 

(، هما ٌلخبر ميزان 013ص، 0201ملسوف،  ")هىػُاز خالٌ فترة ملُىت

سجل لجمل اإلالامالث الاكخصادًت بين اإلالُمين في دولت ملُىت وغير اإلادفىكاث 

 Antoire, 1996, p)جيىن لظىت واخدة ااإلالُمين فيها، وذلً إلادة ملُىت غالبا م
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ن بخصائي ًىحص بُان ٌلسفه خبراء صىدوق الىلد الدولي كلى ؤهه" خيي ، ف(5

ا ًجسي مً ملامالث اكخصادًت بين اكخصاد ملين ، ممـبإطلىب منهجي مى

، فهى بیان خظابي ٌسجل فُه كُم واللالم الخازجي خالٌ فترة شمىُت مدددة"

حمُم الظلم والخدماث والهباث واإلاظاكداث ألاحىبُت وول اإلالامالث السؤطمالُت 

وحمُم همُاث الرهب الىلدي الداخلت بلى البلد والخازحت مىه خالٌ فترة شمىُت 

السخمان ٌظسي  مدددة والتي جخم بين البلد وبلُت البلدان اإلاخلاملت مله )كبد

 .(021، ص0221ؤخمد،

كلى ما طبم ًمىً اللٌى ؤن " ميزان اإلادفىكاث هى بُان بخصائي  بىاءو 

ت، واإلاالُت والىلدًت  ؤو سجل مداطبي ًخم فُه حسجُل حمُم اللملُاث الخجاٍز

ـسائهم في الخازج وذلً خالٌ فترة شمىُت كادة هو  التي جخم بين اإلالُمين في دولت ما

ً )مدمد  ً مً اإلاىاٍش م بين اإلادفىكاث وهىكين آخٍس مىً الخفٍس ما جيىن طىت، ٍو

داز،   (178، ص0221دٍو

8 خُث ًلخصس ميزان اإلادفىكاث ميزان املدفىعاث الدوليت -

مل ول الدولُت كلى اإلادفىكاث الىلدًت الدولُت، في خين ؤن ميزان اإلادفىكاث ٌؼ

ؤهىاق اإلالامالث الاكخصادًت الدولُت لالكخصاد الىػني خالٌ فترة شمىُت مدددة 

  .جيىن طىتما والتي كادة 

8 ًدخىي ميزان اإلادفىكاث كلى ميزان املدفىعاث املدًىهيت -

مً ؤصٌى وخصىم البلد في  الخغيراث التي جؼسؤ كلى ما لدي الاكخصاد الىػني

 ُىت. مىاحهت الخازج في لخـت شمىُت مل

گص ميزان اإلادفىكاث كلى ؤطاض الدسجُل بمبدؤ اللُد اإلاصدوج، خُث جس ً

ُدًً كضر ؤن ول كملُت جخم مم الخازج والري ًى  .حسجل وكفه ول ملامالجه

ين في اللُمتئؤخدهما مدًً وآلاخس دا سجل في الجاهب الدائً مً  .ً مدظاٍو َو

حىبُت وفي الجاهب اإلادًً ميزان اإلادفىكاث خلىق الدولت لدي غيرها مً الدٌو ألا 

 .حسجل كُمت وازداث الدولت مً الخازج ؤي دًىن الدولت والتزاماتها مم الخازج

 :أهميت ميزان املدفىعاث -3-0-0
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حلىع بیاهاث ميزان اإلادفىكاث داللتها الخاصت التي حلبر كً ألاخىاٌ 

 الاكخصادًت للبلد بغع الىـس كً الفترة الصمىُت التي حغؼيها دزاطت هره

لرلً فةن حسجُل هره اإلالامالث الاكخصادًت الدولُت في خد ذاتها  .البُاهاث

ت ألي اكخصاد وػني وذلً لألطباب الخالُت8  مظإلت خٍُى

بن هُيل هره : ٌعنظ قىة الاقخصاد الىطني للدولت -

ُفه مم كخصاد الىػني، وكابلُت ودزحت جىلىع كىة الاٌاإلالامالث الاكخصادًت 

، ألهه ٌلىع حجم وهُيل ول مً الصادزاث الاكخصاد الدولي يراث اإلاازسة فياإلاخغ

والىازداث بما فُه اللىامل اإلاازسة كلُه هذجم الاطدثمازاث ودزحت الخىؿُف، 

 .الخ... ومظخىي ألاطلاز والخيالُف 

بن ميزان اإلادفىكاث : ًظهز القىي املحددة لطعز الصزف -

ظُاطاث الاكخصادًت بين ؤزس الٍلىع كىی ػلب وكسض اللمالث ألاحىبُت، و ٌ

، الش يء الري حُت مً خُث حجم وهىق طلم الخبادٌكلى هُيل الخجازة الخاز 

ها تًادي بلى مخابلت وملسفت مدي جؼىز البيُان الاكخصادي للدولت وهخائج طُاط

 .الاكخصادًت

ٌطاعد على جخطيط وجىجيه العالقاث الاقخصادًت  -

هامت حظاكد الظلؼاث  ةخُث ٌؼيل ميزان اإلادفىكاث ؤدا: الصارجيت للدولت

اللامت كلى جخؼُؽ وجىحُه اللالكاث الاكخصادًت الخازحُت للدولت بظبب 

هُيلت الجامم، هخخؼُؽ الخجازة الخازحُت مً الجاهب الظلعي والجغسافي ؤو كىد 

ت  وطم الظُاطاث اإلاالُت الىلدًت، ولرلً حلد اإلاللىماث اإلادوهت فُه طسوٍز

ل والخجازة الخازحُت للبىىن واإلااطظاث وألاشخاص طمً  .مجاالث الخمٍى

خُث بن اإلالامالث الىضع الصارجي للدولت:  قياص -

الاكخصادًت التي جسبؽ الدولت مم اللالم الخازجي هي هدُجت اهدماحه في الاكخصاد 

 .الخازجي ، فهي برلً حلىع الىطم الخازجي للدولت

 مفهىم امليزان الخجاري -3-0-3

ت، واإلاخمثلت في اإلابادالث ًمثل اإلايزان الخجازي هىكا م  ً اإلالامالث الجاٍز

مً الظلم، فةذا شادث الصادزاث الظللُت كً الىازداث الظللُت فةهىا هلٌى ؤهه 
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هىان فائع في اإلايزان الخجازي، ؤما بذا شادث الىازداث كً الصادزاث مً الظلم 

ن الفائع مىً اللٌى ؤً ال ه، غير ؤهؤن هىان عجصا في اإلايزان الخجازي فةهىا هلٌى 

في اإلايزان الخجازي في صالر البلد، ؤو العجص في اإلايزان الخجازي في غير صالر البلد 

 ،للميزان الخجازي في ميزان الخظاب الجازي  ُتبيظالكبل الخؼسق لألهمُت 

 باإلطافت بلى الـسوف الاكخصادًت التي ًخدلم في ؿلها الفائع والعجص في اإلايزان.

 نؤ ًساداث والصادزاث للدولت، خُثؤلا ي ًمثل اإلايزان الخجازي صاف

ؤطلاز الىازداث جيىن باللملت ن ؤؤطلاز الصادزاث جيىن باللملت اإلادلُت في خين 

، فاإلايزان الخجازي ًمثل الفسق بين (54، ص0200)كدهان هاًه الىلُمي،  ألاحىبُت

فترة شمىُت كادة جيىن زالزت كُم الصادزاث وكُم الىازداث مً الظلم خالٌ 

لبر كنها باإلالادلت سؤػه ، وهىرا جلُم اللالكت بين صادزاث و وازداث البلد َو

 الخالُت8

 (Mبحمالي وازداث البلد ) -( Xاإلايزان الخجازي = بحمالي صادزاث البلد) زصُد

ٍمىً و اإلايزان الخجازي ؤهم حصء في ميزان اإلادفىكاث لدولت ما، ٌؼيل 

 هرا البلد.اإلايزان الخجازي الدولي " في »ؤن ًؼلم كلُه 

ان بحمالي الصادزاث والىازداث مً الظلم التي حظمذ بلُاض ز ًظم اإلاي

(، X - Mُد الخجازي ؤلاًجابي ٌ ) صس الدٌ ًجىافظُت البلد ججاه مىافظُه، خُث 

ت فلالت بصفت خاصت، ةدُلصىاكت كىة حلمثال كلى ؤن  ، ؤو ؤن الؼبىت الخجاٍز

ظخمس ًدٌ كلى عجص هُىلي ؤو واإلا الظالبوفي اإلالابل فةن السصُد الخجازي 

وجداٌو ول الدٌو  .بيُىي للميزان الخجازي، بظبب طلف جىافظُت الصادزاث

، (021، ص0221)كبد السخمان ٌظسي ؤخمد،  جدلُم فائع في ميزاجها الخجازي 

م خالت الدظاوي لؤو كلى ألاكل الىصٌى بلى خالت الخىاشن فُه، وذلً كىدما جخد

 الصادزاث الظللُت للبلد.بين الىازداث الظللُت مم 

ٌلخبر اإلايزان الخجازي الجصء ألامامي في ميزان اإلادفىكاث وىهه ًبين 

إلاا ًددر عجص في اليؼاغ ؤلاهخاجي للدولت . و هخاجي وهُيله في الدولتاليؼاغ ؤلا 

، ؤو طلف دزحت ىىكه، وطلف اللدزة ؤلاهخاحُت فُهبظبب طلف دزحت ج

لجإ الدولت لالطخيراد لظد اخخُاحاث ج مسوهخه كً جلبُت اخخُاحاث الاكخصاد
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له بلى حاهب ؤن كدم ملدزة الدولت كً جىطُم وؼاػها ؤلاهخ ،اكخصادها اجي وجىَى

ما مير فائع في ؤلاهخاج مً ؤحل حصجُم كملُت الخصدًس فال ًدُذ لها فسصت جى 

 .ًادي بدوزه بلى عجص في ميزاجها الخجازي 

خه.جىاسن واخخالل ميزان املدفىعاث وط -3-0-4  زق حطٍى

 راما في هؤزان اإلادفىكاث وؤهمُخه، جؼسكىا فُما طبم بلى مفهىم مي

ٌ خطاللىصس  خه الدزاطت دىاو  .جىاشن واخخالٌ ميزان اإلادفىكاث وػسق حظٍى

 الخىاسن في ميزان املدفىعاث-3-0-4-0

ٌلسف جىاشن ميزان اإلادفىكاث كلى ؤهه الخالت التي جيىن فيها اإلادًىهُت 

ت للدائيُه لىدها الخدًث كً جىا .في اإلادفىكاث اإلاخخلفت مظاٍو ن ميزان ش ٍو

 الخىاشن اإلاداطبي والخىاشن  8اإلادفىكاث بلى الفصل بين هىكين مً الخىاشهاث هي

 .ألاكخصادي

لصد به حظاوي مجمىق الخظاباث الدائىت مم  الخىاشن اإلاداطبي ٍو

ىماث اإلاللت في حمُم اإلاصادفمجمىق الخظاباث اإلادًىت، وهـسا للمؼاول 

یم اإلادفىكاث كد ال جؼابم ك ناد ميزابةكد سف اإلاصالر الخاصتػؤلاخصائُت مً 

ظاف بىدا ًؤلاخصائُاث لرلً  فىكاث هدُجت للدم دكتإلاخدصالث مم كُم اإلادا

الفجىة الىاججت كً  ؽ" حسجل فُهد" الظهى والخىاصؼىاعي مخلازف كلُه ب

 ن اش م برلً الخى لُخدلهب الدائً مم الجاهب اإلادًً الجا كدم حظاوي مجمىق

 الخظابي.

لصد به الخالت التي جؤما الخىا ًساداث ؤلا ؿلها في  إيافخشن الاكخصادي ٍو

ث ال ٍدزاتها مً الظلم والخدماث والخدى االدولت مً ص االتي جدصل كليه

لت ألاحل بلى الخازج السؤطمالُت بي،  ػٍى ، 0227)الظُد مدمد ؤخمد الظٍس

 (012-006ص

ت في ىُكخصادي حلادٌ ؤصٌى وخصىم بىىد ملالان ش خىاالهما ٌظخىحب 

تها وبغع الامالث التي جخم لراإلا ؤياإلاظخللت،  اإلالامالث وهيميزان اإلادفىكاث، 

ػباق إلاً بهرا ما جدلله مً زبذ ؤو مً و  ىطم ؤلاحمالي للميزان،الكً  الىـس
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وجلدًم الخدماث ؤو الخصٌى  دها،راياطخم و جصدًس الظل، ومثاٌ ذلً بها ًلىم

 .كليها

ت والتي ال ج ببىىد فدظمىؤما باقي اللملُاث  ي ججس و م لراتها، خالدظٍى

هب الدائً جاال شن ىاجى هميزان اإلادفىكاث، والهدف منها  ؤوطاقبالىـس بلى خالت 

ىصف ميزان اإلادفىكاث بإهه مخىا .مم اإلادًً ؤو مخخل اكخصادًا كىدما ًسهص  ن ش ٍو

،  0224)مدمد اللسبي ػاهس ، وخدها للتالىـس كلى اللملُاث الخللائُت اإلاظخ

 (72ص

 اخخالل ميزان املدفىعاث -3-0-4-0

الت كدم الخىاشن بين الجاهبين ٌلسف الخلل في ميزان اإلادفىكاث بإهه خ

ًيىن ميزان  لامالث الخللائُت، فةذا جدلم عجص ؤو فائعدًً في اإلاالدائً واإلا

لخخلص مىه، هما ؤهه خالت اخخالٌ وهرا الخلل البد ؤن ًخم افي اإلادفىكاث 

للالج هرا  ملُىتبحساءاث  بجخاذًجب كلى الدولت  وهىاظبب مؼيلت للدولت ٌ

الفائع مً اإلامىً ؤن ًخم ، خُث ؤن العجصلالج بذلً ؤطاطا  ٍخللمو  .الخلل

لا ولىً جبل  .ي اإلاؼيلت ألاطاطُت في كالج هرا العجصالخخلص مىه طَس

، خُث هميز ؤهىاق مخخلفت .اخخالالث لدةلان اإلادفىكاث ميز  ًخلسض 

 .یکلیو اخخالٌ ه ،، اخخالٌ دوزيي، اخخالٌ مىطمياخخالٌ كسض 

لصالاخخالٌ اللسض   لها هخجت ه الخللباث اإلااكخت التي ًخلسض د بي ٍو

 ىٌلخمد كل بلد شزاعيفاث في باآل  ت، هةصابت اإلاداصُل الصزاكُتئكىامل ػاز 

لصد خؤما الا . مدصٌى زئِس ي واخد كلى  جؼسؤاث التي ببه الخللخالٌ اإلاىطمي ٍو

دُجت اللىامل اإلاىطمُت مما كد ًترجب كلُه هميزان اإلادفىكاث كلى مداز اللام 

ادة  ادة الصادزاث في فترة زم ٍش ميزان  ز ى وجده الىازداث في الفترة الخالُتٍش

 .اإلادفىكاث في الىصف الثاوي مً اللام

جصِب ًت التي اث الاكخصادبدر هدُجت للخللدُف الدوزيالاخخالٌ ؤما  

فم جي وجس مفي فتراث السخاء ًصداد الدخل اللى هه ؤث طمالي، خُاالاكخصاد الس 

ٍلل و ظاد ًىخفع مظخىي الدؼغُل لاغ ؤو الىخهؤلا ، ؤما في خالت ألاطلاز

بصىزة في اللادة  جددرألاطلاز، وهره الخغيراث  وجىخفعي الدخل اللىم
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لم كليها بالخللباث ؼًول خمع طىىاث بلى خمظت كؼس طىت، لرلً  مخىسزة 

 .الدوزٍت الاكخصادًت

خالٌ اإلايزان الخجازي بصفت خاصت ي وهى الري ًـهس في لىلهُخالٌ اخالا 

مسخلت الىمى، خُث ؤهه جصداد بلى  اهخلاٌ الاكخصاد اللىي مً دزحت الخخلف

ادة هبيرة خالٌ الفترة ألاولى للخىمُت في خين  الىازداث اللدزة ًلابلها اولدام ٍش

ادة الىازداث كلى ش  سحم الظبب في ٍش  الؼلب لىبٍادة الصادزاث بىفع الدزحت، ٍو

ً زؤ ىطُؼتؤطمالُت الاإلاظخمس كلى الظلم الس  ض اإلااٌ التي جدخاحها الدولت لخيٍى

م خسواث زئوض  الالشم للىمى الاكخصادي، مىً ملالجت هرا الخلل كً ػٍس ٍو

لت ألاحل، وبهرا فةن هرا الا  ل ألاحل خالٌ ًيىن خألامىاٌ ػٍى هدُجت الىمى  ػٍى

 .الري ًخظم له اكخصاد ما

خالٌ بلى مجمىكت مً ألاطباب مً ؤهمها الخلُُم الخاػئ خٌلىد هرا الا 

لظلس صسف اللملت اإلادلُت وهرا لىحىد كالكت وزُلت بين مىكف ميزان 

كملت ، فةذا وان طلس صسف اللؼس ذلًاإلادفىكاث وطلس الصسف اإلالخمد لدي 

ت فظُادي ذلً بلى ازجفاق ؤطلاز الظلم لللؼس ذاجه ُها الخلُلتكؼس ؤهبر مً كُم

مً وحهت هـس ألاكؼاز ألاخسي مما ًادي بلى اهخفاض الؼلب الخازجي كلى جلً 

ددر اللىع في خالت جلُُم  .الظللت وبالخالي خدور عجص في ميزان اإلادفىكاث ٍو

ساث الهُيلُت جخللم باإلااػيلُت وهرلً جىحد ؤطباب هُ .هاتاللملت بإكل مً كُم

ىؼبم  .خاصت هُيل الخجازة الخازحُت وهُيل الىاجج الىػني ،لالكخصاد الىػني ٍو

هرا كلى الدٌو الىامُت التي حلخمد في مبادزاتها كلى الترهيز الظلعي خُث جخإزس 

 .هره الصادزاث بمسوهت الؼلب الخازجي كليها في ألاطىاق اللاإلاُت

ت اخخالل ميزان املد-3-0-4-3  فىعاث:طزق حطٍى

ً الاخخالٌ هاججت ك ،االكخصاد الىػنيبؤطساز حظُمت ألحل كدم بلخاق 

ت وجصخُذ الاخخالٌلهىان ػسق في ميزان اإلادفىكاث،  ، وؤبسشها آلُت دظٍى

لت زالزت ؤػيا8ٌفي الىكذ الخاطس الظىق.   جإخر هره الؼٍس

ق  ،أولها - خخص هرا  8ليت ألاضعارآالخصحيح عً طٍز ٍو

خؼلب جؼبُلها زالزت ػسوغ ؤطاطُت .رهبالؼيل بفترة كاكدة ال زباث  هي8 ٍو
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ومسوهت ألاطلاز ، للؼسطخخدام اليامل للىاصس ؤلاهخاج في اؤطلاز الصسف، الا 

ت خسهتهما ز وألاحى  لني دخٌى همُاث ٌففي خالت خدور فائع فةهه  .ؤي خٍس

ادة في كسض الىلىد ألامس الري ًىجم كىه ازجفاق في  هبيرة مً الرهب ًسافلها ٍش

طلاز اإلادلُت، وطُترجب كً ذلً مً حهت اهخفاض صادزاث اللؼس بلى ألا 

، وحظخمس هره راداث اللؼس مً الخازجالخازج، ومً حهت ؤخسي ازجفاق في بطخي

 طِخدلمجص عؤما في خالت خدور  اللملُت ختى ٌلىد الخىاشن بلى اإلايزان،

الفائدة  اللىع، وبهرا فةن البىً اإلاسهصي في خالت الفائع ًلىم بخفع طلس 

الزجفاق الظُىلت اإلادلُت( مما طُادي بلى جدفم ألامىاٌ (كلى اللسوض اإلامىىخت 

اإلاخاح إلكادة جىاشن اإلايزان، ؤما في خالت  عبلى الخازج وبالخالي الخخلص مً الفائ

 .العجص فُلىم بسفم طلس الفائدة مً ؤحل حرب ألامىاٌ ألاحىبُت بلى الداخل

لىدىق اإلاالُت داد الظُىلت في الظز بهرا طتو  )كسفان جلي  اإلايزانبلى خىاشن ال َو

 (007.006، 0777الدًً ، 

ق الخصحيح عً ،هاثاهي  - وهي آلالُت اإلاخبلت  8ضعز الصزف طٍز

خؼلب جؼبُلها ػسػان .في خالت الخخلي كً كاكدة الرهب الدولُت اجخاذ  8ٍو

ي ، ففي خالت العجص فالىلدًتده مً كبل الظلؼاث ُطلس صسف خس وكدم جلُ

وبهرا جلىم بلسض اللملت اإلادلُت  ،اإلايزان ًيىن اللؼس بداحت بلى كمالث ؤحىبُت

ادة كسض اللملت اإلادلُت طُادي بلى اهخفاض  في ؤطىاق الصسف ألاحىبُت، فٍص

را ىطلسها في هره ألاطىاق، وبهرا طىف ًصداد الؼلب كلى مىخجاث اللؼس، وه

جفاق ؤطلاز اإلاىخجاث ألاحىبُت ه هـسا الز د صادزاتها مم اهخفاض بطخيراداججصدا

كاث، وفي خالت الفائع وحظخمس هره اللملُت ختى ٌلىد الخىاشن بلى ميزان اإلادفى 

 .ًددر اللىع

قالخصحيح عً  ،اهمثالث - لُت وهي آلا :الدخىل  آليت طٍز

راث اليلُت في الخدلُل ُت اإلاصاخبت للخدلُل الىُىدي والترهيز كلى الخغيجالرا

ها تها زباث ؤطلاز الصسف، حمىد ألاطلاز ؤي زبا، وؤهم ػسوػالاكخصادي

والاكخماد كلى الظُاطت اإلاالُت وخاصت ؤلاهفاق اللام للخإزير كلى الدخل جدذ 

ت هى ؤن الاخخالٌ الخاصل في مي .جإزير مظاكف ؤلاهفاق زان ومظمىن هره الىـٍس
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مظخىي  ادي بلى حغير في مظخىي الاطخخدام وؤلاهخاج للبلد وبالخالي فياإلادفىكاث ً

الدخل اإلادلم وهى جدذ جإزير مظاكم الخجازة الخازحُت، ففي خالت خدور 

 ًصدادهبر مً الىازداث ؤان اإلادفىكاث خُث جيىن الصادزاث فائع في ميز 

صداد الؼلب اإلادلي الري ًدظسب حصء مىه في ػيل الدخل و ؤلاهفاق اإلادلي  ٍو

 .لىدُجت بلى كىدة الخىاشن الىازداث مما ًادي بافتزداد  ػلب كلى الظلم ألاحىبُت،

واللىع في خالت خدور عجص. فخلىم الظلؼاث اإلاالُت باطخخدام الظُاطت 

ي طلس الفائدة، هالىلدًت إلالالجت هرا الخلل، ومً ؤهم ؤدواث هره الظُاطت 

خُث ًخم خفع كسض الىلد في الخداٌو والري ًادي بلى زفم طلس الفائدة مما 

را الهخفاض ؤلاهفاق الاطدثمازي. وهى ما طُازس كلى حجم ؤلاهفاق الىلي وه

 .ٌصجم كلى جدفم زئوض ألامىاٌ وهرا ما ًادي بلى جىاشن اإلايزان

لت لغسض جفادي  ثى ألاػياٌ الثالزت الظابلت اكخمدباإلطافت بل ػٍس

حلخمد كلى الخغيراث اإلاترجبت كلى حغير طلس صسف و كُىب ألاػياٌ الظابلت، 

ع كُمت اللملت التي جازس كلى اإلاىكف اللملت خاصت مً خالٌ بحساء جخفُ

ًازس كلى كسض وجىخفع الىازداث مما د، خُث جصداد الصادزاث الخجازي للبل

غير ميزان اإلادفىكاث، كىددة الخىاشن بلى الصسف ألاحىبي ؤو الؼلب كلُه ومً زم 

في اإلالام ألاٌو كلى ًخىكف  هانم ىالهدف اإلاخىخؤن هجاح هره آلالُت في جدلُم 

هى ؤن آزاز و خس آلا  اللامل، ؤما هجاطخيرادادزاث البلد و ب كلى صالؼلمسوهت ا

)الامخصاص (  لالكخصادالاطدُلابُت  ةلدز الجخفُع اللملت طخلخمد كلى كملُت 

زازها اإلاخخلفت كلى آهره ألاوطاق لدة. خُث ؤن ئؤي كلى دزحت الخىؿُف الظا

 خالت ميزان اإلادفىكاث.

لت  ت ا الثالثتؤما الؼٍس جدخل  فخخمثل فيٌ ميزان اإلادفىكاث خالخلدظٍى

الظلؼاث اللامت، في هره الخالت جلجإ هره الظلؼاث بلى اللدًد مً الظُاطاث 

فهىان بحساءاث جخخر داخل الاكخصاد الىػني  .للالج اخخالٌ ميزان اإلادفىكاث

بُم ألاطهم والظىداث اإلادلُت لألحاهب للخصٌى كلى اللمالث ألاحىبُت في مثل 

جص، هرلً بُم الللازاث اإلادلُت لألحاهب للخصٌى كلى الىلد خالت خصٌى ع

ت اإلاخخلفت للظغؽ كلى الاطخيراداث  ،ألاحىبي واطخخدام ؤدواث الظُاطت الخجاٍز
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مثل هـام الخصص ؤو السطىم الجمسهُت وحصجُم الصادزاث مً ؤحل جدلُم 

دي الدولُت اإلاخاخت ل اثخس بحساء هى اطخخدام الرهب والاخخُاػآ، و شن الخىا

ت العجص، ؤو سخب الفائع وبطافخه لالخخُاػاثاللؼس  . ؤما ؤلاحساءاث لدظٍى

ي اللجىء بلى اللسوض الخازحُت مً اإلاصادز هفالتي جخخر خازج الاكخصاد الىػني 

بُم ألاطهم والظىداث و  ،بُم حصء مً الاخخُاػي الرهبي بلى الخازجو اإلاخخلفت، 

إلاىاػني جلً ألاكؼاز  ألاحىبُت الُتألاطىاق اإلاالظلؼاث اللامت في  التي جملىها

 .للخصٌى كلى الىلد ألاحىبي

 جأثير جقلباث ضعز الصزف على حزلت الصادراث والىارداث-4

لد طلس الصسف وطُاطاجه مً بين ألاطالُب التي حلخمد كليها ٌ

، خُث ٌلخبر طلس الصسف ملالجت الخلل في اإلايزان الخجازي الظلؼاث الىلدًت في 

ٌ كامل ؤطاس ي في  ومم جؼىز الفىس  .جددًد ؤطلاز الظلم اإلاخبادلت بين الدو

الاكخصادي وؿهىز ألافياز الىلدًت بسشث كدة ؤفياز هلدًت لخدلُل ؤزس حغيراث 

، وللد وان لظُاطت الخخفُع في الصسف كلى خسهت الخجازة الخازحُتؤطلاز 

في الخإزير هـسا ألهمُتها  ،هره الخدلُالث الاكخصادًت مًكُمت اللملت هصِب هبير 

 كلى اإلايزان الخجازي وجدظين وطلُخه.

 جأثير جقلباث ضعز الصزف على الصادراث -4-0

ادة اإلاخاػس ا  ادة جللباث طلس الصسف جادي بلى ٍش لتي جىاحه بن ٍش

ً و اإلاظخىزدًً ادة جللباث طلس الصسف  وجىحي .اإلاصدٍز ت غير ئبإن هىان بٍِش

اث طلس الصسف جخفع برا فةن جللبهاجُت للظُاطاث الاكخصادًت للدولت، و مى 

إزير طلبي ؤو ج الىطم هرالمً حجم الخجازة الخازحُت، خُث ًمىً ؤن ًيىن 

ي اإلاخغيراث اإلاازسة في حجم الخجازة الخازحُت واججاهاتها ق، وهرا بخدبم بابًجابي

ً واخخالف هُيل ؤلاهخاج فظال كً طلىن اإلاظخىزدًً و  الدٌو التي . فاإلاصدٍز

خاج وججازة مخىىكين حلد ؤهثر كدزة كلى الاطخجابت لخللباث طلس جخمخم بهُيل به

حجم ججازة ؤكل الدٌو التي جخميز بهُيل بهخاج و  ، واللىع في خالتالصسف

 (.5، ص0227)طلدون خظين فسخان، 
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خالقي كىي اللسض بًخددد طلس الصسف في طىق الصسف ألاحىبي 

بجاهبُه الدائً و اإلادًً اإلايزان الخجازي َلىع و  .والؼلب مً الصسف ألاحىبي

هم جللب طلس ا)الصادزاث والىازداث ( كىي طىق الصسف ألاحىبي، خُث ٌظ

 .الصسف في بخدار حغيراث في ؤطلاز الظلم اإلادلُت باليظبت لألطلاز ألاحىبُت

دزحت  ذلً خظبجادي بلى الخإزير كلى الصادزاث و اث كد بهره الخلل

ت كليها ب طلس الصسف جخفُع كُمت اللملت ٍلصد بخلل. و مسوهت الؼلب الظلٍس

الىػىُت باليظبت لللمالث ألاحىبُت ؤو زفلها. ففي خالت جخفُع كُمت اللملت 

دلُت ملازهت باألطلاز طلاز الظلم اإلاؤالخإزير مً خالٌ اهخفاض  ًـهس ُت اإلادل

 (061، ص0202ازجفاكها داخلها وذلً لألطباب الخالُت8 )مدمد ذًاب، ألاحىبُت و 

ز اإلاىاد ألاولُت اإلاظخىزدة الالشمت لإلهخاج اإلادلي ازجفاق ؤطلا  -

 . اإلاىخجاث اإلادلُت ؤطلاز بالخالي ازجفاق مما ًادي بلى ازجفاق جيالُف ؤلاهخاج و 

زجفاق ؤطلاز الىازداث كلى بلع الظلم الاطتهالهُت، خُث  -

 ًادي ازجفاق ؤطلازها بلى ازجفاق هفلاث اإلالِؼت.

جدٌى حصء مً الؼلب  بظبب ازجفاق ؤطلاز الىازداث هدُجت -

 .ها بلى بدائلها مً الظلم الىػىُتكلي

هدُجت جىكم اإلاظتهلىين ازجفاق ؤطلاز الظلم في اإلاظخلبل بلد   -

جخفُع كُمت اللملت طىف ًجللهم ًلبلىن كلى ػساء الظلم الاطتهالهُت كبل 

ادة الؼلب كلى هره  خدور الازجفاق اإلاخىكم في ألاطلاز، ما ًادي بدوزه بلى ٍش

ادة الفللُت في ألاطلاز. الظل  م والري ًترجب كىه الٍص

ألاطلاز الاخخالف بين ألاطلاز اإلادلُت و ججدز ؤلاػازة بلى ؤن ؤهمُتو 

 8هاألاحىبُت حلخمد كلى الىثير مً اللىامل من

مدي اكخماد الدولت التي خفظذ كُمت كملتها كلى الىازداث،  -

 فاكلُت الخخفُع.ما كلذ لفيلما وان اكخمادها كلى الىازداث هبيرا و

ت  ؛ػبُلت اإلاىخجاث اإلاظخىزدة - هل هي مىاد ؤولُت طسوٍز

 للصادزاث ؤو مىخجاث اطتهالهُت، فةذا واهذ اطتهالهُت كلذ فاكلُت الخخفُع.

 ولخىطُذ ذلً وظخلسض اإلاثاٌ الخالي8 
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في خالت اهخفاض كُمت اللملت اإلادلُت ) الدًىاز الجصائسي ( فةن الظُازة 

طىف جيلف اإلاظتهلً الجصائسي  و ؤوز  02222ىن طلسها ألاإلااهُت التي ًي

 72وذلً كىد اهخفاض كُمت الدًىاز م8ً  دج 722.222دج بدال مً  0222.222

للمظخىزد  فاجىزة الاطخيراد، في خين ؤن وؤوز  0 =دج  022 8بلى ؤوزو  0=  دج

ت اإلاظلسة بـألاإلااوي لىمُت مً   مً دج طدىخفع 322.222 الظلم الجصائٍس

بىفع ؤمام ألاوزو  كىد اهخفاض كُمت الدًىاز و ؤوز  3222بلى  و ؤوز  3333.3334

 .اإلالدالث الظابلت

، ؤما في خالت جخفُع طلس الصسف )زفم هرا في خالت زفم طلس الصسف

( فةن ذلً ًادي بلى اهخفاض ألاطلاز اإلادلُت هدُجت اهخفاض حجم للملتكُمت ا

ادة اإلالسوض اإلادلي مً الظلم بالخالي ٍشالؼلب ألاحىبي كلى صادزاث الدولت، و 

، هما ًمىً ؤن ًددر اهخفاض ألاطلاز داخل فخىخفع ؤطلاز الظلم اإلادلُتبال

ادة حجم الىازداث مً الخازج بلد ز  فم كُمت اللملت اإلادلُت اإلادلُت هدُجت ٍش

ادة مً اإلالسوض الظلعي اإلادلي فخىخفع ألاطلاز.و   الري ًترجب كىه ٍش

 لىارداثجأثير ضعز الصزف على ا -4-0

از الىازداث ؤهثر ازجفاكا بن جخفُع كُمت اللملت اإلادلُت ًجلل ؤطل

 وبالخالي فةن حجم ،حىبُت فُـل دون حغُيرداخلُا، ؤما طلسها ملىما باللملت ألا 

لىمُت اإلاؼلىبت مً الصسف ، ومىه طدىخفع االىازداث بالخإهُد طىف ًخللص

تزاًد ُع كلى همُت الىا، فباليظبت للظلم الاطتهالهُت ًازس الخخفألاحىبي زداث ٍو

خفع الدخل الخلُلي اإلاخاح ىٍو خفع كُمت اللملت ى، فخحجمها مً هره الظلم

ً الظلم الاطتهالهُت ت مُومً زم الاطتهالن ما ًادي بلى اججاه الىازداث الخلُل

، ؤما بذا حللم ألامس بالظلم السؤطمالُت واإلاىاد ألاولُت اإلاظخىزدة فلادة بلى التراحم

، ومً زم جإزير الخخفُع كلى ا وافسا في ميىهاث الىاجج اإلادليؼيل هصِبما ح

اطخيرادها ًخىكف كلى مدي كدزة الدٌو الىامُت كلى بخالٌ اإلاىاد ألاولُت 

ًمىً مً اإلاظخىزدة وكدزتها كلى حغُير جلىُاث ؤلاهخاج فيها بالؼيل الري 

ن جىفسث ؤلامياهُت لرلً ختى وب ،، وهرا ألامس لِع بالهيناطخغالٌ اإلاىازد اإلادلُت
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لت وميلفتفةجها جخؼلب فتر  ، غير ؤن بمياهُت ؤلاخالٌ ة مً الصمً كد جيىن ػٍى

 جيىن هبيرة باليظبت للمىاد ألاولُت ملازهت باليظبت للظلم السؤطمالُت.

