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مخىىكت  ُتي اإلالخلى، بأوزاق بدثحاملاث الىػً كلى جلبُتهم دكىة اإلاؼازهت ف

دون أن هيس ى الؼاكم الخلني وؤلادازي لليلُت وول مً  ػملذ ول مداوز اإلالخلى.

 طاهم في ئكداد هرا اإلالخلى.

ًأحي جىـُم واوللاد هرا اإلالخلى اطخجابت للخؼىزاث التي ػهدها 

مى مً الى زاللها بفتراثالظىىاث اإلااطُت، خُث مس  ػُلتالاكخصاد الجصائسي 

 بفتراث مً الاطؼسابجازة، و  اإلاإػساث الاكخصادًت اليلُتوالاطخلساز اليظبي في 

وان لها آزاز مخباًىت كلى أداء ميزان اإلادفىكاث الىػني واإلاإػساث  ،جازة أزسي 

وأوطاق الظىق  اإلاخبلت الىػىُتالظُاطاث والخُازاث  أدثاإلاسجبؼت به. وكد 

وفي زظم ذلً، ؿلذ الىفؼُت اللاإلاُت دوزا خاطما في صىاكت هره الخؼىزاث. 

كالكت اللملت الىػىُت بهره الخدىالث جترهذ بين الظلف والحُادًت، وفي أخظً 



 

ألاخىاٌ مدصىزة في طُاطت الخسفُع اإلاخىالي لللملت الىػىُت، بلُدا كً 

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

ئخدار الخأزيراث في خد مً دًىامُىُت اللملت الىػىُت همىـىمت مخياملت 

 .اإلايؼىدةالاكخصادًت 

ً اإلادفىكاث في  ئدزاوا ألهمُت اللالكت بين هـم طلس الصسف ومىاٍش

ت والخؼبُم، ًأحي هرا اإلالخلى الللمي لزساء الىلاغ  خٌى اإلاظائل الىـٍس

بميزان اإلادفىكاث الجصائسي وصسف اللملت الىػىُت، وغيرها مً اإلاسجبؼت 

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

 كلمُت. مداوز  زماويكلى  ئحاشة كدد مً ألاوزاق البدثُت، وشكذ

ً اللمُمأود أن أجلدم 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 جيؼُؽ الجلظت الافخخاخُت للملخلى، خٌى

ً جصىز كام كً زصىصُاث  في ٌظهم ذلً آملين أن وطإاٌ الخىمُت". جيٍى

ه بفسا الخىمُت والبدائل اإلاؼسوخت.الا هما أػىس  كخصاد الىػني، والخىٍى

 الدواجسة ألافاطل، ول باطمه، اإلاؼسفين كلى ئدازة الجلظاث الللمُت.

جمنى الىجاح لهرا اإلالخلى في جدلُم أئال أن  ال ٌظلني في الخخام، 

 .الظداد وللمخدزلين ولغاًاجه، 

 وهللا ولي الخىفُم.

 

 11/00/2021باجىت: 

 د. زفُم مصاهدًت

 زئِع اإلالخلى

 

 

 

 

 



 

 جىطئت:

بلُت بأهم اللىىاث التي جسبؽ اكخصاد دولت ما  أخدٌلخبر طلس الصسف 

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

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

الاكخصادًت، والخضخم وأطلاز الفائدة وملدالث الىمى الاكخصادي ومظخىي 

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

إلاسخلف  مداطبُا وئخصائُا سجال ًمثلملين في ميزان اإلادفىكاث الري 

ت واإلاالُت والاكخصادًت التي ًجسيها اإلالُمىن في بلد ملين مم  اإلالامالث الخجاٍز

أخد أهم اإلاإػساث هرا ألازير، ٌؼيل  .اللالم الخازجي زالٌ فترة شمىُت ملُىت

ئدازة الاكخصادًت التي ٌظترػد بها واطلى الظُاطت الاكخصادًت وصىاق اللساز في 

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

الخىاشن اإلاداطبي والاكخصادي إلايزان اإلادفىكاث هدف الظُاطاث الاكخصادًت 

الحدًثت، خُث حلمل الحيىماث بؼيل دوزي كلى ملالجت الازخالالث الهُيلُت 

ً مدفىكاتها، بمساحلت خظاباتها  طىء  فيالاكخصادًت ومإػساتها والدوزٍت إلاىاٍش

 الظائدة.واللُىد اإلادلُت والدولُت الـسوف 

ً مدفىكاتها للد كسفذ  اللدًد مً الدٌو كدة أشماث في مىاٍش

ت واإلاالُت(  زؤوضواهذ لها آزاز هبيرة كلى خسهت الخجازة وجدفم ، )واألشماث الخجاٍز

 يفما ًددر مً ازخالالث فوالاطدثماز واللمالت وأطلاز الصسف،  ألامىاٌ

 كدجترافم مم حلدًالث مدخىمت  ًمىً أن أو خظاب زأض اإلااٌ الحظاب الجازي 

ت وحجمجإزس طلبا كلى  اث  اإلابادالث الخجاٍز ؤلاهفاق والاطدثماز والبؼالت ومظخٍى

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

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

الحظاب كملُاث بين  اللالكتف .زاصت في البلدان ذاث الهؼاػت الىلدًت واإلاالُت

اتها السطمُت الجازي وخظاب زأض اإلااٌ  ئذ ًإزس  ،هي كالكت جبادلُتوبالخالي حظٍى



 

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

اللصير  ينيزان اإلادفىكاث في ألاحلإلاالخلدًل  ئحساءاث والتي حلد ئخدي ،الىلدًت

ل.و   الؼٍى

جىكلاث أطلاز الصسف دوزا هبير في الحد مً حغيراث و  جإديولرلً، 

ت واإلاالُت،  أن ئطاءة جلدًسها كد ًخدٌى ئلى  غير آلازاز الظلبُت لألشماث الخجاٍز

مسن وأمثلي . وهى ما ًخؼلب ازخُاز هـام الىػىُت مصدز تهدًد لالكخصاداث

الاكخصادًت  والخىاشهاث ًدىاطب مم اإلاإػساث اللملت الىػىُت بما ظلس صسفل

والخجاذباث بين الظُاطت  الاهفخاح الاكخصادي بظُادة ًدظممىار في ؿل  للبلد

 الىلدًت وئدازة طلس الصسف.

 ،همتاكخصادًت مومدؼاث كسفذ الجصائس مظازاث  في هرا الظُاق،

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

. وفي زظم ذلً مس كدًدة مً جبني لظُاطاث هلدًت ومالُت واكخصادًت

الاكخصاد الجصائسي بمساخل مً الىمى والاطخلساز اليظبي في الحظاباث الىػىُت 

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

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

جترهذ بين الظلف والحُادًت، وفي أخظً ألاخىاٌ مدصىزة في طُاطت وخُدة 

هي الخسفُع اإلاخىالي لللملت الىػىُت، بلُدا كً خلائم الىاكم الاكخصادي وما و 

اث الاكخ للملت ا دًىامُىُتصادًت اإلالاصسة. هرا ما خد مً جلخظُه الىـٍس

 الىػني، اإلادفىكاث ميزانفي اإلايؼىد الخىاشن  لخدار همىـىمت مخياملتالىػىُت 

 كبر ئولاغ الصادزاث وحشجُم الىمى والاطدثماز ألاحىبي زازج كؼاق اإلادسوكاث.

ً اإلادفىكاثئدزاوا ألهمُت اللالكت بين هـم طلس الصسف  في  ومىاٍش

ت والخؼبُم، اثالللمي ًأحي هرا اإلالخلى  الىـٍس  ،لزساء الىلاغ خٌى الىـٍس

في هرا اإلاجاٌ للخسوج الظائدة والخجازب الدولُت  الىػىُت، والظُاطاث



 

س  الىػني خٌى هرا اإلاىطىق  وصىاق اللساز  اإلاجخمم الللميبخىصُاث جفُد في جىٍى

 .الحُىي 

 :ىمحاور امللتق

 آلاجُت: ٌؼخمل اإلالخلى كلى اإلاداوز 

هـم وطُاطاث أطلاز الصسف وجىاشن ميزان اإلادفىكاث في مدزل ئلى  .1

 ؿل الاكخصاد اإلافخىح.

 وآلُاث الخلدًل اإلامىىت. حشخُص وطلُت ميزان اإلادفىكاث الجصائسي  .2

واولياطاتها كلى ميزان  ملازباث صسف الدًىاز الجصائسي ئػيالُاث و  .3

 اإلادفىكاث الىػني.

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

 .)الظىداء(

س اإلااليالئدازة طلس و الظُاطت الىلدًت واإلاالُت  .5  صسف في ؿل الخدٍس

  .وئػيالُت الخضخم

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

ً اإلادفىكاث وئمياهُاث جؼبُلها  .7 كلى أهـمت الاهراز اإلابىس بأشماث مىاٍش

ت.  الحالت الجصائٍس

 كسض وجدلُل ججازب دولُت. .8

 :أهداف امللتقى

ٌظعى اإلالخلى ئلى جدلُم حملت مً ألاهداف الللمُت وآلازاز كلى صلُدي 

  الاطدؼساف والحىهمت لالكخصاد الجصائسي. أهمها:

اطخىؼاف هلاغ مً زالٌ حشخُص وطلُت ميزان اإلادفىكاث الجصائسي،  -

 اللىة وهلاغ الظلف، وميامً الفسا والتهدًداث.



 

 بما ًخالءمالبدث كً أفظل اإلالازباث لدظلير صسف الدًىاز الجصائسي  -

 وطلُت ميزان اإلادفىكاث الىػني.و 

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

 الساهىت. الاكخصادًت الفسا واللُىد

)اإلادلُت  همرحت طلس صسف الدًىاز الجصائسي بدزاطت اللىامل اليلُت -

 .اإلاإزسة فُه والدولُت(

ئجاخت الفسصت لألطاجرة وألاوادًمُين والخبراء إلاىاكؼت اإلالازباث الجدًدة  -

في مجاٌ  مداطبت ميزان اإلادفىكاث وملالجت الازخالالث الهُيلُت والدوزٍت 

ً اإلادفىكاث الىػىُت، بالطافت ئلى حظلُؽ الظىء كلى اإلاىهجُاث  في مىاٍش

 وألاطالُب الحدًثت لىمرحت أطلاز الصسف وئدازتها.

ً مإػساث لإلهراز اإلابىس بىطلُت ميزان اإلادفىكاث الجصائسي.جي -  ٍى

اث  - ت للؼلبت في مسخلف اإلاظخٍى حلمُم اإلالازف واإلاىدظباث الىـٍس

 والخسصصاث )لِظاوع، ماطتر، دهخىزاه(.

كسض وجدلُل الخجازب الدولُت ذاث الصلت باإلاىطىق وجلخُص أهم  -

 الدزوض اإلاظخفادة منها. 

ن دوز طُاطاث أطلاز الصسف في جدلُم الاطخلساز الخسوج بملترخاث لخثمي -

 .الىػني الاكخصادي وحلدًل وطلُت ميزان اإلادفىكاث
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تهدف َرٍ الدزاطت لخددًد مدي هجاكت بدازة اخخُاػي الصسف في الجصاثس مً 

وجم اكخماد  .الخىؿُف املىخهجتخُازاث في ؿل  مدي هفاًت الاخخُاػُاث وجيالُف خُاشتهاخُث 

 لخددًدخظاب وجدلُل مخخلف البُاهاث الالشمت و املىهج الىصفي والخدلُلي لىصف الـاَسة، 

مً  وكد جىصلذ َرٍ الدزاطت بلى ؤن الاخخُاػاث الىػىُت .الخُاشةت وجيلفت ىفاًال ملدالث

 الجصاثس  ، هما ؤن2014زغم جساحلها حساء الصدمت البترولُت لظىت  حىبي وافُتالىلد لا 

 .جيلفت الفسصت البدًلت حساء الخىؿُفاث الخالُت لهرٍ الاخخُاػُاثجخدمل 

اػي الصسف، جىؿُف اخخُاػي اخخُ، هفاًت بدازة اخخُاػي الصسف الكلماث املفخاحيت: 

 الصسف.

Managing foreign exchange reserves, between accumulation cost and 

employment options: Algeria's case study 

Abstract: 

This study aims to determine the efficacy of the exchange reserve 

management in Algeria in terms of the adequacy of reserves and the costs of holding 

them in light of the employing options adopted. The descriptive and analytical 

approach was adopted to describe the phenomenon, to calculate and analyze the 

various data necessary to determinate the sufficiency rates and the cost of reserve 

accumulation. This study concluded that the national reserves of foreign exchanges 

are sufficient despite their decline due to the oil shock of 2014 and Algeria bears the 

opportunity cost as a result of the current investments of these reserves.  

Keywords: Management of Exchange reserves, Adequacy of Exchange Reserves, 

Employment of Exchange Reserves. 
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 ملدمت

ً وخُاشة اخخُاػُاث الصسف لاحىبي ؤصبذ ذو ؤَمُت بالغت في  بن جيٍى

الفترة لاخيرة وخاصت باليظبت للدٌو الىامُت بظبب بطهامها في بدازة طلس 

الصسف مً خالٌ الخدخل لدكم اللملت الىػىُت وجدلُم الخىاشهاث كلى مظخىي 

لخلسض لألشماث والصدماث الخازحُت مً طىق الصسف لاحىبي والخللُل مً ا

خالٌ اللدزة كلى الىفاء بااللتزاماث الخازحُت، لرا ؤصبدذ بدازة اخخُاػُاث 

اث لاهـمت  ملا لها مً ؤزس كلى جدكُم الشلت في  الاكخصادًتالصسف مً ؤولٍى

 الىـام الاكخصادي ألي دولت.

جدظم بالخللُد،  وحلخبر كملُت بدازة الاخخُاػاث لاحىبُت مً لامىز التي

خُث ًجب ؤوال جددًد الهدف مً وزاء بدازة َرٍ لامىاٌ، والري غالبا ًخخلف 

كً َدف حلـُم السبذ، خُث ًإحي َدف الظُىلت في امللدمت ًلُه َدف جدلُم 

 ؤهبر كدز مً لامان زم ًإحي َدف حلـُم السبدُت في املسجبت الخالُت.