ؤما في خالت ازجفاق كُمت اللملت ؤو لجىء الدولت بلى زفلها بغُت جللُل 

ادة حجم الىازداث مً  ذلً ًادي ،لخجازي ؤكباء وازداتها كلى اإلايزان ا بلى ٍش

ادة اإلالسوض    اإلادلي مً الظلم فخىخفع ألاطلاز،الخازج مما ًادي بلى ٍش

 بطافت بلى خفع جيلفت ؤلاهخاج هدُجت خفع جيلفت الىازداث مً اإلاىاد الخام.

ادة همُت الىازداث هدُجت جخفُع طلس الصسف زبما ال ًادي بلى  بن ٍش

ادة الؼلب كلى الصسف ألاحىبي ( هما واهذ كلُه مً كبلازجفاق كُمتها   .)ؤي ٍش

ت كلى الىازداثو  ، التي جخإزس بلامل ٍخىكف ألامس كلى دزحت مسوهت الؼلب الظلٍس

، فخىفس مثل ُت حُدة لخلً اإلاىخجاث اإلاظخىزدةهى وحىد بدائل مدلمهم ؤال و 

لم اإلاظخىزدة مما هره البدائل طُمىً اإلاظتهلىين مً الخدٌى بليها بدال مً الظ

ت لىازداث الدو ، و ًللل مً كُمت الىازداث ىبيرة ذاث اللت مسوهت الؼلب الظلٍس

ذلً ألن الدولت الىبيرة اإلاخىىكت هبر منها في دولت صغيرة و ؤاكخصاد مخىىق جيىن 

 الاكخصاد جيخج حؼىُلت مً الظلم التي ًمىً ؤن جيىن بدائل حُدة لىازداتها.

اإلافترض ؤن جيىن هدُجت الخخفُع الخلُلي  ما ًمىً كىله هى ؤهه مًو 

وهرا الافتراض ًبلى صخُدا باالكخماد كلى مدي  .اإلايزان الخجازي  جدظًلللملت 

 الصسف.ت في طلس ُججاوب حجم الصادزاث والىازداث مم الخغيراث الخلُل

جحليل أثز ضعز صزف الدًىار الجشائزي على ميزان املدفىعاث  -5

 (0209-0222الجشائزي خالل الفترة )

كامذ الجصائس بمداولت جصخُذ الاخخالٌ الهُىلي الري كصف 

باالكخصاد الىػني، وذلً مً ؤحل طمان هىق مً الاطخلساز الاكخصادي 

واإلادافـت كلى الخىاشهاث الخازحُت، وبكادة جلُُم ػامل لدوز الظُاطاث 

الاكخصادًت، فيان إلاىطىق طلس صسف الدًىاز الجصائسي وشن كىي في ذلً، 

بهدف جدلُم هخائج بًجابُت كلى الىثير مً اإلااػساث الاكخصادًت، وكلى زؤطها 

 الخؼسق لللىاصسبدث جدظين وطلُت ميزان اإلادفىكاث طِخم مً خالٌ هرا اإلا

 8ؤدهاه
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 دزاطت ؤزس طلس صسف الدًىاز الجصائسي كلى اإلايزان الخجازي؛  -

 ؛ دزاطت ؤزس طلس صسف الدًىاز الجصائسي كلى ميزان زؤض اإلااٌ -

 .هيلدًىاز الجصائسي كلى اإلايزان ؤزس طلس صسف ال دزاطت -

 أثز ضعز صزف الدًىار الجشائزي على امليزان الخجاري  -5-0

، ز الجصائسي كلى اإلايزان الخجازي جدلُل ؤزس طلس صسف الدًىا طِخم

باكخبازه ؤهم اإلااػساث التي ًمىً مً خاللها ملسفت الاولياطاث التي ػسؤث في 

يزان اإلادفىكاث، وذلً مً خالٌ ومجازي خبىىد اإلايزان ال هـام الصسف كلى

جدلُل وطلُت البىىد اإلايىهت له )الصادزاث، الىازداث، والسصُد الىلي للميزان 

 .0207-80222 الخجازي( خالٌ الفترة

ىضر جؼىز كىاصس اإلايزان ه يبُاوالخصائي و ؤلا جدٌو المً خالٌ 

س الاكخصادي و ج. وكد جازي الجصائسي خالٌ فترة الدزاطتالخ الىلدي ظمً الخلٍس

سش الخغيراث التي ػسؤث كلى بؤ، 0203 مً ػسف بىً الجصائس طىتاإلالد 

ت   8الصادزاث والىازداث الجصائٍس

ازجفاق هبير في كُمت الصادزاث ؤلاحمالُت  اإلاالخف  :الصادراث -

 لخلفص بلىملُاز دوالز،  06 هدى 0220، خُث بلغذ كام 0226-0222خالٌ الفترة 

ملُاز دوالز. وفي  56.37كُمت  0226، لخصل كام 0223ملُاز دوالز طىت  24.16

ظبب بملُاز دوالز  23.06 ـكسفذ اهخفاطا هبيرا خُث كدزث ب 0227طىت 

دوالز للبرمُل وجساحم  40.0الاهخفاض الخاد في ؤطلاز الىفؽ التي وصلذ بلى 

كلى الاكخصاد  ألاشمت اإلاالُت اولياطاث كُمت الدًىاز ملابل الدوالز بظبب

ملُاز دوالز طىت  35.27الجصائسي، لىً طسكان ما ازجفلذ كُمت الصادزاث بلى 

هدُجت كىدة ؤطلاز الىفؽ بلى  0200ملُاز دوالز طىت 50.66لخصل بلى  0202

دوالز، فهىان كالكت ػسدًت بين ؤطلاز  000.7خُث وصل طلس البرمُل  ،الازجفاق

فظال كً اطخمساز الخربرب في كُمت ، تالبتروٌ وكُمت الصادزاث الجصائٍس

ادة وجازة جدلم اهخفاطفالصادزاث خازج اإلادسوكاث،  لىً  ،اخازة جدلم ٍش

كمىما بلُذ وظبت مظاهمتها في الصادزاث ؤلاحمالُت طلُفت حدا وال جخجاوش 

جي واإلاظخمس بلى غاًت طىت 2%  0204، لخلىد الصادزاث بلدها لالهخفاض الخدٍز
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سجل ؤي  0204و  0203ي ىتكؼاق اإلادسوكاث وخاصت طوذلً بظبب السوىد في 

ت، وصل بلى  ملُاز دوالز طىت  34.56اهخفاض هبير في خصُلت الصادزاث الجصائٍس

 31.0ظبب جساحم ؤطلاز البتروٌ مً ب 0204ملُاز دوالز طىت  06.661و 0203

الصخسي  مىافظت الغاش  . كلى خلفُت0204في طىت دوالز  27بلى  0203دوالز طىت 

يي للىفؽ الجصائسي ألا  الصادزاث غير الىفؼُت والتي حلخبر  ، مم اطخلساز فيمٍس

 .% مً الخصُلت ؤلاحمالُت للصادزاث3كُمتها طئُلت حدا خُث ال جخلدي 

كسفذ كُمت الىازداث  0202-0222، في الفترة الىارداث  -

  37.452ب  0202ؤلاحمالُت جؼىزا ملمىطا، خُث بلغذ ؤكص ى كُمت لها في طىت 

لىد ذلً بلى ازجفاق اللائداث مً اللملت الصلبت هدُجت لالزجفاق ملُ از دوالز، َو

دوالز  06.32كدز طلس البرمُل ب  0222مم بداًت طىت و  .الىبير في ؤطلاز الىفؽ

 000.1كىد خدود ز البتروٌ لُصل بلى ؤكص ى كُمت مم التزاًد اإلاظخمس في ؤطلا

يي ؤمام كمالث ، فظال كً اهخفاض كُم0200دوالز للبرمُل طىت  ت الدوالز ألامٍس

كُمت الىازداث  مما جسجب كلُه ازجفاق، سالدٌو السئِظُت التي حظخىزد منها الجصائ

ادة الاطخيراد مً اإلاىاد ألاولُت والظلم  ،مً دٌو هره اللمالث وهرا الخاحت لٍص

لخلىد  ،الخيىمت هفرتهاالسؤطمالُت في بػاز بسامج ؤلاولاغ الاكخصادي التي 

 30.427ب  0203خُث كدزث طىت ، 0204و 0203اض مً حدًد طىتي هخفلال 

لىد الظبب في ذلً الهخفاض  .ملُاز دوالز 24.505ب  0204ملُاز دوالز وطىت  َو

لملت الصلبت خُث كدز طلس طلس البتروٌ الخام واهخفاض اللاهداث مً ال

ػي والز وهلص اخخُاوالتي ؤدث بلى جدهىز كُمت الدًىاز ملابل الد، البرمُل

البىً اإلاسهصي كلى  فسطها، وهرا هدُجت لللُىد ألاخيرة التي الصسف ألاحىبي

كملُاث الاطخيراد وخـس اطخيراد كائمت مً الظلم بلد شر اإلاىازد اإلاالُت بجباكا 

لظُاطت الخلؼف، وهدُجت للفظاد في بلع اللىىاث اإلاالُت للدولت و الاكخماداث 

ب اللملت الصلبت للخازج الىهمُت التي جلىم بها بلع الؼسواث وألا شخاص لتهٍس

ت في الظىق الظىداء دون دخٌى ؤي بظائم وطلم بلى الظىق اإلادلي، كل  واإلاظاٍز

ؤما كالكت ، كسض الىازداث الظللُت التي حؼيل وظبت هبيرة مً الؼلب اإلادلي
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طلس الصسف والىازداث فاإلاالخف مً خالٌ البُاهاث ؤن هىان كالكت ػسدًت بين 

 .هخفاض طلس صسف الدًىازالىازداث وا

8 ًمىً جدلُل جؼىز اإلايزان الخجازي الجصائسي امليزان الخجاري  -

خُث ًمىً ببساش ؤهم الخغيراث التي ػسؤث كلى زصُد اإلايزان  .مً البُان الظابم

 الخجازي في الىلاغ الخالُت8 

-0222سجل اإلايزان الخجازي الجصائسي فائظا ػىاٌ فترة ) -

، مم اهخفاض كلُل للفائع 0224ُاز دوالز لظىت مل 00.43خُث خلم  .(0202

 0220طبخمبر  00هدُجت اهخفاض في الصادزاث بظبب ؤخدار  0220في طىت 

اهخفظذ ؤطلاز البتروٌ الخام، وجللص . بذ وجداكُاتها كلى الاكخصاد اللالمي

 0226كلى كُمت له طىت أل لُصل هرا الفائع  ى اإلاىخجاث البترولُتالؼلب كل

سحم هرا الفائع ؤطاطا لالزجفاق الري كسفخه ملُاز دوالز.  22.374ب  واإلالدز  ٍو

كاهظت ازجفاق الؼلب  0226ملُاز دوالز طىت  56.34بلى  ذوصل والتيالصادزاث 

، هدُجت ازجفاق ؤطلاز الاكخصاديطلم الخجهيز في بػاز ؤلاولاغ مً كلى الىازداث 

 وشٍادة خصت بهخاج الجصائس في مىـمت ألاوبًُ. البتروٌ،

سي ظىىاث ألاخلبا ملازهتهخفع هرا الفائع ا 0227في طىت  -

بؼيل  0200-0202في الفترة  ، لىىه كاد لالزجفاقبظبب ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت

ػفُف زغم ازجفاق ؤطلاز البتروٌ واهخلاغ الظىق البترولُت اللاإلاُت، وهرا زاحم 

ٍجُا خالٌ الفترة هرا الفائع بالخدهىز جدز  وبدؤ .لالزجفاق الخاد في الىازداث

 هـساملُاز دوالز   2.10بلُمت  0202بلى ؤن خلم ؤكل فائع طىت  0200-0202

ؤطلاز البتروٌ في الظىق كً جدهىز  هخجذهخفاض ؤلاًساداث البترولُت التي ال 

 .اللاإلاُت

طالبا كسف اإلايزان الخجازي زصُدا  0204و 0203طني في  -

لِظخمس العجص بلى  0203الز طىت ملُاز دو  06.261خُث سجل عجصا بلُمت  هبيرا،

مً  صادزاث اإلادسوكاث هدُجت جساحمملُاز دوالز،  05.622 ؤًً بلغ 0204طىت 

جساحم ؤطلاز البتروٌ الخام، وزىزة الغاش والىفؽ في الىالًاث  بظبب خُث اللُمت

اإلاخددة خاصت الجصائس التي واهذ جصدز الىفؽ الخفُف اإلامازل في الخىكُت 
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م اطخلساز في الصادزاث خازج اإلادسوكاث والتي حلخبر كُمتها للىفؽ الصخسي، م

ت جلجإ بلى جخفُع كُمت كملتها وشٍادة  وهرا ما حلل الدولت .طئُلت حدا الجصائٍس

 الاكتراض مً الجهاش اإلاصسفي لظد اخخُاحاتها.وؤلاصداز الىلدي 

ًخطر هرلً مً خالٌ البُان لىفع الفترة بإن اهخفاض كُمت الدًىاز 

 8الصادزاث و  سي حاءث بالىخائج الخالُت كلى الىازداثالجصائ

كدم اطخجابت الصادزاث بظبب كدم مسوهت الؼلب كلى  -

فسغم  .ػىاٌ فترة الدزاطت وهرا ما هالخـه ،صادزاث الجصائس مً اإلادسوكاث

ؤن صادزاث الجصائس الىفؼُت  بال ظُاطت الخخفُع للُمت اللملت لجباق الجصائس ا

ا جساحلذلىفؼُت اوغير  ؤي جإزير ظُاطت طلس صسف الدًىاز ل لرلً لم ًىً، طىٍى

عي الريبظكلى صادزاث الجصائس ب ظىق لٌظخجُب فلؽ ل ب هُيلها الَس

ي صادزاث الجصائس غير البترولُت ػدًد ف طلف هما ًالخف ؤًظاالبترولُت، 

م في الهُيل الاهخاجي اإلادلي.ظبب ب  غُاب الخىَى

سفها الدًىاز الجصائسي التي ككُمت اللملت  جخفُعبن كملُت  -

الؼلب  ليىن ؤن ،جتراحم خُث ؤن كُمت الىازداث لم ،فؼلذ في جدلُم مبخغاها

ًخمخم بمسوهت حظاهم في بهجاش هدف الخخفُع اإلاخللم  كلى الىازداث ألاحىبُت ال

 .مً الىازداث بالخد

يي  - الخلامل في طىق الىفؽ اللالمي ال ًخم طىي بالدوالز ألامٍس

يي ًساداث جإحيالا كالُت مً ما ٌلني ؤن وظب  ًخم طداد في خين  ،بالدوالز ألامٍس

هخفاض ال فلل ؤشمت الُىزو جساحلذ كائداث الىفؽ وب .زوبالُى  ملـم الىازداث

طتهالن ألاوزوبي للمدسوكاث حساء حلؼل الجهاش ؤلاهخاجي، وبفلل طُاطت الا 

لسفم ؤطلاز  تألاوزوبُ ولجىء الؼسواثالدٌو ألاوزوبُت،  اكخمدتهاالخلؼف التي 

طخيراد فاجىزة الا ازجفلذ اإلاىخجاث اإلاىحهت للخصدًس لخغؼُت جلً الخظائس، 

آهران  مما ؤزبً، 0204-0202خالٌ الفترة  ًمىً مالخـخهوهرا ما الىػىُت، 

ت للجصائسطيروزة   طُاطت جخفُع الدًىاز الؼين بلت.وشادث  ،البرامج الخىمٍى

دسوكاث بال ازج اإلابلى حصجُم الصادزاث خ تيىمالخ زغم طعي -

الاكخصادي الجصائسي وصلىبت  حلسف همىا مدظىطا هدُجت الهُيللم ؤجها 
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ؤطلاز  طىاق الخازحُت. ولهرا بلُذ خصُلت الصادزاث مخىكفت كلىلأل اكخدامه 

ؤزس  لرلً وان .البتروٌ، فظال كً بجباق الخيىمت لظُاطت مالُت جلؼفُت وخرزة

ت ما دامذ اإلادسوكاث حؼيل ملكلى الصادزاث الجصائ االخخفُع ملدوم م ـٍس

طت وهرا ما ًظم ؤهثر مً كالمت اطخفهام خٌى حدوي جؼبُم طُا .الصادزاث

 جدلم اإلاؼلىب منها.)الخخفُع( التي لم 

 احخياطي الصزف ألاجىبي في الجشائز -5-0

ًمىً اللٌى ؤن اخخُاػي الصسف ألاحىبي ما هى بال مجمىق التراهماث 

ت ألزصدة ميزان ا الخظاب الجازي اإلاصدز  فىائعإلادفىكاث، وحلخبر الظىٍى

وباألخص فائع اإلايزان الخجازي، وذلً مً خالٌ  اث،السئِس ي لتراهم الاخخُاػ

 .صادزاث كؼاق اإلادسوكاث

 منىهاث احخياطي الصزف في الجشائز: -5-0-0

 (5، ص80202 )هدي بىخاًً،  مً خيىن اخخُاػي الجصائسً

اخخُاػي الجصائس مىر اهخفظذ كُمت الرهب مً  8الذهب  -

لت يي واللمالث ألاخسي طُؼسة ا هكابل ،مدة ػٍى ، خُث بلغذ لدوالز ألامٍس

ملُاز دًىاز  0011603013.50كُمت  0224اخخُاػاث الرهب في الجصائس طىت 

 156702005244.00للمالث ألاحىبُت التي كدزث بلُمت ملابل اخخُاػاث مً ا

سحم الاهخفاملیاز دیىاز لىفع الظىت ض في اطخخدام الرهب وىخدة ، ٍو

ىُت ومداولت   دوز  الاطخغىاء كًاخخُاػُت بلى جدخل الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

يي لصالري الىـام الىلدًت الرهب في مسهص   .الدوالز ألامٍس

ً الاخخُاػاث في الجصائس العمالث ألاجىبيت - 8 مىر بداًت جيٍى

يي هى اإلاظُؼس ألاطاس ي  ، خُث وصلذ وظبت يالاخخُاػ كلىوالدوالز ألامٍس

وما ؤهظب . 0220طىت  %23ووظبت ، %26 وظبت 0222اخخُاػي الدوالز طىت 

ل العجص في  السئِظت خخُاػيالا  وكملتالدوالز ميزة اللملت الصلبت  هي مسوهت جمٍى

ىُت ميزان مدفىكاث له ًيىن ؤهثر طهىلت مً  ،الىالًاث اإلاخددة ألامٍس ألن جمٍى

ل العجص لدي الدٌو ألاخسي  كلى ؤطاض ؤطلاز الصسف الظائدة، ومىر بداًت جمٍى

اهخفاطا في بذ سجلذ الجصائس  .ؿهس ألاوزو هلملت مىافظت للدوالز 0220
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% 12و بلغ اخخُاػي الجصائس مً ألاوز اخخُاػيها اإلايىن مً الدوالز لصالر الُىزو. و 

وكدزث وظبت . %06باقي اللمالث ألاخسي وظبت  ذومثل ،مً بحمالي الاخخُاػاث

خُث  ،ألاصٌى الاخخُاػُت في الجصائس بالؼلب وجخددد .%00 بـ الُاباوي منها الين

نها وبلدها ًلسز  ٌلمل بىً الجصائس كلى جددًد حجم الاخخُاػاث التي ًمىً جيٍى

 ِؼيل منها هره الاخخُاػاث.طاللمالث التي 

 : عالقت احخياطي الصزف ألاجىبي بطعز صزف الدًىار-5-0-0

اث اليؼساث الثالزُت لبىً الجصائس للفترة اإلامخدة بُاهمً خالٌ الجدٌو و 

ًمىً مالخـت ؤن هىان كالكت جسابؼُت بين   0203ت طىت ًبلى غا 0222مً طىت 

مىً  .، وحغيراث طلس صسف الدًىازز البتروٌ الخام وحجم ؤلاخخُاػاثؤطلا ٍو

 ببساش هره اللالكت مً خالٌ اإلاالخـاث الخالُت8 

 0222ملُاز دوالز طىت  02.63اهخللذ اخخُاػاث الصسف مً  -

لخصل بلى ؤكلى . خُاػاث، لُخىالى حؼيل الاخ0226ملُاز دوالز طىت  77.75بلى 

، هدُجت اهخلاغ الظىق البترولُت 0201ملُاز دوالز في طىت  072.20 ـملدٌ لها ب

 بلد الخلافي مً ألاشمت اإلاالُت اللاإلاُت.

صدز اإلا 0222ؤصبدذ اخخُاػاث صسف الجصائس مىر بداًت  -

السئِس ي لإلصداز الىلدي، خُث حلخبر اإلالابل السئِس ي إلاجامُم الىخلت الىلدًت في 

ادة اإلالسوض الىلدي  الجصائس، وبالخالي الازجفاق في اخخُاػي الصسف طُادي بلى ٍش

وهرا ما ًازس كلى كُمت الدًىاز الجصائسي  ،الري بدوزه ًسفم مً ملدالث الخطخم

 باالهخفاض ػىاٌ فترة الدزاطت.

ؤمام اللمالث  الدوالز  ذ كُمتخفظهامً اإلاالخف ؤهه ولما  -

، اهخفظذ اللُمت الخلُلت الخخُاػاث الصسف، وهرا ما ومنها الُىزو السئِظُت،

ًادي بلى جساحم اللُمت الخلُلُت للصادزاث الىفؼُت وشٍادة كُمت الىازداث، ومم 

وزو األ بإلادفىكاث اخخالف كملت الدفم والخدصُل في الخجازة الخازحُت للجصائس )ا

خلُلت الخخُاػاث الصسف ول في اللُمت الأواإلالبىطاث بالدوالز( ًددر ج

ت د مً جدهىز كُمت الدًىازالجصائٍس  .، وهرا ما طيًز
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خدر اهخفاض في حجم الاخخُاػي  0203و 0202في طىت  -

لُصل  0202طىت  065.71بلى  0201ملُاز دوالز طىت  072.20خُث اهخلل مً 

دوالز للبرمُل طىت  027.33طلس البتروٌ مً  لتراحم 0203ت طى 022, 01بلى 

، 0203 دوالز للبرمُل طىت 31.0بلى و  0202دوالز للبرمُل في  022.50بلى  0201

ادة بهخاج الىفؽ الصخسي في الىالًاث اإلاخددة ىُت وهىدا،  بظبب ٍش ألامٍس

 سضوفائع اللاإلاصدزة ساز الظلىدًت باإلبلاء كلى خصتها باإلطافت بلى ك

 الىفؼي.

ث الخصاهت بن جىؿُف ؤغلب اخخُاػاث الجصائس في طىدا -

ىُت بملدالث مسد هاهًُ  فتؿإلاى ااإلابالغ  لدجم ىسقً ودًت طلُفت حدا ال ألامٍس

 .البلد ت الخخُاػاثُول اللُمت الخلُلأمً ج شادمخاػس الصسف، هرا ما  كً

ترة أثز ضعز صزف الدًىار على رصيد ميزان املدفىعاث خالل الف -5-3

0222-02209  

بن الهدف ألاطاس ي مً ؤلاصالخاث التي كامذ بها الجصائس في مجاٌ 

الصسف، هى جدظين وطلُت كىاصس ميزان اإلادفىكاث بؼيل كام وزصُد اإلايزان 

الخجازي بؼيل خاص، وهرا ما ًدفلىا بلى جدبم الخؼىز الخاصل في زصید ميزان 

 .ير بخلً ؤلاصالخاثمدي جإزس هرا ألاخ كلىاإلادفىكاث بغُت الخلسف 

 ( 0209-0222جطىر رصيد ميزان املدفىعاث خالل الفترة ) -

اث ً مىً جدلُل زصُد ميزان اإلادفىكاث مً خالٌ مخسحاث اليؼٍس

التي جىضر الخؼىزاث الخاصلت في و  ،بىً الجصائس خالٌ فترة الدزاطتالثالزُت ل

زان الخجازي اإلايزصُد  . ًبين0207-0222اإلادفىكاث خالٌ الفترة زصُد ميزان 

فىكاث خالٌ دفي السصُد ؤلاحمالي إلايزان اإلامدي مظاهمتهما وزصُد زؤض اإلااٌ 

 ًلي8  ماذلً مً خالٌ ٍخطر . و (0207-0222الفترة )

في الظىىاث ألاولى مً فترة جدظىا ميزان اإلادفىكاث  خلم  -

ل )ذلً ؤن كاهىن الىلد واللسض  ،الدزاطت ت  (0772ؤفٍس فخذ الظىق الجصائٍس

ين وألاحللمخل ، خُث اصبذ اهب وللملُاث الخصدًس والاطخيراداملين الجصائٍس

تااخخُاز الخصدًس  ؤدي كاهىن الىلد واللسض  ، هماطتراجُجي للماطظاث الجصائٍس
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لت في كدة مجاالث )ماًا فخىتي، بلى جىمُت  وكد سجل ميزان  .(011، ص0205طَس

زغم اطخمساز العجص في  0222ملُاز دوالز في طىت  5.35ب  كدز فائظا اإلادفىكاث 

ملُاز دوالز طىت  04.72كُمت ، وكد ججاوش الفائع السؤطمالُتميزان اللملُاث 

لصي هرا الخدظً بلى 0220، زغم بلع التراحلاث هظىت 0223 ازجفاق ؤطلاز . َو

بن جساهم  .الظىىاث جلًاإلايزان الخجازي في ، وبلى الفىائع التي سجلها الىفؽ

، ؤدي بلى جدظين ماػساث الخىاشن طباب الىازد ذهسهائع اإلاالُت لأل هره الفىا

واهخفاض ملدٌ خدمت الدًً وازجفاق وظبت الخغؼُت للىازداث.  ،الخازجي

، مم 0226بلى غاًت طىت  في جدسجُله لفىائعميزان اإلادفىكاث  وواصل

، هدُجت ألاشمت (ملُاز دوالز 1.64) 0227اهخفاض هبير في هرا الفائع طىت 

 0200الفائع طىت  ليرجفمُت التي ؤدث بلى اهخفاض ؤطلاز الىفؽ، اإلاالُت اللاإلا

اطخلساز الىطم هخلاغ وطلُت ؤطلاز الىفؽ و ال ملُاز دوالز،  00 بالغا مظخىي 

ملُاز  2.012بلى مظخىي ا طهخفااسجل  0201الاكخصادي وألامني، وفي طىت 

طالبا  سجل ميزان اإلادفىكاث الجصائسي زصُدا 0203و 0202طىتي وفي دوالز، 

هخفاض الخاد في ؤطلاز لعجص الىبير الري سجله اإلايزان الخجازي بظبب الا ل هـسا

 بلى 0203طىت طلس البرمُل مخىطؽ هخفع ا، خُث الىفؽ في الظىق الدولُت

 .دوالز  31.0

بن دزحت الازجباغ بين ؤطلاز الىفؽ وزصُد ميزان اإلادفىكاث  -

كت بين حغيراث طلس الصسف في حل فترة الدزاطت، ؤكىي مً اللال حد ملخبرة

وذاث السصُد، خُث هجد ؤهه وبمجسد اهخفاض ؤطلاز البتروٌ فةن الاكخصاد 

 الجصائسي ٌؼهد عجصا في ميزان اإلادفىكاث.

 خاجمت-6 

ٌلخبر طلس الصسف ألاداة التي حلخمد كليها اكخصادًاث اللالم في جفظير 

لصسف في كاإلاىا اإلالاصس في وجبرش ؤهمُت طلس ا. ألامىز اإلاخلللت بالخجازة الخازحُت

اث في و وللد اخخلفذ آلازاء  .هُفُت جددًده وملسفت حغيراجه اإلاظخلبلُت الىـٍس

ل واللصير، فظلس الصسف ؤخد ؤهم  جفظيره وجددًد ماػساجه كلى اإلادي الؼٍى

زاز التي وذلً هـسا الحظاق آلا ،اللىامل في الدولت كلى مظخىي الاكخصاد الىلي
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، فظال كً جإزيراجه والاطدثماز الاطتهالنوى الدخل وؤلاهخاج كل هجترجب كلى حغير 

وكد ًإخر  .ث الخجازة مً الصادزاث والىازداثكلى اإلايزان الخجازي مً جدفلا

، وليل مً هرًً طلس اللملت ؤو الاهخفاض في طلسهاالخغير صىزة ازجفاق في  هرا

ً جإزيره كلى اإلايزان الخجازي وماػساث اكخصادًت ؤخسي   .الخغيًر

وذلً مً خالٌ  ،ؤلاحابت كلى الدظاٌئ اإلاؼسوح هره الدزاطت خاولذ

وجددًد  في ميزان اإلادفىكاث الخىاشن ملنى فهم ب طمدذالاكخماد كلى مىهجُت 

ددث مىاطم الخلل فُه ومداولت كالحها مً خالٌ طُاطت طلس الصسف، التي حل

 ٌ ي ألطلاز داز ؤلا وكد ػيلذ طُاطت الخخفُع  .ؤوحه اطخخدامها مً ػسف الدو

لد العجص في ميزان ٌ، التي هاحا مً كبل الدٌو الىامُتتر اهالصسف الخل ألاهث

 .لصُلت بهامدفىكاتها ميزة 

 هخائج الدراضت:

 ًلي 8 مً ؤهم الىخائج التي جم الخىصل بليها مً هره الدزاطت ما

ػهد هـام صسف الدًىاز الجصائسي كدة جؼىزاث جسمي في  -

لي واللسازاث الاكخصادًت ُت الىـام الىلدي الدو مجملها بلى مظاًسة دًىامُى

خىاشن في ميزان لل اجدلُلالىػني ، كصد زفم مظخىي ؤداء الاكخصاد اإلادلُت

 اإلادفىكاث. 

 -بن اكخماد الاكخصاد الجصائسي بالدزحت ألاولى كلى اإلادسوكاث  -

 .ًجلل مىه زهُىت جللباث ألاطلاز اللاإلاُت للبتروٌ   -البتروٌ والغاش الؼبُعي

ٌلاوي الاكخصاد الجصائسي مً اخخالٌ في اللىىاث اإلاصسفُت  -

والتي خالذ دون جدلُم جىاشن بين اللسض والؼلب كلى اللمالث ألاحىبُت، ما 

 .جدفيز وؼاغ الظىق اإلاىاشي للصسف ؤدي بدوزه بلى

بلى خدور جدظين مباػس كلى  طُاطت الخخفُع لم جاد -

غير خظاض في اإلادي اللصير لخغيراث  اإلايزان والخىاشن الخازجي ألن هرا ألاخير 

ؤطلاز الصسف، هما ؤزبدذ هخائج الدزاطت، ؤن الفائع اإلاؼهىد في اإلايزان 

جدظً ؤطلاز البتروٌ، ولِع الولياطاث  طببهالخجازي في الللىد اإلااطُت 
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مىً ؤن ٌلىد العجص في اإلايزان  .كملُاث الخخفُع اإلاخخالُت للدًىاز الجصائسي  ٍو

 ساحم ؤطلاز اإلادسوكاث هما هى الخاٌ آلان.الخجازي بمجسد ج

جىحد كالكت كىظُت بين طلس الصسف واإلايزان الخجازي؛ وهره  -

ت الاكخصادًتالىدُجت جخ  .ىافم مم مىؼم الىـٍس

 جىصياث الدراضت:

 ًلي: بماالخىصيت التي جىصلذ لها الدراضت ًمنً  على ضىء الىخائج

 ؛حىبيألا جؼبُم خؼت حظُير ممىهجت الخخُاػاث الصسف  -

م الاكخصاد - موفً الازجباغ الخالي  الىػني جىَى  ؛الىفؼي بالَس

جيظُم طُاطت طلس الصسف مم الظُاطاث الاكخصادًت  -

 ؛ألاخسي 
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  :امللخص

الجزائددددددا  ددددددالل ار  ددددددر  فدددددد   (Thirlwall) تهدددددد ا هددددددخت ار راشددددددة     ددددددار  دددددد ة  دددددداهون 

ملوزعددة، ،وهدخا باشدد م ان  هجدونح اه دد ار ارددخات  ر  درا   ب ددا  ا 9118 -1891

بييد  ار راشدة ارقياشدية وجدوا ت امدر مشد ر  بدهن  و د  .عبر مقاربة ا   دار ال د و

ججداي ، مجدا توتدأ  ا إدا  يد    داال ار ادارو وارىداتمل امل اد    ارواراا  ومعد ل ار

عددددد ن ت ددددداب  بدددددهن معددددد ل ارىجدددددو امل و دددددز ومعددددد ل ارىجدددددو ار عاددددد  مدددددً  دددددالل مهددددد ان 

   ى  ددددد  عاددددد  داردددددة ا   ددددداا  (Thirlwall)املددددد ،وعا ، وهدددددو مدددددا  ع ددددد  ان  ددددداهون  

، مجددددا تق ددددرد هددددخت ار راشددددة بعددددن ار وتدددديا   ارعامددددة مددددً اجددددر ت  هدددد  و الجزائددددا 

 ف عجز امله ان ار اارو. مع ل ارىجو ا   ااو وتم ي

، مهدددد ان املدددد ،وعا ، اه دددد ار ارددددخات  ر  ددددرا  اب ددددا  (Thirlwall)  دددداهون  الكلماااااث املفخا ياااات: 

 املوزعة، مع ل ار  اال ار اارو، ارىاتمل امل ا  اججاي ، ارىجو ا   ااو.

Balance of Payments Constrained Growth Model - An Econometric Study on the 

Algerian Economy for the Period 1980-2019. 

Abstract: 

This study aims to test the validity of Thirlwall’s law in Algeria from 1980 to 2019 

period using an Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) Bounds testing 

approach. The econometrics results suggest that import is cointegrated with term of 
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trade and gross domestic product, and the predicted growth rate was found to be not 

equal to the actual growth rate by the balance of payments, which means, The 

Thirlwall law does not apply to the case of the Algerian economy .This study 

proposes, some general recommendations to promote economic growth and to 

reduce the trade balance deficits. 

Keywords:  Thirlwall’s Law, Balance of Payments, Autoregressive Distributed Lag 

Model (ARDL), Term of Trade, GDP, Economic Growth. 

 مقدمت: 

 ددددالل ارعقددددوا ب هددددر  اتدددد    ا   دددداا ا  ار وريددددة مات  ددددة ب عإدددد ا اردددد عن 

بشدد ر م هددر  ه ياددة ارعوملددة ا   دداا ة واملاريددة ارادد  ،ا دد  ه صدد ا ود جدد  عادد  

ججيددز اردد ول اشدد ع اا الجيدد  رأ ددي أم وار  يددف مددز هددخت امل نهددرا  الج  دد  ،  ن 

ن   قدددد  ام  ددددا  ارددددخات  فدددد  ججيددددز ارصددددأز وال دددد ما   او ا   دددداا    ج ددددً ردددد  ا

وهو بما ارخو   اض ان   عامر مز بقية ا   اا ا ، ديث  اه  ف  هخا اطار 

ار دددي هر عاددد  مصدددار ارىجدددو ا   دددااو، مجدددا ان فددد   أعدددمل املامدددز ال ددداره  اورا م جدددا 

ا  مهددد ان  وهدداه  دداد ال دداره   ا،ددز مدددً رجددم ار اددار  ار وريددة واراددد  تدد  ا عادد  م

ا وعادددد  ارىجددددو ا   ددددااو م ددددر فدددد  دارددددة رجددددود الجاهددددمل اردددد ائً  اابدددد املدددد ،وعا  

مجدددا  ج دددً ان تصدددعمل و دددعية عددد ن ار دددوازن ال ددداره  تدددي هرا  ر دددالل ار أددد  املع ددد ،

 شأ يا عا  ارىجو ا   ااو. 

مً هخا املى أ   أعمل املامز ال اره  اورا م جا ف  اش قاار امل شاا  ا   اا ة 

وار  صً ار  ريج  ملع    ارىجو ا   ااو ب  ة  اتة، وهو ما  عامةب  ة 

جعر مً ارعال ة ارااب ة بهن ارىجو ا   ااو ومه ان امل ،وعا  ت ظى بيهجية 

صد وى ارد وي ، وهدو مدا ااى رظ دور م هر  ر ى ع    ار ادثهن وبال  وص عاد  امل
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ع    ار راشا  ارىظاية وار   يقية ارا  تهد ا ر  صدهر وت   د  ط يعدة  ارعال دة 

 املوجوا  بهن هخ ً امل نهر ً.

 شكاليت البحث:إ -0

ا  تعاو  مً شو  تصديهر ارئاو مً بهن ا   اا ا  ارىامية  ع بر ا   اا الجزا

 الع ا   ااو  ت قي  ار عا  ابييوية جعأ   غهر  مً ا  ال   هي أية و  ،املوارا

  ددداا الجزائددداو  شددد ر هي دددر ا  ، دددا،ة ر دددخا مصددد  امهن،  ا إدددجً تىجيدددة وهجدددو 

ارقيدددوا عاددد  ارىجددو ا   دددااو، وهدددو مدددا مددً املث  دددا  و  اهوعددد عادد  ار دددعي  ارددد وي 

ر ادددددددار  اواردددددددخو تجثدددددددر  - بدددددددهن مهددددددد ان املددددددد ،وعا جعدددددددر مدددددددً ارعال دددددددة اراددددددد  تددددددداب  

ر مدً هم ر ب ث ر ى مث - شاشية وارىجو ا   ااوية  د ى م وهات  ب ال ارج

شددددد ارية  وعأيدددد   ج ددددً تددددياغة  .عادددد  ار ددددعي  ارددددد وي  او امل ادددد  شددددوا  ،ار ددددادثهن

 ار  ث عا  ارش ر ار اي :

وعا  عادد  ا   دداا الجزائدداو ح ارىجددو املقيدد  ملهدد ان املدد ،نهددر  ج ددً ت  يدد  هجددو 

 ؟Thirlwallعا   اهون  بىا 

 ت :اشئأة ،اعية عا  ارش ر آلا ر ادش ارية    ت ير هخت

 د ائية بهن ارواراا  وارىاتمل امل ا  اججاي ؟ ا رة ا  نهر توج  عال ة -

وارىدددددداتمل  معددددد ل ار  ددددداال ار ادددددارو د دددددائية بدددددهن  ا  ا ردددددة نهدددددر توجددددد  عال دددددة  -

 امل ا   ججاي ؟

 ج دددددً تددددياغة ار ا ددددديا  شددددئأة ار اعيدددددة امل اودددددة شددددد ارية وب اع جددددااا عادددد    

 ار ارية:

 د ائية بهن ارواراا  وارىاتمل امل ا  اججاي . ا  ا رة نتوج  عال ة  -
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وارىددداتمل امل اددد   معددد ل ار  ددداال ار ادددارو د دددائية بدددهن  ا  ا ردددة نتوجددد  عال دددة  -

  ججاي .

 :أهميت البحث -9

جعأ دددا ت ىدددوع جدددا مرقددد  تعددد ا  ارىظايدددا  ا   ددداا ة امل صدددا  رأىجدددو ا   دددااو 

ب صددددددمل ار  ددددددا  وامل رشددددددة ا   دددددداا ة امل  عددددددة، ، دددددد  هددددددخا اطددددددار تدددددداى امل رشددددددة 

ار الشددددددددددي ية ان ددددددددددد و  ارىجددددددددددو ا   ددددددددددااو رهددددددددددهن بزيدددددددددداا  عىاتددددددددددا اه دددددددددداح فدددددددددد  

ن  دة ، ع بددر ان ار أدمل ار عددال فد  ا   دداا  ع بدر مددً  يامدا امل رشددة ار  ا   داا،

ان هىدددا  هجدددانح ا   ددداا ة داورددد   بىجدددا هاددد  اهدددم م ا دددا  ارىجدددو ا   دددااو،

وهدو  ،اش  شاا تأك ارعال ة ارا  تاب  بهن مه ان امل ،وعا  وارىجو ا   دااو

وارخو و ز اشص  ا   ااو  ،ما تجثر ف  هجونح ارىجو املقي  مله ان امل ،وعا 

Anthony Philip Thirlwall  وهو ما  اعر مً هخت ار راشة ج  ا  بار  ث هظاا ،

 .بب ا  امل عأقة بهخا املو وعرشل و أة 

 أهداف الدزاست:  -3

ارور ة ار  ثية  ي  تصأي  ارإو  عا  ط يعة ارعال ة بهن ارىجو  تصع  هخت

بجع ى ارىجو  ؛(Thirlwall,1982)ا   ااو ومه ان امل ،وعا  و،   اهون 

ان م  ون ارىجو   إجً عا  و خه ان امل ،وعا ، وارا   ااو املقي  مل

(، دارة توازن )ا   ااو    ىجو اشاع مجا   وا،  مز مه ان امل ،وعا  

 ي  غا ة  1891  مً وم اورة اراشتها وت  يق ا عا  ا   اا اروط    الل ار  ر 

  ان مع ل ارىجو ا   ااو مقي  مله ان امل ،وعا  نا ف  م اورة ر يمي   9118

رك باش م ان هجونح اه  ار ارخات  رأ اوا  ارزمىية املوزعة ن، و مً ع م 

Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL). 
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 مىهج الدزاست:-4

ت ار راشة عا  املىهج اروت   ار  أيا  ر راشة ط يعة ارعال ة ختم اع جاا ف  ه

، (Thirlwall,1982)بددددددهن ارىجددددددو ا   دددددداا ومهددددددد ان املدددددد ،وعا  مددددددً  ددددددالل  ددددددداهون 

باإل ا،ة  ي  اش م ان املىهج ارقياسدي  ر راشدة وت   د  ط يعدة ارىجدو ا   دااو 

 9118-1891املقيددددددددد  ملهددددددددد ان املددددددددد ،وعا  فددددددددد  ا   ددددددددداا الجزائددددددددداو  دددددددددالل ار  دددددددددر  

 .Eviews 9ربرهاممل اد ائ  با با ش عاهة

  دود الدزاست:-5

املقيدددد  ملهدددد ان املدددد ،وعا  عادددد  تى  ددددا اراشدددد ىا مل  ددددون ط يعددددة ارىجددددو ا   ددددااو 

 تىددددداول داردددددة ، وتات دددددز عاددددد 9118 يددددد  غا دددددة  1891، دددددر  زمىيدددددة وم اهيدددددة تج ددددد  مدددددً 

 الجزائا.ا   اا 

 :السابقت الدزاساث -6

مدددً طددداا  ام هددر  اهددد ان املدد ،وعا  اه جامدددملرقدد  هدددال مو ددوع هجدددونح ارىجددو املقيددد  

هادددددد  ان هىددددددا  دورددددد . و   ا ار راشدددددا  ار   يقيددددددة وارىظايددددددةار دددددادثهن، ديددددددث تعدددددد

اراشدددددددا  اشددددددد  اع  تيميددددددد   ددددددد ة هدددددددخا ارىجدددددددونح وت ابقددددددد  عاددددددد  ا   ددددددداا ا  

بيىجا نه   ار راشا  ب داى  يد  عد ن توا،د  هجدونح ارىجدو املقيد  مدز  امل روشة،

   ا  مً بهن هخت ار راشا  ما  ا :ا   اا امل روس، وه

اشددته ،  ار شدف عدً مدد ى توا،د  هجددونح  .((Anouar, et al., 2019 دزاسات -

مدددددً ارىجدددددو املقيددددد  ملهددددد ان املددددد ،وعا  مدددددز ا   ددددداا املنا ددددد   دددددالل ار  دددددر  املج ددددد   

، وتوتدددددددددأ   يددددددددد  ان ARDLاشددددددددد م ان هجدددددددددونح، وهدددددددددخا عبدددددددددر 9119 يددددددددد  غا دددددددددة 1891

(Thirlwall’s Law) هدو مدا  ظ دا  و  ، ى    عاد  ا   داا املنا د   دالل ، در  ار راشدة

  ار  ار ورية. ع ج  بش ر م هر عا  ار ا ا   ااان هجو هخا 
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هددددددد ،  هدددددددخت ار راشدددددددة تقددددددد  ا م ددددددد اا  ارىجدددددددو . ((Emmanuel,2017 دزاسااااااات -

وهخا مً  دالل  9119-1891ا   ااو ف  اورة هياهر ا  الل ار  ر  املج    مً 

، وتوتدددددأ  روجدددددوا عال دددددة معىويدددددة طويأدددددة مقاربدددددة ار  امدددددر املشددددد ر  لجوهيصدددددون 

 يد  بجر بهن ارىداتمل امل اد  اججداي  ال قيقد  وار داارا  ال قيقيدة، وهدو مدا ااى 

تيميددد   دددد ة هجدددونح ارىجددددو املقيددد  ملهدددد ان املدددد ،وعا  فددد  اورددددة هياهر دددا  ددددالل ، ددددر  

وتعزيددددز وج ددددة ارىظددددا ارادددد  تدددداى ارعوامددددر ال ارجيدددددة  ،ار راشددددة عادددد  املدددد ى ار ويددددر

   رأىجو ا   ااو رىياهر ا.مجقي

شددددع  هددددخت ار راشددددة ر  ددددن تددددالدية هجددددونح ارىجددددو . ((Elish, 2018 دزاساااات -

 9119-1891املقيددددد  ملهددددد ان املددددد ،وعا  فددددد  داردددددة ا   ددددداا امل ددددداو  دددددالل ار  دددددر  

ب دددددددا  قاربددددددة اه دددددد ار ارددددددخات  ر  ددددددرا    وهددددددخا باشدددددد م ان ا   ددددددار ال دددددد وا عبددددددر م

 الل ار  ر  طويأة  (Thirlwall’s)املوزعة، ديث ام   ارى ائمل تالدية ،ا يا  

بجر بهن ارواراا  وارىاتمل امل ا  اججاي ، بيىجا اظ ا  وجوا ا ا م جر رألشعار 

 اريصعية عا  ارىاتمل امل ا  اججاي .

داور  هخت ار راشة ت أير  يوا ار أمل  .(9108 ،محمدو  ،دزاست )صالح -

، ديث تم 9119-1899ال اره  عا  ارىجو ا   ااو ف  بران  الل ار  ر  

     ((Thirlwall and Hussianاع جاا ف  هخت ار راشة ا إا عا  هجونح 

، وهخا عبر  مقاربة ار عاا عا  مع ل ارىجو ا   ااو املقي  بجه ان امل ،وعا 

مً  الل اش م ان شالشر زمىية رألشعار اريصعية  ،ال  يم ا  تص يح 

، ر  ار راشة، وار  ،قا  ارااشجارية وار اارا  وارىاتمل امل ا  اججاي   الل 

 اا   رأ  ،قا  ارااشجارية وار اارا  وتي هر شأب  رألشعار  وتوتأ  روجوا ا ا 

    اريصعية عا  ارىاتمل امل ا  اججاي  ال قيق .
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ت ا د  هدخت ار راشدة ر  أيدر هجدونح ارىجدو  .(Fasanya et al., 2018)سات دزا -

مددً  ددالل اشدد م ان  9119-1891املقيدد  ملهدد ان املدد ،وعا  فدد  هياهر ددا  ددالل املدد   

ب ددا  املوزعددة، ديددث امدد   قاربددة اه دد ار ارددخات  ر  ددرا    ا   ددار ال دد وا عبددر م

بارصددددددعا اريصددددددب  واردددددد  ر، وان ه دددددائمل ار راشددددددة  ار اايعيددددددة ان ارددددددواراا  مات  ددددددة 

مجدا اظ دا  ا إدا توا،د   .ار عأيدة مع    هجو ار دوازن ت وا،د  مدز معد    ارىجدو 

 (Thirlwall)  اهون هجونح ارىجو املقي  مله ان امل ،وعا  ارخو و ع  ا   ااو

 .عا  دارة ا   اا ارىياهرو 

 ان ار ادث ب راشة ،ا ية ارىجو  . (Ebru arcioglu et al., 2013)دزاست -

   عا  ا   اا ار ر  Thirlwallا   ااو املقي  بجه ان امل ،وعا  و،   اهون  

ح اه  ار ارخات  نباش م ان هجو  9111ي  غا ة   1899 الل ار  ر  املج    مً 

،  Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)رأ اوا  ارزمىية املوزعة 

أ  ار راشة  ي  ه ياة ان ا   اا ار ر    عاو  مً عجز عا  م ى و   توت

ا ارعجز     مً مع    هجو ار أ ، وتشهر خوا ارثال ة املا ية، وبار اي  ، ارعق

 قي  غهر تالل ر رميا.ىجو املاره ياة ار ارشة  ي  ان هجونح 

 أوال: الجاهب الىظسي 

ألاول: إلاطاااااااز الىظااااااسي ملفدااااااىا مياااااازان املاااااادفىعاث  الىمااااااى الاقخصااااااادي  املحااااااىز 

 والعالقت بينهما 

تع بددر ارعال ددا  ا   دداا ة بددهن مم أددف اول ارعددارم عال ددا  ت ااريددة بددهن بعإدد ا 

اردد عن، ، ددر اورددة ر ددا م اا تهددا ا   دداا ة وار ااريددة مددز اردد ول ب دداى، ديددث 

وهددو  ،وال دد ما  ودامددة رألاوس بمددوال توجدد  دامددة مصدد جا  بددهن تدد ،قا  ارصددأز

بمددددا ارددددخو   رتددددمل عأيدددد  وشددددو  دقددددوش وار  امددددا  بددددهن ار ورددددة وشددددا ا ها بجاهددددمل، 

عأيهدددددددا دقدددددددوش وار  امدددددددا    ياو اشددددددد هراا شدددددددأعة او   مدددددددة مدددددددا  يشددددددد ،عجأيدددددددة ت ددددددد  ا 
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و او اورة شوا   اه  اائىة اما ارخو  ابر ب مص  قة ار ،ز  الل آجال معيىة، 

هدا ا   دداا ة مدز امل ددي  دقو  دا وا وههددا ارىاشدئة عددً عال ات عا،ددةعاد  مم  ىدة 

 .ال اره 

 ع بر مه ان امل ،وعا  مً بهن املوا يز ار برى ارا    ىاور ا عأم ا   اا ملا ر ا 

مددددً ا ددددا م اشددددا وم هددددر عادددد  و ددددعية ارىجددددو ا   ددددااو رأ أدددد ، وهددددو مددددا ا،ددددز ع  دددد  

مجدا  داا  نهجداة ارعال دة اراد  تداب  بيا   اا هن بار  ث  واش  ا ة عً ط يع

 بياه  ف  ارعى ا آلات .

 مفدىا ميزان املدفىعاث وأهميخه: -

 عدددددداا مهدددددد ان املدددددد ،وعا  عادددددد  اهدددددد  اريصدددددد ة بددددددهن ماجوعددددددة املدددددد ،وعا  امل أوبددددددة 

و ار ددداش بددهن دقدددوش ار وردددة ا ،، وهدددخا بعيدددان تددا،يهاوماجوعددة ارددد  ون املصدد  قة

نا  ، و موج ددداو ار ددداش ا قدددوش اممدددر مدددً ارددد  ون  دددان ار ددداف  نا  اهددد  الإ، ،دددوا وههدددا

، وعى ئدخ  عداا مهد ان شدار او ار داش ازي  مً ال قوش  دان ار داف  ا اه  ار  ون 

  .(999، ص9119)ش اب ،ه  تاف  ال قوش وار  ون ار ورية رأ ورة يامل ،وعا  ب

مهدد ان املددد ،وعا  دو بأددد  هدددو بعصددداطة م  دددن مىددد ظم ر دددجر  دددر ار ددد قا   ن 

، بقيدة ارعددارم ومقيمد نرددك ار أد   مقيمد ا   داا ة  دالل ، در  زمىيددة معيىدة بدهن 

  مددددددددوال رأ دددددددد قا  ال ارجيددددددددة رأ أددددددددب  واشدددددددد م اما هدددددددد    ددددددددجر م دددددددداار اديددددددددث 

  .(69 .ص ،9119 ارقاشي ،)

 ، دددداا ة رأ ورددددة مددددز بقيددددة اول ارعددددارممجددددا  ج ددددً اع  ددددارت  ددددجر رأجعددددامال  ا  

 اش اتدددا  ددداهوا شدددوا  ملعدددامال  اراددد  تددد م بدددهن املقيجدددهن ديدددث  ددد م ت دددجير  ا،دددة ا

 ما عاا  معيىة ، ر   الل ارعارم اول  وباق  ،معيىة اورة ف  ̀ن معىويه او ط يعيهن

 .شىة ت ون 
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 رأجعدددددددددددامال  تدددددددددداري    ددددددددددجر  وهددددددددددد  عادددددددددد  املدددددددددد ،وعا  مهددددددددددد ان اهجيددددددددددة تق  ددددددددددا   

 وتقيدديم ال اريددة ار وريددة ارعال ددا  ت أيددر عادد   صدداع   ور ىدد ،رأ ورددة ا   دداا ة

 . (998ص  ،9119هاتف، وعجار ،) ار ورية ا   اا ة ارصياشة

ع ا  م  ون شامر مله ان امل ،وعا  باع  ارت  ارصابقة  ج ً مً  الل امل اهيم 

 ورددة مددز ارعددارم ال دداره  نرددك ار يددان او ار ددجر ارددخو  دد م ،يدد  تقييدد  معددامال  ار

 .و ا ون  الل م   معيىة   رها شىةامً دقوش 

 :أهميت ميزان املدفىعاث -9

 جا  ا اا  ،ي   سي  مه ان امل ،وعا  اهجية م هر  مً ارىادية ا   اا ة ت 

  :(6 .، ص9116 رعاوش،)

 ع ددددددض  ددددددو  ا   ددددددداا ارددددددوط   وارجددددددة ت ي ددددددد  وماوه دددددد  مددددددز امل نهدددددددرا   -

ديدددددث  ع دددددض رجدددددم وهي دددددر معدددددامال    ،ا   ددددداا ارددددد وي ال ارجدددددة فددددد  

 وم اا   ار ورة مز ب  ار ال ارجية؛

 صددداع  ارصدددأ ا  املم  دددة فددد  اتمدددان ارقددداارا  واجددداا ا  ارالزمدددة عبدددر  -

 تم ي  وتوجي  ارعال ا  ا   اا ة ال ارجية؛

و ارجددددة ا، ا   دددداا ارعددددارم  فدددد   ددددهن ارجددددة اهدددد ماح ا   دددداا ارددددوط    -

 اه  اد  عا  ارعارم ال اره ؛

 بن آ ا ارصياشدة ا   داا ة املى هجدة عاد  ار ادار  ال ارجيدة مدً رجدم  -

 ؛وهوع ا امل اا  

 جثدددددددر ااا  تصددددددداهم فددددددد  ت صدددددددهر وتقيددددددديم ارظدددددددواها ا   ددددددداا ة وارىق  دددددددة  -

 واملارية املات  ة با    اا ار وي ؛

 ارعجددددددددال طىيددددددددة وار أددددددددمل عأيهددددددددا مقابددددددددر  ع بددددددددر بيددددددددان رعدددددددداض ارعجأددددددددة ارو  -

 ؛ار عأية تهاص م ف  ت      يججىعية، بجا  ب 
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 ظ دددا مدددد ى ت دددور ا   دددداا اردددوط   مددددً ارىاديدددة اه اجيددددة وار ددددىاعية  -

 وو عية نرك  جً هي ر تاارا  ار أ .

 مفاهيم  ىل الىمى الاقخصادي:-3

رقددددددد  تعددددددد ا  م ددددددداهيم ارىجدددددددو ا   دددددددااو بدددددددا  الا وج دددددددا  هظدددددددا ا   ددددددداا هن 

رىجدو ا   دااو بيهد  ر ارت داع طويدر بجدر فد  ا Kuznut وار ادثهن، ديث  داى 

بشدد ر م  ا ددد  رأصدد ان، وهددخت ارقددد ر   ةعدداض شدددأز ا   دداا ة م ىوعددعادد  ارقدد ر  

امل شصدددددددددددداتية  امل  ا دددددددددددد   تات ددددددددددددز عادددددددددددد  اشدددددددددددداس ار قدددددددددددد ن ار  ىورددددددددددددوه  وار عدددددددددددد  ال 

،هددرى  Paul Krugman، امددا (.Hudson, 2015, p. 44)  أبهددار وا   وروجيدة ارادد  ت

م اهيددددا  اه دددداح  و نرددددك اه قددددال ارددددخو   دددد   ملى دددد  بددددين ارىجددددو ا   ددددااو رهدددد

مدددا بزيددداا  مدددوارا هدددخت ار وردددة او   ر وردددة معيىدددة  دددارح هق دددة بتدددر، وي دددون ارىجدددو

  ىظددابيىجددا  ، (Krugman, et al., 2012)املددوارارب  صددهن م ددا   اشدد عجال هددخت 

Joseph Schumpeter   رأىجو ا   ااو عا  اه  ر تنهر ت ريج  مى ظم      ف

. بيىجدا (119. ص ،9116 )ج دارو، ار  ر  ار ويأة ه ياة ارزيداا  ارعامدة فد  املدوارار

ارىجددددددو ا   ددددددااو بيهدددددد   Leszek Balcerowicz عدددددداا ا   ددددددااو ار ورىدددددد و 

عجأيدددددددة مجيدددددددة وهوعيدددددددة مق رهدددددددة ب نهدددددددرا  هي أيدددددددة، مدددددددز دددددددد و  ا دددددددا   ادددددددا   عاددددددد  ر

 ,Petronela) ا   دددداا ومصدددد وى ديددددا  ارصدددد ان عبددددر مصددددار ت دددداع و مصدددد جار

2012, p. 67). 

رأىجددددو ا   ددددااو  شدددامال  امدددً  ددددالل ار عددداريف ارصددددابقة  ج ددددً ان وع ددد  م  ومدددد

بيهدددد : ر  ددددر زيدددداا  تاامجيددددة مصدددد جا  رأىدددداتمل امل ادددد   ججدددداي  ر  ددددرا  زمىيددددة طويأددددة 

زيددددداا  م وشددددد  ارددددد  ر ال قيقددددد  وصدددددعيا ت جهددددد  بم دددددائن مجيدددددة وهوعيدددددة تددددد او ر

 ر.رأ اا
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 العالقت بين الىمى الاقخصادي وميزان املدفىعاث: -4

معددددددد ل ارىجدددددددو ا   دددددددااو املقيددددددد  بجهددددددد ان املددددددد ،وعا  عاددددددد  تنهدددددددر مجيدددددددا    ع جددددددد 

ار دددددددداارا  واملصدددددددد وراا ، بار دددددددداي  ،ددددددددإن ارىجددددددددو ا   ددددددددااو   ددددددددي ا بجاوهددددددددة طأددددددددمل 

ار دددداارا  واملصدددد وراا  باريصدددد ة ر نهددددر ارصددددعا، وارادددد  ت دددد ا رجددددم تنهددددر مجيددددا  

مل ار داارا  ا  اهد  ماوهدة طأدن،دإ ار داارا  واملصد وراا ، ه يادة تنهدر اشدعارها.

واملصددد وراا  باريصددد ة ر نهدددر ارصدددعا  أيأدددة، ،دددإن تددد هور شددداو  ار  ددداال ار ادددارو 

ىع ض شددأ ا عادد  ارىجددو و  ددخ دد الل مهدد ان املدد ،وعا ، بمددا ارددشددي او  يدد  زيدداا  ا

ن ارت ددددداع شددددداو  ار  ددددداال ار ادددددارو شدددددي او ايددددد  زيددددداا  ايددددد    دددددا،ة  ا   دددددااو. 

او  ار  دداال ار ادددارو شددي او  يددد  ا دددا ان تددد هور شددد ن،  معدد ل ارىجدددو ا   ددااو

فدددد  بعددددن ال ددددا    .ا  وبار دددداي  عادددد  ارىجددددو ا   ددددااوشددددأب  عادددد  مهدددد ان املدددد ،وع

 ج ددً تعددوين ا ددا تدد هور شدداو  ار  دداال ار اددارو مددً  ددالل ار م ددين املصدد جا 

رك، دن اشد قاار شداو  نتص  يز  رقيجة ارعجأة،    ان ا   اا ا  ارىامية  

رو  ع جد  عادد  ات ا يددا  ار ادار  ارعامليددة، ارادد  مدً شدديهها امل ا،ظددة ار  داال ار اددا

وارا، ) دددددداب، و  عاددددد  اشددددد قاار تددددداارا  ارددددد ول ارىاميدددددة امدددددان اشدددددعار مصددددد ورااتها

  .(89ص ،9119

 شسح همىذج الىمى املقيد مليزان املدفىعاث: -5

 ا   ااو ارىجو مع ل ان عا  ىن هجونح ارىجو املقي  مله ان امل ،وعا  

، وهو ما ار أمل وظي ة وت اار بجىب  ارىق  توري  ف  اراغ ة أك ب مقي  رأ أ 

باع  ارت  ،ارواراا  داللإل  واش ثجار  ار اارا  هجو ف  ارىجو بصعمل يشي 

  ججاي  امل ا  ارىاتمل هجو  زي  ان  ج ً ارخو ار ا  رأ أمل ارودي  الجاهمل

هو نرك  ا عو  ،امل بجه ان قي امل ارىجو مع ل او ان .ال ارجية ارقيوا وتقأير
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 مه ان مز   وا،  مجا اشاع  ىجو ان رال   اا  ج ً   ديث املص وى 

    .( وازن ار دارة) امل ،وعا 

 ار    ا عا  ارق ر  ان ف  ن و يار  ار أمل جاهمل هجو هظاية م  ا وي جثر

 ارىاتمل ار  ر ، مجا انار وير امل ى عا  ا   ااو ىجورأ  شضت واش هراا

 بصعمل امل  ا    ارواراا  ر جوير ارائيصية اروشيأة  ش ر ال ارجية ار اار  عً

 عً ةارىاجج ارىجو هجانح عً ارىجونح هخا  م أف مجا .امل أية بوش ة ارت اع

 م  ال  ش م انا  الل مً ا   ااو ارىجو تقيم وارا  ارعاض جاهمل

باإل ا،ة  . ارص او  وارىجو واملااو ارعشاو  املال وراس امل  اا  مثر ،ارعوامر

 م  ال  ان دقيقة مً تي ز ار قأي  ة ارىجو هجانح دول  ار   ظا ن  ي  ا

 ار ثهر ان رأ أ ان ارىامية، مجا ارىجو عجأية ف  داشجة غهر ااوار ر ا ارعوامر

 ارىاميةار أ ان   ف  رأ   ي   ابأة غهرات     مالشي يةىيو ار ا، را ا  مً

 .اه قارية بجادأة ا   اااتها تجا ارا  او

 Anthony اشاش  ا   ااو  وارخو و ز املقي  امل ،وعا هجونح مه ان   وياى 

Philip Thirlwall  مً  الل مه ان  اان ارىجو ا   ااو ر أ  ما   ون مقي

ا ر مً )مز توازن ال صاب الجارو  اامل ،وعا   نا  ان مع ل ارىجو م وا،ق

، ديث غار ا ما   م ت    ت مً  الل ال   (رال   ااا صيى مع ل هجو 

 .(Igbinoba, 2017, pp.1-13) ب صيى رىجو جاهمل ارعاض رعوامر اه اح
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املحىز الثاوي: الدزاست القياسيت لىمىذج الىماى املقياد مليازان املادفىعاث  ا   .9

 (9109-0981الجصائس خالل الفترة )

 إحساءاث الدزاست: -0

 -1891اتدة بدالجزائا رأ  در  : ار ارشة  املكاهيت والصماهيت للدزاستالحدود  -0-0

9118. 

واراددد  عددد  ع دددار  عدددً  -تدددم تاجيدددز بياهدددا  ار راشدددة   أسااالىم حماااا البياهااااث: -0-9

وهددددددخا مددددددً  ددددددالل   ،مددددددً  اعدددددد   بياهددددددا  ار ىددددددك ارعددددددارم  -شالشددددددر زمىيددددددة شددددددىوية 

هدا  تدى وش ارىقدد  ومدخرك مدً  اعد   بيا ،WDI 2019م شداا  ار ىجيدة ارعامليدة 

 .IMF 9191ار وي  

 ددددة ارقياشددددية بددددهن بندددداض ار عدددداا عادددد  ارعال الىمااااىذج القيالااااسة للدزاساااات: -0-3

تم اش م ان هجونح اه  ار اردخات  رأ ادوا  ارزمىيدة املوزعدة  م نهرا  ارىجونح

ARDL أ يمددددد  مددددً وجدددددوا عال دددددة طويأدددددة بجدددددر بدددددهن ر ،عبددددر مقاربدددددة ا   دددددار ال ددددد وا

 م ا.امل نهرا  مً ع 

، واردخو  ات دز عادد  Thirlwall (1979) هخت ار راشة مً اراشة هجونح و   اش ج 

 شا  توازن مه ان امل ،وعا  ار اي :

.       … (1) 

( وبشعار بجىعيدة رأدواراا   تجثر بشعار امل أية رأ اارا  )   و   ديث 

 .عا  ار واي  ( )

 دددددخ عى دددددا اردددددزمً ار  يعددددد   دددددم اشددددد قاش املعااردددددة مدددددز ا دددددال ارأوغددددداري م ا بعددددد   

  عا  املعاارة ار ارية: ال  ول با ع  ار  ج ً 
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(9...)           

مع ل هجو بشعار امل أية وبجىعية رأ اارا  وارواراا ،     و  تجثريث د

 .ن مع ل هجو ار اارا  وارواراا تجثال    و بيىجا 

  بار ين هن ار اري هن: (M) وارواراا  (X) مً اارة ار اارا  تع ى  رو 

      
   

  
     …..(3)       

   

  
     …..(4)          

 ،ه   و   ، اما باريص ة ردد 𝜋، >1و  ، <  1: ارقيوا مز ب خ بعهن اع  ار  

 𝜋،   جثر ار  ر اروط  ،  و جثر ار  ر  ار وي ،   ع ار  عً  واب ، بيىجا 

تجثالن ماوهة   ، و تجثالن ماوهة ار  ر ر ر مً ار اارا  وارواراا ،

    .بشعار ر ر مً ار اارا  وارواراا 

(  ج ً ان ه   ر 4( و)1بع  ا خ ارأوغاري م ار  يع   م اش قاش رأجعاا   )

     نهرا  عا  ارى و ار اي :عا  مع ل ارىجو لججيز امل

              …..(5) ;             𝜋 …..(6) 

( ه  ر عا  مع ل هجو ار  ر 9( ف  املعاارة )9( و)6وب عوين املعاارة )

 ر وازن مه ان امل ،وعا : املالئماروط   

    
                

 
….(7) 

( وبدا، راض ان بشدعار اريصدعية ت قدى  اب دة فد  9( فد  املع ردة )6املعااردة ) عوين ب

 :بجر ار وير ه  ر عا  املعاارة ار ارية

    
 

 
…(8) 
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ا دً   دون معد ل هجدو ارد  ر  Thirlwallديث تعبر هخت املعااردة ب هدر  عاد   داهون 

اروط   امل و ز مله ان امل ،وعا  امل وازن  صاوو وص ة ار اارا   ي  ماوهة ا در 

ارددواراا ، ومددً اجددر تقدد  ا معدد ل هجددو اردد  ر ارددوط   امل و ددز ملهدد ان املدد ،وعا ، 

    ددر عأيهددا عبددر  هددخت ب هدر  ؛او  ب قدد  ا ماوهدة ا ددر ارددواراا  ار دد   ادمل ان 

ا دال ارأوغداري م ار  يعد ،  ( مدً  دالل 4ا   ف  املعاارة )عا  اروارااارة ار أمل 

ديدددددددث ه   دددددددر عاددددددد  املعااردددددددة ار اريدددددددة واراددددددد  تجثدددددددر ارىجدددددددونح ارايا دددددددي  رىجدددددددونح 

       :ار راشة

 (8.....)                  𝜋          

 ديث ان:

) . وار ااريددددددة: تجثددددددر معدددددد ل امل دددددداا      يجددددددة ارددددددواراا ،  : 
   

  
:  جثددددددر  (،

  ارىاتمل امل ا  اججاي .