يالُت خُاشة الاخخُاػُاث ومً خالٌ لاَداف الظابلت الرهس جؼسح بػ

في ػيلها الظاثل ملىاحهت الخداكُاث الظُاطُت والاكخصادًت وإلزطاء الخىاشهاث 

جفادي جدمل جيلفت و مم الظعي لخدلُم اللاثد وحظُير املخاػس،  ،الخازحُت

جيؼإ حساء خخُاػُاث في ػيلها الظاثل ؤو ػبه الظاثل، خُث الاخخفاؾ بهرٍ الا 

ا في لاطىاق املالُت واخخُاز الخىلُفت جسن املىازد املالُت ك اػلت كىض اطدشماَز

هؼالكا مً َرٍ الاخخُاػُاث وطبل جىؿُفها، ا املىاطبت لللىاصس التي جخيىن منها

 ًلي: فُماإلاػيالُت  جخلخصَرا الاوؼغاٌ 

الجشائز مً حيث مدى دى هجاعت إدارة احخياظي الصزف في ما م

 ؟كفاًت الاحخياظياث وجكاليف حياستها في ظل خياراث الخوظيف املىخهجت

 لاطئلت الفسكُت الخالُت: ل إلاػيالُت اللامت كلى طىءجدلُ وكد جم
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اًير امللخمدة ما مدي هفاًت اخخُاػي الصسف لاحىبي بالجصاثس وفلا ملخخلف املل -

 كاملُا لخددًد ذلً؟

ماهي جيلفت الفسصت البدًلت التي ًخدملها الاكخصاد الىػني مً خالٌ  -

 امللخمدة الخخُاػي الصسف؟ ثالخىؿُفا

الخخُاػي الصسف في ؿل جأول َل ًمىً الخدًث كً اطدشمازاث فللُت  -

 كُمخه؟

 الفزطياث

 جم وطم الفسطُاث لإلحابت كلى إلاػيالُت السثِظُت ولاطئلت الفسكُت

 :آلاجُت

 الجصاثس مظخىي وافُا مً اخخُاػاث الصسف لاحىبي. جمخلً -

تها مجاالث ؤخسي ؤهثر مسدودًت  - جخدمل الجصاثس جيلفت فسصت بدًلت بفلل جفٍى

 .مً الصسف لاحىبي لخىؿُف اخخُاػُاتها

اتها املشلى في ؿل اخخالٌ  - بن جللص فىاثع اخخُاػي الصسف كً مظخٍى

ً خُازاث الا   طدشماز. الخىاشهاث الخازحُت ًَس

 مىهجيت الدراضت

جم اكخماد املىهج الىصفي والخدلُلي في َرٍ الدزاطت مً خالٌ وصف 

مفصل لـاَسة جىامي اخخُاػاث الصسف في اللام بؼيل كام وبالجصاثس خصىصا 

وجدلُل مخخلف  2019بلى  2009وذلً خالٌ فترة الدزاطت التي امخدث مً طىت 

 البُاهاث واملللىماث التي وزدث في َرٍ الدزاطت . 

 ياظي الصزف ألاحىبيهيت احخما .2

جم الخؼسق  مل خٌى اخخُاػُاث الصسف لاحىبُتإلكؼاء مفهىم ػا

نها، ودوافم خُاشتها.  ملفهىمها، ؤطباب جيٍى
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 الصزف ألاحىبي حعزيف احخياظي. 1.2

لاصٌى الخازحُت املىحىدة جدذ جصسف  مً حلخبر اخخُاػاث الصسف 

اخخُاحاث ميزان املدفىكاث  لىلدًت والخاطلت لظلؼتها لخلبُت الظلؼاث ا

لُت ؤو الخدخل في ؤطىاق الصسف للخإزير  كلى طلس صسف اللملت املدلُت،  الخمٍى

تراض الخازجي وال بد ؤن جيىن  لاصٌى وحؼىُل ؤطاض ٌظدىد بلُه في الاك

ظدبلد منها لاصٌى الا  خخُاػُت ؤصىال باللملت لاحىبُت وؤصىال مىحىدة بالفلل َو

 (.111، ص 2009 ،لىلد الدولي)صىدوق ااملدخملت 

هما حلسف هرلً كلى ؤنها كبازة كً كبازة كً ؤصٌى مالُت وهلدًت 

ت وؤذوهاث الخصاهت ولا ملىمت باللمالث الاحىبُت والىد ت اجم الجاٍز وزاق الخجاٍز

رٍ  لاحىبُت  التي جملىها الدولت والتي جدللذ لها مً ملامالتها ا لظابلت، َو

، ص 2011، مخىلي)مشابت خلىق لها كلى الدٌو لاخسي. لاصٌى لاحىبُت جيىن ب

127.) 

 أضباب جكويً احخياظاث الىلد ألاحىبي .2.2

ً اخخُاػُاث اح طباب وكد لصسف ؿاَسة مخلددة لا لخبر  كملُت جيٍى

ا صىدوق الىلد الدولي في خمع ؤطباب زثِظُت   :(Cheng,  2014, p. 9)خصَس

  ص الشلت في الظُاطت الىلدًت وطُاطت الصسف وطمان اللدزة كلى حلٍص

 الخدخل في طىق الصسف.

 زصُد مً اللمالث الىكاًت  مً الصدماث الخازحُت ك ً م جيٍى ً ػٍس

الصدماث في خالت خدور الاشماث  ؤو  جساحم  حىبُت بهدف امخصاصلا 

ل دولي.ب  مياهُت الخصٌى كلى جمٍى

  ن الدولت كادزة كلى الىفاء بالتزاماتها بإجلدًم طماهاث لألطىاق

 الخازحُت.
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 دكىمت بدُاشة زصُد مً اللمالث ن اللملت الىػىُت مالخإهُد كلى ؤ

لُت باللملت حىبُت ومظاكدة الخيىماث كلى جلبُت لا  اخخُاحاتها الخمٍى

 حىبُت وحظدًد دًىنها الخازحُت.لا 

  الىػىُت.خُاشة اخخُاػُاث ملجابهت خاالث اليىازر ؤو الؼىازت 

والؼيل املىالي ًبين ؤطباب حؼىُل اخخُاػي الصسف خظب جدلُم ؤحساٍ  

 بر اللالم:مم مخخصين في حظُير الاخخُاػُاث ك صىدوق الىلد الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Mbeng- Mzui & Duru, 2013, p. 15) 

 دوافع الاحخفاظ باالحخياظاث . 3.2

وجخمشل ؤَم الدوافم ؤو املددداث التي جدفم ؤي اكخصاد لخُاشة 

 :   (Mbeng- Mzui & Duru, 2013, p. 03)اخخُاػُاث الصسف في 

  ،حجم الاكخصاد: ؤي بما ؤن الصفلاث الدولُت جسجفم مم وشن الاكخصاد

ن جسجفم  مم ازجفاق كدد الظيان ًخلين كلى اخخُاػاث الصسف ؤ

 املدلي إلاحمالي. هصِب الفسد مً الىاجج و 
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 الصزف : أضباب حشكيل فوائض في احخياظياث1شكل ركم
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  مدي حلسض الخظاب الجازي للصدماث: فيلما ازجبؽ الاكخصاد

ت مم لاطىاق اللاملُت ولما  شاد حلسطه للصدماث بلالكاث ججاٍز

ادة الاهفخاح الخجازي جسجبؽ بازجؤالخازحُت، ؤي  فاق في خُاشة ن ٍش

و بلبازة ؤخسي جخؼلب الخللباث الىبيرة في ؤطلاز ؤاخخُاػاث الصسف، 

اث مسجفلت مً اخخُاػاث الصسف.ال  صادزاث مظخٍى

 هثر لدٌو ذاث اهفخاح مالي هبير هي لاَؼاػت خظاب  زؤض املاٌ: فا

حلسطا لألشماث الاكخصادًت ولهسوب زئوض لامىاٌ مً لاطىاق املالُت 

 الىػىُت، حظخدعي َرٍ املخاػس خُاشة اخخُاػاث صسف ملخبرة.

 سف جسفم الؼلب كلى مسوهت طلس الصسف: بن مسوهت ؤطلاز الص

ت ال جدخاج الخخُاػاث  اخخُاػاث الصسف، بدُث ؤن البىىن املسهٍص

 ملخبرة لدظُير ملدالث الصسف الشابخت.

  الخيلفت الاحخماكُت )جيلفت الفسصت(: وهلصد بها الفازق بين اللاثد

الري جدلله اخخُاػاث الصسف والاهخاحُت الخدًت الطدشماز بدًل، 

ت  هه ولما واهذ الخيلفت الحخماكُت الاكخصادًت كلى ؤخُث جىص الىـٍس

 لخُاشة الاخخُاػُاث مسجفلت  ولما كل الؼلب كلى اخخُاػاث الصسف.

   . همو احخياظياث الصزف ومدى كفاًتها في الجشائز3

كبل الخؼسق ملدي هفاًت اخخُاػي الصسف في الجصاثس ازجإًىا ؤوال ؤن  

 كاملُا. ولسج كلى بسوش ؿاَسة همى الاخخُاػُاث

 جعور احخياظاث الصزف بالعالم 3.1

ػهدث اخخُاػُاث الصسف لاحىبي همىا هبيرا بلد لاشمت املالُت 

ت خُث ازجفلذ اخخُاػاث الصسف لاحىبي كلى املظخىي الدولي مً خىالي  لاطٍُى

 11.714زم   2016جسلُىن دوالز كام  10.6لخصل بلى  2000جسلُىن دوالز كام  1.6

 .2018كام  جسلُىن دوالز 
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 العالم : جعور حجم الاحخياظياث الدوليت في2شكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Laser &Weidner, 2020, p. 2). 

هما حؼير  الاخصاءاث بلى ؤن اخخُاػاث الصسف لاحىبي ػهدث همىا 

هبيرا في الدٌو الىامُت ملازهت بالدٌو املخلدمت والتي جخميز باطخلساز وظبي في 

اخخُاػاث الصسف، في خين ازجفم هصِب الدٌو الصاكدة والىامُت مً 

ا ًبِىه مشلم 2018كام % 59لخصل بلى خىالي  2000كام  %35.7الاخخُاػاث مً 

 الجدٌو املىالي:
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دوالر( الاحخياظياث )جزليون  على اليطار حجم         %على اليمين همو الاحخياظاث الدوليت  
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 صزف بالدول الىاميت واملخعورة: جعور احخياظاث ا01حدول ركم 

 الىخدة: ملُىن دوالز

لىصيب الدول  %

 الىاشئت والىاميت

هصيب الدول 

 الصاعدة والىاميت

هصيب الدول 

 املخلدمت

إحمالي 

 الاحخياظياث

 الطىواث

35.7 724.694,83 1.301.938,19 2.026.633,02 2000 

38.3 970.024,46 1.561.299,98 2.531.324,44 2002 

50.9 2.237.873,02 2.156.095,98 4.393.969,00 2005 

64.7 6.245.715,85 3.398.305,88 9.644.021,73 2010 

62.4 7.049.481,19 4.237.936,56 11.287.417,75 2015 

59.2 6.973.838,86 4.804.227,20 11.778.066,07 2017 

59 6.901.706,25 4.813.094,75 11.714.800,82 2018 

 (609  .، ص2019،  كبد الخمُد): املصدر

لىد جس   (:   (Artus, 2010, p. 262 اهم الاخخُاػُاث لظببين زثِظُينَو

 لألطلاز املسجفلت للمىاد لاولُت  فىاثع امليزان الخجازي والتي حلىد بما

مشلما َى الخاٌ باليظبت للدٌو املصدزة للبتروٌ، وبما للخىافظُت 

يا الجىىبُت. ت، الصين، وؤمٍس  الصىاكُت مشل الدٌو آلاطٍُى

  خىي كُمت العجص كلى مظ غؼذدخٌى زئوض لامىاٌ لاحىبُت والتي

ٌ ؤوزوبا الىطؼى ، مشلما َى الخاٌ باليظبت للهىد، ودو امليزان الخجازي 

 والؼسكُت. 

وحلد الصين كلى زؤض الدٌو التي حظخدىذ كلى اخخُاػُاث الصسف كبر 

الصين والُابان وخدَما ما ًدًس  2016اللالم  فللى طبُل املشاٌ خالٌ طىت 

 (Laser & Weidner, 2020)مً اخخُاػُاث الصسف كبر اللالم، % 39ًلازب 

واهذ الصين حظخدىذ  مشال 2102ٌ طىت والسطم البُاوي املىالي ًبين ؤهه خال

با كلى  جسلُىن  3.01 مً هصِب الدٌو الىاػئت مً الاخخُاػُاث، ؤي %50جلٍس

دوالز هصِب الصين في خين بلغ هصِب بلُت الدٌو الىاػئت مجخملت كدا الصين 
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لىد ذلً لدخٌى زئوض لامىاٌ لاحىبُت بطافت لفىاثع  3.69 جسلُىن دوالز، َو

امليزان الخجازي بفلل الخىافظُت الصىاكُت، وكد ؤخر حجم َرٍ الاخخُاػُاث  

املىاد بفلل السوىد الاكخصادي وانهُاز ؤطلاز  2014في التراحم بداًت مً طىت 

الطخخدام الاخخُاػُاث للخد زئوض لامىاٌ، بطافت لاولُت الري جسحم بخسوج 

مً جدَىز جساحم ؤطلاز صسف اللمالث املدلُت بفلل جأول فىاثع ميزان 

 ٌ  .(Harb,  2017) املدفىكاث بهرٍ الدو

 : جعور احخياظياث الصزف ألاحىبي في الصين ملارهت ببليت الاكخصادًاث03الشكل ركم 

 
Source: (Harb,  2017) 

 دى كفاًت احخياظي الصزف في الجشائز  همو  وم 2.3

خللذ الجصاثس همىا هبيرا في اخخُاػاث الصسف لاحىبي خالٌ الفترة 

ملُاز دوالز،   194.012بىدى  2013وكد بلغذ ذزوتها خالٌ طىت  2005-2016

حىبُت حساء الازجفاق الىبير ألطلاز الاخخُاػاث لا  وكد جساهم َرا الىم الهاثل مً

ؤؿهسث ؤَمُت  2008اق اللاملُت وزغم ؤن لاشمت اللاملُت لظىت الىفؽ في لاطى 

امخالن مظخىي وافي مً الاخخُاػاث لاحىبُت فلد ؤزيرث ؤًظا حظائالث خٌى 

، ومم ذلً، َىان بحماق بين ًت مظخىي الاخخُاػي لبىً الجصاثسمدي هفا

واطعي الظُاطاث ؤن اخخُاػاث بىً الجصاثس حؼيل مظخىي واف مً مىـىز 

 (.194، ص 2017، )كبابظتجي. وكا
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دازة الاخخُاػاث الدولُت الصادزة  كً وكد خددث املبادت الخىحيهُت إل  

مجمىكت مً املاػساث الاكخصادًت اللامت  2001صىدوق الىلد الدولي طىت 

ًمىً الاطترػاد بها للداللت كلى مدي مالثمت ؤو ؤمشلُت حجم الاخخُاػاث 

 جدخفف بها الدولت وهي خظب جسجِب لاَمُت اليظبُت لها جخمشل في: تيلاحىبُت ال

 (r/m) وطبت حغعيت الاحخياظياث للوارداثؤ. 

كلى جدلُم الهدف اػس كً مدي كدزة اخخُاػاث الصسف ٌلبر َرا امل

ى اطخخدام َرٍ لامىاٌ في مىاحهت الصدماث  نها ؤال َو السثِس ي مً جيٍى

التي كد جخمشل في كدم و  الؼازثت املترجبت كليها،لتزاماث الخازحُت والىفاء باال

ل املدفىكاث كً الىازداث هدُجت ازجفاق لاطلاز اللاملُت كما َى اللدزة كلى  جمٍى

ت التي جمٌى جلً املدفىكاث  ،مخىكم ؤو جساحم املداخُل مً اللؼاكاث الخصدًٍس

 (.14-13 ص. ،  ص2014)الؼاذلي، 

لخلد ؤهصاز َرا املاػس ؤن وظبت  مً كُمت الىازداث % 30جدوز خىالي َو

ا ؤو حغؼُت حجم الاخخُاػاث مدة  ؤػهس مً الىازداث حلد  مظخىي مالثما  3طىٍى

لالخخُاػاث، غير ؤن الـسوف التي جىاحهها الدٌو الىامُت املدًىت زبما جخؼلب 

ادة َرا السكم بلى  وظبت  ًفترض ؤن جتراوح الباخشينؤػهس بن وان بلع  5ؤو  4ٍش

ا  % 40بلى  30ُاث بلى الىازداث بين الاخخُاػ  (.49، ص 2009. )شاًسي، طىٍى

  (r/DECT) وطبت الاحخياظي إلى الدًً كصير ألاحل ب.