 خطىاث الدزاست: -9

مددددً اجددددر اراشددددة ارىجددددونح ارقياسددددي  بشدددد ر شددددأيم وجددددمل ار  دددداش رثال ددددة   ددددوا  

                   :(89. ص ،9119  اون،)ممأي  ، وآ وت جثر ،يجا  ا  .اشاشية

  (؛UNIT ROOT  TESTا   ار جخر ارود   ) ا   ار اش قاارية  -

 ؛(BOUND  TESTا   ار ال  وا ) - 

  ب ددددددا  املوزعددددددة ل  ددددددي  راله دددددد ار ارددددددخات  ر اددددددوا    تصدددددد يح اتقدددددد  ا  هجددددددونح -    

(ECM  ARDL). 
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 :ARDLاخخبازاث همىذج الاهحداز الراحي للفجىاث املىشعت  -3

 اخخباز حرز الى دة: -3-0

مً اجر ار يم  مً اش قاارية ارصالشر ارزمىية وجمل ار  اش     ار جخر 

وا    ،ورا  (PP) ا   ارات ، ا   ارو ،يأيمل بهرونارود   وارخو  ع بر مً اباز 

 ارعامة عا  تق  ا اه  ار ار اي    ، هخا ب هر تع ج  تين(ADF)امل ور 

(Damodar, 2003, p. 817):  

     

                  ∑  

 

   

         

 ،يأيمل بهرون عا  تق  ا اه  ار ار اي      ار بيىجا تع ج  ار ينة ارعامة 

 :(996 ، ص9119)هزارو،

             

او ان ارصأصأة غهر  ، د وا  ارصأصأة عا  جخر ارود    H0تشهر ار ا ية ديث 

  ارود  .، شهر ل أو ارصأصأة مً جخر  H1مص قا ، اما ار ا ية 

فيلياب بيااروندًكااي فاىلس املطاىز و  (: اخخبااز حاارز الى ادة بىاساطت اخخباازي 10) الجادول زقام

  

 امل ا 

 ا   ار

ADF 

PP 

 I(1)عى  ار اش بول    I(0)عى  املص وى 

LGDP LIMP LTT  LGDPC LIMP LTT 

د  

  اب 

 ،ق 

T-statistic 
-2.1090 

-1.8222 

-2.9584 

1.0961 

-1.5116 

-1.5280 
 

-3.8446 

-3.8203 

-4.2083 

-4.2083 

-6.1716 

-6.1818 

P-Value 02423 0.0486 0.5173  0.0055 0.0021 0.0000 
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0.3646 0.9968 0.5091 0.0059 0.0021 0.0000 

Stationary 

 

 

No 

Yes 

No 
No  Yes Yes Yes 

 

د  

 اب  

 واتاات

T-statistic 
0.2894 

-0.0403 

-3.0626 

-1.5370 

-1.9790 

-2.0051 
 

-3.9612 

-4.0881 

-4.2467 

-4.3212 

-4.9859 

-6.100 

P-Value 
0.9979 

0.9942 

0.1304 

0.7991 

0.5942 

0.5804 
 

0.0191 

0.0138 

0.0093 

0.0077 

0.0014 

0.0001 

Stationary No No No  Yes Yes Yes 

ب ون 

د  

 اب  

و  

 اتاات

T-statistic 
2. 7039 

5.5415 

5.5576 

4.8416 

-1.1999 

-1.1999 
 

-2.3493 

-2.1304 

-1.3311 

-2.8201 

-6.2589 

-6.2758 

P-Value 
0.9978 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

0.2067 

0.2067 
 

.02001 

0.0335 

0.1662 

0.0060 

0.0000 

0.0000 

Stationary No No No  Yes 
No 

Yes 

 

Yes 

 Eviews 9 ع اا ار ادثهن با ع جاا عا  باهاممل  املصدز:

 .%6ارى ائمل امل   ر عأيها ف  مص وى ارقيجة ال اجة *  

  ينة ارأوغاري م ار  يع .ب*  ر بياها  ارىجونح 

   .PPاما ارقيم املوجوا  ف  ارص ا ارثاو      ار .ADFارقيم املوجوا  ف  ارص ا بول     ار * 

      

هالدددددددمل ان امل نهدددددددرا  ، 11مددددددً  ددددددالل ارى دددددددائمل امل   ددددددر عأيهدددددددا فدددددد  الجدددددد ول ر دددددددم 

(LIMP, LGDP,  LTT غهر شامىة عى  املص وى، اما بع  ا خ ار اش بول ،ىالدمل)

، %6 ظ ددددددا مصدددددد وى معىويددددددة ا ددددددر تجامددددددا مددددددً  P-Value أيددددددة  ددددددون  مصدددددد قا اههددددددا 
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( عى  امل اد  LIMPباش ثىا  ارى ياة امل   ر عأيها ف  ا   ار ا    ،ورا رأج نهر )

اهد  شدامً عىد   اتادات، بيىجدا اظ دا  ا   دار ،يأيدمل بهدرون واون ب ون ال   ارثابد  

وبجدددا ان ججيدددز امل نهدددرا   %، 6ال اتدددة بددد  ا دددر مدددً  P-Valueهدددخا امل اددد   ر دددون  

وهددخا  م شدداا  (ARDL)،فدد  هجددونح  اشدد م ام ايج ً ،ددشددامىة عىدد  ار دداش بول 

 . نهر ار ابز وامل نهرا  امل صا ارعال ة بهن امل

 :(BOUND TEST) اخخباز الحدود -3-9

مددددً اجددددر ار يمدددد  مددددً وجددددوا عال ددددة توازهيددددة طويأددددة بجددددر بددددهن م نهددددرا  ار راشددددة 

عاد  تيميد   H0اردخو تقدون ،ا دي   ارع ميدة  ا   داروجمل عأيىا ار  داش  يد  هدخا 

وجدوا  H1ار ا دية ار   أدة  تق ضي ع ن وجوا عال ة توازهية طويأة بجر، بيىجا 

ار راشة، ر ً ف  ار  ا ة   وجمل عأيىا ان هقون  عال ة طويأة بجر بهن م نهرا 

    .ب ق  ا هجونح اه  ار ارخات  رأ اوا  املوزعة

 :ARDL جقدًس همىذج -3-9-0

مددددً  ددددالل تقدددد  ا هجددددونح   (ARDL)    ددددار ار  امددددر املشدددد ر  دصددددمل مددددىهج ج ددددً ا

  مجا  ا : (UECM) تص يح ال  ي غهر املقي 

         ∑   

 

   

         ∑   

 

   

         ∑   

 

   

       

                              

            

 ديث ان:

 : معأجة ال   ارثاب   

 : معأجا  بجر ارق هر   ،    ،  ،   
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 : معأجا  بجر ار وير  ،  ،  ،   

 معامر ار اش بول  :∆

L:  ، ارأوغاري م ار  يعUt د  ال  ي ارعشوائ : 

املعاارة ارصابقة تشهر ار ا ية ار  اية رعد ن وجدوا عال دة طويأدة بجدر بدهن  ف 

بيىجددددا ار ا ددددية ار  ريددددة تشدددددهر  ،H0: β1=β2=β3=0:  دددداي اروت جثددددر   .امل نهددددرا 

 .H1: β1≠β2≠β3≠β4≠0: روجوا عال ة طويأة بجر بهن امل نهرا  مجا  ا 

 اددددمل  او  ان ه ددد ا ، ددددر   ب دددا  املثادددد   (ARDL)  دددر ارشدددداوع فددد  تقدددد  ا هجدددونح 

( وهددخا عبدددر هجدددونح م اددد  اه ددد ار اردددخات  11رأج نهددرا  اردددوارا  فددد  املعااردددة ر دددم )

وهدخا دصدمل   ،1غهر املقي ، ديث  ظ دا الجد ول املدواي  ان ، در  اب دا  املثاد  عد  

ر   جصدددة معدددا هر اشاشددددية، غهدددر ان املعيددددار اردددخو تدددد م م ا دددأ   وتاجي دددد  هدددو معيددددا

Akaike information criterion. 

 (: معاًير اخخياز فترة الابطاء املثلى19الجدول زقم)

 

 9Eviewsعا  باهاممل باإلع جاا: مً  ع اا ار ادثهن  املصدز

 *تشهر  ي  ، ر   ب ا  املم ار  بواش ة املعا هر

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: LIMP LGDP LTT 

Exogenous variables: C 

Date: 01/03/21   Time: 17:38

Sample: 1980 2019

Included observations: 37

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -52.58859 NA  0.004051  3.004788  3.135403  3.050836

1  89.36025   253.2060*   3.07e-06* -4.181635  -3.659175*  -3.997444*

2  97.87130  13.80170  3.19e-06 -4.155205 -3.240901 -3.832870

3  107.4303  13.95094  3.18e-06  -4.185420* -2.879271 -3.724941

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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 ARDL (3,2,1) ن ا  يار ارجا  ار  اط  املثا  رأىجونح م ر تظ ا اه  مً ارش ر

 وهو ما  وض   ارش ر ار اي :

 وفتراث الخأخير املثلى ARDLاخخياز همىذج: (10الشكل زقم )

 
 Eviews9 عا  باهاممل باإلع جاامً  ع اا ار ادثهن : املصدز

 ا   ددددددار ح  يدددددد  ار راشددددددة، تددددديت  مادأددددددة ن، دددددرا   ب ددددددا  املثادددددد  رأىجدددددو بعددددد  ت   دددددد  

 ار اي :املوض ة ف  الج ول  Bound test ال  وا

 Bound test(: اخخباز الحدود 13الجدول زقم )

 %01 %5 %9.5 % 0 خىياث املعىىيتسم

 0I 6 4.19 1.99 1.16الحد ألاعلى 

 1I 4.11 1.66 1.1 9.91الحد ألادوى 

tatattats- f 4.111991    

k 9    

 9ewtveEع اا ار ادثهن با ع جاا عا  مماجا  باهاممل   املصدز:
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Akaike Information Criteria (top 20 models)
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 tatattats-fعددددددددالت   طددددددددل ان  يجددددددددة اى ددددددددائمل املوضدددددددد ة فدددددددد  الجدددددددد ول ارمددددددددً  ددددددددالل 

، وعا  % 6امل صوبة امبر مً ارقيجة الج ورية ر    بعا  عى  مص وى املعىوية 

، ومىددد  توجددد  1Hوهق دددر ار ددداض ار ددد  ر  1Hهددد ا بشددداس هدددا،ن ار ددداض ارعددد ن 

مشددد ر   عال دددة توازهيدددة طويأدددة بجدددر مل نهدددرا  ارىجدددونح، او وجدددوا عال دددة ت امدددر

 بهن م نهرا  هجونح ار راشة.

 جحيل العالقت طىيلت وقصيرة ألاحل: -4

                                                          العالقت طىيلت ألاحل:                                                                                                          -4-0

 تظ ا ارى ائمل امل   ر عأيها ف  الج ول ار اي :

 (: جقدًس معامالث الفترة الطىيلت14الجدول زقم)

        

        

         

 

 

   Eviews 9 باهامملع اا ار ادثهن با ع جاا عا    املصدز:

ان تق  ا ارعال ة طويأة بجر ملاوهة مً  الل الج ول ارصاب    ظ ا   

% مً ارىجو 1ديث ان زياا   رأواراا  موج ة ومعىوية،ار  ر باريص ة 

 ا مع ل %، بيىجا اظ1.19ا   ااو ف  الجزائا ت او  رت اع ارواراا  بدد 

عا  ارواراا  وبإشار  شار ة، ديث ان ارت اع  غهر معىوو ا امل اا   ار اارية  ا ا 

 %.1.19بدد  %   او  ي  اهم اض  يجة ارواراا 1مع ل امل اا   ار اارية بدد 
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 العالقت قصيرة ألاحل: -4-9

  تظ ا معامال  ار  ر  ارق هر  ف  الج ول ار اي :

  (: جقدًس معامالث الفترة القصيرة15الجدول زقم) 

 

 

 Eviews9 ع اا ار ادثهن با ع جاا عا  باهاممل املصدز: 

شار  شار ة ومعىوية، بإ (Error Correction Term) ظ ا معامر تص يح ال  ي 

 ار  ر  ارق هر ، وهو ما  ع   ان تص يح ف  هجونح 1.41 – ديث ت أغ  يجتها

 .% شىويا41اه اا،ا  توازن ار  ر  ار ويأة رأ أمل عا  ارواراا   صحل بجع ل 

  و  ب هر  مً اجر تيمي  او ه   هجونح ارىجو املقي  ف  مه ان الت جثر 

 ارعاا ةارية ب ايقة املا عا  تق  ا املعاارة ار ف  امل ،وعا  ف  دارة الجزائا 

 ار ناى:

  
       ……(10) 
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  ديث ان:
 تجثر مع ل هجو ارىاتمل امل ا   ججاي  امل و ز  

 :  اب  املعاارة  

   : معامر امل نهر   

 : مع ل هجو ارىاتمل امل ا  اججاي  ال اي .  

 املعاارة ار ارية:تم ال  ول عا   (Thriwall’s) مً اجر ا   ار ،ا ية 

  
                 

Wald(F-Statistic)=0.00 

ر،دن ار ا دية  يد  (Wald Test)تشهر ه ائمل تق  ا املا عا  ار دناى وه دائمل ا   دار  

باريصدد ة ملعارددة هجددو ارىدداتمل امل ادد  اججدداي   b=1و a=0ان  يدد  ار دد اية وارادد  تشددهر 

امل و ز، وهو ما  ع   ان ارىجو ا   ااو ف  الجزائا غهر مقي  مله ان املد ،وعا ، 

 ع ج  عا  بعن امل نهرا  رم جر ار وير هجو ارىاتمل امل ا  ال قيق  ف  ب او ان 

 اراج ا ف  ارىجونح.   م 

 الاخخبازاث الدشخصيت: -5

 :Correlation LM testالازجباط الراحي  اخخباز  -5-0

  وضل الج ول ار اي  ه ائمل ا   ار ارت ا  ارخات :
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 (: اخخباز الازجباط الراحي16الجدول زقم )

 

 Eviews9ع اا ار ادثهن با ع جاا عا  مماجا  باهاممل   املصدز:

ناتدد   ا ارت ددا    ددهن عدد ن وجددو  Correlation LM test بدداراجوع  يدد  ه ددائمل ا   ددار

 etlav-borp=  2.26ردددك رعدد ن معىويدددة اد جدددال ال دداح نتصأصددا  رأل  دددا ، و 

وبار ددددددداي   أددددددددو  ،% 6امبدددددددر مددددددددً مصددددددد وى املعىويدددددددة  iitaitas-fوارقيجدددددددة اد دددددددائية  

 ح مً مش أة ارت ا  ار صأصا  رأل  ا .نارىجو 

 اخخباز الخىشيا الطبيع : -5-9

 ا   ار ار وزيز ار  يع :  وضل ارش ر املواي  ه ائمل

 (: اخخباز الخىشيا الطبيع 19الشكل زقم )

 

 Eviews9اع اا ار ادثهن با ع جاا عا  مماجا   املصدز:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.464514     Prob. F(2,26) 0.1047

Obs*R-squared 5.896533     Prob. Chi-Square(2) 0.0524
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Series: Residuals

Sample 1983 2019

Observations 37

Mean       1.01e-15

Median   0.016756

Maximum  0.144871

Minimum -0.161759

Std. Dev.   0.075086

Skewness  -0.422577

Kurtosis   2.744734

Jarque-Bera  1.201648

Probability  0.548360
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 eilar-bera=845.0  يدددددد  ان تشددددددهر اد جاريددددددة arei-eiqarدصددددددمل ه ددددددائمل ا   ددددددار 

 ، وبار اي  بواق  ارىجونح ت  ز توزيز ط يع .% 6املعىوية  د امبر مً وع  

 :اخخباز ثباث الخباًن لألخطاء -5-3

  وضل الج ول ار اي  ه ائمل ا   ار   ا  ار  ا ً:

 (: اخخباز ثباث الخباًن17الجدل زقم )

 

 Eviews9 ع اا ار ادثهن با ع جاا عا  مماجا   مً  املصدز:

امبدددددددر مدددددددً دددددددد   0.3774ilarprob-v=و،ددددددد  ه دددددددائمل ا   دددددددار   طدددددددل ان اد جاريدددددددة 

 ومى  ت ق    ا  وتااوض ار  ا ً رأل  ا .%  6املعىوية 

 اخخباز الاسخقساز الديكل  للىمىذج املقدز: -5-4

مدددً  دددالل ه دددائمل و شددد قاار ار ي اددد  رأىجدددونح املقددد ر. ا   دددار ا  (11) وضدددل ارشددد ر 

 CUSUM and CUSUM OF املاجدددوع ار راممددد  رأ دددواق  املعددداا )ا   ددداريً 

Squares) ددددد  اا دددددر  عدددددً دددددائية ا   ددددداريً ع دددددار   د، ،إهددددد     دددددهن ان مى  دددددى 

، وبار ددداي  هىدددا  اشددد قاار % 6دددد وا مادددال ارثقدددة ومصددد قا عىددد  مصددد وى املعىويدددة 

 بهن م نهرا  ارىجونح م ر ار راشة ف  بجأهن ار وير وارق هر.

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.124861     Prob. F(8,28) 0.3774

Obs*R-squared 8.999161     Prob. Chi-Square(8) 0.3424

Scaled explained SS 4.495872     Prob. Chi-Square(8) 0.8098
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 (: اخخباز الاسخقساز الديكل  للىمىذج13الشكل زقم )

 

 Eviews9ع اا ار ادثهن با ع جاا عا  مماجا    املصدز:

 الخاجمت: -6

عادد  ا   دداا الجزائدداو،  (Thirlwall)هجددونح ارور ددة ار  ثيددة ت  يدد   داوردد  هددخت

ديددث تددم تقدد  ا اارددة ار أددمل عادد  ارددواراا  مددً  ددالل مقاربددة ا   ددار ال دد وا عبددر 

تددم تيميدد  وجددوا عال ددة  ت امدددر و هجددونح اه دد ار ارددخات  ر  ددرا  اب ددا  املوزعددة، 
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مش ر  بهن امل نهرا ، باإل ا،ة ر قد  ا معااردة ارىجدو امل و دز ومقارهتهدا مدز معد ل 

 .ارىجو ار عا 

توتأ  هخت ار راشة رى ائمل اشاشية، مً بينها وجدوا عال دة طويأدة بجدر تداب   

وا معدددد ل ار  ددددداال ار اددددارو، ومدددددخرك وجددددداراا  وارىدددداتمل امل اددددد  اججددددداي  و بددددهن اردددددو 

وهددددو مددددا  ثعدددد  ار ا ددددية ا، د ددددائي  ددددر عادددد  ارددددواراا  موج ددددة  ومعىويددددة ماوهددددة ا

وهدو مدا  شار  شدار ة اال تاارو غهر معىوو ونو ، باإل ا،ة روجوا معامر ت بوي 

 ادددددددار  أبدددددددين بشدددددددعار اريصدددددددعية ر هدددددددخا ا إدددددددا جدددددددا  ع ددددددد م،  ى ددددددد  ار ا دددددددية ارثاهيدددددددة

 (Wald Test)ال ارجيدة   تد  ا عاد   يجدة اردواراا  فد  الجزائدا، بيىجددا امد  ا   دار 

 دا،ة ان ا   اا الجزائاو     ي ا و   ع جد  عاد  دامدة ار ادار  ال ارجيدة، باإل 

وجدوا م نهدرا  ا داى ردم    داش ر دا ارىجدونح جعأد  مدً ارىجدو ا   دااو فد   ي  

 .،وعا زائا غهر مقي  مله ان امل الج

 ج ددً تقدد  م ماجوعددة ا  رادددا  مددً ومددً  ددالل ار راشددة وارى ددائمل امل وتددر  ريهددا 

ا عادددددد  معدددددد ل ارىجددددددو  اابدددددد وار ددددددي هر  مهدددددد ان املدددددد ،وعا فدددددد  ددددددد ا  ار ددددددوازن  هها يشدددددد

 :ف  الجزائاا   ااو 

 م يدددددف مدددددً ماوهدددددة ارم اوردددددة ت دددددويا ااا  ار ددددداارا   دددددارح ارق ددددداع ارى  ددددد  و  -

 ر صايز وتهر  ارىجو ا   ااو ف  الجزائا؛ار أمل عا  ارواراا  

ات ددداع شياشدددا  ا   ددداا ة ماهدددة مدددً شددديهها ت قيددد  اشددد قاار فددد  و دددعية مهددد ان  -

 امل ،وعا ؛

توشددديز ارقاعددد   ا   ددداا ة مدددً  دددالل ت  ددد    ددد  واشددد راتيايا  اش شددداا،ية  -

ا عاددد   اابددد رح   ددداع امل او دددا  وهدددو مدددا  دددىع ض مدددً شددديهها تا يدددة ار ددداارا   دددا

 مع ل ارىجو ا   ااو؛
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 ادددددددددددداا مي اهه مددددددددددددا  رأ ىويددددددددددددز   عم وت ددددددددددددويا ارق اعددددددددددددا  اه اجيددددددددددددة و ارقيدددددددددددان بدددددددددددد -

 دار اهم ف  تىويز م اار ار  ر اروط  ، وبار داي  ار م يدف مدً آلاا   ااو، تص

 ارصأ ية رأ  ما  ال ارجية؛

عدددداا  ارىظددددا فدددد  تامي ددددة ار دددداارا  وم اورددددة تم ددددين  يجددددة ارددددواراا  وتىظدددديم   -

ب اشدددددددد ثجارا  دامددددددددة رألاوس بمددددددددوال ار ا أيددددددددة وال ارجيددددددددة وتشددددددددجيز اشدددددددد ق ا

 ؛بجىعية امل اشا 

عا   اارت ا  ار اارا  الجزائاية بادو اع ا   اا ة ار ورية  ش ر   ا  -

 ان ارو عية ا   اا ة، وارت اع  يجة ارواراا     ا عا  و عية مه

    ااو.ا عا  ارىجو اامل ،وعا ، وهو ما  ىع ض شأ 

 قائمت املساحا:  -7

 -الىمى الاقخصادي املقيد بميزان املدفىعاثر .(9118) عجا تالل، طارمل م ج  -

 99ا   اا ة وااارية، ارع ا  ماأة الجامعة اشالمية رأ راشا ،  الت ألازدن"

(11.) 

، اار الجامعة الج    ، الاقخصاد الدول  املعاصس .(9119) ما و م جوا ش اب -

 .اش ى رية، م ا

، م شصة اروراش رأيشا وار  اعة، املاليت الدوليت .(9119) م ج  تالل ارقايصي  -

 .، برانعجان

، مبادئ الاقخصاد الدول  .(9119) هشان م ج  عجار  جان ع ية هاتف و   -

 .امل  مل الجامع  ال   ث، اش ى رية، م ا

اراشة دارة  -ال اره شياشة شعا ار اا وار وازن  .(9116) دىان رعاوش -

ا   اا ة  ماجيص ر، تم ن بىو  وتيميىا ،  أية ارعأون رشارة، االجزائ

 .هر، جامعة مى ورو  صى يىةيصوار اارية وعأون ار 
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أثس الاسدثماز الاحىبة املباشس على الىمى الاقخصادي "  .(9116) ج ارو شوق   -

جامعة ان ار واق ،  أية ، اطاودة ام ورات غهر ميشور ، ردزاست  الت الجصائس

 .وار اارية وعأون ار صيهر ارعأون ا   اا ة

 -ارىجو ا   ااو املقي  بجه ان امل ،وعا  .(9118) عجا تالل داب، م ج  وراا -

 .99، ارع ا مجلت الجامعت الاسالميت للدزاساث الاقخصادًت إلادازيتدارة بران، 

م  اا   .(9119ر ا دجز  بوجاهة )آميىة ممأي  ، ،اطجة ارزهاا  بً ار نهر،  -

 ( اراشة9114-1891 الل ار  ر  )اا ار ارعائا  ف  ا   اا الجزائاو: اراشة 

 .(9)11،مجلت الىا اث للبحىث والدزاساث. (ARDL)  ياشية باش م ان هجانح

الاسدثماز ألاحىبة املباشس والىازداث على الىمى  أثس  .(9119) ر،ي  هزارو  -

 .9109-0981الاقخصادي    الجصائس دزاست جحليليت قياسيت خالل الفترة من 

  اا ة وار اارية ،  أية ارعأون ا 1اطاودة ام ورات غهر ميشور ، جامعة باتىة 

 .وعأون ار صيهر
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 2019-1995حشخيص ملحدداث سعس الصسف في الجزائس خالل الفترة 

 

                                                              حامعت حيجل -بىزيب عمسان د/                 حامعت حيجل -مسابط محمد د/ 

jijel.dz-mmerabet@univ                   amrane_18@hotmail.com                            
 

(، 2019-1995)جىاولذ الدزاطت جهدیس دالت طػس الصسف في الجصائس زالُ الكترة  :امللخص

لي جددید اإلاخؿحراث )الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، الخضخم، الصادزاث، الىازداث، غسض ئ وتهدف

خمي زؼي مخػدد  الىهىد( التي جإزس غلى طػس الصسف وجدلیلها مً زالُ بىاء همىذج لىؾاٍز

ما اهخهجذ الدزاطت اإلاىهج الخازیخي في ججمیؼ البیاهاث واإلاػلىماث ي .لخمشیل هره الػالنت

زالُ دزاطت اإلاخؿحراث والػىامل الٌمیت  واإلاىهج الىصكي والخدلیلي مً اإلاخػلهت بالظاهسة،

جم الخدلیل بىاطؼت بسهامج  .والىىغیت التي جإزس غلى طػس الصسف زالُ قترة الدزاطت

(EVIEWS 10). مخؿحراث الدزاطت الػالناث بحن ن حمُؼ أ :اإلاخىصل ئليها فيالىخائج  وجمشلذ أهم

ت و خىاقو ج ت ئخصائُت. الانخصادًتمىؼو الىظٍس  ولها مػىٍى

 ، النمىذج الخطي املخعدد، الاكخصادًتسعس الصسف، املخغيراث   الكلماث املفخاحيت:

Diagnosis of the determinants of the exchange rate in Algeria  

during the period 1995-2019 

Abstract: The study deals with the estimation of the exchange rate function in 

Algeria during the period (1995-2019), and it aims to identify the variables (GDP, 

inflation, exports, imports, and money supply) that affect the exchange rate and 

analyze them through building a logarithmic multiple linear model to represent this 

relationship. The study also adopted the historical approach in collecting data and 

information related to the phenomenon, as well as the descriptive and analytical 

approach by studying the quantitative, qualitative variables and factors that affect 

the exchange rate during the study period. The study reached a conclusion, which is 

that all the relationships between the study variables correspond to the logic of the 

economic theory and have statistical significance. 

Keywords: The exchange rate, economic variables, multiple linear models 
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  ملدمت: 

ت غىد ًل غملُت جبادُ للظلؼ والخدماث  حػخبر غملُت الصسف غملُت طسوٍز

 ُ غمالث مسخلكت. وجبرش أطػاز الصسف في  الطخػمالها وزؤوض ألامىاُ بحن الدو

، هظسا لآلزاز التي جىجس غً حؿحراتها غلى  الانخصادًتئػاز الػالناث  بحن الدُو

يٍل( والجصئُت )ألاغىان  الانخصادواإلاالُت الٍلُت ) الانخصادًتمسخلل اإلاخؿحراث 

د مً الانخصادًحن ألازحرة هدى في الظىىاث  والتريحز  الاهخمام(. قهد وحه مٍص

دزاطت مظألت جهلباث أطػاز الصسف وآلازاز الظلبُت التي جتريها غلى مجمل 

ث الخٍىمُت وند شجؼ هرا الػدًد مً الباخشحن والهُئا .الانخصادًتاليؼاػاث 

ًاث أطػاز الصسف وجأزحراتها غلى  ىواإلاىظماث الدولُت غل مىاصلت دزاطت جدس

 .الٌلي الانخصاد مإػساثمسخلل 

جأزحراتها  ولها الىهدیت الظیاطت أدواث مً يأداة الصسف طػس أهمیت مً بالسؾم

الػالم  غلى الاهكخاح شیادة مؼ هره ألاهمیت واشدًاد ،الىاضخت في الانخصاد الٌلي

اإلاخدبؼ إلاظاز  ًجدالػىإلات مً الىىاحي الانخصادیت، الخازجي وألاوؼؼت اإلاسجبؼت ب

 مما جسى ،صسف الػملت الىػىیت طػس  ا فيوجربرب االانخصاد الجصائسي جأزجخ

 وغلُه جخلخص مؼٍلت البدث في: .الىػني الانخصادأداء  غلى طلبُت جأزحراث

ين هره بما هي محدداث سعس الصسف في الجزائس؟ وما شكل اججاه العالكت 

 املحدداث وسعس الصسف؟

 ؤلاػٍالُت السئِظُت ًمًٌ صُاؾت مجمىغت مً الدظاؤالث الكسغُت: ولخلخلت

  امللصىد بسعس الصسف؟ وما هي أهم النظسياث املفسسة له؟ما 

 ما هى واكع سعس الصسف في الجزائس؟ 

 ؟في الجزائس ما هى أفظل همىذج لسعس الصسف 

الدظاؤالث اإلاؼسوخت غلى الكسطُاث  في مػالجت اغخمدها فسطياث الدزاست:

 الخالُت:

 وكيمت العملت؛ ،الصادزاثو  دًت بين الناجج املحلي إلاحماليعالكت طس  جىحد 
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  وكيمت  ،عسض النلىدو  الخضخمو  الىازداثجىحد عالكت عكسيت بين

 العملت.

يهدف هرا البدث ئلى مػسقت أهم اإلاخؿحراث اإلاإزسة واإلادددة  أهداف البحث:

(، والىصُى ألقظل 2019-1995لظػس الصسف وجدلُلها في الجصائس زالُ الكترة )

 الػالنت بحن مخؿحراث الدزاطت.همىذج نُاس ي لدالت طػس الصسف وجددًد 

الدزاطت اإلاىهج الخازیخي في ججمیؼ البیاهاث هره جيخهج  :الدزاست منهج وحدود

 ،في الجصائس الصسف طػس جؼىز  جدبؼ بهدف وذلَ ،واإلاػلىماث اإلاخػلهت بالظاهسة

 اإلاىهج الىصكي الخدلیلي مً زالُ دزاطت اإلاخؿحراث والػىاملباإلطاقت ئلى 

طیخم و  الدزاطت، قترة زالُ الصسف طػسغلى  جإزس التي والىىغیت الٌمیت

 (.EVIWES 10)الخدلیل بىاطؼت بسهامج 

جددًد قترة  ولهد جم .الجصائسوهي جسص هره الدزاطت وانؼ دولت مؿازبُت 

ً غاما ) الدزاطت غلى مدي زمع  (.2019-1995وغؼٍس

الدزاطت ئلى اإلاداوز  جم جهظُممً ػبُػت الدزاطت،  اهؼالنا هيكل الدزاست:

 الخالُت:

 إلاطاز النظسي لسعس الصسف؛ 

 سياساث سعس الصسف؛ 

 جحليل جطىز سعس الصسف في الجزائس؛ 

 .بناء همىذج كياس ي ملحدداث سعس الصسف بالجزائس 

 :إلاطاز النظسي لسعس الصسف .2

 .طىداُو في هرا الػىصس جهدًم ئػاز هظسي مسخصس لظػس الصسف

 :الصسفحعسيف سعس . 1. 2

 الىػىُت، الػملت مهابل ألاحىبُت الػمالث جبادُ مػدُ'' بأهه الصسف طػس ٌػسف

 . ''ألاحىبُت الػمالث أو للػملت باليظبت اإلادلُت الػملت طػس هى أي
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 مهابل لػملت اليظبي أهه:'' الظػس غلى الصسف طػس Christian Bialés وحػسف

 (Christian , 2021, p. 2)أزسي'' غملت

ػسف  غنها مػبر اإلادلُت الػملت مً وخدة نُمت بأهه الصسف ''طػس أًظا: َو

 (166، صكدت 2009)قىاش و طػدون،  ألاحىبُت'' بالػملت

 مػُىت غملت مً الىهدًت الىخداث غدد الصسف طػس ًمشل ،غامت وبصكت

ُ  دقػها الىاحب  أزسي. غملت مً واخدة وخدة غلى للخصى

 :أشكال سعس الصسف 2.2

 سف ألاػٍاُ الخالُت:صًأزر طػس ال

غلى أهه طػس غملت  الاطميٌػسف طػس الصسف : الاسميسعس الصسف  . أ

أحىبُت بداللت وخداث مً الػملت اإلادلُت، يما ًمًٌ أن ًٍىن الػٌع بدظاب 

 الاطمي. ًخؿحر طػس الصسف ألاحىبُتبداللت وخداث مً الػملت الػملت اإلادلُت 

ًىمُا وهره الخؿحراث حظمى جدهىزا أو جدظىا، قالخدظً ٌػني ازجكاع طػس 

الػملت اإلادلُت باليظبت للػملت ألاحىبُت، أما الخدهىز قهى اهسكاض في طػس 

ُـــت. يما ًمًٌ لظـــػس الصسف  أن  الاطميالػملت اإلادلُت باليــظبت للػملت ألاحىب

ل ًأزر مىحى ًمـــًٌ أن  يما ،اججاهـــُا مؿاًـــسا إلاـظخىاه الخالي قـــي ألاحــــل الؼـــٍى

مظخىي طػس الصسف  نالانخصادًحيهم ألاغىان  ًخربــــرب  بؼدة، وفي الىانؼ ال

ه مً نىة ػسائُتخبهدز ما ًد  الاطمي  .(4، صكدت 2003)غباض،  ٍى

مٌىىا الخمُحز بحن هىغحن مً طػس الصسف  ؛ أخدهما طػس الصسف الاطميٍو

ت السطمُت وطػس  ،السطمي وهى الظػس اإلاػمُى بـــه قُـــما ًسص الخبادالث الخجاٍز

ت ،الصسف اإلاىاشي  )مػهد  أي طػس الصسف اإلاػمُى به في ألاطىام اإلاىاٍش

 .(4، صكدت 2011الدزاطاث اإلاصسقُت، 

ٌػبر غً الىخداث مً الظلؼ ألاحىبُت (: RER) سعس الصسف الخليلي . ب

الالشمت لؼساء وخدة واخدة مً الظلؼ اإلادلُت، وهى ًهِع الهدزة غلى اإلاىاقظت 

كُد اإلاخػاملحن  . (104، صكدت 2005)ندي،  نسازاتهم اجساذفي  الانخصادًحنٍو

قٍلما ازجكؼ طػس الصسف الخهُهي شادث الهدزة الخىاقظُت للدولت، ألن طػس 
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ٍي ٌػــــٌع الكسم بحن  الصسف الخهُهي للدًىاز الجصائسي مهابل الــــــدوالز ألامــــٍس

ٌُت والهىة الؼسائُت في   الانخصادالهىة الؼسائُت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 دلي.اإلا

، الانخصاديألؾساض الخدلُل  (RER)وغلى السؾم مً ألاهمُت الٌبحرة إلاكهىم      

كه بؼٍل مددد خُث ًخىنل غلى الؿسض  ،ئال أهه ال ًىحد اجكام خُى حػٍس

ًان الهدف مً اطخسدامه يمهُاض  الري ًخم خظابه مً أحله، قمشال لى 

حن قاهه ًدظب يما ًلي ًائها الخجاٍز )طُد مخىلي،  لخىاقظُت الدولت مهابل ػس

 :(117-116، الصكداث 2011

    
           

            
 

 : أطػاز الظلؼ الهابلت لئلججاز مهىمت بالػملت ألاحىبُت.         : خُث

 مهىمت بالػملت اإلادلُت. لئلججاز : أطػاز الظلؼ الهابلت             

 : طػس الصسف ؤلاطمي.    

الهُمت هى غبازة غً مإػس ًهِع (: TCEN) سعس الصسف الفعلي إلاسمي . ث

ٌت لهرا البلد، خُث ًمشل  الخازحُت لػملت بلد مػحن مهازهت بػمالث الدُو الؼٍس

اإلاسيص الخجازي لٍل بلد ػٍسَ في الخجازة الخازحُت لهرا البلد وشها جسحُدُا 

 .(235، صكدت 2013)لؼسغ،  لػملخه أزىاء خظاب طػس الصسف الكػلي ؤلاطمي

ؾحر وقو الدظػحر  iبل غملت بلد اًان طػس الصسف الشىائي لػملت وػىُت مهئذا 

، 2013)لؼسغ،  وقو الػالنت الخالُت (TCEN)ًمًٌ خظاب    ̅ اإلاباػس هى 

 :(237صكدت 

          ( ̅  )
 ̅  ( ̅  )

 ̅     
 ( ̅  )

 ̅        ( ) 

مًٌ يخابت   ( يما ًلي:1الصُؿت )ٍو

         ∏( ̅  )
 ̅       ( )
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غلى السؾم مً اإلاصاًا التي ًدُدها  (:TCER) سعس الصسف الفعلي الخليلي . ث

قاهه ًبهى غاحصا غً جىطُذ الخؼىز غلى مظخىي  الاطميطػس الصسف الكػلي 

الهدزة الؼسائُت الخازحُت للػملت الىػىُت، وبالخالي قاهه ال ًبحن الخؼىز اإلاسجل 

ػىد هرا ألامس ئلى أن هرا  لالنخصادغلى مظخىي الهدزة الخىاقظُت  الىػني. َو

ُت في الدُو جؼىز ألاطػاز اإلادلُت وألاطػاز ألاحىب الاغخباز اإلاإػس لم ًأزر بػحن 

ًاهذ ألاطػاز اإلادلُت جسجكؼ بظسغت أيبر مً ازجكاع  ٌت أو اإلاىاقظت، قاذا  الؼٍس

ألاطػاز ألاحىبُت قان ذلَ ًإدي ئلى جىانص الهدزة الؼسائُت للظلؼ اإلادلُت، 

 ولخجاوش هرا الىهص البد مً اللجىء ئلى خظاب طػس الصسف الكػلي الخهُهي

 .(238، صكدت 2013سغ، )لؼ

ئن طػس الصسف الكػلي الخهُهي هى طػس صسف قػلي ئطمي مسجخا بيظبت     

، أي (167، صكدت 2009)قىاش و طػدون،  ألاطػاز اإلادلُت ئلى ألاطػاز ألاحىبُت

ً لؤلطػاز، ( TCEN) مجدهى مإػس جسيُبي ًمًٌ خظابه ب( TCER)أن  ومإػٍس

بِىما ًسص اإلاإػس الشاوي    ًسص ألاُو مإػس ألاطػاز اإلادلي للدولت اإلاػىُت 

 .  مإػس ألاطػاز لبهُت الػالم 

 يما ًلي:( TCER)هؼالنا مً ذلَ ًمًٌ يخابت الصُؿت الػامت لـــ ا

              (
  

 
)          

 ألاحىبي غلى أطاض مخىطؽ هىدس ي يما ًلي:يما ًمًٌ خظاب مإػس ألاطػاز 

   (  )
 ̅  (  )

 ̅     (  ) ̅  ∏(  )
 ̅     ( )

 

   

 

ع اإلاػادلت )  ( هجد:1( في )2وبخػٍى

          
( ̅      )

 ̅  ( ̅       )
 ̅       ( ̅       )

 ̅ 

 
           

اإلاػخمدة مً نبل صىدوم  (TCER)( الصُؿت ألاطاطُت لـ 3حؼٍل اإلاػادلت )  

، مؼ ذلَ ًمًٌ أن هجد الانخصادًتالىهد الدولي ومىظمت الخػاون والخىمُت 
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مً دولت ئلى أزسي ًبرزها الخٌُُل الالشم الري جــــــــدزــــله هـــره  الازخالقاثبػع 

الخصائص السئِظُت التي جمحز  باالغخباز الـــــدُو غلى الػالناث ألاطاطُت لٍي جأزر 

 (239، صكدت 2013)لؼسغ،  خصاد ًل دولتنا

 :النظسياث املفسسة لسعس الصسف 3.2

ًاث أطػاز الصسف غلى مجمىغت مً  جهىم اإلاهازباث الٌالطٌُُت اإلاكظسة لخدس

 :(Bruno & Richard, 1978, p. 15) الكسطُاث أهمها

  ت الٍاملت وبالخالي ال وحىد للسنابت غلى الصسف ألاطىام الدازلُت جدظم بالخٍس

ويرلَ ئهماُ جأزحر ًل مً الظسائب، السطىم الجمسيُت ويرا الخٍالُل اإلاخػلهت 

 بػملُاث الصسف؛

 جؼابو الػُىت مً مجمىغت الظلؼ في ًل بلد )هكع الظلت مً الظلؼ(؛ 

 .اإلاػؼُاث جخم في خالت الُهحن الخام 

اث اإلاكظسة ألطػاز الصسف ماومً بحن   ًلي: أهم الىظٍس

ت ئلى  (:PPA) هظسيت حعادل اللدزة الشسائيت . أ ٌػىد جهدًم ووؼأة هره الىظٍس

دي ) الانخصادي ، خُث جىنؼ بأن نُمت 1918( غام Gustaf Casselالظٍى

ادة في ألاطػاز ، أي أن (Emmanuel, 2002, p. 106) الػملت طدىسكع بىكع الٍص

طػس الصسف بحن غملتي أي دولخحن ًخددد وقها للخؿحراث في اإلاظخىي الػام 

ت غلى حظاوي طػس الصسف بحن  لؤلطػاز في ًل مً الدولخحن. وجهىم هره الىظٍس

غملخحن لدولخحن مسخلكخحن غىدما جٍىن نىتهما الؼسائُت هي هكظها في يال 

ت  ن ًجب أن أن طػس الصسف بحن غملت دولخحالدولخحن، يما جهُى هره الىظٍس

ت مً البظائؼ والخدماث في يال دولخحن، قػىدما خٌظاوي وظبت طػس طلت زاب

جسجكؼ ألاطػاز في ئخدي الدولخحن )جضخم( قان نُمت غملتها ًجب أن جىسكع 

. (39ت ، صكد2011)آُ ػبِب،  لخخمًٌ مً الػىدة لخػادُ الهىي الؼسائُت

ت غلى مبدأ '' الري ٌػخبر ('' LOPالسعس الىاحد ) كاهىن وحظدىد هره الىظٍس

ت لخدهو ػسغ حػادُ الهىة الؼسائُت، والري ًهس بأن ألاطىام ز حجص  الصاٍو

غىدما جٍىن جىاقظُت قان طلت مػُىت مً الظلؼ والخدماث طٍُىن لها الظػس 
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ألاطػاز بداللت الػملت هكظها. هكظه غبر الدُو اإلاسخلكت ئذا جم الخػبحر غً 

)طُد مخىلي،  واإلاػادلت الخالُت جىضح الصُؿت اإلاؼلهت لهاهىن الظػس الىاخد

 :(117، صكدت 2011

    
          

 
 

    
 .t مهىمت بالػملت اإلادلُت في الصمً i طػس الظلػت:  

    
 

 . tمهىمت بالػملت ألاحىبُت في الصمً i طػس الظلػت: 

هت الدظػحر مػدُ ال:      باػس.اإلاؾحر صسف ألاحىبي وقو ػٍس

جخىحه زؤوض ألامىاُ التي جبدث غً  (:IRP) هظسيت حعادل أسعاز الفائدة . ب

هدى اإلاسايص اإلاالُت اإلاخمحزة بأطػاز قائدة مسجكػت. قلى اقترطىا في ونذ  أغلى غائد

ٌُت هى  ومسدود أذوهاث الخصاهت الكسوظُت  %14ما أن مسدود أذوهاث الخصاهت ألامٍس

ٌُحن غلى ألاوزو )، قكي هره الخالت طحرجكؼ ػلب اإلا%16هى  ً ألامٍس ادة ظدشمٍس ٍش

 .(Bernier & Y ves, 1988, p. 395) سوظافي ق الاطدشماز في غسض الدوالز( مً أحل 

يدؼل صاوػىا الظُاطت اإلاالُت والىهدًت ازالُ قترة اطخسدام ناغدة الرهب و 

 ُ )آُ ػبِب،  أن أطػاز صسف الػمالث جخأزس بالخؿحراث في الظُاطت الىهدًت للدو

ادة أطػاز الكائدة ًإدي ئلى احخراب زؤوض ألامىاُ (40، صكدت 2011 ، قٍص

ادة ػلب ألاحاهب غلى غملت جلَ الدولت، وازجكاع نُمتها  ألاحىبُت، وبالخالي ٍش

 .(88، صكدت 2004)قلُذ،  طػس صسقها والػٌع صخُذ ازجكاعالخازحُت، أي 

خالت حػادُ طػس الكائدة لحربؽ بحن  1923 ( في غامKEYNES) وند ػىز يُجز

ت نظمحن مسخلكحن  طػس الصسف وطػس الكائدة والخضخم، وحؼمل هره الىظٍس

 :(41، صكدت 2011)آُ ػبِب، 

 حػادُ طػس الكائدة اإلاؿؼى (CIRP):  وجهىم هره الخالت غلى وحىد غالنت ما

بحن قسوناث أطػاز الكائدة وجددًد طػس الصسف في اإلاظخهبل مؼ اوػدام وحىد 

 مساػسة ئزس جىظُل أي مبلـ مالي.
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 حػادُ طػس الكائدة اإلاٌؼىف (UCIRP):  وجهىم هره الخالت غلى وحىد غالنت

بحن قسوناث أطػاز الكائدة وجىنػاث طػس الصسف مؼ غدم وحىد حؿؼُت طد 

 زؼس الصسف.

أن  اقتراضاإلادزل غلى هرا ًهىم النمىذج النلدي لسعس الصسف:  . ث

أي أن هىاى ئخالُ جام  ،الظىداث اإلادلُت والظىداث ألاحىبُت حػخبر بدائل جامت

ػخبر هرا اإلادزل  بحن ألاصُى اإلاالُت  امخداداإلادلُت وألاصُى اإلاالُت ألاحىبُت، َو

ت حػادُ الهىي الؼسائُت، قاذا قسطىا الػالناث الخالُت )طُد مخىلي،  لىظٍس

 :(181، صكدت 2011

  اإلادلي: الانخصاددالت الؼلب غلى الىهىد في  

                  ( ) 
 ألاحىبي: الانخصاد في الىهىد غلى الؼلب دالت 

                  (   ) 

 :الخىاشن في طىم الىهد في الدولخحن 

                         ( ) 

     :حػادُ الهىي الؼسائُت 

                  ( ) 

 خُث:

 طػس الصسف :   : اإلاػسوض الىهدي       : الؼلب غلى الىهىد               

 اإلاخؿحر في الدولت ألاحىبُت : : وظبت الخكظُل الىهدي         : الدزل         

 ( هجد:4(، )2(، )1مً زالُ اإلاػادالث )

       (   ⁄ ) (      ⁄ )⁄⁄      ( ) 

⁄   )   ( ................6زابخت هجد:             )   وباقتراض )(   ⁄ ) 

 لى أن:ئ( هصل 6مً زالُ اإلاػادلت )

 :الػملت اإلادلُت طدىسكع نُمتها غىدما 

 أيبر مً هظحره ألاحىبي    ًٍىن مػدُ الىمى في اإلاػسوض الىهدي اإلادلي  . 
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 أيبر مً مػدُ الىمى في الدزل اإلادلي    ًٍىن مػدُ الىمى في الدزل ألاحىبي

 . 

 :د نُمتها غىدما  الػملت اإلادلُت طىف جٍص

 أيبر مً هظحره اإلادلي    ًٍىن مػدُ الىمى في اإلاػسوض الىهدي ألاحىبي  . 

  مً مػدُ الىمى في الدزل  أيبر   ًٍىن مػدُ الىمى في الدزل اإلادلي

 .  ألاحىبي

 ًخــــظمً هـــــمىذج جـــــىاشن اإلاــــدكظت مظـــــــاهمــــاث يــــــــل مــــــً: هـــــــمىذج املحــــفظت:  . ر

KOVRI ،PORTER (1974)، DOOLY، ISARD(1979)  ،2011)طُد مخىلي ،

إيد  .للمدزل الىهدي لظػس الصسف همىذج اإلادكظت بدًال  ٌػخبر  .(182صكدت  ٍو

غلى الػالنت الػٌظُت بحن طػس الصسف الخهُهي والخظاب الجازي. يما جظهس 

ت أن الؼلب غلى الىهىد ٌػخمد غلى الؼلب غلى ألاصـــــــُى اإلاالُــــــت  هره الىظٍس

ـــــملت هكظها ــــــِع الػــ  .(42، صكدت 2011)آُ ػبِب،  ولـ

كترض هرا  أن الػملت ألاحىبُت وألاصُى اإلاالُت وزاصت الظىداث  الىمىذجٍو

مًٌ  ألاحىبُت ًمًٌ اطدبدالها بالػملت الىػىُت وألاصُى اإلاالُت اإلادلُت، ٍو

س الىمىذج بالػالنت الخالُت  :(182، صكدت 2011)طُد مخىلي،  جصٍى

ُ  ألاحىبُت    ألاصى الظىداث اإلادلُت    الىهىد اإلادلُت     الثروة   

         

  اإلادلي وألاحىبي،  الانخصادهكظه في هى لىكترض أن مػدُ الخضخم اإلاخىنؼ

لها هكع الػائد الخهُهي.    وألاحىبُت   ومً زم قان مػدالث الكائدة اإلادلُت 

طدىســــكع   قاذا نام البىَ اإلاسيصي ببُؼ ألاوزام اإلاالُت قان يمُت الىـــــهىد 

ـــــادة غــــسض الظىــــداث  ختى   ممــــا ًــــإدي ئلـــى زقؼ طػس الكائدة   مهابــــل ٍش

 ًددر الخىاشن.
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 :سياست سعس الصسف 4.2

وجظهس أهمُتها مً زالُ  ،الانخصادحػخبر طُاطت طػس الصسف طُاطت هامت في  

ألازسي ئلى جدهُو ألاهداف التي  الانخصادًتجمحزها وطػيها يباقي الظُاطاث 

 الىػني وهي: الانخصادجصب في مصلخت 

ادة غدد  سياست زفع كيمت العملت: . أ ئن غملُت زقؼ نُمت الػملت حؼحر ئلى ٍش

الىخداث مً الػمالث ألاحىبُت مهابل الىخدة الىهدًت الىػىُت الىاخدة، وتهدف 

الػملت قهى ٌؼحر  ازجكاعهره الػملُت ئلى جسكُع الكائع الخجازي. أما مصؼلح 

 .ون جدزلد طػس الػملت اإلادلُت لبلد ما ئشاء الػمالث ألاحىبُت ألازسي  ازجكاعئلى 

)بً  ئلى زقؼ الهُمت الخازحُت لػملتهاومً ألاطباب التي جدغى الظلؼاث الىهدًت 

 :(71، صكدت 2011ػحرغ، 

 وحىد قائع في محزان اإلادقىغاث؛ 

  يما قػلذ اطتراجُجُتالخاصل في ألاطػاز الػاإلاُت لظلػت  الازجكاعإلاػادلت ،

في أطػاز  الازجكاعقسوظا خُىما غملذ غلى زقؼ نُمت الكسهَ الكسوس ي إلاىاحهت 

 الىكؽ زالُ الظبػُىاث؛

  لخدغُم الػمالث ألاحىبُت ألازسي، يما قػلذ أإلااهُا والُابان خُىما زقػخا

ـــــىالًاث ا ـــ ٍي غىــــدما امخىــــػذ الــ ـــــٍس إلاـــخددة نُمت غملتهما لدغم الدوالز ألامـ

ت جخػلو بظمػتها. ٌُت غً جسكُع نُمت الدوالز ألطباب مػىٍى  ألامٍس

ئن غملُت جسكُع نُمت الػملت ٌؼحر ئلى سياست جخفيع كيمت العملت:  . ب

صسف الػملت اإلادلُت مهابل الػمالث باههاص طػس  نُام الظلؼاث الىهدًت

الػؼٍسً ألاحىبُت. وند ظهسث غدة مكاهُم أزسي للخسكُع بػد مىخصل الهسن 

 في يشحر مً الٌخاباث خُى الػالناث الىهدًت الدولُت ومنها:

 الخسكُع هى جهلُص اإلادخىي الرهبي السطمي لىخدة الىهد؛ 

  الخـــــسكُع هــــى يــمــــُت أنـــــــل مـً الػــــملت ألاحــــىبُت أصـــبدذ الشمــــــــت لؼـــساء

ـــً  ـــ ــــع الٌــمـــُت مـ ـــكــــ ــــلت الىػىُتهـ  .(90، صكدت 2011)الظاغدي و ئًاد،  الػمــ
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نُمت غملت بلد ئشاء  اهسكاضأما مصؼلح اهسكاض نُمت الػملت قُهصد به 

ومً ألاطباب التي جدغى لخسكُع نُمت  دون جدزل. الػمالث ألاحىبُت ألازسي 

 :هريسالػملت 

  محزان الخظاب الجازي وئشالت الخلل قُه، وجكظحر الظبب السئِس ي هى جدظحن

ذلَ هى أن جسكُع نُمت الػملت ًجػلها ززُصت أمام الػمالث ألازسي، مما 

 ًإدي ئلى حصجُؼ ألاحاهب غلى ػساء الظلؼ الىػىُت التي أصبدذ ززُصت الشمً؛

 ت وبهُت الهؼاغاث التي حػخمد غليها الدولت ، جيؼُؽ الهؼاغاث الخصدًٍس

 ؛لىازداثوالخد مً ا

  مً  اطخحرادهاالػمل غلى الخد مً جصدًس زؤوض ألامىاُ ئلى الخازج وحصجُؼ

 .(71، صكدت 2011)بً ػحرغ،  الخازج

في ألازحر وؼحر ئلى أن طُاطاث زقؼ أو زكع نُمت الػملت ال جإدي دائما ئلى آلازاز 

 اإلاسحىة.

 :الجزائسجحليل جطىز سعس الصسف في . 3

حؿحراث خظب  الاطخهالُغسقذ أهظمت حظػحر الدًىاز الجصائسي والصسف مىر 

 الجصائسي. الانخصادمساخل جؼىز 

بدأث مىر بداًت ئوؼاء الدًىاز الجصائسي في  (:1973-1964املسحلت ألاولى ) . أ

ل  ًان الىظام الدولي في هره اإلاسخلت  1964أقٍس ظا للكسهَ الكسوس ي، خُث  حػٍى

ًان ًل بلد غظى في صىدوم  خىن وودش. في ظل هرا الىظام،  ًسظؼ لىظام بٍس

ذ غً جٍاقإ غملخه ئلى وشن مددد مً الرهب. وند  الىهد الدولي ملصما بالخصٍس

ؽ مً الرهب، أي بىكع الخٍاقإ مؼ الكسهَ 0.18جصائس طػس الصسف بـ خددث ال

زكظذ قسوظا  1968. وفي طىت (122، صكدت 2011)بىهىة و زُاغ،  الكسوس ي

ٍي، قػسف الدًىاز الج صائسي اهسكاطا مً نُمت الكسهَ مهابل الدوالز ألامٍس

( 1969-1967هره الكترة مؼ جؼبُو اإلاسؼؽ الشالسي ألاُو )ػكُكا. وجصامىذ 

الري جؼلب اطخهساز صسف الدًىاز. هرا ما حػل الدًىاز ال ًدبؼ اهسكاض الكسهَ 
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ودٌظمبر  1969زؾم اطخمساز الػالنت بحن الػملخحن زالُ الكترة ما بحن أوث 

 (55، صكدت 2011)بسبسي،  .1973

سخلت أصبدذ نُمت الدًىاز زالُ هره اإلا(: 1986-1974املسحلت الثاهيت ) . ب

 غملت دولُت 14ت غلى أطاض طلت جخٍىن مً خمشب 1974حاهكي  21بخداء مً ا

 ، ، والهدف مً هرا الىظام هى طمان اطخهساز (244، صكدت 2006)زاجُى

واإلاالُت  الانخصادًتلػملت لم جًٌ مسجبؼت بالىطػُت الدًىاز، وبالخالي قان نُمت ا

قان طػس صسف الدًىاز ظل أغلى مً  هظسا للػىائد البترولُت اإلاػخبرةالدازلُت. و 

نُمخه الخهُهُت مهازهت بالػمالث ألاحىبُت. وهرا ما حػل بىادز الظىم الظىداء 

للصسف جظهس ػِئا قؼِئا بكػل اهدساف أطػاز الصسف ػِئا قؼِئا غً الظػس 

السطمي. يما أدي ازجكاع نُمت الدًىاز غً نُمخه الخهُهُت ئلى ازجكاع أطػاز 

اإلاظخىزدة، وأصبذ  بأطػاز الظلؼ والخدماثاإلادلُت مهازهت  الظلؼ والخدماث

وهرا ما  ،اإلاهُمىن ًكظلىن اطخحراد الظلؼ ألاحىبُت بدُ ػساء الظلؼ اإلادلُت

 .(346، صكدت 2004)زاجُى ،  اإلاىخهجت الانخصادًتًدىانع مؼ الظُاطت 

ئلى  1986أدث الصدمت الىكؼُت لظىت  (:1995-1987)املسحلت الثالثت  . ث

''العجز الجصائسي في أشمت خادة، خُث حػسض ئلى ما ٌػسف بـ  الانخصاددزُى 

، أي جصامً العجص في اإلاحزاهُت الػامت ومحزان اإلادقىغاث مما أدزل الخىأم''

ت  الانخصاد ىد، الش يء الري أدي ئلى طسوزة جؼبُو ئصالخاث حرٍز الىػني في ًز

. وند (296، صكدت 2010)بىزازي،  الىػني الانخصادغلى مسخلل نؼاغاث 

 جمشلذ ئصالخاث طػس الصسف في آلاحي:

 هصد به حػدًل طػس الصسف بخسكُع نُمت الدًىاز الخدزيجي الاهزالق : ٍو

جُت ومىظمت، وامخدث مً نهاًت  )آًذ  ،1992ئلى ؾاًت طبخمبر  1987بصكت جدٍز

 (296، صكدت 2011ًحي، 

  :وبػد نهاًت اطخهساز الدًىاز إلادة طخت  1991بنهاًت طبخمبر الخخفيع الصسيح

أػهس، نامذ الظلؼاث الىهدًت ممشلت في مجلع الىهد والهسض باجساذ نساز 

ٍي، %22ًهض ي بخسكُع الدًىاز بيظبت  وذلَ بمىحب  مهابل الدوالز ألامٍس
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، زم اطخمس بػده 1991الشاوي اإلابرم مؼ صىدوم الىهد الدولي في حىان  الاجكام

( FMIآزس مؼ ) اجكام( وبمىحب 1994-1991الخسكُع الظػُل زالُ الكترة )

ـــى  %40.17الـــــري انخظـــى بخسكــــُع آزــــس بمــــهداز  16/4/1994قــــي  ــــصل ئلـ لخـ

 .(55، صكدت 2011)بسبسي،  دًىاز  $36=1

جم اجساذ نساز  1994في أوازس طبخمبر  (:1995املسحلت السابعت )ما بعد  . ر

'' Fixingالخسلي غً هظام السبؽ بظلت غمالث لُػىض بىظام حلظاث الخشبُث ''

ت ، خُث جظم حلظاث الخشبُث ممشلي اإلاصازف 1/10/1994بداًت مً  الخجاٍز

ًاهذ جىظم أطبىغُا لًٌ طسغان ما أصبدذ  .جدذ ئػساف بىَ الجصائس والتي 

خم مً زاللها غسض اإلابلـ اإلاخاح مً الػمالث الصػبت مػبر غنها  ًىمُت، ٍو

ٍي غلى أطاض طػس صسف أدوى زم جهىم اإلاصازف بؼلب اإلابلـ  بالدوالز ألامٍس

خم حػدًل طػس صسف الدًىا جُا مً زالُ غسض اإلاساد الخصُى غلُه. ٍو ز جدٍز

و  ت غليها غً ػٍس بىَ الجصائس للػمالث الصػبت وػلب اإلاصازف الخجاٍز

، 2011)بسبسي،  21/12/1995اإلاىانصت. واطخمس الػمل بهرا الىظام ئلى ؾاًت 

ـــكام الهــــسض اإلاىطـــFMI، اػترغ )1995. وفي نهاًت (55صكدت  ؼ ئوؼــــاء ( في اجـ

غمال بىظام  1996وند باػسث وؼاػها مؼ بداًت  .طــــىم صــــسف ما بحن اإلاصازف

م اإلاداز. باإلهسكاض   واصلذ الهُمت الخهُهُت للدًىازو   حدًد وهى هظام الخػٍى

. 1999مهازهت بظىت ألاطاض  %23.8بيظبت  2003أمام طلت الػمالث ختى طىت 

م اإلاداز طىت  ، جم جىحُه حمُؼ 1996قمىر بدأث الجصائس الػمل بىظام الخػٍى

طخهسازه غلى اإلادًحن اإلاخىطؽ ااماث طُاطت الصسف ئلى الػمل غلى اهخم

ل وهى ما بدأ ًخدهو مؼ مىخصل   .(54، صكدت 2012)لصغس،  2003والؼٍى

الدًىاز مهابل ( هالخظ اهسكاطا مظخمسا لهُمت 1مً زالُ ما حاء في الجدُو )و 

ٍي  والري ًسحؼ ئلى جسكُع ، 2002ختى طىت  1995بخداء مً طىت االدوالز ألامٍس

ًان جدذ ئػساف صىدوم الىهد الدولي، لُػىد الدًىاز ئلى  نُمت الدًىاز الري 

لِسجل  2005ىت لظيخحن مخخالُخحن زم ًىسكع مسة أزسي ط الازجكاع

دج/$  66.83دج/$ و 71.15ازجكؼ مسجال  2007و 2006$، وفي طىتي دج/73.38
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غلى الخىالي. وند أدي اهسكاض نُمت الدوالز بظبب ألاشمت الػاإلاُت ئلى ازجكاع نُمت 

، لخىسكع نُمت الدًىاز مسة أزسي 2008دج/$ طىت  64.58الدًىاز خُث بلـ 

غسف الدًىاز اطخـــــهــسازا وظبــــــُا 2014طىت  دج/$. لًٌ ختى 72.73ئلى  2009طىت 

ـــــساوح ما بحن  ـــــث أصــــبذ ًخـــ ُـ دج/$، زم بداًت مً  87دج/$  و 72مهابل الدوالز، خ

غسف الدًىاز الجصائسي اهسكاض يبحرا ومظخمسا مهابل الدًىاز وذلَ  2015طىت 

 .2019ئلى ؾاًت 

الجزائسي ملابل الدوالز ألامسيكي (: جطىز سعس صسف الدًناز 1حدول زكم )

 (2019-1995خالل الفترة )

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 الظىت

طػس 

 الصسف
47.74 54,75 57,71 58,74 66,64 75,31 77,26 79,69 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الظىت

طػس 

 الصسف
77,37 72,61 73,38 71,15 66,83 64.58 72,73 73,94 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الظىت

طػس 

 الصسف
76,05 78,01 78,15 87,9 107,13 110,53 114,93 118,29 120,44 

س  (؛9. ، ص2011صىدوم الىهد الػسبي، )املصدز:  ، 2007 للظىىاث ،بىَ الجصائس)جهاٍز

 .(20 .، ص2015، 2013، 2012

 :كياس ي ملحدداث سعس الصسف في الجزائسبناء همىذج . 4   

حػد صُاؾت الىمىذج الهُاس ي مً أهم   جحدًد وحعسيف همىذج الدزاست: 2.4

مساخل بىاء الىمىذج وأصػبها، وذلَ مً زالُ ما ًخؼلبه مً جددًد للمخؿحراث 

 .أو التي ًجب اطدبػادها مىه ،التي ًجب أن ٌؼخمل غليها الىمىذج
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 مخؿحراث الدزاطت قُما ًلي:جخمشل  مخغيراث الدزاست: . أ

  سمص له بالسمص )الخابع:  املخغير ( وهى اإلاػدُ اإلاخىطؽ ألطػاز الصسف EXCHٍو

ٍي  الانخصادالخىاشن الخازجي للدولت، وهرا لخػامل  غًوالري ٌػبر  ،بالدوالز ألامٍس

س بىَ الجصائس(. ٌُت بظبب الػائداث البترولُت )جهاٍز  الىػني بالػملت ألامٍس

  :وجخمشل في:املخغيراث املفسسة أو املسخللت 

 :سمص له بالسمص ) حجم الناجج املحلي إلاحمالي ػبر غً الىمى GDPٍو ( َو

س البىَ الدولي(. الانخصادي ت مً جهاٍز  في الجصائس )ملُىن دوالز باألطػاز الجاٍز

 :سمص له بالسمص ) معدل الخضخم ػبر غً الخىاشن الدازلي )مهدز INFLٍو ( َو

س الدًىان الىػني لئلخصائُاث(.باليظب ت مً جهاٍز  ت اإلائٍى

 سمص لها ) :الصادزاث س البىَ Xٍو ت مً جهاٍز ( )ملُىن دوالز باألطػاز الجاٍز

 .الدولي(

  :سمص لها )الىازداث س البىَ Mٍو ت مً جهاٍز ( )ملُىن دوالز باألطػاز الجاٍز

 .الدولي(

  :سمص لها )عسض النلىد س بىَ ( )ملُاز دًىاز باألطػاز Mcٍو ت مً جهاٍز الجاٍز

 الجصائس(

اإلاخػدد في جهدًس  الاهدداز طِخم اطخسدام أطلىب الصيغت السياطيت:  . ب

مىا الىمىذج الهُاس ي الخاص بمددداث طػس الصسف في الجصائس، ولهد اطخسد

اطُت اللىؾازجمُت  :مً الؼٍل الصُؿت الٍس

                                   
                   

 ؛ذًمشل الخد الشاب:     

باليظبت ئلى  وجمشل مسوهت حؿحر طػس الصسف .مػلماث الىمىذج:        

 اإلاخؿحراث اإلاظخهلت؛

ألازسي التي لم ًخظمنها الػىامل و مخؿحر غؼىائي ٌؼمل: أزؼاء الهُاض،  :    

 . (ند جددر أو ال جددرغىامل غؼىائُت ) الىمىذج
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 اإلاخػدد أن ًبنى الىمىذج غلى أطاض قسطُاث مػُىت الاهدداز حؼترغ هماذج 

 ما ًأحي:وهريسها قُ، GAUSSE MARKOVجدعى بؼسوغ 

 اإلاخؿحر الخابؼ هى دالت زؼُت في اإلاخؿحراث اإلاظخهلت؛ 

         :ًسظؼ الخؼأ الػؼىائي للخىشَؼ الؼبُعي أي    (     ) 

  (  )    

    (  )   (  
 )     

    (      )    

  (     )    
  (     )    

 :الاكخصادًتإشازاث املعالم وفم النظسيت  . ث

  ئػازة مػامل الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ) مىحبت ( لىحىد غالنت ػسدیت بحن

 الىاجج اإلادلي وطػس الصسف؛

 بحن الخضخم وطػس  ئػازة مػامل الخضخم )طالبت( لىحىد غالنت غٌظیت

 الصسف؛

  ئػازة مػامل الصادزاث ) مىحبت ( لىحىد غالنت ػسدیت بحن الصادزاث

 وطػس الصسف؛

  ئػازة مػامل الىازداث )طالبت ( لىحىد غالنت ػسدیت بحن الىازداث وطػس

 الصسف؛

 ( لىحىد غالنت غٌظیت بحن غسض ئػازة مػامل غسض الىهىد )طالبت

 الىهىد وطػس الصسف.

هت جلدًس النمىذج اللياس ي:  . ر جم جهدًس الىمىذج الهُاس ي باطخػماُ ػٍس

والتي حػخبر مً أخظً الؼسم لخهدًس  (،MCOاإلاسبػاث الصؿسي الػادًت )

خم ذلَ  (، يما EVIEWS 10بالبرهامج ؤلاخصائي ) باالطخػاهتالىماذج الخؼُت، ٍو

ت  الازخبازاثأن   .%5طخٍىن غىد مظخىي مػىٍى
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بػد ئدزاُ بُاهاث مسخلل مخؿحراث  الدزاست اللياسيت:جحليل هخائج  2.4

 جدصلىا غلى الىخائج الخالُت: ،خهدًس الىمىذجل (EVIEWS 10في بسهامج ) الدزاطت

 (: خصائص النمىذج املفسس ملحدداث سعس الصسف في الجزائس2حدول زكم )

 املعلماث امللدزة النمىذج

                               

Y 117.11 

(0.038) 

-6.784 

(0.05) 

6.031 

(0.0.42) 

-37.157 

(0.00) 

34.892 

(0.00) 

8.111 

(0.032) 

VIF 
- 2.154 1.753 4.855 6.670 4.512 

R2 

0.849 

DW 

1.496 

F 

21.44 

(0.00) 

 EVIEWS 10غلى مسسحاث بسهامج:  باالغخمادئغداد الباخشحن املصدز: 

ًاآلحي:یمًٌ يخابت   الىمىذج اإلاهدز لظػس الصسف في الجصائس 
      =117.11-6.784      +6.031     -37.157   +34.892   +8.11     

 للنمىذج الاكخصادي الخحليل: 

  ت ؤلانخصادًت؛  ت )خاإلاػلمت الشاب جظهس  ( مىحبت وهي جخكو مؼ الىظٍس

  خم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي طالبت، أي أن الػالنت  (  )مػلمت لىؾاٍز

ت  غٌظُت بحن اإلاخؿحر الخابؼ واإلاخؿحر اإلاكظس، وجخكو هره الىدُجت مؼ مىؼو الىظٍس

قان طػس الصسف  %1، خُث ئذا ازجكؼ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بـ الانخصادًت

ادة نُمت %6.784طِىسكع بـ  بىكع اليظبت، والػٌع  ىاز الدً، وهى ما ٌػني ٍش

 صخُذ.