لخمد َرا املاػس كلى وظبت الدًىن كصيرة لاحل املخبلُت ختى مىكد  َو

فترض َرا املاػس ؤن املظخىي لامشل مً الاخخُاػاث في ؤي دولت  الاطخدلاق، ٍو

  % 100بلى  80ًجب ؤن ٌغؼي الدًىن الخازحُت كصيرة لاحل بيظبت جتراوح بين 

تازجبؽ َرا املاػس  باألشماث آلا  وكد  (604ص  ،2019 ،خمُدكبد ال)  .طٍُى

م الدًىن الخازحُت خظب َرا املاػس ًخم ملازهت الاخخُاػاث بذج

دي اللصير مللسفت مدي كدزة الدولت كلى الىفاء بالتزاماتها خصىصا كلى امل

ن الدولت حلاوي مً هلص في الخازحُت، وكدم الىفاء بهرٍ الالتزاماث ٌلني ؤ
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، ص  2009)شاًسي، ًادي بلى َسوب زئوض لامىاٌ ؤًظا الدولُت مما  الظُىلت

53). 

  (r/DE)وطبت الاحخياظاث إلى إحمالي الدًون الخارحيت -ج

ًلِع َرا املاػس مدي كدزة الدولت كلى طداد ؤكباء دًىنها الخازحُت، 

مً بحمالي دًىنها  % 50بلى  30وبالخالي ولما واهذ الدولت كادزة كلى حغؼُت 

الخازحُت ولما شادث كدزتها كلى طداد ؤكباء َرٍ الدًىن واملخمشلت في لاكظاغ 

 (.10، ص 2018)الؼسبُني،  طداد الدًً الخازجي كصير لاحل. والفىاثد وطمان

  (r/M2)  وطبت الاحخياظاث إلى عزض الىلود -د

اث  الخخُاػلت كلى املظخىي لامشل لمً املاػساث التي حظخخدم للدال

مىً مً خالٌ  (R/M2)وظبت الاخخُاػاث بلى كسض الىلىد بامللنى الىاطم  ٍو

َرا املاػس ملسفت دزحت َسوب زئوض لامىاٌ التي مً ػإنها هي لاخسي ؤن 

 ،جظغؽ كلى الاخخُاػُاث ؤو كُاض دزحت اللملت ومدي هفاءة الىـام املصسفي

ووفم َرا امللُاز ًجب ؤن جىمى  الاخخُاػُاث الدولُت مم همى كسض الىلىد 

بمفهىمه الىاطم كلى ؤن جيىن وظبت الاخخُاػاث الدولُت بلى كسض الىلىد 

 (.309، ص 2017السبُعي، ( )% 20بلى  50باملفهىم الىاطم طمً املدي )مً 

 2019-2009لفترة لبالجشائز : جعور معاًير  كفاًت احخياظاث الصزف ألاحىبي 2حدول ركم 
 )الوحذة: مليار دوالر( 

 

 9032 9032 9032 9032 9032 2014 9031 9039 9033 9030 9002 السنواث

 33721 32711 32722 32733 29722 22.22 23722 23722 32729 12722 1273 (3) الوارداث

 3,8 4,04 3,98 3,84 4,4 3,73 3,39 3,67 4,4 5,56 5,41 (9) الذين الخارجي

 1,56 2,31 2,09 1,98 1,14 1,97 1,32 1,2 1,14 1,77 1,49 (1) الذين األجنبي ق أ

(3) M20,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,17 0,15 0,14 0,14 0,11 0,10 الكتلت النقذيت 

 احتياطي النقذ

 (2األجنبي )
148,91 162,2 182,22 190,66 194,01 178,93 159,91 144,1 96,1 82,6 64,1 

 االحتياطي األمثل

 r/m (2)معيار 
33722 32722 32722 90729 93722 91.31 93702 327222 327229 327219 327229 

 الفائض عن المستوى

 r/m (2) معيار   األمثل
311722 332,2 321732 320701 329703 322.32 312722 393719 22720 23702 32719 

 حسب االحتياطي األمثل

 r/de (2)معيار 
2,164 2,224 1,76 1,468 1,356 1,492 1,76 1,536 1,592 1,616 1,52 

الفائض عن المستوى 

 األمثل

 r/de(2)) )معيار 
146,74 159,9 180,46 189,19 192,65 177,43 158,15 142,564 94,408 81,384 62,48 

 االحتياطي األمثل

 dect/r (30)معيار 
1,49 1,77 1,14 1,2 1,32 1,97 1,14 1,98 2,09 2,31 1,56 
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 املصدر:

 ,FMI)مً:  2019ماكدا طىت ، مً اليؼساث إلاخصاثُت الشالزُت لبىً الجصاثس لظىىاث دزاطت( 5(، )4(، )3(، )2(، )1) 

2018) 
 (6( ،)7( ،)8( ،)9( ،)10( ،)11( ،)12( ،)13)

 خُث:  مً ػسف الباخشخين جم خظابها  

ى مخىطؽ بين اليظبخين  40%( 6) املروىزجين طابلا و  % 40و  30مً بحمالي الىازداث في ول كام َو
(7)

َى الفسق  

بين
 (5)

و  
(6) 

مً بحمالي الدًً الخازجي في ول كام،  40% ( 8)
(9)

َى الفسق بين 
 (5)

و  
(8) 

مً بحمالي الدًً الخازجي كصير لاحل في ول كام،  100% ( 10)
(11)

َى الفسق بين 
 (5)

و  
(10) 

(12 )
مً بحمالي كسض الىلىد بامللنى الىاطم  في ول كام،  40%

(13)
َى الفسق بين 

 (5)
و  

(12) 

 

بما ؤن الاكخصاد الجصاثسي ًخميز بازجفاق دزحت الترهيز الظلعي للصادزاث 

الاخخُاػاث وبدزحت كالُت مً الخىىق للىازداث لرا مً املالثم اطخخدام وظبت 

اث الدولُت في هماػس كلى مدي هفاًت الاخخُاػ (R/IM) الدولُت بلى الىازداث

اث التي حغؼيها الاخخُاػاث كدد ػهىز الىازد مم الللم بإن ،الاكخصاد الجصاثسي 

با  ت للىازداث وبرلً ط % 40ؤػهس ؤي  5هي جلٍس ىلخمد في مً اللُمت الظىٍى

اثع جؼىز الدجم لامشل مً اخخُاػُاث الصسف وهرا جؼىز فى جدلُل 

 مشل.الاخخُاػُاث كً َرا الدجم لا 

طاطِخين بؼيل كام كسف اخخُاػي الصسف في الجصاثس مسخلخين ؤ

وهي طىت الصدمت  2014ومسخلت التراحم مىر  2013و  2009ن مسخلت الىمى  بي

 البترولُت بلى ًىمىا َرا:

 ولىً في الىاكم جسحم بداًت َرٍ  2013بلى  2009مً  :املزحلت ألاولى(

( فخالٌ طىت 2000وبالظبؽ بداًت مً طىت  2009الفترة للبل طىت 

مً الىازداث ب   %40جلدز الاخخُاػاث املشلى اليافُت لخغؼُت  2009

 148.91ملُاز دوالز، في خين واهذ الاخخُاػاث الفللُت جلدز ب  14.96

الفائض عن المستوى 

 األمثل

 (33) (dect/r))معيار 
147,42 160,5 181,08 189,46 192,69 176,96 158,77 142,12 93,91 80,69 62,44 

 االحتياطي األمثل حسب

 (39) (R/M2)معيار 
0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 

 الفائض عن المستوى

 (R/M2)معيار   األمثل

(31) 
148,87 162,1 182,17 190,60 193,95 178,86 159,86 144,05 96,05 82,54 64,04 
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ملُاز دوالز. لترجفم  133.95ملُاز دوالز ؤي بفاثع اخخُاػاث جلدز ب 

ؤي طىت واخدة كبل خدور الصدمت  2013الاخخُاػاث املشلى طىت 

ز ب ملُاز دوال ز ملابل اخخُاػاث فللُت جلد 21.99البترولُت بلى 

 ملُاز دوالز . 172.01ملُاز دوالز  ؤي بفاثع ًلدز  ب  194.01

 خُث جساحلذ الاخخُاػاث املشلى  2019بلى  2014مً  :املزحلت الثاهيت

لامس  2019طىت ملُاز دوالز  16.77بلى  2014ملُاز دوالز طىت  23.43مً 

هفظه باليظبت لفاثع الاخخُاػي الفللي كً الاخخُاػي لامشل والري 

ملُاز دوالز طىت  47.32بلى  2014ملُاز دوالز طىت  155.49احم مً  جس 

اث املدظىض في اخخُاػ زجفاقالا وان  2013، فةلى غاًت طىت  2019

الىلد ٌلىع ازجفاكا مظخمسا في طلس بسمُل الىفؽ والري بتراحله طىت 

 جأولذ الاخخُاػاث لاحىبُت مً اللملت. 2014

اث الصسف الفجىة املىحىدة بين حجم اخخُاػ والؼيل املىالي ًىضر

املشلى والاخخُاػُاث الفللُت خظب امللاًير املخخلفت وكد ؤخرث َرٍ الفجىة في 

وكدم  2014بفلل الصدمت البترولُت لظىت  2017الاهىماغ بداًت مً طىت 

 جبلاث َرٍ لاشمت.وحىد خؼؽ بدًلت المخصاص  

ألامثل املحدد  باالحخياظيفي الجشائز ملارهت  : جعور احخياظي الصزف ألاحىبي4شكل ركم 

 وفم معاًير الكفاًت

 
02اكخمادا كلى بُاهاث الجدٌو زكم  : مً بكداد الباخشخيناملصدر  
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 .جكلفت ومخاظز الاحخفاظ بفوائض احخياظي الصزف ألاحىبي4

الخد اليافي مً مىـىز وكاجي لالكخصاد بن الاخخفاؾ باخخُاػاث جفىق 

 .ومخاػس ًخدملها الاكخصاد الىػني حساء ذلًطخخلم جيلفت 

 مفهوم جكلفت الاحخفاظ باحخياظي الصزف ألاحىبي .1.4

للدٌو الاخخفاؾ باالخخُاػاث لاحىبُت طماها ميلفا خاصت  ًمشل 

ل َرٍ الاخخُاػُاث كً ؤَدافها لاصلُت، وكد الىاػئت ؤزبدذ  بذا ما جم جدٍى

جيلفت خُاشة اخخُاػُاث الصسف  ؤن  (Rodrick, 2006)الدزاطاث كلى غساز دزاطت

مً الىاجج املدلي إلاحمالي للدٌو الىامُت، وكد جم بزباث َرٍ  %1جمشل خىالي 

التي ؤهدث ؤن جىحه الخيىماث  (Bianchi et Al, 2013)الىدُجت مً ػسف دزاطت 

هدى  خُاشة حجم ملخبر مً الاخخُاػُاث ًىجس كىه غالبا جيالُف خُاشة جفىق 

 شل ؤَم َرٍ الخيالُف واملخاػس في:املسحىة مً وزاء ذلً وجخماللىاثد 

 أ. جكلفت الفزصت البدًلت

ادة وطلُت  كلى السغم مً ؤن ازجفاق وظبت الاخخُاػُاث جادي بلى ٍش

خخُاػاث وخاصت كُمت الاخخُاػي الفاثع كً ةن الاخخفاؾ باال الاطخلساز ف

الاخخُاػاث ًجب ؤن جيىن طاثلت الاخخُاػي لامشل ًىؼىي كىه جيلفت، ألن َرٍ 

 .ؤو ؤكسب للظُىلت ختى جيىن حاَصة للجىء بليها كىد الظسوزة وبالظسكت املؼلىبت

خدملها  ي جخمشل في تالو الاكخصاد الىػني هدُجت اخخفاؿه بهرٍ الاخخُاػُاث ٍو

الفسص  البدًلت للمىازد التي جمشلها َرٍ  الخطخُت باالطخخداماث  ؤو

الخيلفت واللاثد الاحخماعي ختى  ؤن ًيىن َىان حلادٌ بينال بد الاخخُاػاث ف

ًمىً جلدًس  املظخىي الامشل لالخخُاػاث فال بد ؤن ًيىن حلادٌ حجم املىافم 

مشل ختى ًمىً جلدًس  املظخىي لا   الاحخماعياملخىكلت والخيلفت واللاثد 

 .(47، ص 2009)شاًسي،  لالخخُاػاث.

 احخياظي الصزف حعليممخاظز  ب. 

هلصد بالخللُم كُام البىً املسهصي بالخد مً جإزيراث صسف اللملت و 

م ضخ ؤو سخب الظُىلت، فلىد كُام البىً  كلى كسض الىلىد الىػىُت كً ػٍس
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املسهصي ببُم حصء مً اخخُاػاث الصسف ًدصل بامللابل كلى همُت مً اللملت 

، ؤي ًخم جللُص امللسوض مً الىلد املدلي،  الىػىُت ًلىم بسخبها مً الخداٌو

كلى كىع ذلً كىدما ًلىم البىً املسهصي بدُاشة اخخُاػُاث الصسف فلىدَا 

 (Harb, 2017) طِخم الخىطم في امللسوض مً الىلد املدلي

ت كلى حللُم  لازس الخىطعي لؼساء  كلى السغم مً كدزة البىىن املسهٍص

الخدخالث في اللمالث لاحىبُت كلى اللاكدة الىلدًت، بال ؤهه ومم جىطم َرٍ 

الظىىاث لاخيرة باليظبت لالكخصادًاث الىاػئت في ؿل جخلف ؤهـمتها املالُت 

دملها جيالُف هخجذ كً كملُت جساهم  حللها حلاوي مً بلع املخاػس ٍو

الاخخُاػُاث وكد جم جلخُص ؤَمها في الجدٌو املىالي والتي جظم الظغىغ 

 ، صلىبت بدازة الظُاطت الخطخمُت، بفساغ في الاطدشماز  فلاكاث لاصٌى

الىلدًت، وطُاطت ججصثت طىق الدًً اللام، بطافت بلى خظاثس زؤطمالُت هبيرة 

كلى مظخىي مىاشهاث الظلؼت الىلدًت، جيالُف الخللُم وطىء جخصُص 

، والجدٌو املىالي ًىضر (ECB, 2006, p. 16) الاثخمان باليظبت للبىىن املدلُت

 اػس املمىىت مً وزاء ذلً:جيلفت الاخخفاؾ باالخخُاػُاث واملخ

 : املخاظز املمكىت وجكلفت الاحخفاظ باالحخياظياث03حدول ركم 
املخاظز 

 والخكاليف

املمكىت أو جكلفت  املخاظز 

 الاحخفاظ

 العوامل املؤدًت لذلك

بين اطخلساز ملدٌ الصسف  جظازب - املخاظز

الخخفُف غير املدزوض لللُىد الىلدًت 

والتي ًيخج كنها جطخم، بفساغ في 

 الاطدشماز، ؤو الفلاكاث.