  خم مػدُ الخضخم مىحبت، أي أن الػالنت ػسدًت بحن  (  )مػلمت لىؾاٍز

ت  ، خُث الانخصادًتاإلاخؿحر الخابؼ واإلاخؿحر اإلاكظس، وهرا ما ًخكو مؼ مىؼو الىظٍس
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؛ وهى %6.031ًإدي ئلى ازجكاع طػس الصسف بـ  %1أن ازجكاع مػدُ الخضخم بـ 

 بىكع اليظبت، والػٌع صخُذ. الدًىاز ما ٌػني اهسكاض نُمت 

  خم الصادزاث طالبت، أي أهه جىحد غالنت غٌظُت بحن  (  )مػلمت لىؾاٍز

ت  ازجكاع  أن، خُث الانخصادًتالصادزاث وطػس الصسف وهى ما ًىاقو الىظٍس

؛ وهى ما ٌػني %37.157اهسكاض طػس الصسف بـ ئلى ًإدي  %1الصادزاث بـ 

 بىكع اليظبت، والػٌع صخُذ. الدًىاز ازجكاع نُمت 

  خم الىازداث مىحبت، أي أهه جىحد غالنت ػسدًت بحن  (  )مػلمت لىؾاٍز

ت  ازجكاع  أن، خُث الانخصادًتالىازداث وطػس الصسف وهى ما ًىاقو الىظٍس

ي ؛ وهى ما ٌػن%34.892ازجكاع طػس الصسف بـ  ئلى ًإدي %1الىازداث بـ 

 بىكع اليظبت، والػٌع صخُذ. الدًىاز اهسكاض نُمت 

  خم غسض الىهىد مىحبت، أي أهه جىحد غالنت ػسدًت  (  )مػلمت لىؾاٍز

ت   أن، خُث الانخصادًتبحن غسض الىهىد وطػس الصسف وهى ما ًىاقو الىظٍس

، وهى ما %8.111ازجكاع طػس الصسف بـ ئلى ًإدي  %1ازجكاع غسض الىهىد بـ 

 والػٌع صخُذ. ،بىكع اليظبت الدًىاز ٌػني اهسكاض نُمت 

 الخحليل إلاحصائي للنمىذج 

 اث  ،هالخظ أن مػلماث الىمىذج لها داللت ئخصائُت خُث أن مظخٍى

ت اإلاخؿحراث اإلاظخهلت هي غلى الخىالي:  0.032، 0.00، 0.00، 0.042، 0.05 مػىٍى

، %4، %5 بأزؼاء ندزها غلى الخىالي:مما ًدُ غلى نبُى اإلاخؿحراث في الىمىذج 

ت  3%، 0%، 0%  ؛%5وذلَ غىد مظخىي مػىٍى

 ( ت وحىدة الىمىذج بىطىح مً زالُ مػامل الخددًد -Rجظهس مػىٍى

deux مً  %84.9(، الري مً زالله هالخظ أن اإلاخؿحراث اإلاكظسة جخدٌم بـ

امل ها غى البانُت جكظس  %15.1الخؿحراث التي جددر في طػس الصسف، أما اليظبت 

 خد الخؼأ؛في مخظمىت أزسي لم جدزج في الىمىذج أو 
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  وهي أيبر مً الهُمت الجدولُت وذلَ غىد  21.437زخباز قِؼس جهدز بـ انُمت

ت  ت بحن اإلاخؿحر الخابؼ ،%5مظخىي مػىٍى مما ًدُ غلى وحىد غالنت زؼُت مػىٍى

ت؛ق ومً زمواإلاخؿحراث اإلاكظسة،   الىمىذج يٍل له مػىٍى

  ت لـ ، وبالىظس ئلى حدُو دًسبً واحظىن 1.496نُمت دًسبً واحظىن مظاٍو

ت  جٌؼل ؤلاخصائُت غً غدم الهدزة غلى جددًد وحىد مؼٍلت  %5غىد مػىٍى

 [؛du،du-4] ألنها مدصىزة في اإلاجاُالراحي لؤلزؼاء الػؼىائُت  الازجباغ

 خاجمت:. 5

الهُاس ي ًمًٌ ئبساش مً زالُ غسض هره الدزاطت وغلى طىء جدلُل الىمىذج 

 الىخائج الخالُت:

  غالنت غٌظُت الدًىاز ونُمت  ؤلاحماليجىحد غالنت ػسدیت بحن الىاجج اإلادلي(

جهلل مً الؼلب  ؤلاحماليبحن الىاجج اإلادلي وطػس الصسف(، قصیادة الىاجج اإلادلي 

ألاحىبیت وجهلل مً غسض الػملت اإلادلیت مهابل الػمالث ألاحىبیت  غلى الػمالث

ادة الؼلب غلى الػملت اإلادلُت وبالخالي ازجكاع نُمتها، يما أن  مما ًإدي ئلى ٍش

 للمخؿحر داللت ئخصائُت )الكسطُت مهبىلت(؛

 غالنت ػسدًت بحن  الدًىاز ونُمت  الخضخم مػدُ بحن غٌظیت غالنت جىحد (

الخضخم وطػس الصسف(، قازجكاع مػدالث الخضخم جإدي ئلي اهسكاض نیمت 

ومً هخائج الخهدیس هجد أن ئػازة مػامل مػدُ  ت.الػمالث ألاحىبُ مهابل الدًىاز

ت الانخصادًت وللمخؿحر ت ئخصائُت  الخضخم مىحبت وهي جخكو مؼ الىظٍس مػىٍى

 )الكسطُت مهبىلت(؛

 غالنت غٌظُت بحن  الدًىاز الصادزاث ونُمت  بحن ػسدیت غالنت جىحد(

هجد أن هىالَ غالنت الصسف(، ومً هاخیت انخصادیت هظسیت  الصادزاث وطػس

، وذلَ أن الصادزاث حظهم في شیادة غسض الػملتالصادزاث ونُمت  ػسدیت بحن

الػمالث ألاحىبیت والؼلب غلى الػملت اإلادلیت وبرلَ یسجكؼ طػس صسف الػملت 

مً هخائج الخهدًس هجد أن ئػازة مػامل الصادزاث طالبت وهي جخكو مؼ و  .اإلادلیت

ت  مخؿحر داللت ئخصائُت )الكسطُت مهبىلت(؛يما لل ،الانخصادیت الىظٍس



 مرابط، بوريب
 في الصسف سعس ملحدداث حشخيص

 2019-1995 الفترة خالل الجزائس
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

513 

 

 غالنت ػسدًت بحن  الدًىاز غالنت غٌظُت بحن الىازداث ونُمت  جىحد(

 بحن غٌظیت غالنت هىالَ انخصادًتالىازداث وطػس الصسف(، ومً هاخُت 

 الػمالث غلى الؼلب مً جصید الىازداث أن الىازداث ونُمت الػملت، وذلَ

اهسكاض نُمت الػملت  ئلي یإدي مما اإلادلیت الػملت غسض شیادة مؼ ألاحىبیت

ت ئخصائُت )الكسطُت مهبىلت(؛ وازجكاع طػس صسقها، يما أن للمخؿحر  مػىٍى

 غالنت ػسدًت بحن  الدًىاز نُمت بحن غسض الىهىد و  غٌظیت غالنت جىحد(

 غالنت هىالَ هظسیت انخصادیت هاخیت مًو الصسف(،  غسض الىهىد وطػس

جإدي ئلى  الىهىد غسض شیادة أن ونُمت الػملت، وذلَالىهىد  غسض بحن غٌظیت

 مػدالث بسقؼ الىهىد غسض شیادة اإلادلیت هدُجت الزجباغ الػملت نیمت اهسكاض

ت ئخصائُت  ،الىهدیت الٌخلت شیادة غً الىاججت الخضخم يما أن للمخؿحر مػىٍى

 )الكسطُت مسقىطت(؛

 جكظسه الىمىذج في الخاصل الخؿحر %م85ًخىالي  أن الهُاس ي الىمىذج بحن 

 قُه؛ الدازلت اإلاظخهلت اإلاخؿحراث

 .الىمىذج صالح للخيبإ 

 الخىصياث:

بالىظس ئلى الىخائج اإلاخىصل ئليها في هره الدزاطت، ًمًٌ غسض بػع    

الىػني،  لالنخصادالتي هساها مكُدة وذاث أهمُت يبحرة باليظبت  الانتراخاث

 واإلالخصت في الىهاغ الخالُت:

 شیادة غلى بالػمل وذلَ الخجازي  اإلاحزان في جىاشن  یوجده غلى الػمل 

 الىازداث؛ وئخالُ الصادزاث

 اإلادلي ؤلاهخاج حصجیؼ زالُ مً الخضخم مػدالث زكع غلى الػمل 

 الىهىد؛ غسض وجسكیع

 ؛الىػىُت نُمت الػملت لخدظحن مظخهبلُت وزؼؽ طیاطاث وطؼ 
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 الٌمُت ىماذجال زالُ مً الصسف، طػس في أيبر مسوهت جدهُو هدى الظعي 
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  :امللخص

هره الىزكت البدثُت ئبساش أزس جللباث أطػاز الصسف غلى ميزان اإلادفىغاث  ذخاول

ت للفترة   .VAR مىهجُت ، وباطخػما2019ٌ- 1990الجصاةسي وذلً باطخخدام بُاهاث طىٍى

لت ألاحل بين طػس  وجىصلذ هره الدزاطت لػدة هخاةج أهمها: غدم وحىد غالكت جىاشهُت ػٍى

الصسف وبين ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي، هما بُيذ الدزاطت وباالغخماد غلى دواٌ الاطخجابت 

وحىد أزس طلبي لظػس الصسف غلى ميزان اإلادفىغاث، أي أن ػبُػت الاكخصاد الجصاةسي جدىافى 

ت الاكخصادًت، ومىه ًمىً اللٌى أن ميزان اإلادفىغاث الجصاةس مؼ مىؼم  ًخأزس بػىامل  ي الىظٍس

 أخسي لم جدزج في الىمىذج دون جأزسه بخخفُظاث أطػاز الصسف.

 ، الجصاةس.VARطػس الصسف، ميزان اإلادفىغاث، مىهجُت  الكلمات املفحاحية: 

Measuring the implications of exchange rate fluctuations on the 

Algerian balance of payments using VAR during the period 1990-2019 

Abstract: 

This research paper attempted to highlight the impact of exchange rate 

fluctuations on the Algerian balance of payments using annual data for the period 

1990-2019, and using VAR methodology. The study reached to several results, the 

most important of which are: the absence of a long-term equilibrium relationship 

between the exchange rate and the Algerian balance of payments. So it can be said 

that the latter is affected by other factors not included in the model and is not 

affected by exchange rate cuts. 

Keywords: Exchange rate, balance of payments, VAR methodology, Algeria. 
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  ملدمة: 

أدي الخؼىز الاكخصادي الري حػِؼه دٌو الػالم آلان والري ًبرش مً 

ت وهرا جىىع الػمالث اإلاخبادلت ئلى  خالٌ التزاًد اإلاظخمس لدجم اإلابادالث الخجاٍز

خخمُت الاهخمام بظػس الصسف باغخبازه همصة وصل بين اكخصاداث مخخلف 

، خُث ٌػخبر هرا ألاخير مً أ غليها الىظام هم ألادواث التي ٌػخمد الدٌو

اث الىمى الاكخصادي ومداولت ئغادة الخىاشن  الاكخصادي بهدف زفؼ مظخٍى

للمإػساث الاكخصادًت مً خالٌ الاغخماد غلى أطالُب مخخلفت باخخالف 

 الظسوف الاكخصادًت ليل دولت.

ًخػسض ميزان اإلادفىغاث لػدة  ،وهغيره مً اإلاإػساث الاكخصادًت

لُاث الخبادٌ الخازجي، ل لها أزس مباػس غلى غماخخالالث هدُجت جأزير غدة غىام

م وطؼ لرا حػمل أ غلب الدٌو غلى مداولت جىظُم ميزان مدفىغاتها غً ػٍس

م  ،مجمىغت مً الظُاطاث الاكخصادًت، ومً أهمها الظُاطت الىلدًت غً ػٍس

 وهرا هظسا لخأزيره اإلاباػس غلى ميزان اإلادفىغاث. ،اطخخدام طػس الصسف

ؼ اإلادسوكاث في بىاء وباغخباز الجصاة س دولت هفؼُت حػخمد غلى َز

طُاطاتها الاكخصادًت، فلد غاهذ مً اطؼساباث هبيرة هدُجت جربرب أطػاز 

الىفؽ في ألاطىاق الػاإلاُت، ألامس الري أدي بها ئلى مداولت اللُام باصالخاث 

اكخصادًت مخمثلت في الخخلي غً الىظام الاػتراوي والخدٌى ئلى اكخصاد الظىق، 

مما جسجب غىه اللُام باصالخاث مخخالُت خصىصا في كؼاع الخجازة الخازحُت غً 

م السفؼ مً كُمت الصادزاث وهبذ الىازداث، ئطافت ئلى الخدىم في أطػاز  ػٍس

 الصسف، وهرا بغُت النهىض باالكخصاد الىػني.

في الخأزير غلى ميزان  وغلى طىء ما طبم جبرش أهمُت طػس الصسف 

 :الظإاٌ الخاليطىداٌو مً خالٌ هره الدزاطت ؤلاحابت غلى لرا  اإلادفىغاث.

 ؟ي ما مدى ثأثير ثللبات أطعاز الصسف على ميزان املدفوعات الجصائس 

ولإلإلاام أهثر بيل حىاهب اإلاىطىع هلىم بىطؼ مجمىغت مً ألاطئلت 

 الفسغُت واالحي:
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 هم أػياله؟  ما مػنى طػس الصسف، وماهي أ -

 إلايزان اإلادفىغاث؟ماهي اإلايىهاث ألاطاطُت  -

وميزان اإلادفىغاث  الدًىاز  صسفهم مساخل جؼىز طػس أ فُما جخمثل -

 خالٌ فترة الدزاطت؟ ي الجصاةس 

 هل هىان غالكت طببُت بين طػس الصسف وبين ميزان اإلادفىغاث؟ -

 ؟ي هل ًإزس حغير طػس الصسف غلى ميزان اإلادفىغاث الجصاةس  -

الفسطُاث لإلحابت غلى ألاطئلت اإلاؼسوخت كمىا باالغخماد غلى  فسضيات الدزاطة:

 :الخالُت

حغير طػس الصسف ًإزس غلى جىاشن ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي في ألاحل  -

ل؛  الؼٍى

 جخفُع كُمت الدًىاز الجصاةسي ًإدي ئلى جدظين وطػُت ميزان اإلادفىغاث -

 ؛الجصاةسي 

الصسف وبين ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي خالٌ  جىحد غالكت طببُت بين طػس  -

 فترة الدزاطت.

 هداٌو مً خالٌ هره الدزاطت جدلُم ألاهداف الخالُت: أَداف الدزاطة:

وميزان اإلادفىغاث الجصاةسي  الدًىاز  صسفالخػسف غلى مساخل جؼىز طػس  -

 ؛2019-1990خالٌ الفترة 

الظىء غلى ػبُػت الػالكت بين جللباث طػس الصسف وبين ميزان  حظلُؽ -

بين مً خالٌ مداولت بىاء همىذج كُاس ي ًفظس الػالكت  ي اإلادفىغاث الجصاةس 

.ً  اإلاخغيًر

ٌظخمد هرا البدث أهمُخه مً خالٌ أهمُت طػس الصسف في  أَمية الدزاطة:

، هما جىمً أهمُت الدزاطت في جىطُذ أاكخصاداث  أزس طػس الصسف غلب الدٌو

، مً خالٌ حظلُؽ 2019-1990غلى ميزان اإلادفىغاث في الجصاةس خالٌ الفترة 

هم اإلاساخل التي مس بها طػس الصسف في الجصاةس، ئطافت ئلى غسض الظىء غلى أ

خي إلايزان اإلادفىغاث الجصاةسي خالٌ فترة الدزاطت، زم مداولت  الخؼىز الخاٍز

 لصسف وميزان اإلادفىغاث في الجصاةس.كُاض أزس الػالكت بين جللباث طػس ا
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حل مػالجت ئػيالُت البدث جم الاغخماد غلى اإلاىهج مً أ الدزاطة: مىهج

الىصفي الخدلُلي وذلً لػسض ؤلاػاز الىظسي وجؼىزاث مخغيراث الدزاطت، 

ألاطالُب وألادواث اللُاطُت  جىظُفئطافت ئلى اإلاىهج ؤلاخصاتي الىمي مً 

في اإلاظخلل ممثال في طػس الصسف واإلاخغير الخابؼ ممثال  لدزاطت ألازس بين اإلاخغير 

 ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي. 

  :ئلىاإلاؼسوخت جم جلظُم هره الدزاطت  ؤلاػيالُتإلاػالجت  َيكل الدزاطة:

  .لظػس الصسف وميزان اإلادفىغاثالىظسي  ؤلاػاز  -

وميزان اإلادفىغاث في الجصاةس خالٌ الفترة  الدًىاز  صسفجدلُل جؼىز أطػاز  -

1990-2019. 

 الدزاطت اللُاطُت. -

 مىطىع جىاولذ التي الظابلت الدزاطاث مً الػدًد هىان :الظابلة الدزاطات

لبػع  غسض ًلي وفُما. ميزان اإلادفىغاث غلى زسهاوأ الصسف أطػاز جللباث

 :ليهائ جىصلذ التي الىخاةج وألهم الدزاطاث هره

  غلى الصسف أطػاز زسأ الدزاطت هره ، جىاولذ(2015/2016)شزاكت،  دزاطت 

غلى همىذج  باالغخماد وذلً 2014-1990 ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي للفترة

ًدخىي غلى طػس الصسف وطػس الىفؽ همخغيراث مظخللت وزصُد اإلايزان 

 ومً ،ARDL اإلادفىغاث واطخخدام مىهجُتالخجازي همخغير جابؼ ٌػبر غً ميزان 

الىفؽ وزصُد  أن هىان غالكت بين طػس الباخث ليهائ جىصل التي الىخاةج همأ

اإلايزان الخجازي، في خين أن هره الػالكت واهذ طػُفت حدا بين طػس الصسف 

ليها باطخخدام  اخخبازاث وهي هفع الىخاةج التي جم الخىصل ئواإلايزان الخجازي، 

 الظببُت. 

   دزاطت(Nawaz , Rizwan , Imamuddin, Rana , & Unaib , 2014)هدفذ : 

 باهظخان في ميزان اإلادفىغاث غلى الصسف طػس حغير زسأ ئبساش ئلى الدزاطت هره

 همىذج غلى باالغخماد وذلً ،2013هخىبسئلى غاًت أ 2007مً حاهفي  للفترة

NARDL وحىد غالكت   الىخاةج بسش أ ومً حساهجس للظببُت، اخخبازاث وغلى
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اطخلساز أطػاز الصسف  زان اإلادفىغاث، أي أنيمئًجابُت بين طػس الصسف و 

 ًإدي ئلى حشجُؼ الاطدثماز وبالخالي جدظين ميزان اإلادفىغاث الباهظخاوي.

 الدزاطاث بػع ئلى الخؼسق  جم :الظابلة والدزاطات الدزاطة َرٍ الفسق بين

ٌ  غامت فىسة خرأ بغسض وذلً الظابلت  وأًظا الدزاطت، مىطىع ئػيالُت خى

 ،هخاةجها ألهم غسض خالٌ مً اإلاىطىع هرا في الخاصلت اإلاظخجداث آخس إلاػسفت

 خُث ومً اإلاسحىة ألاهداف خُث مً غنها جخميز دزاطدىا أن ئلى الخىصل وجم

 ما. هىغا وػىلها الدزاطت فترة خدازت خُث ومً اإلاػخمد اللُاس ي الىمىذج

 إلاطاز الىظسي لظعس الصسف وميزان املدفوعات .2

ئن الفسق بين الخبادٌ الداخلي والخبادٌ الخازجي هى أن هرا ألاخير ًخم 

وفم الػمالث ألاحىبُت في خين ًخم الخبادٌ الداخلي وفم الػمالث اإلادلُت، ومً 

الصسف،  هىا بسش ما ٌظمى بمػادلت الػمالث وكُاطها وهى ما ًؼلم غلُه أطػاز 

والتي لها أهمُت بالغت في الخأزير غلى ألاطػاز في الاكخصاد الىػني، وبالخالي الخأزير 

غلى ميزان اإلادفىغاث، وطىداٌو مً خالٌ هرا اإلادىز الخػسض إلافهىم طػس 

الصسف وأهىاغه واهم أهظمخه، ئطافت ئلى الخؼسق إلااهُت ميزان اإلادفىغاث واهم 

لى جىطُذ الػالكت بين أطػاز الصسف وميزان ميىهاجه، زم في ألاخير وػمل غ

 اإلادفىغاث.

 :طعس الصسف. 1. 2

 هىان حػاٍزف غدًدة لظػس الصسف مً أهمها: جعسيف طعس الصسف: .أ

 هه اليظبت التي ًخم غلى أطاطها مبادلت الىخداث ٌػسف طػس الصسف بأ

، 1999)الخظني،  الىلدًت الىػىُت بالىخداث الىلدًت ألاحىبُت في شمً مػلىم.

 (147صفدت 

 ػسف أًظا بأ هه غدد الىخداث مً الىلد اإلادلي والتي جخم مبادلتها بىخدة َو

 (15، صفدت 2012)وػمت،  واخدة مً الىلد ألاحىبي.
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هه غدد الىخداث التي ًجب وغمىما ًمىً حػٍسف طػس الصسف بأ 

)بً خمىدة،  دفػها مً غملت ما للخصٌى غلى وخدة واخدة مً غملت أخسي.

 (6، صفدت 2010

 جخمثل أهمُت طػس الصسف فُما ًلي: أَمية طعس الصسف: .ب

ٌػخبر طػس الصسف مً اهم أدواث الظُاطت الاكخصادًت، خُث ًلىم بالخأزير  -

 الىػني بما فيها الخجازة الخازحُت للدولت؛غلى وافت مخغيراث الاكخصاد 

ٌػمل طػس الصسف غلى زبؽ الاكخصاد اإلافخىح لدولت ما مؼ بلُت اكخصاداث  -

الدٌو ألاخسي، فهى برلً ًلػب دوزا مهما في اللدزة الخىافظُت لالكخصاد، أي 

 جدظين مػدالث الىمى الاكخصادي وجللُل عجص ميزان اإلادفىغاث؛

ت اإلاسآة الػاهظت للػالكت بين صادزاث الدولت ٌػخبر طػس الصسف بمثاب -

ووازداتها، أي أن طػس الصسف ٌػبر غً مياهت الدولت في مػامالتها مؼ مخخلف 

، صفدت 2016)غبد الخمُد،  دٌو الػالم ػسغ جسهه خسا دون فسض كُىد غلُه.

30)  

 لظػس الصسف هرهس مً أهمها:هىان غدة أػياٌ هواع طعس الصسف: أ .ج

  وخدة  غلى أهه طػس ٌػسف طػس الصسف الاطمي  طمي:طعس الصسف إلا

خم جددًد طػس الصسف الاطمي  لػملت  أحىبُت بداللت وخداث غملت مدلُت، ٍو

ٍخغير طىق الصسف في لخظت شمىُت مدددة. و  مػُىت جبػا للؼلب والػسض غليها في

طػس الصسف الاطمي جبػا لخغير الؼلب والػسض وجبػا لىظام الصسف اإلاػخمد في 

مىً الخمُيز بين هىغين مً طػس الصسف الاطمي وهما طػس الصسف  البلد، ٍو

ت السطمُت، وطػس صسف مىاشي، وهى وهى السطمي،  الري جخم به اإلاػامالث الجاٍز

هثر مً طػس صسف اطمي أولهرا ًمىً ئًجاد اإلاػمٌى به في ألاطىاق اإلاىاشهت، 

 (103، صفدت 2003)كدي ،  لىفع البلد في وكذ واخد.

 هه غدد الىخداث صسف الخلُلي بأ: ٌػسف طػس الطعس الصسف الحليلي

مً الظلؼ اإلادلُت الالشمت لؼساء وخدة واخدة مً الظلؼ ألاحىبُت أو الػىع، 

ػخبر طػس الصسف الخلُلي مإػسا حدًدا للُاض اللدزة الخىافظُت للدولت في  َو
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ألاطىاق ألاحىبُت، فازجفاع طػس الصسف الخلُلي مػىاه جدهىز اللدزة الخىافظُت 

ػبر طػس الصسف الخلُلي  (24، صفدت 2013)صُد،  للدولت والػىع،  ER َو

 باإلاػادلت الخالُت: 

ER=EP*/P 

ًمثل طػس الصسف  Eًمثل مظخىي ألاطػاز في البلد ألاحىبي،  *P خُث أن:

 مظخىي ألاطػاز اإلادلُت. Pالاطمي، 

  ٌػبر طػس الصسف الفػلي الاطمي غً اإلاإػس الري طعس الصسف الفعلي :

ًلِع مخىطؽ الخغير في طػس صسف غملت مػُىت باليظبت لػدة غمالث أخسي 

وهى  .مخىطؽ غدة أطػاز صسف اطمُتئلى َظاوي و خالٌ فترة شمىُت مػُىت، 

برلً ٌػبر غً مدي جؼىز أو جدظً غملت بلد ما باليظبت لبلُت غمالث البلدان 

 (105، صفدت 2003)كدي ،  ألاخسي.

  هى مإػس جم جصمُمه للُاض الخغيراث في طعس الصسف الحليلي الفعلي :

 اإلاإػس هرا ًبدأ خُث ،الػاإلاُت ألاطىاق في الخىافظُت ألاطػاز أوجيالُف بلد ما 

 اإلادلي الاكخصاد في الخطخم إلاساغاة حػدًله ًخم ولىً الاطمي الفػلي الصسف بظػس

 (Dunn & Mutti, 2008, p. 350 ) .الػالم وبلُت

ًخأزس طػس الصسف بػدة غىامل منها ما هى  العوامل املؤثسة في طعس الصسف:د. 

هم الػىامل الاكخصادًت اإلاإزسة نها ما هى غير ذلً، وطيخؼسق ئلى أاكخصادي وم

 (206، صفدت 2015)غدالت و سخىىن، غلى طػس الصسف فُما ًلي: 

 لصد به وطػُت هاثج حظاب العمليات الجازية في ميزان املدفوعات : ٍو

الصادزاث والىازداث مً الظلؼ والخدماث، ففي خالت وحىد عجص في ميزان 

اإلادفىغاث فان الؼلب غلى الػملت ألاحىبُت ًصداد، مما ًإدي ئلى جخفُع كُمت 

الػملت اإلادلُت في الظىق، وفي خالت وحىد فاةع في ميزان اإلادفىغاث ًددر 

 الػىع.
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  لصد به ملداز هاثج حظاب العمليات السأطمالية في ميزان املدفوعات : ٍو

الاطدثمازاث التي جدخل ئلى الدولت أو جخسج منها، فاهخلاٌ زؤوض ألامىاٌ ئلى دولت 

د مً حجم الؼلب غلى غملتها وبالخالي ًىخفع طػس صسفها.   مػُىت ًٍص

 جإزس اإلاظازبت في طػس الصسف خاصت في ألاحل اللصير، فخىكؼ املضازبة :

د اإلاظازبين الزجفاع كُمت غملت بلد ما  طُدفػهم ئلى اكخىاء هره الػملت مما ًٍص

مً الؼلب غليها وبالخالي جسجفؼ كُمتها، أما في خالت جىكؼ اإلاظازبين الهخفاض 

 كُمت غملت ما فانهم طُػمدون ئلى بُػها وبالخالي جىخفع كُمتها. 

هما ًخأزس طػس الصسف بػدة مإػساث اكخصادًت مً بُنها الخطخم 

ت ئطافت ئلى همُت وطػس الفاةدة وطػس الخصم وا لدخل ووؼاغ البىىن اإلاسهٍص

 . الىلىد اإلاخداولت في الظىق 

هه مجمىغت مً اللىاغد ًمىً حػٍسف هظام الصسف بأ ٌ. أهظمة طعس الصسف:

التي جددد جدخل الظلؼت الىلدًت في طىق الصسف ألاحىبي بغُت جددًد طػس 

صسف ًترحم صسف الػملت ملابل الػمالث ألاحىبُت ألاخسي، أي أن هظام ال

ػبُػت طُاطت طػس الصسف اإلاخبػت مً ػسف الدولت لخددًد طػس صسف 

وغمىما ًمىً الخمُيز زالزت أهىاع   (129، صفدت 2013/2014)غاتؼت،  غملتها،

 مً هظام الصسف واالحي:

 :هه الىظام الري ًخم فُه جدخل الدولت ممثلت أٌػسف ب هظام الصسف الثابد

في الظلؼاث الىلدًت ألحل جددًد مظخىي طػس الصسف، وذلً غلى أطاض 

الدولت مً  خخُاػاثاالظسوف الاكخصادًت للػالم الخازجي باإلطافت ئلى حجم 

ت  لت هظٍس ا بؼٍس الػمالث ألاحىبُت، خُث جيىن الػالكت بين الػمالث مدددة ئداٍز

وباجفاق بين مخخلف الدٌو دون مساغاة كىي الػسض الؼلب، وحػخمد الدٌو هرا 

س طػس الصسف مؼ غدم جدلُم الخىاشن الخازجي. جي،  الىظام في خالت جدٍس )الفٍس

ل  18-20 مىً جصيُف هظام الصسف الثابذ ئلى (11، صفدت 2005افٍس ، ٍو

، والخثبُذ )الدولسة، مجالع الػملت، الاجداد الىلدي(أهظمت السبؽ اإلادىم 

م السبؽ بػملت أخسي أو بظلت الػمالث.  الخللُدي غً ػٍس
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 :بػع بين ًجمؼ الري الهجين هى ذلً الىظام هظام الصسف الوطيطي 

سجىص غلى وحىد واإلاسهت، الثابخت ألاهظمت خصاةص  مؼ الصسف لظػس زابخت كُمت ٍو

ٌ  بخدسهه الظماح ، صفدت 2017)غبىد،  مػُىت. خدود ظل في اللُمت هره خى

177) 

 :م الػمالث، أي ٌػسف هرا الىظام ب هظام الصسف املسن طػس  جسنىظام حػٍى

ن جيىن لا للىي الػسض والؼلب دون أالػملت ًخددد لىخده في الظىق وف

مػُاز زابذ والرهب أو غيره، هما أن الظلؼاث الىلدًت ال جخدخل الػملت مدددة ب

ػس حل مػالجت الخلل في ميزان اإلادفىغاث ئال في خالت الخللباث الخادة لظمً أ

مىً الخميز بين هظام  م الخس و الصسف. ٍو م اإلاداز.الخػٍى )طُد اغمس،  الخػٍى

   (23، صفدت 2017/2018

 ميزان املدفوعات: 2.2

هىان مجمىغت مً الخػاٍزف إلايزان اإلادفىغاث   أ. جعسيف ميزان املدفوعات:

 هرهس منها:

  هه وزُلت ئخصاةُت حسجل فيها ول خظاباث ٌػسف ميزان اإلادفىغاث بأ

ت بين اإلالُمين وغير اإلالُمين في دولت مػُىت  الػملُاث اإلاالُت والىلدًت والخجاٍز

ػخبر وطُلت أطاطُت لخددًد  خالٌ مدة شمىُت غادة ما جيىن طىت واخدة، َو

  (Peyard, 1999, p. 40) الظُاطت الىلدًت.و طُاطت طػس الصسف 

  ػسف أًظا بأ هه سجل مداطبي مىخظم ليافت الػملُاث الاكخصادًت التي َو

جخم بين اإلالُمين وغير اإلالُمين في دولت ما، وذلً خالٌ مدة شمىُت جلدز غادة 

   (Byé, 1987, p. 82) بظىت.

 اإلادفىغاث مً ألاكظام الخالُت: ًخيىن ميزان مكوهات ميزان املدفوعات: .ب

 (65، صفدت 2015)الخظً، 

  :هم ميىهاث ميزان اإلادفىغاث، ذلً ًمثل هرا الخظاب ا الحظاب الجازي

ؼمل هرا أ هه ًلىم بلُاض الخجازة الخازحُت لدولت ما مؼ بلُت الدٌو ألاخسي، َو

الث.الخظاب ول مً اإلايزان الخجازي و   صافي الدخل وصافي الخدٍى
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 ًلىم هرا الخظاب بلُاض وافت اإلاػامالث الاكخصادًت  ض املال:حظاب زأ

ذاث الؼابؼ اإلاالي، خُث ٌػمل غلى خصس اللسوض الخيىمُت والخغيراث في 

أزصدة ألاصٌى ألاحىبُت اإلاملىهت مً ػسف اإلاىاػىين وأزصدة ألاصٌى الىػىُت 

صافي الخدفم السأطمالي  أخسي هرا الخظاب ًمثلب، وبػبازة التي هي ملً لألحاه

 مً ألازباح والفىاةد.

 في الظابم واهذ الدٌو حػخمد غلى الرهب حظاب الاححياطات السطمية :

واخخُاػي زطمي، أما في وكخىا الخالي فلد أصبدذ حػخمد بجاهب الرهب غلى 

 ىلد الدولي.ألاوزاق اإلاالُت، والىداتؼ اإلاصسفُت، وألاصٌى الخاصت لدي صىدوق ال

ميزان اإلادفىغاث هى اإلاسآة الػاهظت  ج. الحواشن والاخحالل في ميزان املدفوعات:

فترض أالكخصاد ال ن ًيىن مخىاشها ذلً ألهه ٌظخخدم دولت مؼ الػالم الخازجي، ٍو

اللُد اإلاصدوج، ولىً هرا ال ًمىؼ مً وحىد اخخالالث فُه، وطىداٌو الخؼسق ئلى 

 مفهىم ول مً الخىاشن والاخخالٌ في ميزان اإلادفىغاث.   

 :ذا ما اإلادفىغاث ئًيىن هىان جىشان في ميزان  الحواشن في ميزان املدفوعات

وفي هره الخالت جيىن بىىد  .ي كُمت البىىد الداةىتواهذ كُمت البىىد اإلادًىت حظاو 

ت للصفس، ن ميزان وبما أ (302، صفدت 2000)غبد اإلاؼلب،  اإلاىاشهت مظاٍو

اللُد اإلاصدوج فدظابُا هى داةما مخىاشن، ومً هىا  اإلادفىغاث ٌػخمد غلى مبدأ

، 2014/2015)دوخت،  ًمىً الخمُيز بين الخىاشن اإلاداطبي والخىاشن الاكخصادي:

 (113-112الصفداث 

ًلصد به حظاوي مجمىع الخظاباث الداةىت مؼ الخظاباث  الحواشن املحاطبي: -

افت بىد الخؼأ والظهى والري حسجل فُه الفجىة الىاججت غً غدم اإلادًىت مؼ ئط

 حظاوي اللُدًً لُيىن برلً ميزان اإلادفىغاث في خالت جىاشن مداطبي.

لصد به حظاوي ئًساداث الدولت مؼ صادزاتها الحواشن الاكحصادي: - مً  ٍو

لت ألاحل ئلى الداخل مؼ مدًىهُتها  الث السأطمالُت ػٍى الظلؼ والخدماث والخدٍى

الثغً وازداتها مً الظلؼ والخدم اإلاترجبت لت ألاحل ئلى  اث والخدٍى السأطمالُت ػٍى

 الخازج.
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 :غلب شم الاخخالٌ في ميزان اإلادفىغاث أًال  الاخحالل في ميزان املدفوعات

لصد به  خالتي الفاةع والعجص، وبػبازة أخسي السصُد اإلاىحب الدٌو الىامُت، ٍو

 أو الظالب لبػع بىىد ميزان اإلادفىغاث، وغادة ما ًددر هرا الاخخالٌ في

 زاز وخُمت غلى الاكخصاد الىػني.الخظاب الجازي مما ًترن آ

ادة خلىق الدولت غلى الغير في   لصد بالفاةع في ميزان اإلادفىغاث ٍش ٍو

صد به غدم هفاًت خلىق الدولت غلى الغير للىفاء الخازج، أما العجص فُل

بالتزاماتها، مما ًترجب غىه ئحساء غدة غملُاث ئطافُت إلاداولت مىاشهت ميزان 

 اإلادفىغاث هخصدًس الرهب أو سخب ألامىاٌ مً خظاباث البىىن بالخازج.

  (180، صفدت 2017)غبىد، 

  طعس الصسف بميزان املدفوعات عالكة .3

م كى  ي ًمىً اللٌى أن اهخفاض الػملت أو ازجفاغها ًيىن غً ػٍس

لُه طابلا، أما جخفُع الػملت أو زفػها الػسض والؼلب هما جمذ ؤلاػازة ئ

م جدخل الظلؼاث الىلدًت، وفي ول الخاالث ًيىن هىان جأزير  فُيىن غً ػٍس

الػملت اإلادلُت  غلى جخفُع كُمت مباػس غلى ميزان اإلادفىغاث. خُث ًترجب

ذا ما جم جلُُمها بالػمالث حػل أطػاز الظلؼ اإلاىحهت للخصدًس  أزخص وظبُا ئ

وفي خالت الصادزاث والخللُل مً الىازداث، حشجُؼ  ئلى ألاحىبُت مما ًإدي

جىاصل اهخفاض أو جخفُع الػملت ًإدي ذلً ئلى اللظاء غلى العجص في ميزان 

ددر ا )غابد، لػىع في خالت ازجفاع أو زفؼ كُمت الػملت اإلادلُت. اإلادفىغاث. ٍو

 (331، صفدت 1999

. ثحليل ثطوز أطعاز الصسف وميزان املدفوعات في الجصائس خالل 4

 فترة الدزاطة

 الححليل الاكحصادي لحطوز أطعاز الصسف خالل فترة الدزاطة:  1.4

 ىزاث أطػاز صسف الدًىاز الجصاةسي ملابلجؼ 01 ًبين الؼيل زكم

يي خالٌ الفترة   ، هما ًلي:2019-1990الدوالز ألامٍس
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 (01الشكل زكم )

 2019-1990ثطوز أطعاز الصسف في الجصائس خالل الفترة 
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  EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامجاملصدز

ًدبين مً خالٌ الؼيل أغاله أن طػس الصسف ًتراوح بين الازجفاع 

مىً جلظُم مساخل جؼىز أطػاز  والاهخفاض أي أن هىان جربرب في مظازه، ٍو

 الصسف في الجصاةس ئلى زالزت مساخل: 

جي 2002ئلى غاًت  1990اإلاسخلت ألاولى مً طىت  جمخد - ، وجميزث بازجفاع جدٍز

ليرجلؼ ئلى  1990طىت الىاخد لدوالز دًىاز/ ل 8.96ظػس الصسف، خُث بلغ ل

، وهرا زاحؼ ئلى الؼسوغ التي أكسها صىدوق 2002دًىاز/ الدوالز طىت  79.68

بغُت  فُه الثلت غادةإل و  ز الجصاةسي للدًىا الخلُلت اللُمت إلًجادالىلد الدولي 

 ٌ الٌ ، وبالخالي مػالجت الاخخوالدولُت اإلادلُت ألاطػاز بين جلازب جدلُم ئلى الىصى

، أي أن جخفُع كُمت الدًىاز الجصاةسي في هره في ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي 

 الفترة وان خخمُت أكستها الظسوف الاكخصادًت الداخلُت للجصاةس. 

، وجميزث هره اإلاسخلت 2013ئلى غاًت  2003ىت اإلاسخلت الثاهُت وجمخد مً ط -

دًىاز /  77.39بخربرب في أطػاز صسف الدًىاز الجصاةسي، خُث بلغ طػس الصسف 

دًىاز / الدوالز طىت  64.58، لِظخمس في الخدظً ختى وصل ئلى 2003الدوالز طىت 

 شاخمذ، وهرا زاحؼ ئلى دخٌى غملت غاإلاُت حدًدة مخمثلت في الُىزو والتي 2008

دث ئلى جساحؼ كُمخه ملابل الػمالث ألاحىبُت ألاخسي وخاصت في بؼدة الدوالز وأ



 الصسف... كياض اوعكاطات ثللبات أطعاز  بن البار، بوعبيد، مختاري
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الوطني االفتراضيالممتقى  | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

528 

 

جُا مسة أخسي لُصل  ٌظمى بأشمت السهً الػلازي، زم بدأفترة ما  في الازجفاع جدٍز

 . 2013دًىاز /الدوالز طىت  79.37ئلى 

، وجميزث هره اإلاسخلت 2019ئلى غاًت  2014الثالثت وجمخد مً طىت  اإلاسخلت -

، زم 2014دًىاز / الدوالز طىت  80.58بازجفاع هبير لظػس الصسف خُث بلغ 

، وهرا غىع ما  2019دًىاز / الدوالز طىت  119.35اطخمس في الازجفاع لُصل ئلى 

ا الجصاةس والتي وان مخىكػا خصىصا في ظل ؤلاصالخاث الاكخصادًت التي اجبػته

مىً ئزحاع طبب هرا الخدهىز وان ًيخظس منها هخاةج أفظل في  طىق الصسف، ٍو

ت خفع كُمت الىازداث  في كُمت الدًىاز الجصاةسي ئلى مداولت الظلؼاث الجصاةٍس

 وهرا في ظل الاهخفاض اإلاظخمس ألطػاز الىفؽ. 

 :الدزاطة فترة خالل ميزان املدفوعات لحطوز  الاكحصادي الححليل 2.4

غلب الدٌو الىفؼُت غلى اإلادفىغاث في الجصاةس غلى غساز أ ٌػخمد ميزان

ؼ اإلادسوكاث بدزحت هبيرة، خُث جمثل الصادزاث الىفؼُت اإلاىزد ألاطاس ي  َز

مثل الؼيل زكم  جؼىز ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي خالٌ  02إلاداخل الدولت، ٍو

 واالحي: 2019-1990الفترة 

 (02الشكل زكم )

 2019-1990ثطوز ميزان املدفوعات الجصائسي خالل الفترة 

 ملياز دوالز                                                                
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  EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامجاملصدز

مً خالٌ كساءة الؼيل أغاله ًدبين أن ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي 

ًخظؼ لخللباث هبيرة ػىاٌ فترة الدزاطت، فلد ػهد ميزان اإلادفىغاث جللصا في 
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والتي  1995ئلى غاًت  1990الفاةع خالٌ الظىىاث ألاولى للدزاطت مً طىت 

 دوالز، زم بدأ ملُاز  6.32لى غاًت ػهدث عجصا هبيرا في ميزان اإلادفىغاث وصل ئ

في الخدظً مؼ خصٌى الجصاةس غلى اللسض اإلاىطؼ مً صىدوق الىلد الدولي 

 1998وجدظً أطػاز الىفؽ في ألاطىاق الػاإلاُت،  ليرحؼ ئلى الاهخفاض طىتي 

بظبب اهخفاض أطػاز الىفؽ، زم غسف ميزان اإلادفىغاث جدظىا  1999و

تي غسفذ وال 2009باطخثىاء  طىت  2012ئلى غاًت  2000ملخىظا بداًت مً طىت 

ملُاز دوالز   3.86جلهلسا هبيرا في وطػُت ميزان اإلادفىغاث خُث بلغذ كُمخه 

ملُاز دوالز وهرا زاحؼ لخدهىز  36.99خُث بلغذ كُمخه  2008ملازهت بظىت 

 أطػاز الىفؽ.

غسف ميزان اإلادفىغاث في الجصاةس اهخفاطا هبيرا  2013وبداًت مً طىت 

، 1999دوى كُمت له مىر طىت دوالز وهي أ ملُاز  0.13بلُمت  2013فلد بلغ طىت 

سحؼ ذلً ئلى الاهخفاض  زم واصل اهخفاطه ئلى غاًت نهاًت فترة الدزاطت، ٍو

الىبير في أطػاز الىفؽ والري ٌػخبر السهيزة ألاطاطُت لالكخصاد الجصاةسي خُث 

مً ئحمالي الصادزاث الىػىُت،   % 97بلغذ وظبت صادزاث اإلادسوكاث خىالي 

غلى ازجباغ الاكخصاد الجصاةسي بػىاةد اإلادسوكاث دون مداولت وهرا دلُل 

 لالكخصاد هلي الؼبه الاغخماد البدث غً بداةل أخسي، وبػبازة أخسي فان

زهُىا  ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي  مً ًجػل الىفؼُت الصادزاث غلى الجصاةسي 

 الػاإلاُت. ألاطىاق في اإلادسوكاث أطػاز غلى جؼسأ التي للخؼىزاث

 لدزاطة اللياطية. ا5

، وذلً ألحل مػسفت كُاطُتاللُام باحساء دزاطت  اإلادىز داٌو في هرا ه

باطخخدام بُاهاث  في الجصاةس ميزان اإلادفىغاث غلى جللباث أطػاز الصسف جأزير 

ت جم الخصٌى غليها مً البىً الدولي خالٌ (، 2019-1990) الفترة طىٍى

 ممثلت في هماذج أػػت الاهدداز الراحي غلى ألادواث الىمُت واللُاطُت وباالغخماد

VAR والتي حػخبر مً الىماذج اللُاطُت الخدًثت لدزاطت الػالكاث بين اإلاخغيراث ،

 خُث (Sims, 1980, pp. 1-48)، 1981طىت   simsوالتي جم اكتراخها مً ػسف 

ٌػخمد غلى هظام مػادالحي ًلىم بخفظير ول مخغيرة مً الىظام بىاطؼت كُمتها 
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الظابلت واللُم الظابلت لباقي اإلاخغيراث اإلادزحت في الىمىذج، والري ًظم مخغيرة 

همخغير مظخلل. وطىػمل  EXRهمخغير جابؼ وأطػاز الصسف  BPميزان اإلادفىغاث 

ت الظالطل ا لصمىُت مدل الدزاطت زم هلىم باحساء في البداًت غلى دزاطت اطخلساٍز

 الدزاطت الخؼبُلُت وجدلُل الىخاةج اإلاخدصل غليها. 

 :دزاطة اطحلسازية الظالطل الصمىية 1.5

كبل الؼسوع في جلدًس همىذج الاهدداز الراحي، البد مً دزاطت ما ئذا 

واهذ الظالطل اإلاروىزة طابلا مظخلسة أم ال، ججىبا لظهىز مؼيلت الاهدداز 

ئلى الاهدداز ذي الىخاةج الجُدة مً  التي حؼير  (،Spurious Regressions)الصاةف 

وكُمت (،t,Fخُث اخخباز )
2R لىنها ال حػؼي مػنى خلُلي للىخاةج، وال جلدم ،

لت اإلاسبػاث الصغسي الػادًت  جفظيرا اكخصادًا ذا مػنى، أي أن اللجىء ئلى ػٍس

OLS ازي بخخا، وطىػخمد غلى حػؼي هخاةج شاةفت في خالت غدم اطخلساز الظالطل 

ADF وPP  مىضخت في اإلالخم زكم ً  01لجرز الىخدة، هخاةج هاذًً الاخخباٍز

ً، فالظالطل الصمىُت مدل الدزاطت غير  والري ًبين جؼابم في هخاةج الاخخباٍز

مظخلسة في اإلاظخىي ذلً الن الاخخماٌ اإلاسافم لإلخصاةُت اإلادظىبت لىال 

ً اهبر مً  ، وغىد ئحساء الفسوكاث مً الدزحت ألاولى اجطح أن 0.05الاخخباٍز

ياملت مً الدزحت مخغيراث الدزاطت مظخلسة في الفسق ألاٌو أي أنها مخ

 CI~(1). ألاولى 

 :(Co-integration test) املشترن الحكامل اخـحباز 2.5

ت مً الخأهد بػد  ئمياهُت وظخيخج أن هىان الظالطل الصمىُت اطخلساٍز

ل، اإلادي في اإلاخغيراث هره بين مؼترن جيامل وحىد لرلً هلىم  ووفلا الؼٍى

لت وفم اإلاؼترن الخيامل اخخباز باحساء  هما ًلي:  Johansen ػٍس

حىهيظً للخيامل  اخخباز ئحساء كبل :VAR(P)املظاز ثأخير دزجة ثحدًدأ. 

 غلى باالغخماد وهرا ،VAR(P) اإلاظاز جأخير دزحت جددًد اإلاؼترن ًجب في البداًت

ً هخاةج  ،Eviews.10 ؤلاخصاتي بالبرهامج وباالطخػاهت Schwarzو Akaike  اإلاػُاٍز



 الصسف... كياض اوعكاطات ثللبات أطعاز  بن البار، بوعبيد، مختاري
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الوطني االفتراضيالممتقى  | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

531 

 

، خُث هالخظ أن دزحت الخأخير اإلاثلى 02اإلالخم زكم في مىضخت الخلدًس حاءث

  .P =1واإلاىافلت ألصغس كُمت للمػاًير هي: 

ه غً غير  ًخميز اخخباز حىهيظً للحكامل املشترن: Johansenهحائج اخحباز ب. 

هه طب مؼ الػُىاث صغيرة الدجم، هما أهه ًدىامً اخخبازاث الخيامل اإلاؼترن بأ

جيامال مؼتروا واخدا، أي ًخدلم الخيامل اإلاؼترن ًىؼف غً ما ئذا وان هىان 

 01والجدٌو زكم  فلؽ في خالت اهدداز اإلاخغير الخابؼ غلى اإلاخغيراث اإلاظخللت،

 ًبين هخاةج هرا الاخخباز:

 (01الجدول زكم )

 حكامل املشترنلل Johansonهحائج اخحباز 

Date: 01/05/21   Time: 19:29 

Sample (adjusted): 1992 2019 

Included observations: 28 after adjustments 

Series: BP EXR  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.285800  9.723075  15.49471  0.3026 

At most 1  0.010605  0.298512  3.841466  0.5848 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.285800  9.424564  14.26460  0.2525 

At most 1  0.010605  0.298512  3.841466  0.5848 

  EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز

ت، وذلً أل هخاةج الجدٌو أغاله جإدي بىا ئ ن لى كبٌى الفسطُت الصفٍس

كل مً ؤلاخصاةُت ً اخخازي ألازس  واللُمت الػظمى أؤلاخصاةُت اإلادظىبت ليل م

ت هه ال ًىحد غالكت جيامل مؼترن بين ، أي أ%5اإلاجدولت غىد مظخىي مػىٍى
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مما طػس الصسف وبين ميزان اإلادفىغاث في الجصاةس خالٌ الفترة اإلادزوطت، 

 .VARجلدًس همىذج الدزاطت وفم همىذج   طخىحب

 :VAR(1) في ألاجل اللصيرمعادلة املعامالت الدًىاميكية ثلدًس  3.5

 غالكاث وحىدغدم و  الصمىُت الظالطل طيىن  جدلم مً الخأهد بػد

مػادلت اإلاػامالث طىػمل غلى جلدًس  ،الدزاطت همىذج مخغيراث بين مؼترن جيامل

، خُث ًىضح هخاةج الخلدًس 03واإلالخم زكم الدًىامُىُت للىمىذج كصيرة ألاحل، 

 مػادلت ميزان اإلادفىغاث بداللت أطػاز الصسف ما ًلي:ًمىً مالخظت 

BP = 0.82 * BP (-1) - 0.014 * EXR (-1) + 0.78 

R2=0.64    Adj. R2=0.61     F-sta=23.44    Prob (F-stat)=0.000002 

ومً خالٌ مػادلت ميزان اإلادفىغاث في ألاحل اللصير ًمىً مالخظت 

 الىخاةج الخالُت:

أي  ،هىان غالكت ػسدًت بين ميزان اإلادفىغاث وكُمخه اإلاإخسة بظىت واخدة -

ادة في الظىت اإلالبلت، هما  ادة ميزان اإلادفىغاث لظىت ما ًخىكؼ مىه اطخمساز الٍص ٍش

ت بين طػس الصسف وميزان اإلادفىغاث،  مما أن هىان غالكت غىظُت وغير مػىٍى

أن ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي ال ًخأزس بخللباث أطػاز الصسف في ألاحل  ٌػني

 اللصير.

 أكل وهي ،(Prob=0.0000)اخخماٌ مسافم ب  F=23.44كُمت ئخصاةُت فِؼس -

ت الفسطُت مما ٌػني زفع ،0.05 مً ٌ  الصفٍس  جدٌ التي البدًلت، الفسطُت وكبى

ت للىمىذج  غلى ت اليلُت للىمىذج اإلالدز، هما بلغذ اللدزة الخفظيًر  %61اإلاػىٍى

 مما ًدٌ غلى أن الىمىذج هيل ملبٌى ئخصاةُا. 

 :VAR(1)امللدز خحبازات الخيخيصية للىموذجالا  4.5

هلىم باحساء مجمىغت مً الاخخبازاث  VAR(1)بػد اللُام بخلدًس همىذج 

الدشخُصُت للخأهد مً مدي صالخُت الىمىذج اإلالدز ودكت الىخاةج اإلادصل 

 غليها، واالحي:
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ألحل الخأهد مً غدم وحىد  :VAR(1)دزاطة الازثباط الراجي لبواقي هموذج  . أ

-Boxو LM TEST، طيظخػمل اخخبازي VAR(1)همىذج ازجباغ ذاحي بين البىاقي 

Pierce/Ljung-box،  مىضخت في الجدولين زكم ً  03و 02هخاةج هاذًً الاخخباٍز

 هما ًلي: 

 (02زكم )الجدول 

 Box-Pierce/Ljung-boxاخحباز  هحائج

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations 

Null Hypothesis: No residual autocorrelations up to lag h 

Date: 01/05/21   Time: 21:20 

Sample: 1990 2019 

Included observations: 29 

Lags Q-Stat Prob.* Adj Q-Stat Prob.* df 

1  0.886719 ---  0.918387 --- --- 

2  5.729427  0.2203  6.119815  0.1904 4 

3  8.348685  0.4002  9.041295  0.3388 8 

4  13.60789  0.3264  15.14197  0.2338 12 

5  20.48474  0.1992  23.45150  0.1022 16 

 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز

 (03زكم )الجدول 

 LM TEST اخحباز هحائج

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Date: 01/05/21   Time: 21:23 

Sample: 1990 2019 

Included observations: 29 

Null hypothesis: No serial correlation at lag h 

Lag LRE* stat Df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1  1.055564  4  0.9013  0.261199 (4, 46.0)  0.9013 

2  4.529362  4  0.3391  1.163406 (4, 46.0)  0.3393 
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3  2.547540  4  0.6361  0.640537 (4, 46.0)  0.6363 

4  5.538366  4  0.2364  1.438206 (4, 46.0)  0.2366 

5  7.554419  4  0.1093  2.005261 (4, 46.0)  0.1095 

 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز

لى خدود ، هالخظ أهه وئ04و   03مً خالٌ هخاةج الجدولين أغاله زكم

ً أن اللُمت الاخخمالُت  12دزحت جأخير كدزها  لإلخصاةُت اإلادظىبت لىال الاخخباٍز

ت  ت اللاةلت بػدم %5أهبر مً مظخىي اإلاػىٍى ، وغلُه هلبل الفسطُت الصفٍس

 وحىد الازجباغ الراحي بين البىاقي.

 جالىمىذألحل دزاطت مدي اطخلساز  :VAR(1)دزاطة اطحلسازية الىموذج  . ب

اإلالدز وػخمد غلى اخخباز الجروز مخػددة الخدود، وػبلا لهرا الاخخباز فان هخاةج 

ػػاع الاهدداز الراحي حػخبر مظخلسة ئذا لم ًىً هىان حروز حظاوي الىاخد، 

 ًىضح هخاةج هرا الاخخباز واالحي: 03والؼيل زكم 

 (03الشكل زكم )

 VAR(1)هحائج اخحباز الاطحلسازية لىموذج 
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 EViews 10باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج  : مً ئغداد الباخثيناملصدز

أي ، 1ز هثير الخدود ولها أصغس مً حؼير الىخاةج ئلى أن مللىب حرو 

ت، مما ًدٌ غلى اطخلساز الىمىذج اإلالدز.  جلؼ داخل الداةسة الىخدٍو

 الظببية: Grangerاخحباز 5.5

لت  هخاةج جدلُل الخباًً ودواٌ هبظاث الاطخجابت جيىن خظاطت لؼٍس

لت حساهجس للظببُت لخددًد اججاه  جسجِب اإلاخغيراث، لرا كمىا باالطخػاهت بؼٍس

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: BP EXR  

Date: 01/05/21   Time: 21:38 

       Root Modulus 

  
 0.947083  0.947083 

 0.805318  0.805318 
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الػالكت بين اإلاخغيراث، ومً زم ًخم جسجِب اإلاخغيراث غلى هرا ألاطاض، هخاةج هرا 

هلبل   Fصاةُت فِؼسومً خالٌ ئخ، خُث 04الاخخباز مىضخت في اإلالخم زكم 

أكل   Probوحىد طببُت بين مخغيرة وأخسي ئذا واهذ اللُمت الاخخمالُت اإلالابلت لها

سف هه ال جىحد غالكت طببُت جخجه مً مخغيرة طػس الص، مما ٌػني أ0.05مً 

 هه جىحد غالكت طببُت في الاججاه اإلاػاهع.هدى ميزان اإلادفىغاث، في خين أ

 دوال الاطحجابة:  ثحليل 6.5

لـصد  طلىن اإلاخغيراث الداخلُت في الىمىذج  بدواٌ الاطخجابت جدلُلٍو

صدمت بخؼبُم الىمىذج، وطىلىم  هدُجت للصدماث اإلاخخلفت التي كد ًخػسض لها

غلى  ميزان اإلادفىغاثأزسها غلى  وهخدبؼفي الفترة ألاولى  في مخغيرة طػس الصسف

ًخطح ، خُث 05ز مىضخت في اإلالخم زكم ، هخاةج هرا الاخخباطىىاث 10مدي 

مً خالٌ الىخاةج أن خدور صدمت هُيلُت بملداز اهدساف مػُازي واخد في 

مخغيرة طػس الصسف ًخلف أزسا طلبُا متزاًدا غلى ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي 

طىىاث، خُث جبدي هره ألاخيرة  10خالٌ فترة الاطخجابت اإلامخدة غلى مدي 

غاًت نهاًت الفترة الػاػسة التزاًد ئلى لدظخمس في  6.33-% كدزهافىزٍت  اطخجابت

، أي أن الػالكت بً طػس الصسف وبين ميزان 1.54-%كدزها اطخجابتمسجلت 

ت الاكخصاد ًت اإلادفىغاث في الجصاةس غالكت غىظُت، وهرا ما ًدىافى مؼ الىظٍس

 غلب الدٌو الىفؼُت الىامُت ومً بُنهاولىىه مىؼلي حدا في اكخصاداث أ

لى الصادزاث غكخصاد الجصاةسي ٌػخمد وبصفت ولُت الجصاةس، ذلً أن الا

ن ميزان اإلادفىغاث في الجصاةس ًخأزس بخللباث أطػاز الىفؽ الىفؼُت، وبالخالي فا

 دون جأزسه بظػس الصسف.

 : مكوهات الحباًًثحليل  7.5

 وظبت مػسفت  variance decompositionالخباًً ميىهاث بخدلُل ًلصد

 الخالت هره وفي ألاخسي، اإلاخغيراث وفي هفظها في ما مخغيرة حظببها التي الخباًً

طػس الصسف وبين ميزان اإلادفىغاث، هخاةج هرا  بين الػالكت بدزاطت هلىم

 هما ًلي: 05الاخخباز مىضخت في الجدٌو زكم 
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 (04الجدول زكم )

 الصسف وميزان املدفوعات طعس  ثحـليل ثباًً خطأ الحيبؤ ملحغير

    Variance Decomposition of BP: 

Period S.E. BP EXR 

1 9.392115 100.0000 0.000000 

2 12.20404 99.99816 0.001843 

5 15.54172 99.98098 0.019021 

6 16.01580 99.97255 0.027452 

10 16.89963 99.93424 0.065760 

Variance Decomposition of EXR: 

Period S.E. BP EXR 

1 5.060548 45.51311 54.48689 

2 7.756834 56.84569 43.15431 

5 14.42369 74.37901 25.62099 

6 16.30124 77.33544 22.66456 

10 22.25115 83.71246 16.28754 

 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز

خالٌ هخاةج جدلُل الخباًً هالخظ أن الصدمت في ميزان اإلادفىغاث  مً

في  إلادفىغاث في الظىت ألاولى زم جبدأمً جللباث ميزان ا %100ػيلذ ما وظبخه 

خالٌ الظىت  %99.93خالٌ الظىت الخامظت زم  %99.98الاهخفاض لخصل ئلى 

ير الػاػسة، غىع طػس الصسف الري واهذ وظبت مظاهمخه طػُفت في جفظ

ٌ الاطخجابت، لُه في دوام الخىصل ئج جللباث ميزان اإلادفىغاث، وهرا ما ًدغم ما

 الدًىاز ال جإزس في ميزان اإلادفىغاث الىػني.صسف أي أن  صدماث طػس 

 خاثمة:. 6

غلب فتراث الٌ أغسف ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي عجصا هبيرا خ

الدزاطت، وذلً الغخماد الاكخصاد الجصاةسي غلى غاةداث البتروٌ بصفت ولُت 

مما حػله ٌػاوي مً غدة أشماث اكخصادًت حساء جربرب أطػاز الىفؽ في ألاطىاق 
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ت اللجىء ئلى ما ٌػسف بظُاطت جخفُع  الػاإلاُت، لرا خاولذ الخيىمت الجصاةٍس

الالث في ميزان اإلادفىغاث، ئال أن هجاح كُمت الػملت اإلادلُت ألحل جصخُذ الاخخ

غلب الدٌو اإلاخىفسة في أغير ت ًخؼلب جىفس مجمىغت مً الؼسوغ هره الظُاط

 الىامُت والتي مً بُنها الجصاةس، مما أدي ئلى غدم هجاح هره الظُاطت.

مىً اللٌى أن طُاطت جخفُع الػملت أدث ئلى ظهىز غدة مؼاول  ٍو

الصسف، حػلذ الاكخصاد الجصاةسي ٌػاوي مً حساء  مً بُنها جللباث هبيرة ألطػاز 

سف زس جللباث طػس الصبب طػفه، وفي مداولت مىا إلاػسفت أهره الخللباث بظ

جىصلىا و  .، كمىا باحساء هره الدزاطت اللُاطُتغلى ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي 

 ئلى الىخاةج الخالُت:

 لى جدلُم ألاهداف خالٌ فترة الدزاطت جم الخىصل ئلى أن الجصاةس لم جصل ئ

اإلاسحىة مً جخفُع كُمت الدًىاز الجصاةسي، خصىصا جلً اإلاخػللت بخصخُذ 

 اخخالالث ميزان اإلادفىغاث؛

  غدم الخىاشن في ميزان اإلادفىغاث لم ًىً بظبب جأزير جللباث طػس الصسف

 بل بظبب الخللباث الىبيرة في أطػاز الىفؽ؛

  س الصسف وميزان اإلادفىغاث باطخػماٌ اخخبازاث حرز الىخدة جبين أن طػ

 في الجصاةس مخياملين مً الدزحت ألاولى؛

 هه ال جىحد غالكت جىاشهُت از حىهيظً للخيامل اإلاؼترن اجطح أمً خالٌ اخخب

لت ألاحل بين طػس الصسف وبين ميزان اإلادفىغاث الجصاةسي، وهرا ما ًىفي  ػٍى

خأزس بمخغيراث أخسي صخت الفسطُت ألاولى، أي أن ميزان اإلادفىغاث في الجصاةس ً

 لم جدزج في همىذج الدزاطت؛

  مً خالٌ دواٌ جدلُل الاطخجابت اجطح أن هىان غالكت غىظُت بين طػس

 الصسف وميزان اإلادفىغاث الجصاةسي، وهرا ما ًخػازض مؼ الفسطُت الثاهُت؛

 هه ال جىحد غالكت طببُت جخجه مً الٌ اخخباز حساهجس للظبِبت اجطح أمً خ

في خين جىحد غالكت طببُت في  .سف هدى ميزان اإلادفىغاثمخغيرة طػس الص

 ، مما ًثبذ صخت الفسطُت الثالثت؛عالاججاه اإلاػاه
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   الىمىذج اإلاظخخدم في هره الدزاطت ال ًخالءم مؼ ػبُػت الاكخصاد

 الجصاةسي؛

 ليها ًمىً اكتراح مجمىغت مً الخىصُاث واالحي:ومً خالٌ الىخاةج اإلاخىصل ئ

  ئًجاد بداةل للصادزاث الىفؼُت، مً خالٌ جىطُؼ طسوزة الػمل غلى

اللاغدة الاكخصادًت وئكامت اكخصاد ًخميز بلاغدة ئهخاحُت ومالُت خلُلُت 

ؼ مصادز الدخل الىػني؛  للمظاهمت في جىَى

   مداولت الخللُل مً فاجىزة الىازداث مً خالٌ حشجُؼ وجسكُت اللؼاع

 ألاحىبُت؛الخاص، وهرا بهدف الخد مً الؼلب غلى الػمالث 

 دلُت والصزاغت والظُاخت باغخبازها حشجُؼ الاطدثماز في مجاٌ الصىاغت اإلا

 ػُت الىفؼُت؛الخل للخسوج مً الخب

  الػمل غلى خلم ظسوف مىاطبت الطخلؼاب الاطدثماز ألاحىبي، وهرا بهدف

ض اإلااٌ في الجصاةسي مً خالٌ ججظُد أهمُت زأ جدظين وطػُت ميزان اإلادفىغاث

 الخىاشن؛جدلُم 

  طسوزة الػمل غلى ئصالح الىظام اإلاصسفي الجصاةسي، ئطافت ئلى ئوؼاء طىق

هه أن ًللص ى جللباث أطػاز الصسف، وهرا مً ػأللصسف بغُت الظُؼسة غل

 اإلاىاشي.هظيره الفازق بين طػس الصسف السطمي و 

 .املالحم: 5

 (01زكم ) امللحم

 هحائج اخحبازات الاطحلسازية

UNIT ROOT TEST TABLE (PP) 

At Level 

  EXR BP 

With Constant 
t-Statistic -1.2613 -1.3757 

Prob.  0.6335  0.5801 

With Constant & Trend 
t-Statistic -1.9128 -1.4675 

Prob.  0.6222  0.8176 
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Without Constant & Trend 
t-Statistic  1.9813 -1.4481 

Prob.  0.9864  0.1349 

At First Difference 

  d(EXR) d(BP) 

With Constant 
t-Statistic -3.8104 -5.6357 

Prob.  0.0075  0.0001 

With Constant & Trend 
t-Statistic -3.7242 -5.7483 

Prob.  0.0372  0.0003 

Without Constant & Trend 
t-Statistic -3.0515 -5.7146 

Prob.  0.0036  0.0000 

UNIT ROOT TEST TABLE (ADF) 

At Level 

  EXR BP 

With Constant 
t-Statistic -1.2687 -1.4197 

Prob.  0.6302  0.5589 

With Constant & Trend 
t-Statistic -3.3664 -1.5521 

Prob.  0.0809  0.7870 

Without Constant & Trend 
t-Statistic  2.7435 -1.4856 

Prob.  0.9977  0.1260 

At First Difference 

  d(EXR) d(BP) 

With Constant 
t-Statistic -3.8432 -5.6357 

Prob.  0.0069  0.0001 

With Constant & Trend 
t-Statistic -3.7598 -5.6808 

Prob.  0.0345  0.0004 

Without Constant & Trend 
t-Statistic -3.1331 -5.7110 

Prob.  0.0029  0.0000 

 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز
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 (02زكم ) امللحم

 VAR(p)ثحدًد دزجة الحأخير املثلى للىموذج 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: BP EXR  

Exogenous variables: C  

Date: 01/05/21   Time: 14:23 

Sample: 1990 2019 

Included observations: 26 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -219.21 NA   84208.43  17.01673  17.11  17.04 

1 -162.5   100.28*   1466. 5*   12.96*   13.25*   13.04* 

2 -162.09  0.6992  1943.7  13.23  13.72  13.37 

3 -160.05  2.9860  2299.4  13.38  14.06  13.58 

 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز

 (03زكم ) امللحم

 VAR(1)ثلدًس هموذج هحائج 

Vector Autoregression Estimates 

Date: 01/05/21   Time: 19:42 

Sample (adjusted): 1991 2019 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 BP EXR 

BP(-1) 

 0.824593 -0.168321 

 (0.12509)  (0.06740) 

[ 6.59219] [-2.49743] 

EXR(-1) 

-0.014027  0.927808 

 (0.06876)  (0.03705) 

[-0.20401] [ 25.0438] 

C  0.783133  9.084647 
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 (5.02168)  (2.70572) 

[ 0.15595] [ 3.35757] 

R-squared  0.643280  0.964423 

Adj. R-squared  0.615840  0.961686 

Sum sq. resids  2293.508  665.8379 

S.E. equation  9.392115  5.060548 

F-statistic  23.44315  352.4050 

Log likelihood -104.5221 -86.58860 

Akaike AIC  7.415315  6.178524 

Schwarz SC  7.556760  6.319968 

Mean dependent  1.918276  71.04172 

S.D. dependent  15.15330  25.85359 

 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز

 (04زكم ) امللحم

 للظببية  Grangerهحائج اخحباز

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 01/07/21   Time: 13:56 

Sample: 1990 2019 

Lags: 1 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 EXR does not Granger Cause BP  29  0.04162 0.8399 

 BP does not Granger Cause EXR 29   6.23715 0.0192 

 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز
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 (05زكم ) امللحم

 ثحليل دوال الاطحجابة
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 EViews 10: مً ئغداد الباخثين باالطخػاهت بمخسحاث بسهامج املصدز

  . املساجع:6

 

(. اوػياطاث طُاطاث صسف الدًىاز 2017/2018شهسة طُد. ) ،اغمس .1

، (2016-1986 الجصاةسي غلى جدلُم الاطخلساز الىلدي في الجصاةس خالٌ الفترة )

ت وغلىم الدظُير: حامػت . ولُت الػلىم الاكخصادًت ػسوخت دهخىزاهأ والخجاٍز

 دزاز.أخمد دزاًت، أ

ل الدولي.(. 1999) .غسفاث جلي الدًً ،الخظني .2 غمان، الازدن: داز  الخمٍى

 مجدالوي لليؼس.

جي .3 ل أ 20-18خُدز وػُمت. ) ،الفٍس (. أزس جللب صسف الُىزو في 2005فٍس

: الُىزو اإلاخاػسة اإلاصسفُت.  وزكت بدثُت كدمذ في ئػاز اإلالخلى الدولي خٌى

 غىاغ.حامػت ألا  الفسص وجددًاث. -واكخصادًاث الدٌو الػسبُت
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دزاطت  -ي(. طػس الصسف الخلُلي الخىاشو2013/2014غاتؼت. ) ،بلخسغ .4

ت . ولُت الػلىم الاكخصادًت والدهخىزاهػسوخت أ، خالت الدًىاز الجصاةسي  خجاٍز

 بي بىس بللاًد: جلمظان.أت ػوغلىم الدظُير، حام

خىمُت (. أزس جللباث أطػاز الصسف غلى ال2010فاػمت الصهساء. ) ،بً خمىدة .5

. ولُت الػلىم الاكخصادًت: حامػت سوخت دهخىزاه. أػالاكخصادًت خالت الجصاةس

 الجصاةس.