ًىاحه البىً املسهصي صلىباث في  -

بدازة الظىق الىلدي وخاصت في جىفُر 

 الظُاطت املالُت.

جلظُم طىق الدًً اللمىمي مما  -

 .ًدظبب في بطلاف طُىلخه

 غير هاجر بفلل:حللُم 

 كدم جؼىز الظىق املالي، وكصىز في ؤدواث الخللُم املالي. -

ؤزس هسة الشلج ؤي ؤن ازجفاق ملدالث الفاثدة بظبب كملُت الخللُم  -

بطافت لخىكلاث بازجفاق ملدالث الصسف طخادي الزجفاق جدفم زئوض 

 لامىاٌ مما ًدفم البىً املسهصي للخدخل بغسض الخللُم بؼيل ؤهبر

اكخماد البىً املسهصي بؼيل هبير كلى كملُاث امخصاص الظُىلت،  -

في خين جيىن بدازة الظىق الىلدي ؤطهل مً خالٌ كملُاث ضخ 

 الظُىلت.

م بصداز  طىداث للبىً  - الخللُم املفسغ لالخخُاػُاث كً ػٍس

 املسهصي بدٌ طىداث خيىمُت.

 جيالُف الخللُم. -1 الخكاليف

 

 فُما ًخص زبدُت البىً-2

اللىاثد املدفىكت كلى ؤدواث الخللُم املدلُت جفىق كىاثد لاصٌى  -

 لاحىبُت.

بظبب السكابت كلى كملُاث الاكساض فةن اللؼاق البىيي ال ًملً ؤي  -

 بداثل لؼساء ؤدواث الخللُم مىخفظت اللىاثد.

Source: (ECB, 2006, p. 16) 
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 جكلفت الاحخفاظ باحخياظي الصزف باليطبت للجشائز .2.4
لجصء مىه  ف في ػيل طاثل وجىؿُفهاخخُاػي الصس بن خُاشة الجصاثس ال 

جللها جخدمل جيلفت حساء  في ػيل اطدشمازاث كصيرة لاحل له دوافم مخلددة ٍو

 ذلً.

 أضباب احخفاظ الجشائز باحخياظي الصزف -أ

كلى غساز بلُت الدٌو الىامُت فةن الجصاثس جدخفف باخخُاػي الصسف  

ؤطلاز الصسف  ًيىن بىطمبهدف امخصاص صدماث ميزان املدفىكاث كىدما ال 

جدلُم ذلً ؤو كىدما ًصلب اللجىء لالكتراض الخازجي، وجيىن الدٌو امللسطت 

مللىم املىحه جدبم هـام الصسف الشابذ ؤو اهي الدٌو التي لهرٍ اللىاثم غالبا 

مشلما َى الخاٌ في الجصاثس، و حلاوي مً طلف اللؼاق املالي وكلت اهدماحه في 

المخصاص  هما ًىحه اطخخدام اخخُاػاث الصسف هرلًالىـام املالي  اللالمي، 

لألحُاٌ اللادمت وصمام ؤمان   وادخاز الصدماث كلى الدخٌى ولاطلاز، ؤو 

ق املالُت املدلُت، والخصدي لللدًد مً ملىاحهت َسوب زئوض لامىاٌ مً لاطىا

مىً خصس  ؤطباب اخخفاؾ املخاػس التي ًخلين كلى الظلؼت الىلدًت مجابهتها، ٍو

  :ـب (Bessaha, 2020)خظب  الصسف الجصاثس باخخُاػي

  بظبب اخخالالجه الهُيلُت خُث حؼيل  املدفىكاثَؼاػت ميزان

 مً الصادزاث. %98املدسوكاث 

  ا وهي  1لامىاٌ خُث جلدز ب اهخفاض جدفم زئوض ملُاز دوالز طىٍى

غير وافُت لدكم الخظاب الجازي الري ٌلاوي بفلل جللب ؤطلاز 

 الصادزاث.

 .غُاب اللجىء للظىق املالي الدولي زغم الاخخُاػاث الىبيرة للجصاثس 

  م املىحه )لِع حمىد هـام الصسف في الجصاثس واملظمى بىـام الخلٍى

 بالشابذ وال املسن(.
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  كدم كدزة طُاطت الصسف كلى للب دوزَا بؼيل فلاٌ في جدلُم

بلى  40الخىاشهاث مما ًادي لخدور مغاالة في جلُُم اللملت )خىالي 

 (.% 15-10( وجساحم في الخىافظُت الدولُت )خىالي  50%

  ملُاز  بذا ؤطُف له التهسب  8حظسب لسئوض لامىاٌ ًلدز بدىالي

بي طِؼىالن طىق كملت مىاشي  ملُاز  5بلُمت صفلاث جلدز ب  الظٍس

 دوالز .

  طسوزة حغؼُت عجص ميزان املدفىكاث الري مً املخىكم ؤن ًصل لخدود

 .2022و  2020ملُاز دوالز بين طىتي  15

 كياص جكلفت الاحخفاظ باحخياظي الصزف في الجشائز -ب

خخُاػي الصسف ًيخج كىه بن الاخخفاؾ بمظخىي ملين مً ا

م: جيالُف وكىاثد، خُث جدظب  جيلفت اخخُاػي الصسف كً ػٍس

  الفسق بين ملدالث الفاثدة املؼبلت داخلُا وملدالث الفاثدة الخازحُت

 )مىؼلت حلامل البىً املسهصي(.

  خظاب جيلفت خُاشة اخخُاػي الصسف مً خالٌ جيلفت الفسصت

البدًلت، الخيلفت التي ًخم جدملها بذا ما جم جىؿُف الاخخُاػُاث بؼيل 

 ها الخالُت.مغاًس لخىؿُفات

باليظبت للدٌو الىامُت والجصاثس ومً خالٌ جؼبُلها مللدالث فاثدة 

مسجفلت فةنها جخدمل جيلفت اخخفاؾ مىحبت باالخخُاػُاث الدولُت خاصت وؤن 

ىُت ولاوزو   ,Thébault) بُت حلسف جساحلا بالظىىاث لاخيرة ملدالث الفاثدة لامٍس

2018). 

لدالث الفاثدة املؼبلت داخلُا كلى وبظبب غُاب الدكت في بخصاثُاث م

الاكتراض الخاص كصير لاحل بفلل اهخفاض جداٌو اللسوض كلى مظخىي 

، فلد اكخمدث َرٍ الدزاطت في جلدًس (Rodrik, 2006)الاكخصاداث الىاػئت  

ت  مً خالٌ جيلفت الفسصت البدًلت، الخيلفت جيلفت اخخُاػاث الصسف الجصاثٍس

، جىؿُف الاخخُاػُاث بؼيل مغاًس لخىؿُفاتها الخالُت التي ًخم جدملها بذا ما جم
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وملازهت ملدٌ اللاثد كلى جلً الخىؿُفاث كصيرة لاحل مم كىاثد جىؿُفاث 

ىُت ذاث اطخدلاق  ىت لامٍس لت لاحل مشل طىداث الخٍص  10)طىىاث  10ػٍى

years Treasury bonds ؤذوهاث ألن هـًسا املظدشمس لشلت هماػس والتي حظخخدم 

ىُت الخيىمت مً اليامل بالدكم جدـى الخصاهت وطىداث وؤوزاق ىـس ، لامٍس ًُ 

حظخخدمها دٌو ؤخسي ، وهي الخىؿُفاث التي ؤماًها لاهثر الاطدشماز ؤنها كلى بليها

ا واللسبُت الظلىدًت  الرًً اكخمدا في جىؿُف اخخُاػي الصسف كلى غساز  هُجيًر

لت لاحل خُث وؿفذ هُ ا جىؿُفاث زابخت ػٍى ملُاز دوالز مً طىداث  3جيًر

ىت في خين وؿفذ الظلىدًت  لت  90الخٍص ملُاز دوالز  وهي جىؿُفاث مخىطؼت وػٍى

، 2.5، 1.8طىت( وجدز َرٍ الخىؿُفاث كىاثدا جتراوح بين  30، و10، 5لاحل )

ا  %2.9و  . (Remouche, 2018)طىٍى

ؤن جىؿُف اخخُاػاث الصسف كد ؤدز  ( 4)هالخف مً خالٌ الجدٌو 

لُلسف َرا اللاثد  2009ملُاز دوالز طىت  7.74لبىً الجصاثس  كاثدا كُمخه 

( 2019)لغاًت الشالسي الشالث مً  ملُاز دوالز  0.27 2019جساحلا لُبلغ طىت 

دى اث اطب َرا التراحم في كىاثد اخخُاػاث الصسف مم كُمت َرٍ الاخخُاػٍو

ملُاز دوالز   64بلى  2009ملُاز دوالز طىت  148.91خسي مً التي جساحلذ هي لا 

في  ازاث املدللت مً ػسف بىً الجصاثس ، وهالخف ؤن مسدودًت الاطدشم2019طىت 

 2019طىت  %0.42بلى  2009طىت  %3.18مدافف لاوزاق املالُت جساحلذ مً 

را زاحم ؤطاطا لتراحم ملدالث الفاثدة كلى لاوزاق املالُت الخيىمُ ت التي َو

 اجه حساء جساحم ؤطلاز الفاثدة اللاملُت.ىً الجصاثس اخخُاػجىؿف فيها ب

ومً خالٌ ملازهت كىاثد الخىؿُف الخالي الخخُاػُاث الصسف لاحىبي 

ملازهت مم الخىؿُف البدًل هالخف ؤن الخىؿُف امللخمد خالُا كد خلم  بالجصاثس 

ا  مخىطؼا خالٌ  بِىما  % 1.95طىت لاخيرة ًلدز ب  11للجصاثس كاثدا طىٍى

ىت لا  الخىؿُف في طىداث ًدلم لها لت الخٍص ىُت ػٍى طىت( كاثدا  30لاحل )مٍس

ا خالٌ هفع الفترة ًلدز ب  ً املسهصي ًخدمل ؤي ان البى % 3.24مخىطؼا طىٍى
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ا لى جبنى خُاز اطدشماز   %1.29جيلفت فسصت بدًلت جلدز  باملخىطؽ طىٍى

لت لاحل.  الاخخُاػي في جىؿُفاث آمىه ػٍى

 : جكلفت الفزصت البدًلت لخوظيف احخياظي الصزف ألاحىبي04حدول ركم 

جكلفت الفزصت البدًلت 
العائد على ضىداث  5

الخشاهت ط أ
 4  

معدل 

العائد
3 

 العائد

الطىوي 
2 

احخياظي 

الصزف
1 

 الطىواث

-1,50 4,68 3,18 4,74 148,91 2009 

-1,50 4,34 2,84 4,6 162,22 2010 

-0,45 2,89 2,44 4,45 182,22 2011 

-1,14 3,1 1,96 3,73 190,66 2012 

-2,11 3,93 1,82 3,54 194,01 2013 

-0,88 2,69 1,81 3,23 178,93 2014 

-1,64 3,01 1,37 2,19 159,91 2015 

-1,39 3,07 1,68 2,42 144,1 2016 

-0,39 2,74 2,35 2,26 96 2017 

-1,40 2,98 1,58 1,31 83 2018 

-1,84 2,26 0,42 0,27 64 2019 

 املخىطؽ الخظابي لللىاثد 1,95 3,24 1,29-

 املصدر:

 .02مً الجدٌو زكم  1 
املدفىكاث جدذ بىد مداخُل اللىامل اللاثد الظىىي كلى الاخخُاػاث ًـهس في ميزان  2

 .2019-2009الصافُت، مً اليؼساث إلاخصاثُت الشالزُت لبىً الجصاثس  لظىىاث 

 ملدٌ اللاثد كلى الاخخُاػُاث = اللىاثد كلى الاخخُاػُاث / بحمالي الاخخُاػُاث.3
4 https://www.macrotrends.net/2016/20-year-treasury-bond-rate-yield-chart 

 بُاهاث نهاًت الظىت()
ىُت  5 ىت لامٍس ملدٌ كاثد  -طىت  30جيلفت الفسصت البدًلت = ملدٌ كاثد طىداث الخٍص

 اخخُاػي الصسف لاحىبي.

 . جعور خياراث اضدثمار فوائض احخياظاث الصزف ألاحىبي بالجشائز5

خؼىز خُازاث اطدشماز فىاثع اخخُاػُاث الصسف لكبل الخؼسق 

ت  وال كلى جؼىز ولسج ؤلاحىبي في الجصاثس  فبي لهرٍ الاخخُاػُاث البداثل الاطدشماٍز

 .اللالم
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 مزاحل جعور البدائل الاضدثماريت الحخياظياث الصزف في العالم .1.5

مً ػسف مظيري ٍت الخخُاػي الصسف طدشماز الا بداثل الكسف اخخُاز 

 :خخُاػُاث زالر مساخل مخخابلتمدافف الا 

مىخصف الظبلُىاث وبهدف جىمُت كىاثد مدافـهم املالُت  مىر -ؤ

ىُت لصالر لادواث  ىت لامٍس لها بالخخلي كً اللُم املىلىلت للخٍص كمدوا بلى جىَى

اث الدولُت، مما  الىلدًت الخاصت ؤو لادواث املصدزة مً ػسف بىً الدظٍى

دواتهم ، لرا جم جمدًد اطخدلاق ؤكدم الظداد )الظُىلت( دفلهم لخدمل مخاػس 

 ,Lagerblom et levy-Rueff, 2006)مخدملين برلً مخاػس طىق مسجفلت  املالُت

p. 42)  

، طلُا مً مظيري ؤدي احظاق الظىق لتراحم اللىاثد في الدظلُىاث -ب

ىُت ذاث  جمالاخخُاػُاث لسفم كىاثد مدافـهم  ىت لامٍس اللجىء للُم الخٍص

لت لاحل مما ٌظمذ لهم بخدص ُل كالوة ؤحل مسجفلت  ملابل الاطخدلاكاث ػٍى

  .جللباث ؤهبر في اللىاثد

الاخخُاػُاث  نهاًت الدظلُىاث وبهدف زفم كىاثدَم جخلى مظيرو ومم

لت لاحل لصالر ؤدواث ذاث مخاػس طُىلت  ىُت ػٍى ىت لامٍس كلى طىداث الخٍص

ل  مسجفلت مشل لاوزاق املالُت املصدزة مً ػسف الىواالث الفدزالُت إلكادة الخمٍى

ني  مس الري طمذ ملظيري لا  (government sponsored enterprises-GSE)الَس

ىُت وزفم كىاثد  ىت الامٍس الاخخُاػُاث بالخخلص مً اهىماغ طىق كُم الخٍص

ت واهذ جخميز  بظلف اللىاثد ، ؤي ؤن َرٍ الفترة مدافـهم في بِئت اطدشماٍز

ث الصسف كلى غساز  جميزث باللجىء ألدواث مالُت جللُدًت الطدشماز اخخُاػا

ىُت،  ىت الامٍس اث الدولُت، وكُم الخٍص الىداجم البىىُت، ؤوزاق مالُت لبىً الدظٍى

 ولم جىً َرٍ لادواث في مظخىي جساهم اخخُاػُاث الصسف في جلً الفترة

(Lagerblom et levy-Rueff, p. 43). 

كدزاث البىىن  جدكمذاملاض ي  الدظلُىاث مً اللسن  مم نهاًت -ج

ت كبر اللالم في بدازة ت مً الظُىلت ب املسهٍص ما فُما ًخص بدازة اخخُاحاتها الجاٍز
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خُث املظازبُت التي حظتهدف طلس الصسف، الىلدًت ؤو مجابهت الهجماث 

في الىكذ الخاطس كلى خصمت مىىكت مً لادواث جم وطلها حلخمد  ؤصبدذ

ل الظُىلت ٌ خُث  بهدف الخدخل ؤو بهدف جمٍى  اكخمدث اللدًد مً الدو

   كلى:  (Mbeng Mzui et Duru, 2013, p. 14)خظب

الللىد آلاحلت والخُازاث كلى اللملت طمً كاثمت الادواث املالُت  -

 املظخخدمت للدفاق كً اللملت.

طلظلت مً الاجفاكُاث الشىاثُت او املخلددة املخلللت بخؼىغ اللسوض  -

(lignes de crédits)  ت لخدكُم   ؤو كلىد مبادالث بين البىىن املسهٍص

 اخخُاػاث الصسف.

مً ظزف املخخصين في حطيير لحدًثت : اضخخدام ألادواث املاليت ا05 شكل ركم

 الاحخياظياث عبر العالم

 

 

 

 

 

 

 

        
Source: ( Mbeng Mzui & Duru, 2013, P. 15) 

فةهه مً املمىً الجمم بين   (Cassard et Al 1997)وخظب دزاطت  

الهدفين الظُىلت واملسدودًت، وذلً بخلظُم مدفـت الاخخُاػُاث بلى كظمين، 
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ٍت مخخلفت مم اكخماد وحهاث اطدشماز مدفـت طُىلت ومدفـت اطدشماز، 

 باليظبت ليل مدفـت خُث:

  ًخم جخصُص مدفـت الظُىلت املىحهت ؤطاطا للمدفىكاث الدوزٍت، ؤو

الؼازثت والخدخل، ولالطدشمازاث كلُلت املخاػسة  الخخُاحاث الظُىلت

 ٌ  (OCDE)  واملسجفلت الظُىلت مشل الاطدشماز باألطىاق الىلدًت لدو

 مىـمت الخلاون والخىمُت الاكخصادًت.   

  مدفـت الاطدشماز وجظم بدوزَا حؼىُلت مخىىكت مً مىخجاث الاطدشماز

بت مً الاكخصادي، ومً الاطخدلاكاث وحظخجُب مللاًير  الاطدشماز اللٍس

ت  جلً املظخخدمت مً ػسف هباز  مظيري الصىادًم الاطدشماٍز

وفُما ًلي ججازب بلع الدٌو الىاػئت في ، وصىادًم امللاػاث

 اطخغالٌ فىاثع اخخُاػاتهم الىلدًت في اطدشمازاث اكخصادًت.

 : ججارب بعض الدول في اضدثمار احخياظي الصزف ألاحىبي05حدول ركم 
ت لخيىمت طىغ ضىغافورة فىزة اًخم حظُير اخخُاػُاث الصسف مً ػسف زالر َُئاث: الؼسهت الاطدشماٍز

(GIC) ،Temasek Holding  والظلؼت الىلدًت لظىغافىزة(MAS)خُث حلخبر ، (GIG) مً ؤواثل

 100املىـماث املظاولت كً بدازة اخخُاػُاث الصسف في اللالم، وجلىم باطدشماز ما ًفىق 

 دولت.  40ملُاز دوالز في كدة ؤصىاف مً لاصىٌ كبر 

ل همى الصىاكت  (KIC)ؤوؼئذ ػسهت الاطدشماز اليىزٍت  كوريا بهدف جيؼُؽ الصىادًم الظُادًت وجمٍى

ت صىٌ املىولت بليها مً ػسف الخيىمَرٍ الؼسهت بةدازة لا  املالُت في الدولت، خُث جيلف

والبىً املسهصي اليىزي وحلمل هإخد ؤَم آلُاث جإػير اطدشمازاث فىاثع الخظاباث اللمىمُت 

 صت.خصسف، صىادًم امللاػاث، وهخاثج الخمشل اخخُاػاث الص

ت مملىهت خص (CIC)ػسهت الاطدشماز الصِىُت   الصين ا مً ػسف الدولت، هي ماطظت اطدشماٍز ٍس

مهمتها جخمشل في اللُام باطدشمازاث ػىٍلت لاحل والتي حلـم اللىاثد املالُت للدولت وامللدلت 

ميىهت بؼيل هبير مً لاصىٌ  ُم املىلىلت لاحىبُت الخاصت بهاوفم املخاػسة، ومدفـت الل

 املالُت ذاث اللاثد الشابذ واملخغير باألطىاق املخؼىزة والىاػئت.  

دُت الكويذ ى ميلف بدظُير    (KIA)طلؼت الاطدشماز اليٍى ٌلخبر  الصىدوق الظُادي لاكدم في اللالم، َو

تي، وصىدوكه الخاص باألحُاٌ املظخلبلُت  (GRF)وبدازة الصىدوق اللام لالخخُاػُاث  اليٍى

(FGF)  تها باطم الري ًخىاحد طمً اللدًد مً الصىادًم التي ؤوولتها بًاَا وشازة املالُت إلداز

ظم الصىدوق اللام لالخخُاػُاث  دُت، ٍو ول إلاًساداث البترولُت لدولت  (GRF)الدولت اليٍى

ذ واللىاثد املترجبت مً اطدشمازاث َرا الصىدوق والتي جظم الاخخُاػاث اللامت لدولت  اليٍى

ذ.  اليٍى

ا مً ػسف  (ADIA)حلد َُئت اطدشمازاث ؤبى ؿبي  )أبو ظبي(إلاماراث ػسهت اطدشمازاث كاملُت  ممظىهت خصٍس

ً ، وجلىم بةدازة مدفـت دولُت مىىكت ميىهت مما ًفىق كؼٍس1976الدولت مىر بوؼائها طىت 
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فئت فسكُت مً لاصىٌ بما في ذلً ؤطهم مدزحت في الظىق املالي، ؤطهم ذاث كاثد زابذ، فئت و 

ت، زؤض ماٌ اطدشمازي، صىادًم ال لخدخُت، َرٍ خدىغ وصىادًم البيُت اؤوزاق مالُت كلاٍز

لها بؼيل هبير  (ADIA)مً ػسف َُئت اطدشمازاث ؤبى ؿبي  دازتهاالثروة الهاثلت ًخم ب ًخم جمٍى

م اخخُاػاث الىفؽ التي جمخلىها ؤبى ؿبي.  كً ػٍس

دًس خىالي  2000جإطع صىدوق اطخلساز كاثداث الىفؽ كام  املكطيك ى لاكدم في املىؼلت ٍو ملُاز  6َو

 ٌ  دوالز مً لاصى

ملُاز دوالز مً لاصىٌ الىاججت كً  21.8ًدًس صىدوق الاطخلساز الاكخصادي والاحخماعي خىالي  الشيلي

 بًساداث اطخغالٌ الىداض. 

جيؼغل البيرو خالُا بةوؼاء صىدوكها الظُادي الخاص بها كلى غساز الىمىذج الؼُلي، والري  البيرو

له اهؼالكا مً كاثداث   مىاحم الفظت والىداض.طِخم جمٍى

ب. جخؼلم وىلىمبُا هرلً إلوؼاء صىدوق اطخلسا كولومبيا  ز كاثداث الىفؽ في املظخلبل اللٍس

ملُاز  11.3جمخلً صىدوكا طُادًا ًظم اللاثداث خازج املىاد لاولُت، وجسجفم كُمخه لخىالي  البراسيل

 دوالز  مً لاصىٌ. 

Source : (Mbeng Mzui & Duru, 2013, P. 16). 

 ججزبت الجشائز في جوظيف احخياظي الصزف  .2.5

 أدواث جوظيف الاحخياظاث ألاحىبيت  -أ

خخُاػي الصسف خُث اثس طُاطت خرزة في ما ًخص بدازة اجيخهج الجص 

ػيل دًىن طُادًت جم جىؿُف البلع مً فىاثع اخخُاػُاث الصسف كلى 

 كلُلت املخاػسة وجىلظم بلى:

 ضىداث الخشاهت ألامزيكيت 

ىُت فلد  باليظبت لدجم الاخخُاػي املىؿف في طىداث الخصاهت لامٍس

ىت  جظازبذ آلازاء خىله وهي جىؿُفاث مخلددة ؤغلبها كلى ػيل طىداث خٍص

ىُت بيظب فىاثد ال جخلدي  لىنها جـل مامىت وبلُدة كً الخللباث التي  %4ؤمٍس

التي جخيىن منها حلسفها مخخلف لاطهم واملاػساث املالُت، وؤَم ؤهىاق الظىداث 

 ص. ص ،2009مدفـت اطدشماز الاخخُاػُاث باليظبت للجصاثس حؼمل: )شاًسي، 

63-64) 

ىُت   - ىت لامٍس والتي ًؼبم كليها ملدٌ  (Treasury Bonds)طىداث الخٍص

 ؤػهس. 6فاثدة زابذ ول 



ين جكلفت الحياسة إدارة احخياظياث الصزف الدوليت  ب سماري، حشايشي

 دراضت حالت الجشائز وخياراث الخوظيف:
 

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

24 

 

ىت لا  - ىُت ؤذوهاث الخٍص وهي طىداث كصيرة لاحل  (Treasury Bills)مٍس

ا بدىالي  26مدتها ال جخجاوش  دوالز وبُلها  970ؤطبىق ًمىً ػساَئ

 ملُىن دوالز. 5دوالز والخد لاكلى لها َى 100بدىالي 

- Treasury notes   ٌؼبم كلى َرٍ الظىداث ملد ىت ٍو ؤوزاق الخٍص

ؤػهس ومدة اطخدلاكها جتراوح بين طيخين بلى كؼس  3فاثدة زابذ ول 

 دوالز. ملُىن  5و  1000بها جتراوح بين  ز طىىاث واملبالغ التي جصد

في الىكذ الري واهذ فُه   % 3وواهذ كىاثد َرٍ الخىؿُفاث في خدود 

 ملدالث الفاثدة كلى املظخىي اللالمي طالبت في مجملها.

 ضىداث صىدوق الىلد الدولي 

ملُاز  5الىلد الدولي كُمخه  وهي كبازة كً اجفاكُاث كسض لصىدوق 

 ,Bessaha 2020لِظخمس لغاًت طىت  2016دًدٍ طىت جم جج 2012دوالز طىت 

(، وكد كمدث الجصاثس في بػاز جىطُم اطدشمازاتها في الخازج بلى ضخ مبلغ (2020

ملُاز دوالز في ػيل طىداث مدسزة كلى ػيل خلىق السخب الخاصت وذلً في  5

زصُد صىدوق الىلد الدولي طلُا منها لخخفُف خدة لاشمت اللاملُت )كبابظت 

لُت 294، ص2016ىزاض، وب (، وطىداث صىدوق الىلد الدولي هي ؤداة جمٍى

ًـل الصىدوق فلاال في جلبُت   ف بلى جإمين املىازد املالُت لييحدًدة تهد

لُت للبلدان لاكظاء في الفتراث التي حظىدَا الخددًاث وكدم  الاخخُاحاث الخمٍى

كظاء وجخميز َرٍ الُلين وفي هفع الىكذ حشجُم الاطدشماز آلامً للبلدان لا 

 (:204، ص 2017الظىداث بإهه )كبابظت،

طىىاث مم آحاٌ  5ؤكص ى ؤحل اطخدلاق لظىداث الصىدوق هي  -

مدة ول  تراث بطافُتؤػهس كابلت للخمدًد لف 3اطخدلاق ؤخسي مدتها 

 ؤػهس. 3منها 

ا ب  - مً كُمتها إلاطمُت وجدظب اللُمت إلاطمُت  % 100ًخم بصداَز

 بدلىق السخب الخاصت.
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ؤػهس خظب مخىطؽ  3 دم كىاثدَا كلى ؤطاض زبم طىىي ولحظخ -

 طلس الفاثدة كلى خلىق السخب الخاصت في زبم الظىت الظابم.

باليامل ؤو  داث اللاثمتًمىً للصىدوق ؤن ٌظدد مبىسا كُمت الظى -

 ٌظدد حصءا منها.

ث الصزف مً خالل الصىادًم إمكاهيت جوظيف احخياظيا -ب

 تالطيادً

لغاًت الُىم ال جمخلً الجصاثس صىدوكا طُادًا بالؼيل الري ًظمً 

حظُيرا زػُدا الطخغالٌ وجىمُت مىازدٍ املخإجُت مً الاخخُاػاث خُث  ٌلخبر 

صىدوق طبؽ املىازد كبازة كً خظاب خاص في خظاباث الخخصُص الخابلت 

ىت اللمىمُت ترولُت وجخمشل مىازدٍ في فىاثع كُمت بًساداث الجباًت الب للخٍص

ل  ًىدصس دوزٍ في الىاججت كً ججاوش َرٍ لاخيرة لخلدًساث كاهىن املالُت و جمٍى

كً اهخفاض الجباًت البترولُت ملظخىي ؤكل  يزاهُت اللامت للدولت الىاججتعجص امل

واكخصاٍز كلى  و حظدًد املدًىهُت اللمىمُت الداخلُت والخازحُتؤمً الخلدًساث 

وبالخالي خسمان امليزاهُت  ملؼلت غير مىحهت لالطدشماز ىازدٍ الدوز ًجلل مً مَرا 

اللامت مً كىاثد ملخبرة ًمىً الخصٌى كليها في خالت اطدشماز كىاثد الصىدوق 

 .في لاطىاق املالُت الدولُت

بن الظُاطت الخرزة التي جيخهجها الجصاثس في جىؿُف فىاثع َرٍ 

ظها بةوؼاء صىدوق طُادي  باكخماداث جلدز  بىدى الاخخُاػُاث وان ًمىً حلٍى

ملُاز دوالز  ججلل مً فىاثع اخخُاػُاث الصسف ذاث مسدود ؤكلى،  50بلى  30

، 2017ًمىً اكخباز خُاز اوؼاء صىدوق طُادي كابل للخىفُر ختى طىت لىً و 

لىً بلد َرٍ الظىت فةن الجصاثس ؤصبدذ ججخاش مسخلت صلبت في ؿل غُاب 

خُث  2014الىامُت للصدمت البترولُت لظىت بسهامج ػامل ملدازبت آلازاز الظلبُت 

 لم جخخر الظلؼاث طىي احساءاث هلدًت وبحساءاث كلى مظخىي طلس الصسف.
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 ج. واكع احخياظي الصزف في العشزيت الزاهىت