(. كُاض أزس جللباث طػس الصسف غلى 2015خظً. )حابس البؼير ال ،جماطس .6

. 2013-1970ميزان اإلادفىغاث دزاطت جؼبُلُت غلى اكخصاد الظىدان للفترة 

 .77-61(، الصفداث 2)16مجلت الػلىم الاكخصادًت، 

(. أزس جللباث طػس الصسف غلى اإلايزان الخجازي 2014/2015طلمى. ) ،دوخت .7

. ولُت الػلىم الاكخصادًت ػسوخت دهخىزاه. أدزاطت خالت الجصاةس-بل غالحها وط

توغلىم الدظُير، حامػت مدمد خُوالخجا  س، بظىسة.ظٍز

زس جللباث اطػاز الصسف غلى ميزان أ(. 2015/2016مدمد. ) ،شزاكت .8

. ولُت دهخىزاه ػسوخت. أ2014-1990 كُاطُت خالت الجصاةس دزاطت-اإلادفىغاث 

ت وغلىم الدظُير: حامػت الػلىم الاكخصادًت   ى بىس بللاًد، جلمظان.أبوالخجاٍز

ت الاخخالٌ في ميزان (. 2013أمين. ) ،صُد .9 طُاطت الصسف هأداة لدظٍى

ت للؼباغت واليؼس والخىشَؼ. اإلادفىغاث.  بيروث، لبىان: مىخبت خظً الػصٍس

مؼبػت ؤلاػػاع مصس: مىخبت و  الخجازة الدولُت.(. 1999مدمد طُد. ) ،غابد .10

 الفىُت.

م. ) ،العجاٌ، و سخىىن  ،غدالت .11 (. جازير الصدماث الىلدًت غلى طػس 2015مٍس

، مجلت الاهدلع للػلىم الاوظاهُت والاحخماغُتصسف الدًىاز الجصاةسي. 

 .222-201الصفداث 

ت الاكخصادًت، جدلُل حصتي وهلي (. 2000) .غبد الخمُد ،غبد اإلاؼلب .12 الىظٍس

 مصس: الداز الجامػُت. للمبادب.
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 2013-1334في الجزائس دزاشة لمية للفترة همرحة احتياطي الصسف ألاحىبي 

 

 بًمانكظاض .   د

                1حاملت فسخاث كباض طؼُف     

     imn.assas@live.fr                                    

  4امللخص

تهدف هره الىزكت بلى دزاطت ؤهم اللىامل اإلاازسة في كُمت الاخخُاػاث ألاحىبُت في الجصاثس       

، وجم الترهحز كلى ؤهم اللىامل واإلاخمثلت في طلس الصسف وطلس البتروٌ. 2019-1994للفترة 

ت الىمىذج، ؤي ؤن  . وللداإلاخلددوذلً جؼبُم همىذج الاهدداز  ؤشازث الىخاثج بلى ملىٍى

  الىمىذج.مً  %85اإلاخغحراث اإلافظسة جفظس 

اخخُاػي الصسف، طلس البتروٌ، طلس الصسف، الاهدداز اإلاخلدد،  الكلمات املفتاحية4 

 الجصاثس.

 

Modeling of Foreign Exchange Reserves in Algeria 

Quantitative study for the period 1994-2019 

Abstract: 

    This paper aims to study the most important factors affecting the value of foreign 

reserves in Algeria for the period 1994-2019, focusing on the most important factors 

represented in the exchange rate and the oil price. And that is to apply the multiple  

regression model. The results indicated that the model was significant, meaning that 

the explained variables explain 85% of the model. 

Keywords: Exchange Reserve, Oil Price, Exchange Rate, Multiple Regression, Algeria. 
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  مقدمة4 

جدخل اللاثداث الىفؼُت ؤهمُت هبحرة باليظبت لالكخصادًاث اإلاىخجت، فالدٌو 

اإلاىخجت باكخبازها بلدان ؤخادًت ؤلاهخاج حلخمد كليها بشيل مباشس وشبه مؼلم في 

ً اخخُاػاتها، ومً زم جدلُم الخىمُت الاكخصادًت  ل مىاشهتها اللامت وجيٍى جمٍى

 ٌ ىحد اخخالف خى اإلافهىم الدكُم لالخخُاػاث بظبب كدم  والاحخماكُت. ٍو

لد مظخىي الاخخُاػُاث مً  الاجفاق كلى جددًد اللىاصس التي ًخيىن منها، َو

ً ألاحاهب للدولت.   اللىامل اإلادددة لثلت الداثىحن وللمظدثمٍس

وكلُه، جىحد كدة كىامل جازس كلى كُمت الاخخُاػاث اإلاخيىهت، ذلً ؤن 

بلى جربرب كىاثده، هرا طىف ًخلم الخبلُت مً بخربرب ؤطلاز البتروٌ ًادي 

اللؼاكاث الاكخصادًت لللؼاق الىفؼي، ومً زم ًصبذ الاكخصاد اكخصاد ؤخادي 

الجاهب ًخلسض للخللباث التي جصِب اللؼاق الىفؼي. هما ؤهه كىد اهخفاض 

الىمى احم ملدالث كُمتها الظابلت، وبالخالي جس  كُمت اللملت جفلد الاخخُاػاث

ً السؤطمالي.الاكخصا  دي وملدالث الخيٍى

" خحن كاٌ "بن الصفت ألاطاطُت Louchyaniوهرا ما ؤشاز بلُه لىشُاوي " 

لُت هي بنها جىؼىي كلى كؼم في الظلظلت بحن اللمل وحصاثه فالجصاء  لللللُت الَس

 مفاحئا ال هدُجت للمل حاد مىـم، اهه ًيىن مخلللا بىطم ما، لرا 
ً
ًصبذ هظبا

، 2013ىُف، )السشاش كمس م فهى ملسض للخظسان وذو صفت ّنهاشة للفسص".

 .(33صفدت 

 إشكالية البحث4  

والتغير في مل  الاحتياطاتهل هىاك عالقة ذات داللة معىوية بين التغير في 

 ؟2013-1334في الجزائس للفترة من أشعاز البترول وأشعاز الصسف 

 الدزاشات الصابقة4

 اإلاىطىق:مً الدزاطاث التي جىاولذ  
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الاخخُاػاث الدولُت في الاكخصاد  دزاطت بللاطم شاًسي بلىىان: هفاًت -

الجصاثسي، جؼسق الباخث بلى ؤلاػاز الىـسي إلاظخىي وهفاًت الاخخُاػُاث 

جددًد اإلاظخىي آلامً  الدولُت، وؤهم اإلالاًحر واإلااشساث اإلالخمدة في 

)شاًسي  دوزها في حرب الاطدثمازاث ألاحىبُت.و  وألامثل لالخخُاػُاث

 .(2008اطم، بلل

مسبي صىدًد محي الدًً بلىىان: جدلُل هفاًت اخخُاػاث الصسف   -

ؤزس طلس الصسف ، جؼسق الباخث لدزاطت  2013ألاحىبُت في الجصاثس 

وميىهاث اخخُاػاث الصسف كلى محزاهُت الدولت وكالكاتها بالخازج. وزهص 

)مسبي  الجصاثس.كلى جؼبُم ملاًحر هفاًت اخخُاػاث الصسف في الاكخصاد 

 .(2014صىدًد محي الدًً، 

بلىىان: فاكلُت الظُاطت الىلدًت في ؿل وفسة  دزاطت طمحر آًذ ًحى -

. وجىصل بلى ؤهه وبالسغم مً وحىب 2013-2000الاخخُاػاث للفترة 

فاثع هبحر مً الظُىلت بال ؤن الظلؼاث الىلدًت في الجصاثس اطخؼاكذ 

خد هبحر مً الخدىم في ؿاهسة الخطخم مً خالٌ طُاطت مهمت  بلى 

هى ما ؤدي بلى جفلُل الظُاطت و  جمثلذ في طُاطت الخللُم الىلدًت،

)طمحر آًذ  خخُاػاث الصسف ألاحىبُت.فترة محزها وفسة ا الىلدًت  في ؿل 

 .(2015ًحى، 

وؤزسها كلى  الخازحُتدزاطت كبد هللا هىاف الىىاٌظت بلىىان: الخجازة  -

)كبد هللا هىاف الىىاٌظت،  .2012-2000الاخخُاػاث في الاكخصاد الازدوي 

2014). 

   مىهجية الدزاشة4

مً الاكخصاد  فيالاخخُاػاث ألاحىبُت تهدف الدزاطت بلى الخلسف كلى ؤهمُت          

ت، ؤما في الجاهب الخؼبُلي ٌظدىد الجاهب كلى  هرا في الخدلُل الىاخُت الىـٍس

 ألاطالُب وجم اطخخدام، 2018 -1994 الجصاثسي طلظلت البُاهاث لالكخصاد 

الىمُت  ت اللالكت بحن الاهدداز  الخؼي في واملتمثلة الاخخُاػاث  لدزاطت ملىٍى
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مً خالٌ جؼبُم البرهامج ؤلاخصاجي ألاحىبُت وطلس الصسف و طلس البتروٌ 

Eviews. 

  مدخل هظسي ملفهوم الاحتياطات4  .1

  مفهوم الاحتياطات4 1.1

جمثل الاخخُاػاث الدولُت جلً ألاصٌى باللملت ألاحىبُت، والتي جيىن جدذ  

  )الظلؼت الىلدًت( بصفت زطمُت ومباشسة.  جصسف البىً اإلاسهصي 

وكلُه ، حلسف الاخخُاػاث الدولُت كلى ؤنها جلً ألاصٌى الخازحُت التي جيىن 

ل اإلاباشس الىلدًت، والتي جخدىم فيها مً ؤحل ال مخاخت بظهىلت للظلؼاث  خمٍى

الصسف للخإزحر في طلس صسف  الخخالالث اإلادفىكاث مً خالٌ الخدخل في ؤطىاق 

 .(47، صفدت 2008)شاًسي بللاطم،  اللملت ؤو ألغساض ؤخسي 

ؤوهي ألاصٌى الخازحُت اإلاخاخت واإلاظخخدمت مً كبل الظُاطت الىلدًت بشيل 

بشيل غحر مباشس مً  اخخالٌ محزان اإلادفىكاث، ؤو ُذ مباشس مً خالٌ جصح

)كبد الجىاد  .في طلس الصسف خالٌ الدخٌى في طىق الصسف ألاحىبي والخإزحر 

 .(77، صفدت 2016واؿم، 

 (Borivose & Tina, 2015, p. 33) وجمثل الاخخُاػُاث الدولُت:

 الحُاشة السطمُت لللمالث ألاحىبُت؛ -

  ما ًملىه البىً اإلاسهصي مً زصُد ذهبي؛ -

  وخداث خلىق السحب الخاصت؛    -

  صافي مسهص الاخخُاػي لدي صىدوق الىلد الدولي. -

و ًجب الخمُحز بحن الاخخُاػاث والاخخُاػي اللاهىوي، خُث ًمثل هرا ألاخحر وداجم 

ت لدي  البىً اإلاسهصي، و هى كبازة كً وظبت مً زؤطماٌ البىً  البىىن الخجاٍز

  ال ًملىها البىً اإلاسهصي.  ًدخفف بها كلى مظخىي الظلؼت الىلدًت وهي ؤزصدة 

  ملفة الاحتفاظ باالحتياطات الدولية4 2.1

بن الاخخفاؾ باالخخُاػاث ًىؼىي كلى جيلفت الفسصت البدًلت هدُجت الاخخفاؾ 

هدُجت كدم اطخخدامها، و كلُه ًجب ؤن  الىػني كخصادالا ًخدملها هظُىلت و
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ألامثل  اإلاظخىي  جلدًس ًمى ًختى الاحخماعي اللاثد  الخيلفت بحن حلاد ٌهىان ًيىن 

 (49، صفدت 2008)شاًسي بللاطم،  لالخخُاػاث هما ًلي:

اإلاخىكلت اكل مً جيلفت هره الاخخُاػُاث، فُيىن بذا واهذ اإلاىافم  -

 الاخخُاػاث؛ هىان خالت بفساغ في هره 

بذا واهذ اإلاىافم اإلاخىكلت ؤهبر مً ولفت هره الاخخُاػُاث، فُيىن  -

 ؛( Deficit ) مً الفسصت مظخىي جلً الاخخُاػُاث ؤكل 

  ( هى اإلالادلت بحن اإلاىافم والخيلفت. Optimal الىطم ألامثل ) -

  قياس ثكلفة لفاًة الاحتياطات4 3.1

هىان كدة ملاًحر التي ًمىً الاكخماد كليها لخددًد مدي هفاًت ؤو مالثمت 

لالخخُاػُاث وهىا هجد كدة ملاًِع ملترخت في ألادب  اإلاظخىي ألامثل 

  الاكخصادي هماشس كلى هفاًت الاخخُاػُاث:

   الوازدات 4إلى الدولية الاحتياطيات وصبة -

هرا اإلااشس ؤخد اإلااشساث الخللُدًت التي جلِع هفاًت الاخخُاػاث، اكترح  ٌلبر 

فً  ، ذلً ؤن الىازداث هي ؤهم 1947" طىت  TRIFFIN "  مً ػسف الاكخصادي جٍس

اث الاطتهالن  مخغحر في بىىد محزان اإلادفىكاث وهـسا لصلتها  الىزُلت بمظخٍى

    اإلادلُت وؤلاهخاج الجازي والىمى الاكخصادي.

دظب باللالكت الخالُت :      .الاحتياطات/ الوازداتٍو

  الدولية إلى عجز ميزات املدفوعات 4الاحتياطيات وصبة -

بظبب  ًمىً اكخبازها هإداة لخدىغ مً عجص محزان اإلادفىكاث الاخخُاػُاث

ادة ؤطلاز  جدهىز شسوغ الخبادٌ الخجازي ؤو لظبب آخس ًازس كلى  الىازداث ؤو ٍش

اإلادفىكاث. وكلُه فةن الخغحر في كُمت محزان اإلادفىكاث  ًدىاطب مم الخغحر محزان 

 ً   كُمت الاخخُاػاث. في جيٍى

  وصبة الاحتياطات الدولية إلى عسض الىقود4  -
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في  خاصت الاخخُاػُاث هفاًت كلى هداللت اطخخدامها جم التي اإلااشساث مً

  مالُت  ؤشمت لىكىق اإلابىس الخدرًس ؤهـمت كليها ؤػلم الىاشئت، وهى ما  ألاطىاق

Early Warning Systems (EWS ) .  

مىً مً خالٌ هره اليظبت ملسفت دزحت هسوب زئوض ألامىاٌ التي مً شإنها  ٍو

كلى الاخخُاػُاث ؤو كُاض دزحت الثلت في اللملت، ومدي  هي ألاخسي ؤن جظغؽ 

كلى الىلىد مظخلسة وظبُا هما  . ولهرا واهذ دالت الؼلب هفاءة الىـام اإلاصسفي

هى الحاٌ في بلع الدٌو والثلت في كملت الدولت مخىفسة، فان الحاحت بلى هره 

اليظبت غحر مهمت، و اللىع جماما بخصىص الدٌو التي جفخلد بلى كىصس  

 .(52صفدت ، 2008)شاًسي بللاطم،  .الاطخلساز والثلت

  Robert H. Heller 4  (1331)محاولة  

 Kruskovic) اكترح "زوبسث هُلس" ماشسا خٌى هفاًت الاخخُاػاث الدولُت هما ًلي:

D.Borivose and Maricic Tina, 2015, p. 39) 

            
         

       
 

  خُث:

- R optimal  اإلاظخىي ألامثل لالخخُاػُاث الدولُت؛ : 

- H   الخغحر الري ًددر في مظخىي الاخخُاػُاث الدولُت؛ : 

- R  جيلفت الفسصت البدًلت؛ : 

-  : M اإلاُل الحدي لالطخحراد؛ 

- LOG 0.5  .اخخماٌ خدور عجص في محزان اإلادفىكاث :  

اإلااشس الظابم حظاوي وكلُه، فةن اإلاظخىي ألامثل لالخخُاػاث بذا وان كُمت 

عجص، في خحن بذا واهذ كُمخه  الىاخد، ؤما بذا وان اكل مً الىاخد فةن هىان 

      ؤهبر مً الىاخد فهرا ٌلني ؤن هىان بفساغ في الاخخُاػاث.
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   Agarawal   P .  J 4  (1971)محاولة  -

في طبلت " ملُاطا لخلدًس اإلاظخىي ألامثل لالخخُاػُاث الدولُت حازوالأبكترح " 

خالٌ بىاء همىذج ٌلىع الفسوق الهُيلُت واإلااطظُت  دٌو هامُت في آطُا مً 

ومجمىكت الدٌو الىامُت اإلالىُت  اللاثمت بحن مجمىكت الدٌو الصىاكُت اإلاخلدمت، 

ت جازس كلى الاخخُاػاث وهي:    بالدزاطت. )شاًسي  وخدد زالزت كىامل حىهٍس

 (51، صفدت 2008، بللاطم

 ولفت الاخخفاؾ باالخخُاػاث؛ 

اليلفت التي طِخدملها الاكخصاد الىػني في خالت عجص في محزان  -

 إلاىاحهت هرا العجص؛ اإلادفىكاث وال جىحد اخخُاػُاث 

  الاخخُاػُاث. اخخماالث اطخخدام هره  -

سي " العجص اإلاخىكم " ؤن الدٌو الىامُت جدخفف باالخخُاػُاث ليي جمٌى حازوالأٍو

والري ًمىً ؤن ًيشإ مً الىلص غحر اإلاخىكم في خصُلت  في محزان اإلادفىكاث 

ادة الؼازثت في ؤطلاز    الىازداث. الصادزاث ؤو الٍص

  ٌلبر كىه هما ًلي:   Agarawal و ملُاض 

           
 

    
                   

  خُث:

- R optimal   :اإلاظخىي ألامثل لالخخُاػُاث الدولُت؛ 

- D العجص في محزان اإلادفىكاث؛ : 

-  اخخماالث خدور العجص في محزان اإلادفىكاث؛ : 

- M مللىب ملامل زؤض اإلااٌ؛ : 

- Q2 وظبت : الظلم ت  ؤلاحمالي؛ اإلادلي الىاجج بلى اإلاظخىزدة الاطدثماٍز

-  :Pل العجص في محزان اإلادفىكاث.اخخماٌ اطخخدام الاخخُاػُاث  دزحت   لخمٍى
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  : Grubel   Herbert   (1311) محاولة -

ٌلخمد جدلُلي "هسبسث حسوبل" كلى مبادت الخدلُل الحدي الري ٌظدىد بلى 

اللاثد الحدي لخددًد  كاهىن جىاكص الغلت وكلى مظاواة الخيلفت الحدًت مم 

   منها. اثد اإلاخدلم بحن جيلفت الاخخفاؾ والل ؤي اإلاظاواةالىطم ألامثل، 

 ثطوز الاحتياطات في الجزائس والعوامل املؤثسة فيها4 .2

بذ  والغاش،كؼاق الىفؽ كلى  بشيل زثِع ي كخصاد الجصاثس الا ٌلخمد        

% مً بحمالي صادزاث البالد. 85، والىاجج اإلادلي ؤلاحمالي % م20ًٌشازن بيظبت 

؛ والسصاص الُىزاهُىم ،الفىطفاث ،الحدًد خاممثل د ألاخسي ىاز م باإلطافت

الدٌو اإلاصدزة  جدخل الترجِب اللاشس كلى كاثمت 2017في  الجزائس في واهذخُث 

  .ملُىن بسمُل 12.20مً خُث بحمالي اخخُاػُاث الىفؽ اإلاثبذ، و   للىفؽ

شهد  2010ؤما بلد  ، وهى ما ؤلاهخاج والصادزاثخُث  مً جساحلااللؼاق َو

 (الخالُحن: 02)و (،01ًىضحه الشيل )

. 2013-2001(4 اهتاج الىفط للفترة 01الشكل )  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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  2012-2010(4 صادزات الىفط الجزائسي في الفترة 02الشكل)

( بسميل/)ألف 
ً
 ًوميا

 

ىفؽ وان مخىطؽ بهخاج الجصاثس مً ال 2019ختى  2000ي الفترة مً ف         

، ًمىً جددًد فترجحن ومً خالٌ الشيل الظابم، بسمُل/ًىمُا 1.176.000الخام 

 2004ؤكص ى كُمت له في طىت بلغ ؤلاهخاج ذزوجه  2008-2000مهمخحن : ألاولى مً 

بدؤ ؤلاهخاج  2010وبداًت  2009في نهاًت  .ًىمُا بسمُل/ملُىن 1.472ؤهثر مً 

. وفي هفع بسمُل/ًىمُا خىالي ملُىن  2019مت مسجلت طىت كل كًُىخفع، ؤ

في  ىمُاً بسمُل/ 1.006.000بهخاج الجصاثس مً الىفؽ الخام مً  زجفمالظىت ا

لُتفي  ًىمُا مُل/بس  1.032.000بلى  2019 حىان  OPEC Share of) 2019 حٍى

World Crude Oil Reserves). 

ت هدى الخازج خالٌ ألاشهس  وشيل الىفؽ ؤهم اإلابُلاث الجصاثٍس

حسجُل ؤلاًساداث و مً الصادزاث،  % 92.40، بذ مثل 2020الثالزت ألاولى مً 

اث  ؤطلاز الخاملا خادا، بفلل تهاوي الىفؼُت جساح  مخدهُتكاإلاُا بلى مظخٍى

ً الثاوي والثالث مً الظىت الحالُت دوالزا 40جدذ كخبت   خالٌ الشهٍس

(International Energy Agency). 

هرا الخربرب في ؤلاهخاج وألاطلاز ؤزس كلى حجم الاخخُاػاث ألاحىبُت ،         

ملُاز دوالز،  194جخؼذ  2014ذزوتها في  ألاحىبي الاخخُاػي الىلدي  بلغ خُث 

وؤػللذ الجصاثس مىر  .تراحم بظبب ألاشمت الىفؼُت مىخصف اللام ذاجهباللخبدؤ 
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، خؼؼا لىبذ هٍصف الىلد ألاحىبي وجأول اخخُاػاتها، لىً هخاثجها واهذ 2015

الفىاجحر مً ػسف مددودة بظبب خاحت الاكخصاد للىازداث بطافت لخطخُم 

وهى زكم ٌلخبر ماشسا طلبُا  2017طىت دوالز ملُاز  100ًتراحم بلى و . مظخىزدًً

ز ختى ملُاز دوال  79.88بلغذ ؤن مىحت التراحم اطخمسث واطخمسث ومبلث كلم، 

ٌلسف  بدؤ. هرا الاطخجزاف 2019ملُاز دوالز بنهاًت  69و  ،2018 نهاًت دٌظمبر

 اث زكابت كلى الىازداث والخدىم في فىاجحر الاطخحرادهىكا مً التراحم بفلل كملُ

لاثداث مً الىفؽ التي حلد اإلاصدز ألاٌو وألاخحر لللملت الجساحم ن ب      

خلثرة التي حلدث ألاحىبُت، باإلطافت بلى ازجفاق وظبت اللسوض البىىُت اإلا

التي جمس بها بىىن  اإلادلُت ؤشمت الظُىلت، ؤدث جفاكم الخؼىغ الحمساء

 الىػىُت.

حاثدت وىزوها كملذ ؤشمت و  جساحم كُمت الدًىاز والخطخمهما ؤن         

لدي البىىن، خُث شهدث اإلااطظاث اإلاالُت ازجفاق ؤهثر فإهثر الظُىلت 

ل اإلاصاوم والشسواث مً ػسف مظّحريها ؤو  ألامىاٌ اإلاسحىبت، طىاء بداعي جمٍى

ت بشيل غحر الُبظبب الخىف خُث شهدها اطؼسابا في ألاطىاق اإلا ت والخجاٍز

 ػبُعي.

البىىن مؼالبت بخلدًم وظب فاثدة فىق وظب الخطخم، بذا ؤزادث 

طمان مداولتها لجرب الظُىلت اإلاالُت، وبال طخفشل هما فشلذ اللسوض 

داهت داخلُت لم ، في ؤهبر كملُت اطخ2017الظىدًت التي ؤػللتها الحيىمت طىت 

 .ًىخب لها الىجاح

وجيابد الجصاثس لخلدًل محزانها الخجازي وطؽ اكخماد مفسغ كلى الىازداث        

م مصادز الدخل.  خُث لم حظدثمس فاثع بًساداث الىفؽ ػُلت كلدًً في جىَى

ودفلذ ألاشمت الحالُت الحيىمت للجىء بلى اخخُاػي الصسف إلاىاحهت ازجفاق 

 .ؤلاهفاق اللام

ًخىكف ألامً الؼاكىي في الجصاثس كلى ما جملىه مً اخخُاػاث، كلى اكخبازها      

طامىا مهما الطخمساز جدفم الاطدثمازاث وؤلامداداث، خُث ًخم اجخاذ الظُاطاث 
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)شُخي مدمد، بً  الاكخصادًت بىاًء كلى ملؼُاث ؤلاهخاج، ألاطلاز والاخخُاػاث،

 (21، صفدت مداد طمحر

ىهاث للفترة  -1970والشيل اإلاىالي ًبحن بهخاج البتروٌ وفم كدة طِىاٍز

2030 

 2030 -1310هتاج البترول وفق عدة شيىازيوهات للفترة إ (034الشكل زقم )

 

ؤهه طِىخفع  2030-2020مً الشيل الظابم ًـهس ؤن الفترة ما بحن        

ؤلاهخاج الىلي للبتروٌ بظبب وحىد اطخغالٌ الؼاكاث غحر الخللُدًت التي جىافع 

الؼاكاث الخللُدًت في ألاطىاق اللاإلاُت، خُث ؤن ألاطلاز طدبلى مىخفظت، ألامس 

د الري ًمىً ؤن ًخلم تهدًدا كلى مظخىي ؤلاًسادا ث اإلاخىكلت، وباإلالابل طتًز

 الاخخُاػاث مً هرا اإلاىزد.

 دوات4الطسيقة وألا  .2

  متغيرات الدزاشة4 1.2

- LRES  خم الاخخُاػاث بالدوالز ؛  : لىغاٍز

-   TCH طلس الصسف ملابل الدوالز؛ : 

- PPr .ٌطلس البترو : 
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)همخغحر جابم(، طلس البتروٌ وطلس  جخيىن مخغحراث الدزاطت مً الاخخُاػاث 

وواهذ  . 2019-1994للفترة  26كىد كدد مشاهداث الصسف )مخغحراث خازجي(، 

 هخاثج الاهدداز اإلاخلدد هما ًلي:

 (4 مخسحات الىموذج باشتخدام الاهحداز املتعدد01الجدول زقم )

Dependent Variable: LRSV مهيمنقهار  
   Method: Least Squares 
   Date: 01/41/21   Time: 10:33 

  Sample: 1994 2019 
   Included observations: 26 
   Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.411697 1.622478 3.335451 0.0029 

LPPR 1.912813 0.244417 7.826017 0.0000 

LTCH 2.717735 0.368311 7.378913 0.0000 

     R-squared 0.868616     Mean dependent var 24.26622 

Adjusted R-squared 0.857192     S.D. dependent var 1.607010 

S.E. of regression 0.607289     Akaike info criterion 1.948542 

Sum squared resid 8.482391     Schwarz criterion 2.093707 

Log likelihood -22.33105     Hannan-Quinn criter. 1.990344 

F-statistic 76.02995     Durbin-Watson stat 0.664227 

Prob(F-statistic) 0.000000 
 version Eviews 0.9مخسحاث املصدز4    

 التحليل4

ٌ  جىضح ، وملامل 0.86بلغ  خُث  R-squaredكُمت ملامل الخددًد  الجدو

ت( ٌلني ؤن  0.85ح( اإلاصححالخددًد اإلالدٌ ) اإلاخغحراث اإلاظخللت )الخفظحًر

مً الىمىذج، والباقي  %85واإلاخمثلت في طلس الصسف وطلس بسمُل البتروٌ جفظس 

 ًسحم بلى كىمل ؤخسي مً خازج الىمىذج.  %15اإلالدز 

ت للىمىذج هيل  ت كىد  Fبخصاثُت  مًوجـهس اللىة الخفظحًر  % 1ملىٍى

(Prob   (F-statistic)= 0.000000) ؤي ؤن ،F  ،اإلادظىبت ؤهبر مً الجدولُت

 .لفجرفع الفسض اللدم وهلبل الفسض البدً
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مىً اطخخساج ملادلت الىمىذج هما ًلي:  ٍو

ت ؤما فُما ًخص ملامالث الاهدداز للملدزاث والاخخبازاث اإلا ؤلاخصاثُت لىٍى

 ، ًمىً جلخُصها في الجدٌو الخالي:لهره اإلالامالث

 معىوية معامالت الاهحداز املتعدد(4 02الجدول زقم)

 اإلاخغحر الخابم اإلاخغحراث اإلاظخللت

    LTCH                       LPPR                           الحد

 الثابذ

LRSRV 

 كُمت اإلالامل 2.717735             1.912813                     5.411697

 Tاخخباز  7.378913               7.82601                     3.335451

ت    0.0000                0.0000                           0.0029  اإلالىٍى

 .(01: باالكخماد كلى الجدٌو زكم )املصدز

 :مً خالٌ الجدٌو الظابم

وظخيخج ؤن اإلاخغحر اإلاظخلل اإلاخمثل في الاخخُاػاث ألاحىبُت وان ملىىي مً 

ت  Tالىاخُت ؤلاخصاثُت خظب اخخباز   =Prob T) %1كىد مظخىي ملىٍى

ت اإلاخغحراث0.0029 بلُمت   %1كىد مظخىي  اإلاظخللت (؛ هما ًـهس الىمىذج ملىٍى

ليل مً طلس الصسف وطلس بسمُل  7.378913و  7.82601 ٌظاوي  Tاخخباز 

 البتروٌ كلى الخىالي.

 

 

LRSV = 5.41169656501 + 1.91281307474*LPPR + 

2.71773527747*LTCH 
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  الخاثمة4

باطخلماٌ الاهدداز  مً خالٌ دزاطت اللالكت بحن اإلاخغحراث مدل الدزاطت

  ، وكد جم الىصٌى بلى الىخاثج الخالُت:اإلاخلدد

ت  0.85 د اإلالدٌ )اإلاصحح(الخددًملامل  - ًدٌ كلى اللىة الخفظحًر

 للىمىذج؛

ت(اإلاخغحراث  - واإلاخمثلت في طلس الصسف وطلس بسمُل  اإلاظخللت )الخفظحًر

م بلى كىمل ًسح  %15مً الىمىذج، والباقي اإلالدز  %85البتروٌ جفظس 

 ؤخسي مً خازج الىمىذج؛

ت اإلاخغحراث -  .% 1 اإلاظخللت كىد مظخىي  ملىٍى

ٌ  الدزاطت مشيلتوكلُه ًمىً ؤلاحابت كلى  عالقة ذات داللة  هىاكؤن  :باللى

بين قيمة الاحتياطات ألاحىبية والتغير في مل من أشعاز البترول  إحصائية

 .2013-1334في الجزائس للفترة وأشعاز الصسف 

 التوصيات4

ً الاخخُاػاث والاخخفاؾ بها  ًمىً للظلؼاث       هدُجت إلاا جلدم فةن جيٍى

هدُجت لفلدان ؤو غُاب  الىلدًت اللجىء لها ولما دكذ الحاحت لرلً، وان 

واضحت اإلالالم إلدازة اللاثداث الىفؼُت، فالظلؼت ذاث كللُت  اطتراجُجُت

لُت جىـس لللىاثد الىفؼُت  يىن واحبها ؤو صدف كلى بنها دخل هدُجت خـا َز ت، ٍو

كؼم اللالكت  ، فهي برلً كملذ كلى جىشَم جلً اللىاثد كلى اإلاىاػىحنفلؽ هى 

بحن جُاز اللاثداث الىفؼُت التي جاوٌ للدولت وبحن الجهد ؤلاهخاجي هيل، ؤي بنها 

 جإحي هدُجت للمل بوظاوي مىـم ًيخج كً الجهد ؤو جسي بن اللاثداث الىفؼُت لم 

 جدمل اإلاخاػس. 

وػىُت  اطتراجُجُت ًجب بن جيىن ؤلادازة طلُمت وذاث خؼؽ  وكلُه

عي  ومظخلبلُت لالخخُاػاث جإخر بلحن الاكخباز  الاطدثماز خازج اللؼاق الَس

ت و    الخىمُت.  طمان اطخدامت واطخمساٍز
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 مً خالٌ ما طبم ًمىً ػسح الخىصُاث الخالُت: 

صزاعي دكم اللؼاق الفالحي والجىحُه الاخخُاػاث ألاحىبُت لًجب  -

للمظاهمت في بًساداث الدولت وبالخالي جدلُم الاطخلاللُت كً كؼاق 

 اإلادسوكاث؛

 كلى اإلاىازد الؼبُلُت اإلاخجددة لدكم الاخخُاػاث وبالخاليكخماد ًجب الا  -

 ؛ألامً الؼاكىي جدلُم 

م الاكخصادي إلاصادز الدخل بالخىحه بلى  - م الصادزاث.الخىَى  دىَى

 املساحع والاحاالت4
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3. OPEC Share of World Crude Oil Reserves. (s.d.). , at: 

https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm , 06/01/2021.  
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  . 01اللدد  ، مجلت الغسي، اللساق،2014-2004في اللساق 
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 عساس
نمذجة احتياطي الصرف األجنبي في الجزائر 

 9149-4991دراسة كمية لمفترة 
 

 سعار الصرف وآثارها أ: ديناميكيات الممتقى الوطني االفتراضي | 1جامعة باتنة 
 عمى استدامة التوازن في ميزان المدفوعات الجزائري

560 

 

جدلُلي هفاًت اخخُاػاث الصسف ألاحىبُت في  .(2014) .مسبي صىدًد محي الدًً .10

  .مرهسة ماحظخحر غحر ميشىزة، حاملت وهسان،  .2013-2000الجصاثس 

 

 اإلاالخم:

 

YEAR LRSV LGDP  TCH  PPr 

1994 21.111 28.624 23,35 36.69 

1995 21.706 28.617 35,06 32.04 

1996 21.418 28.655 47,66 29.88 

1997 22.166 28.722 54,75 32.20 

1998 22.808 28.768 57,71 39.73 

1999 22.646 28.731 58,74 35.67 

2000 22.233 28.806 66,57 17.27 

2001 23.210 29.016 75,26 27.72 

2002 23.618 29.014 77,22 21.99 

2003 23.869 29.058 79,68 23.71 

2004 24.223 29.174 77,39 27.73 

2005 24.490 29.239 72,06 35.89 

2006 24.754 29.396 73,28 48.89 

2007 25.0788 29.465 72,65 59.05  

2008 25.426 29.467 69,29 67.19 2009 25.687 29.497 64,58 92.57 

2010 25.727 29.367 72,65 59.04 

2011 25.814 29.491 74,39 75.83 

2012 25.931 29.538 72,94 102.58 

2013 25.977 29.601 77,54 101.09 

2014 25.994 29.599 79,37 98.12 

2015 25.914 29.605 80,58 89.63 

2016 25.697 29.530 100,69 46.34 

2017 25.462 29.524 109,44 38.17 

2018 25.304 29.518 110,97 48.73 

9102 24,658 28,256 111 64,89 

SOURCE : 

-  www.worldbankdata.org. 

- www.fmi.org  

http://www.worldbankdata.org/
http://www.fmi.org/
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