زبدذ كُمت الاخخُاحاث مً الاخخُاػُاث باملخىطؽ في  2017مىر طىت 

ا في خين جتهاوي كُمت َرٍ الاخخُاػاث بملدٌ  17خدود  ملُاز دوالز  طىٍى

ا  16مخىطؽ ًلدز  اخخُاػي جساحم طىىي في كُمت فاثع مم ملُاز دوالز طىٍى

ً ( ًمى2022-2020) خالٌ الظىىاث شمت صسفالصسف مما ًلىد الجصاثس أل 

 :Bessaha 2020)بها اهؼالكا مً الفسطُاث الىاكلُت الخالُت ) الخيبا 

  ت جلدز ب ً الصادزاث جلدز ملُاز دوالز وبًساداث م 32وازداث طىٍى

ملُاز دوالز  9، خدماث ومداخُل  صافُت جلدز ب ملُاز دوالز 15ب

الث جلدز  ملُاز دوالز وجدفلاث ؤخسي بسطم خظاب زؤض املاٌ  3جدٍى

ملُاز دوالز، وبرلً طُللً ميزان املدفىكاث عجصا ًلدز ب  1جلدز ب 

ا. 20بدىالي   ملُاز دوالز طىٍى

   ملُاز دوالز في نهاًت حىان  53.3ومم اخخُاػاث صسف جلدز بدىالي

 2020فةن حظدًد عجص ميزان املدفىكاث املخىكم باليظبت لظىتي  2020

طدىخفع  طُلىد بلى جساحم مظخمس في اخخُاػي الصسف  والتي 2021و

ملُاز دوالز  23.8و 2020نهاًت  43.8بلى  2019ملُاز دوالز نهاًت  63.8مً 

 .2021طىت 

  ومً خالٌ َرٍ لازكام هالخف ؤن حجم الاخخُاػُاث لً ًيىن وافُا

 35ملازهت باالخخُاحاث التي طخلدز آهران بدىالي  2022خالٌ طىت 

الصسف لً  ملُاز دوالز ، ومىه فةن الخدًث كً فىاثع في اخخُاػي

ت الجدًدة.  ًيىن مؼسوخا باليظبت لبداًت َرٍ اللؼٍس

 الخاجمت. 6

خاولذ َرٍ الدزاطت حظلُؽ الظىء كلى بدازة اخخُاػُاث الصسف 

ً وخُاشة الاخخُاػاث خاصت باليظبت للدٌو  الدولُت في ؿل جىامي ؿاَسة جيٍى

الىامُت بفلل ما حىخه مً فىاثع كلى مظخىي مبادالتها الخازحُت حساء ازجفاق 
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ت مشلما َى الخاٌ ؤطلاز املىاد لاولُت ؤو  مً خالٌ جىافظُتها الصىاكُت والخجاٍز

مً خالٌ ذلً باليظبت لالكخصادًاث الىاػئت لدٌو حىىب ػسق آطُا، مبرشًٍ 

ازجفاق جيلفت خُاشة َرٍ لادواث وجؼىز حؼىُلت جىؿُف َرٍ الاخخُاػُاث في 

 اللالم بهدف جدلُم كىاثد حغؼي جيالُف الخُاشة.

هبيرا  والجصاثس كلى غساز بلُت الدٌو الىامُت كسفذ هي لاخسي جساهما

الخخُاػُاث الصسف وزغم هفاًت َرٍ الاخخُاػُاث بال ؤن مددودًت خُازاث 

كخصاد الا ات بدًلت ًخدملهلل كىاثدَا مىخفظت وخلم جيلفت فسصح الخىؿُف

 الىػني هدُجت َرٍ الخُازاث.

 اخخبار الفزطياث. 1.6

 :مً خالٌ ما طبم جم اخخباز صخت الفسطُاث الخالُت

: إن الجشائز جمخلك مطخوى كافيا مً احخياظاث صحيحت لفزطيت ألاولىا -أ

 الصزف ألاحىبي.

مً خالٌ خظاب مخخلف ملاًير هفاًت الاخخُاػاث لاحىبُت بالجصاثس جم الخىصل 

بلى ؤن اخخُاػاث بىً الجصاثس حؼيل مظخىي واف مً مىـىز وكاجي، بل َىان 

وافُا لغسض حغؼُت  بفساغ في خُاشة الاخخُاػُاث بؼيل ًفىق امللدٌ الري ٌلخبر 

 الىازداث ؤو املدًىهُت الخازحُت ؤو اللسض الىلدي املىطم،

جخحمل الجشائز جكلفت فزصت بدًلت  :الفزطيت الثاهيت صحيحت -ب

 بفعل جفويتها مجاالث أخزى أكثر مزدودًت لخوظيف احخياظياتها.

جخدمل الدٌو الىامُت هدُجت جساهم اخخُاػُاث الصسف للدة جيالُف  

يلفت الفسصت البدًلت لخىؿُفاتها الخالُت بطافت لخيالُف حللُم َرٍ ؤَمها ج

ؤهـمتها  بظبب جخلفالىلدًت صلىبت بدازة طُاطتها  الاخخُاػُاث الىاججت كً

، وكلى غساز بلُت الدٌو فةن الجصاثس جخدمل جيلفت فسصت بدًلت بفلل املالُت

  %1.29ب  2019ى بل 2009جىؿُفاتها الخالُت جلدز باملخىطؽ خالٌ الفترة مً 

 مً كُمت الاخخُاػُاث.
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إن جللص فوائض احخياظي الصزف  الفزطيت الثالثت صحيحت: -ج

الخارحيت ًزهً خياراث عً مطخوياتها املثلى في ظل اخخالل الخواسهاث 

 الاضدثمار.

ملُاز دوالز في نهاًت  53.3جساحم اخخُاػي الصسف بالجصاثس  لُبلغ خىالي  

ملخىكم باليظبت لظىتي حظدًد عجص ميزان املدفىكاث ا ومم اطخمساز  2020حىان 

ملُاز دوالز طىت  23.8فةن جساحم اخخُاػي الصسف طِظخمس  لُبلغ  2021و 2020

، ومىه فةن الخدًث كً اطدشماز  فىاثع اخخُاػي الصسف لً ًيىن 2021

ت الجدًدة.يمؼسوخا بال  ظبت لبداًت َرٍ اللؼٍس

 . هخائج الدراضت2.6

 الىخاثج التي جىصلذ بليها َرٍ الدزاطت: ما ًلي ؤَموفُ

اث الصسف في اللالم همىا مؼهىدا خالٌ الظىىاث خللذ اخخُاػؤ. 

لفىاثع امليزان الخجازي مشلما َى الخاٌ باليظبت للدٌو  ىد بمالاخيرة وحل

ت، الصين،  املصدزة للبتروٌ، وبما للخىافظُت الصىاكُت مشل الدٌو آلاطٍُى

يا الجىىبُت، ؤو لخدفم زئوض لامىاٌ لاحىبُت والتي غؼذ كُمت العج ص كلى وؤمٍس

وبا الىطؼى ، مشلما َى الخاٌ باليظبت للهىد، ودٌو ؤوز مظخىي امليزان الخجازي 

 والؼسكُت.

كسف اخخُاػي الصسف في الجصاثس مسخلخين ؤطاطِخين مسخلت الىمى   ب.

ملُاز دوالز بفلل الفىاثع التي خللها  194لخبلغ ذزوتها ؤي  2013و  2000بين 

وهي طىت الصدمت البترولُت بلى  2014ومسخلت التراحم مىر ميزان املدفىكاث 

 .2019ز دوالز طىت ملُا 64ؤًً وصلذ لخدود  ًىمىا َرا

الفجىة املىحىدة بين حجم اخخُاػُاث الصسف املشلى في الجصاثس  -ج

والاخخُاػُاث الفللُت خظب امللاًير املخخلفت ؤخرث في الاهىماغ بداًت مً طىت 

وكدم وحىد خؼؽ بدًلت المخصاص    2014بفلل الصدمت البترولُت لظىت  2017

 .جبلاث َرٍ لاشمت
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اللسن املاض ي جميزث جىؿُفاث اخخُاػُاث  ث مًكبل الدظلُىا د.

ىُت،  الصسف في اللالم ىت لامٍس باألدواث املالُت الخللُدًت كلى غساز كُم الخٍص

اث الدولُت في خين ؤصبدذ في حلخمد  الىداجم البىىُت، ؤوزاق مالُت لبىً الدظٍى

ل الظُىلت  الىكذ الخاطس كلى خصمت مىىكت مً لادواث جم وطلها بهدف جمٍى

الللىد آلاحلت والخُازاث كلى  جساحم كُمت الاخخُاػُاث مشل خد مً مخاػس وال

بين البىىن  ؤو كلىد مبادالث (lignes de crédits)اللملت طمً خؼىغ اللسوض 

ت لخدكُم اخخُاػاث الصسف.  املسهٍص

 اخخُاػيفي ما ًخص بدازة وغير ػفافت  ٌ. جيخهج الجصاثس طُاطت خرزة

ػيل دًىن اث الصسف كلى فىاثع اخخُاػ مًحصء الصسف خُث جم جىؿُف 

ىُت كصيرة ومخىطؼت لاحل  طُادًت كلُلت املخاػسة كبازة كً كُم خصاهت ؤمٍس

ملُاز  5، وطىداث صىدوق الىلد الدولي بلُمت %3باملخىطؽ  ابلغذ كىاثدَ

 دوالز.

 . الخوصياث3.6

دازة اخخُاػُاث جفلُل مبدؤ الافصاح والؼفافُت للجمهىز كً بؤ. 

س جفصُلُت كً وافت ؤبلاد بدازة  الصسف في الجصاثس  م بصداز جلاٍز كً ػٍس

 الاخخُاػُاث بؼيل مىخـم ومىاكؼتها ؤمام الهُئاث الظُادًت وممشلي الؼلب.

عي واضر ب.  ت إلػاز ماطظاحي وحؼَس طسوزة جبني الدولت الجصاثٍس

ظاكد  كلى طمان وفلاٌ ًددد الهُئت املخىلت بةدازة الاخخُاػُاث وصالخُاتها َو

طالمت الخىـُم وإلادازة واملظاثلت مما ًظمً بدازة الاخخُاػُاث كلى هدى هفء 

 وفلاٌ.

لت الاحل ج.  اطدشماز حصء مً الاخخُاػاث في ػيل ؤصٌى خازحُت ػٍى

وجيىن برلً ؤكلى كاثدا واطدشماز الجصء املخبلي منها في ؤصٌى خازحُت كصيرة 

جىء اليها ولما اطخلصم لامس ًمىً الل لاحل جيىن ؤكل كاثدا لىنها ؤهثر طُىلت

 ذلً
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ت  د. اللجىء للظىق املالي اللالمي بغسض البدث كً فسص اطدشماٍز

ت، وجدكُمها باألدواث املالُت احدًدة و م كمالث املدفـت الاطدشماٍز ألطهم وجىَى

الُت املؼخلت بغسض الخدىغ مً مخاػس الخللباث في ؤطلاز اللمالث ولادواث امل

 .دفـت الاخخُاػُاثاملؼيلت مل

ص ؤهـمت بدازة املخاػس املالُت مً خالٌ جصوٍد بىً الجصاثس ٌ.  حلٍص

بإهـمت بدازة املخاػس املالُت الخاصت باملدفـت املالُت الخخُاػي الصسف الاحىبي 

 ذاث خبرة في مجاٌ اطتراجُجُاث بدازة املدافف. هفإٍوجدكُمها بةػازاث 

ُاػي الصسف لاحىبي بمجسد حؼىُل صىادًم طُادًت إلدازة اخخو. 

 جدظً الخىاشهاث املالُت للجصاثس  وجدلُم فىاثع مهمت في اخخُاػُاث الصسف.
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خالى في ٌلد طلس الصسف مً بين ألادواث اإلاظخلملت لخصحُذ الاخ

الري مً ػأهه أن ًىلد  جأزيراث جمع اإلاإػساث  ألامس مىاٍشً مدفىكاث الدوى، 

وبىاء كلُه  .الحقُقي واإلاظخىي اللام لألطلاز الاقخصادًت الهلُت مالىاجج ؤلاحمالي

جابت الاقخصاد حظلُؽ الظىء كلى مدي اطخ ئلىتهدف هره الىزقت البدثُت 

طلاز لصدمت طلس الصسف في الجصائس بخدلُل جؼىز الحقُقي ومظخىي ألا 

ت للفترة  ( في 0212-1822، واطخلماى بُاهاث الفترة )0212-0222البُاهاث الظىٍى

( VARػلت الاهدداز الراحي )أفُه كلى مىهجُت  جم الاكخمادػهل همىذج قُاس ي 

وباالطخلاهت  .(IRFولرا جدلُل الصدماث باطخلماى دواى الاطخجابت الىبظُت )

أن الىاجج الحقُقي وملدالث  ئلىلخقدًس الىخائج، جىصلىا  eviews10ببرهامج 
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الخطخم مقاطت بمإػس أطلاز الاطتهالك ال ٌظخجُبان لصدمت طلس الصسف في 

 كمىمها ئلى كدم مسوهت الجهاش ؤلاهخاجي.الجصائس، ألطباب حلصي في 

 .VAR طلس الصسف، الخطخم، الاقخصاد الحقُقي، همىذجالكلماث اإلافتاحيت: 

Abstract: 

The exchange rate is among the tools used to correct imbalances 

in countries ’payment balances, which would generate effects affecting 

macroeconomic indicators such as real GDP and general price levels. 

Accordingly, this paper aims to highlight the responsiveness of the real 

economy and the price level to the exchange rate shock in Algeria by 

analysing the development of annual data for 2000-2018. Using the 

period data (1980-2018) as a standard model in which we relied on the 

Vector Autoregressive methodology (VAR) as well as trauma analysis 

using the Impulse response functions (IRF) and using the eviews10 

program to estimate the results, we found that real output and inflation 

rates measured by the consumer price index did not respond to the 

exchange rate shock in Algeria. For reasons that are generally due to 

inflexibility of the production device. 

Key words: Exchange Rate, Inflation, Real Economy, VAR Model. 

  مقدمت: 

وززذ الجصائس اقخصادا هؼا بلد الاطخقالى ووطلا مالُا وهقدًا ٌلاوي 

خُث ماهذ جيخمي إلاىؼقت الفسهو الفسوس ي فظلذ ئلى جدقُق  ،الخبلُت للخازج

الاطخقالى الىقدي واإلاالي كً الظُؼسة ألاحىبُت بفسض زقابت صازمت كلى 
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، وجبني الدًىاز الجصائسي 1890الصسف، زم جأطِع البىو اإلاسلصي في دٌظمبر 

ل  ، كلى أطاض اإلاظاواة مم الفسهو 1891للملت وػىُت في اللاػس مً أفٍس

جبلا لرلو ػهد هـام صسف الدًىاز مىر ذلو الىقذ كدة جدىالث  .سوس يالف

جُت التي  ماهذ جخماش ى وألاوطاق الاقخصادًت الظائدة، بدءا بالخخفُظاث الخدٍز

مان الغسض منها جقلُص الفجىة بين طلس الصسف السطمي واإلاىاشي، ئطافت 

جي كً هـام السقابت كلى الصسف الري أزبذ كدم ه جاكخه في ؿل للخخلي الخدٍز

م اإلاداز اإلاخبم زطمُا مىر  الخىحه هدى اقخصاد الظىق، وصىال ئلى هـام الخلٍى

 .1889طىت 

وبدنم أن البىو اإلاسلصي هى صاوم القساز فُما ًخص الؼإون الىقدًت     

واإلاالُت للبلد ػهد في اإلاسخلت الاهخقالُت صُاغت حدًدة إلالالم الظُاطت الىقدًت 

)قاهىن الىقد والقسض( وبالسحىق  82-12به آهراك قاهىن  في ؿل الىـام اإلالمىى 

اإلاخظمً ألهداف  21-12مً خالى ألامس زقم مً القاهىن الظابق  53للمادة 

التي جىص كلى أن: أهداف الظُاطت الىقدًت هي الظُاطت الىقدًت في الجصائس 

حل الحفاؾ كلى اطخقساز وخدة الىقد خازحُا، أحظُير وئدازة الصسف مً 

ص هدف الىمى الاقخصادي.ُق وجدق  الاطخقساز الداخلي للىقد ئطافت ئلى حلٍص

لد طلس الصسف   تي حظخلملها خد أهم ألاهداف الىطُؼُت الأَو

ت في   ،ػاز جىفُر الاطتراجُجُت اإلاخللقت بالظُاطت الىقدًت في البلدئالبىىك اإلاسلٍص

الللمت وئكادة مس الري مً ػأهه أن ٌظهم في جدقُق الاطخقساز في قُمت ألا 

ُه، والػو ان الخىشان في ميزان اإلادفىكاث هاهُو كً جصحُذ الخلل الحاصل ف

زازا  كلى الدخل الىػني مً وحهت هـس  فلالُت الظُاطت آهره اإلامازطت جيخج 

 الىقدًت، خُث بسشث  في هرا الاػاز أهمُت طلس الصسف ألثر  مً خالى همىذج

ISLM-BP  ًنكماى الاقخصادًاأالري جظم (Mundell et Fleming)  واإلامثل



 بوخرباش، رزقي، ديب

 واإلاستىي  الخقيقي القطاع استجابت مدي

 في الصرف سعر لصدمت لألسعار العام

 -0981) للفترة الجزائري  الاقتصاد

 VAR همىذج باستعمال(8108
 

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

37 

 

للخىاشن الاقخصادي النلي جدذ ػسغ الاقخصاد اإلافخىح مً خالى الخىاشن آلاوي 

وطىق الىقد وطىق خسماث زؤوض ألامىاى، في ؿل  ،ألطىاق الظلم والخدماث

 .هـامي طلس الصسف الثابذ واإلاسن 

ا طلس ومساكاة لحالت الجصائس وللخأزيراث التي مً اإلادخمل أن ًمازطه

الصسف كلى مإػساث الاقخصاد الحقُقي مالىاجج الحقُقي ومظخىي 

لى أي مدي ٌستجيب الىاجج ؤلاجمالي إ: آلجُتؤلاشكاليت ا هؼسحألاطلاز...الخ، 

الخقيقي ومستىي ألاسعار لصدمت سعر الصرف في الجزائر خالل الفترة 

 ؟0981-8108

 :باألسئلت الفرعيت آلاجيت هدكم ؤلاػهالُت الظابقت

 ؟واقم اإلاإػساث الاقخصادًت الهلُت والىقدًت في الجصائسهى ما -

 هل ٌظخجُب الىاجج الحقُقي لصدمت طلس الصسف؟-

 هل حظخجُب ملدالث الخطخم لصدمت طلس الصسف؟-

 فسطِخين هما: : هقترح الفرضياث

 ن ال ٌظخجُب الىاجج الحقُقي لصدمت طلس الصسف.أولى: ًدخمل الفسطُت ألا 

ت: ًدخمل أن ٌظخجُب اإلاظخىي اللام لألطلاز لصدمت طلس الفسطُت الثاهُ

 الصسف.

 أهميت الدراست: 

جأحي أهمُت هره الدزاطت في وقذ ٌؼهل فُه طلس الصسف أخد 

 ،أزير كلى ميزان اإلادفىكاثاإلاخغيراث السئِظُت التي ٌظخلملها البىو اإلاسلصي للخ

 ،الىاجج الحقُقيزاز هرا ألاخير التي جمع اإلاخغيراث الاقخصادًت مآولرلو 

اإلاظخىي اللام لألطلاز، ومىن طلس الصسف ٌلبر كً حاهب مهم مً الاقخصاد 

 الىػني هى قىة ؤلاهخاج الىػني ومدي جىىكه.
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 هداف الدراست: أ

لى دزاطت جأزير صدمت طلس الصسف كلى ئزقت البدثُت تهدف هره الى 

اث اإلاخغير وهرا بخدلُل مدي اطخجابت الىاجج الحقُقي ومظخىي ألاطلاز، 

الاقخصادًت الهلُت ممثلت هىا في الىاجج ؤلاحمالي الحقُقي ومإػس أطلاز الاطتهالك 

 ملبرا كً الخطخم لصدمت في مخغير طلس الصسف.

 اإلاىهج اإلاتبع:

اطخلملىا اإلاىهج الىصفي الخدلُلي الطخلساض واقم مإػساث الاقخصاد 

ي دواى الاطخجابت الىبظُت، النلي في الجصائس مم الاطخلاهت بمقازبت لمُت جخمثل ف

لقُاض أزس طلس الصسف كلى القؼاق الحقُقي واإلاظخىي اللام لألطلاز مما 

ٌظمذ لىا بخقُُم وجفظير مدي اطخجابت مخغيري الىاجج الحقُقي ومظخىي ألاطلاز 

 لصدمت طلس الصسف 

 :الدراساث السابقت

كلى  هىاك اللدًد مً الدزاطاث الظابقت التي جىاولذ أزس طلس الصسف

مظخىي الىاجج الحقُقي وألاطلاز، جتراوح بين الدوى اإلاخقدمت والدوى الىامُت، 

وبما أهىا بصدد دزاطت خالت الجصائس فقد اخترها مجمىكت مً الدزاطاث التي 

ذ كلى الدوى الىامُت كمىما والجصائس خصىصا بالخدلُل والىقاغ اإلاىضح  أحٍس

 ادهاه، لما ًلي:

لس الصسف ئلى مإػساث الاقخصاد النلي ئلى أدي اهخقاى الخغيراث في ط

مىاقؼاث خىى جأزيرها، ال طُما كلى الىمى الاقخصادي، خُث ٌلخبر اللدًد مً 

الاقخصادًين أن طلس الصسف هى قىاة اهخقاى للظُاطت الاقخصادًت لالقخصاداث 

 & ,Touitou, Laib) اإلافخىخت. في هرا الصدد حاءث دزاطت الباخثين

Boudeghdegh, 2019, pp. 323-330)   كلى  جددًد جأزير طلس الصسفجسلص كلى

( VAR. باكخماد همىذج الاهدداز الراحي اإلاخجه )الىمى الاقخصادي في الجصائس
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مخغيراث هي: طلس الصسف الفللي الحقُقي، والىمى الاقخصادي، والخؼىز  بأزبلت

 كسض الىقىد. وجىصال في هخائج دزاطتهما بخألُد 
ً
اإلاالي مم مإػساث الائخمان وأخيرا

ت القائلت: أن الاهخفاض في طلس الصسف الفللي الحقُقي  الخىقلاث الىـٍس

دفص كً للدًىاز ًسفم مً همى الاقخصاد مً خالى ؤلاهفاق ال لام كلى الاطتهالك ٍو

ق الجباًت البترولُت،  & Dilmaghani) لما حاءث دزاطت الباخثين ػٍس

Tehranchian, 2015, pp. 177-191)  التي جبدث في جأزير الظُاطاث الىقدًت كلى

-0221ترة إلاخخازة خالى الفطلس الصسف في مجمىكت مً البلدان الىامُت ا

قت اللصوم  خخدام بُاهاث الباهل الدًىامُنُت، باط.0212 واكخمادا كلى ػٍس

( لخقدًس الىمىذج. وماهذ الىخائج التي جىصال ئليها هي أن جأخس GMMاإلالممت )

مخغير طلس الصسف له جأزير ئًجابي وهام كلى طلس الصسف هفظه. حلنع هره 

الصسف بمسوز الىقذ. باإلطافت ئلى ذلو، أؿهسث هخائج  الىدُجت دًىامُنُاث طلس 

هره الىزقت ئلى أن ملامل الظُىلت لمإػس للظُاطت الىقدًت مىحب وملىىي 

كالوة كلى ذلو، وحد أن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي والخطخم وصادزاث الظلم 

والخدماث لها آزاز طلبُت، ئًجابُت وطلبُت كلى طلس الصسف كلى الترجِب، 

د مً الاهخمام وحمُله ا ذاث داللت ئخصائُت.  وبهرا ًقترح الباخثان ئًالء اإلاٍص

 لظلس الصسف والظُؼسة اإلاثلى كلى الظُىلت في اقخصادًاث هره الدوى. 

التي  (Tawfiq & Tawaha, 2019, pp. 59-66)كنع ذلو جأحي دزاطت 

ز الفائدة والخطخم كلى الىمى الاقخصادي في جبدث جأزير أطلاز الصسف وأطلا

(. مً أحل جدقُق أهداف 0219-0215حمهىزٍت مصس اللسبُت خالى الفترة )

الدزاطت، جم اكخماد اإلاىهج الخدلُلي الىصفي. باطخلماى الاهدداز اإلاخلدد مً 

لى ئخغيراث اإلاظخقلت. وجىصلذ الىزقت احل همرحت اللالقت بين اإلاخغير الخابم واإلا

طلس الصسف له جأزير ذو داللت ئخصائُت كلى الىمى الاقخصادي في مصس. أن 

باإلطافت ئلى ذلو، فقد وحد أن ملدالث الفائدة والخطخم لِع لها أي جأزير ذي 
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داللت ئخصائُت كلى الىمى الاقخصادي في مصس. لما وحد أن )أطلاز الصسف 

ت كلى الىمى والفائدة والخطخم( ملا لِع لها أي جأزير ذي داللت ئخصائُ

)بقبق، ػيُني، و البدازت  الاقخصادي في مصس، هره الىخائج جأحي لرلو في دزاطت

اإلاىطىمت بلىىان اخخباز دوز قىاة طلس (12-18، الصفداث 0213بىزقلت، 

ذ كلى الاقخصاد الجصائسي، خُث  الصسف في هقل أزس الظُاطت الىقدًت التي أحٍس

جىصلىا ئلى غُاب جأزير ، و VARاكخمدوا في دزاطتهم القُاطُت كلى همىذج 

الظُاطت الىقدًت كلى قىاة طلس الصسف ئطافت ئلى غُاب الخأزير اإلاخىقم 

خطخم في الجصائس لِع وأزحلىا ذلو ئلى مىن ال .لى ألاطلازللظُاطت الىقدًت ك

  .هقدًا فدظب

في  خقاى قىاة طلس الصسفخسي للخألُد كلى فؼل آلُت اهأوفي دزاطت 

الاقخصاد اإلاغسبي مم ألاخر بلين الاكخباز القُىد الخازحُت كلى الظُاطت الىقدًت، 

 ( جىصل الباخثSVARوباالطخلاهت بىمىذج أػلت الاهدداز الراحي الهُنلي )

(OUCHCHIKH R ،.0212)  الى أن صدماث الظُاطت الىقدًت جيخقل ئلى

الاقخصاد اإلاغسبي بؼهل أطاس ي كبر قىىاث الائخمان وأطلاز الفائدة. في خين 

ومً حهت أخسي مىن ماهذ قىىاث طلس الصسف وأطلاز ألاصىى ملؼلت مً حهت. 

لالجت اخخالالث ميزان ألادواث السئِظُت اإلاظخلملت في م خدأطلس الصسف 

دزاطت بلىىان:  (59-03، الصفداث 0219)ولُد، جىاوى الباخث اإلادفىكاث 

دزاطت قُاطُت ألزس قىاة طلس الصسف كلى الخىاشن الخازجي في الجصائس للفترة 

( ومان الغسض مً هره الدزاطت هى قُاض أزس قىاة طلس الصسف 1882-0211)

كلى الخىاشن الخازجي باطخخدام اخخباز الخهامل اإلاؼترك وهمىذج جصحُذ الخؽ 

ل، وقد جىصلذ الدزاطت ئلى ازجباغ  في اإلادي القصير  Engle و  Grangerلـ  والؼٍى

لت ألاحل مم ميزان اإلادفىكاث، لما بُيذ أًظا أن  طلس الصسف بلالقت ػٍى
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الخطخم وطلس الصسف والنخلت الىقدًت والىاجج اإلادلي لهما جأزير كلى ميزان 

ل والقصير.   اإلادفىكاث في ألاحلين الؼٍى

ذ كل ى دولت واخدة أو بمالخـت أغلب الدزاطاث الظابقت التي أحٍس

مجمىكت مً الدوى الىامُت، وحدها فيها أن هىاك جأزيرا طلُفا لظلس الصسف 

كلى ملدالث الىمى الاقخصادي مً حهت ولرا ملدالث الخطخم مً حهت زاهُت، 

 اواخد اال أزس ئخصاد الجصائسي الري لم ًيخج فُه هفع الىخائج جىؼبق كلى الاق

زاز التي ًيخجها كلى بالخىاشن الخازجي، أما آلاإلاخللق لظلس الصسف هى ذلو ا

الاقخصاد الحقُقي واإلاظخىي اللام لألطلاز طلُفت حدا بدُث اطخلمل 

في دزاطتهم  (12-18، الصفداث 0213)بقبق، ػيُني، و بىزقلت، الباخثىن 

دخل .اإلاخغير الخابم اإلالبر كىه بالىاجج الاطمي في جسلُبت هرا اإلاخغير مظخىي  ٍو

زاز التي ًيخجها ىاجج ؤلاحمالي الحقُقي إلالسفت آلاالخطخم، وكلُه طيظخلمل ال

 طلس الصسف كلى اليؼاغ الاقخصادي الحقُقي في الجصائس .

 جقسيم الدراست:

قصد الاإلاام باػهالُت الدزاطت والاحابت كلى الاطئلت الفسكُت ازجأًىا 

 مدىزًٍ:جقظُم الدزاطت الى 

اإلادىز ألاوى: دزاطت جدلُلُت لخؼىز بلع اإلاإػساث الاقخصادًت والىقدًت للفترة 

0222-0212. 

اإلادىز الثاوي: دزاطت قُاطُت ألزس طلس الصسف كلى الىاجج الحقُقي ومظخىي 

 (.0212-1822ألاطلاز في الجصائس للفترة )

ألاول: دراسوووووت جحليليوووووت لتطوووووىر صعووووو  اإلا شوووووراث الاقتصوووووادًت  اإلاحوووووىر  .0

 .8108-8111والىقدًت للفترة 

بـساش مــل مخغيــر ئحــل أاإلادــىز بخدلُـل بلــع اإلاإػــساث مـً  طـىقىم فــي هـرا

ــــادي  ــ ـــاد أاقخصـ ــ ـــُت لالقخصـــ ــ ـــــاث ألاطاطــ ـــــاة اإلادؼــ ــــو بمساكــ ــ ـــــده وذلــ ــــى خــ ــ ــــدي كلـ ــ و هقـ
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ـــ0222الجصائــــــسي كلــــــى ػــــــىى فتــــــرة الدزاطــــــت اإلامخــــــدة مــــــً  ــ ــــى غاًـ ـــــاث  0212ت الــ ببُاهـ

ت   مً مىقم بىو الجصائس وقاكدة بُاهاث البىو الدولي. أخرثطىٍى

خُـــث طـــيبدأ بخدلُـــل مخغيـــر الىـــاجج الـــداخلي الخـــام وملـــدى الخطـــخم مـــم 

اث مً الدزاطت، باإلاثل جلُـه اإلاخغيـر جبُان أطباب ازجفاكهما او اهخفاطهما خظب ش 

ـــم وملـــــدى همـــــى النخلـــــت ا ـــم،  جــ ـــر طـــــلس آلاجُـــــت: ملـــــدى ئكـــــادة الخصــ لىقدًـــــت ومخغيــ

 الصسف الاطمي.

 الداخلي الخام الىاجج  .1.1

 (0شكل رقم )

                                                                                                                             (8108-8111) جطىر الىاجج الداخلي الخام في الجزائر للفترة

 مليىن دًىار جزائري. :الىحدة

 
 بياهاث البىك الدولي.على عداد الباحثين اعتمادا إاإلاصدر: من 

ػهد  جم الىاجج اإلادلي الخام ازجفاق  0222-0222خالى الفترة 

ملُىن  11215221ـ وب 0222ملُىن دًىاز طىت  1105315 ـمدظىطا خُث قدز ب
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 0221ابخداء مً طىت ، بظب ئػالق الدولت للبرامج الاقخصادًت 0222دًىاز طىت 

ل،  0221 لى غاًت فترةئهامج الاهخلاغ الاقخصادي اإلامخد هرلس بس  ، 0219)ػٍى

 .(119صفدت 

ـ ػهد  جم الىاجج الاطمي جساحلا قدز ب 0228لنً خالى طىت 

ملُىن دًىاز بظب جساحم أطلاز الىفؽ، لنً طسكان ما كاود ازجفاكه  8892203

ملُىن دًىاز بظب ازجفاق أطلاز  11881395لُصل الى  0212خالى طىت 

اث  لى غاًت طىت ئكالُت حدا، وجىاصل هرا الازجفاق اإلادسوقاث التي بلغذ مظخٍى

اث ب 0211 ملُىن دًىاز،  1202382ـ خُث ػهد الىاجج اإلادلي الخام أكلى مظخٍى

، بظب أطلاز 0213ملُىن دًىاز طىت  19220118لنً طسكان ما اهخفع الى 

لى ئ. وواصل ازجفاكه 0211اًت مً طىت الىفؽ التي ػهدث اهخفاطا لبيرا بد

 ملُىن دًىاز. 02128922لى ما مقدازه ئًً وصل أ 0212غاًت 

 معدل التضخم                   .0.1

 (8شكل رقم )

 (8108-8111في الجزائر للفترة) معدالث التضخم

                                                                                                                                      

 .%الىحدة 

 
 بياهاث بىك الجزائرعلى عداد الباحثين اعتمادا إاإلاصدر: من 
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ئـس بظـب هالخف ازجفـاق ملـدالث الخطـخم فـي الجصا 0222مً طىت  ابخداء

ـــادة النخلـــت الىقدًـــت مـــً  ـــل وجؼبُـــق بسهـــامج ؤلاولـــاغ الاقخصـــادي )مـــً أٍش حـــل جمٍى

 (.0228-0223( وبسهامج دكم الىمى )0221-0221

% بظبب الصسامت في جىفُر الظُاطت 1.52الى  0223زم اهخفع ابخداء مً طىت 

ـــىت 3.21 الىقدًـــــت، زــــــم ازجفـــــم الــــــى ــــــادة فـــــي ألاحــــــىز، وبظــــــبب  0228% طـــ بظـــــبب الٍص

ازجفـاق ؤلاهخـاج واإلاــىاد اإلاظـتهلنت فـي الظــىق اللاإلاُـت مـً خــالى ؿـسف ازجفـاق أطــلاز 

ـــروى  ــــالُ ، البتــ ـــىت (191، صـــــفدت 0212)مخـ ـــً طــ ـــى  0212، وابخـــــداء مــ  0210ختــ

ـــى  %،2.80% الــــى 5.81ازجفــــم ملــــدى الخطــــخم مــــً  زــــم ػــــهد اإلالــــدى اهخفاطــــا ختـ

حـل أ% مـً 1.3أػـهس بملـدى  9الظـُىلت ى % بظـب أداة اطـترحاق 0.81لى ئوصل 

)الجصائـــــس،  امخصـــــاي الظـــــُىلت مـــــً اإلاصـــــازف، وبالخـــــالي الخخفـــــُع مـــــً الخطـــــخم

 (125، صفدت 0211

% 1.0بملـــــدلي  0219-0213لُلـــــىد لالزجفـــــاق بؼـــــهل وظـــــ ي خـــــالى الفتـــــرة 

ـــلم 9.1و ــــىاق الظــ ـــً أطـ ـــل  الخىـــــافع طـــــمً اللدًـــــد مــ ـــبب طــ ــــىالي بظــ ــــى الخـ % كلـ

س الظـىىي والخدماث  لـى ئن كـاد ألـى ئ، (19، صـفدت 0212، 0219)الجصائس، الخقٍس

 . %1مظخىاه ألاصلي اإلاقدز في خدود 
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 معدل إعادة الخصم  .5.1

 ( 3شكل رقم )

 (     8108-8111جطىر معل إعادة الخصم في الجزائر للفترة )

                                                                                                                         

 .%الىحدة 

 
 بياهاث بىك الجزائرعلى اعتمادا  عداد الباحثينإمن اإلاصدر: 

ـــأ 0222هالخــــف مــــً اإلاىدنــــى طــــىت  % 2.3 ـن ملــــدى ئكــــادة الخصــــم قــــدز بـ

هدُجـــت اهخفـــاض ملـــدالث الخطـــخم فـــي الجصائـــس وجدظـــً الاقخصـــاد الـــىػني هدُجـــت 

ظـــخمس اهخفاطـــه وصـــىال الـــى طـــىت   0223جؼبُـــق بـــسامج الهُئـــاث اإلاالُـــت الدولُـــت، َو

ــــت  ــ ـــجُم الدولــ ــ ـــــادًين وح ـــ ــــى الاقخصـــ ــ ـــم الىمــ ــ ـــــاغ ودكــ ــــامجي ؤلاولـــ ــ ـــــق بسهــ ـــبب جؼبُـــ ــ بظــ

ـادة  مـدا لالطدثمازاث خاصت في قؼاق الظنً وؤلاػغاى اللمىمُـت  خُل بظـبب ٍش

ىــت اللمىمُــت التــي حلــصي  لــى ازجفــاق أطــلاز البتــروى فــي الظــىق اللــالمي، وبقــي ئالخٍص

، 0211% زغـم أشمــت جساحــم أطــلاز الــىفؽ طــىت 1زابخـا ػُلــت فتــرة الدزاطــت بملــدى 

وهــرا  0212غاًــت لــى ئ 0212ابخــداء مــً طــىت   %5.23 ـلنىــه ػــهد جخفُظــا قــدز بــ

، 0202) بـً كلُـت و جـىمي، جىفس البىىك كلى مظخىي مسجفم مً الظُىلت لى ئزاحم 

 (91-18الصفداث 
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 حجم ومعدل همى الكتلت الىقدًت  .1.1

 (4شكل رقم )

جطىر جخم ومعدل همى الكتلت الىقدًت اإلاجمع الىقدي الىاسع في الجزائر 

 (8108-8111للفترة)

                                                                                                           

 .%الىحدة مليار دًىار جزائري+ 

 
 بياهاث بىك الجزائر.على عداد الباحثين اعتمادا إمن اإلاصدر: 

ــــى  ـــــدى همــ ـــدز ملـ ــ ـــبت  M2ًقـ ــ ـــىت 15بيظـ ــ ــــت  0222% طـ ـــاق طُاطــ ــ ـــبب ئجبـ ــ بظـ

)القـــادز،  الخقؼـــ  الصـــازمت واإلاخمثلـــت فـــي جخفـــُع ججـــص اإلايزاهُـــت وججمُـــد ألاحـــىز 

، وفي بداًت ألالفُت الجدًدة كسفذ النخلت الىقدًت همىا متزاًدا (5، صفدت 0229

ـــىت  ــ ــ ــ ــــي طـ ــ ــ ـــــدى  M2ازجفلــــــــــذ  0221فــ ــ ــ ـــبب جى05.5بملـ ــ ــ ــ ـــــاغ % بظـ ــ ــ ـــــسامج ؤلاولـ ــ ــ ـــــر بـ ــ ــ فُـ

الاقخصــــادي وماهــــذ الىدُجـــــت الخىطــــم فـــــي كــــسض الىقـــــد وشٍــــادة لخلـــــت ألاحــــىز، لمـــــا 

ـادة فـي  جـم النخلـت الىقدًـت هدُجـت حمـجُل كملُـاث  0222-0220كسفذ الفترة  ٍش

 (122، صفدت 0212)مخالُ ،  0229-0223سحب مالُت لبيرة طىتي 

% وهـــرا زاحـــم 5.1جساحلـــا قـــدز ب  M2ػـــهد ملـــدى همـــى  0228وفـــي طـــىت 

هدُجــت  0211% طــىت 18.8اهخفــاض أطــلاز البتــروى، زــم ازجفلــذ الــى لــى ئباألطــاض 

ػــهد ملـــدى  0213، فــي طـــىت 0211غاًـــت لــى ئجدظــً أطــلاز الـــىفؽ لخبقــ  مخقلبـــت 
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 0211% هدُجت جساحم أطـلاز البتـروى مىخصـ  طـىت 2.1لى ئطقىػا خسا  M2همى 

ــــادة  جـــــم النخلـــــت الىقدًــــت بمبـــــال  طـــــ ُلت حــــدا، لخلـــــاود الازجفـــــاق  وهــــرا ًفظـــــسه ٍش

ُـــت بظــــبب م ـــل غيــــر ئجـــددا ػُلـــت الفتــــرة اإلاخبق قبـــاى الحهىمــــت كلـــى ئحــــساءاث الخمٍى

 .0212الخقلُدي طىت 

 سعر الصرف  .3.1

 (5شكل رقم )

 (8108-8111) الجزائر للفترة سعر صرف الدًىار مقابل الدوالر في جطىر 

 

 من اعداد الباحثين اعتمادا البىك الدولياإلاصدر: 

 0220هالخف ازجفاق طلس صسف الدًىاز مقابل الدوالز  خُث وصل طىت 

ــــى  ــ ـــل  28.92الـ ــ ـــاز مقابــ ــ ـــىخفع  1دًىــ ــ ــ ـــىت أدوالز، ٍو ــ ـــا طــ ــ ـــاز  20.29ب  0221ًظــ ــ دًىــ

غاًــــت لــــى ئ 1888دوالز بظــــبب اطــــخمساز قــــساز جخفــــُع الــــدًىاز مــــً الفتــــرة  1مقابــــل 

ـــل  20.91بمقـــــداز  0228، زـــــم ٌلـــــىد لالزجفـــــاق مـــــسة أخـــــسي طـــــىت 0229 ـــاز مقابــ  1دًىــ

ـــىت  ــ ــ ـــان طـ ــ ــ ـــــدما مـ ــ ـــــدود  0222دوالز بلـ ــ ــــي خـ ــ ـــل  091.39فــ ــ ــ ـــاز مقابـ ــ ــ ــــت  1دًىـ ــ دوالز لحماًــ
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ىاصـل هـرا الازجفـاق ػُلـت ةهاًـت فتـراث  آزاز الاقخصاد الىػني مً  ألاشمت اللاإلاُت، ٍو

دًىـاز  22.39بمقـداز  0212-0211مً:  (59-03، الصفداث 0219)ولُد، الدزاطت 

ـــل  ــ ــ ـــل  122.19دوالز، 1مقابـ ــ ــ ـــاز مقابـ ــ ــ ـــل 119.38دوالز، 1دًىـ ــ ــ ـــاز مقابـ ــ ــ ــــى 1دًىـ ــ دوالز كلــ

ُــــام الظــــلؼاث الىقدًــــت بلملُــــت جخفــــُع قُمــــت اللملــــت  ـــا ًتــــرحم ق الخــــىالي وهــــرا مـ

ؼُـــت ال جـــص فـــي حـــل حغأمـــً  0211طـــلاز البتـــروى مىـــر مىخصـــ  بظـــبب اهخفـــاض أ

 ميزان اإلادفىكاث وشٍادة ؤلاًساداث.

اإلاحىر الثاوي: دراست قياسويت ألرور سوعر الصورف علوى الىواجج الخقيقوي  .8

 (.8108-0981ومستىي ألاسعار في الجزائر للفترة )

ـــبلــــد دزاطــــدىا فــــي اإلادــــىز ألاوى  بلع اإلاإػــــساث الاقخصــــادًت والىقدًــــت، لـ

الصــسف كلــى الاقخصــاد الحقُقــي  طــىداوى فــي هــرا اإلادــىز قُــاض أزــس صــدمت طــلس 

فظــــــس اللالقــــــاث  مظــــــخىي ألاطــــــلاز فــــــي الجصائــــــس فــــــي ػــــــهل همــــــىذج قُاســــــ ي ٌؼــــــسح ٍو

ػــــلت الاهدــــداز أخغيــــراث الدزاطــــت، باطــــخلماى همــــىذج الاقخصــــادًت اإلاخخلفــــت بــــين م

 Eviewsللحصــىى كلــى هخــائج بىاطــؼت بسهــامج( وجدلُــل الصــدماث، VARالــراحي )

 ، مخبلين الخؼىاث آلاجُت:10

 :.  متغيراث الدراست0.8

حلخمـــد دزاطـــاث القُـــاض الاقخصـــادي كلـــى طـــسوزة جددًـــد اإلاخغيـــراث التـــي 

ـت الاقخصـادًت وكلـى طـىء  طِبنى كليها الىمىذج، والتي جهـىن مظـخىخاة مـً الىـٍس

ت حغؼـــــي  الدزاطـــــاث الظـــــابقت، وخدمـــــت لهـــــرا الغـــــسض اكخمـــــدها كلـــــى بُاهـــــاث طـــــىٍى

ـــً  ــــدة مــ ـــرة اإلامخـ ــــت  1822الفتــ ًـ ــــى غا س بىـــــو  ،0212الـ جـــــم الحصـــــىى كليهـــــا مـــــً جقـــــاٍز

ت و  ــــىٍى ـــــس الظـــ ـــم الجصائــ ــ ـــــدولي، وجــ ــــو الــ ـــــاث البىـــ ــــدة بُاهــ خـــــــر مخغيـــــــراث الدزاطـــــــت أقاكـــ

ب القُم فُما بُنها خمُت لخقٍس  لما ًلي: بالصُغت اللىغاٍز
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LIPC ـــير ؼــ لبــــــر كــــــً ملــــــدالث ئ : َو خم مإػــــــس أطـــــلاز الاطــــــتهالك َو لــــــى مخغيــــــر لىغــــــاٍز

الجصائس وفي هفع الىقذ لهدف مً اهداف الخطخم )اإلاظخىي اللام لألطلاز( في 

 الظُاطت الىقدًت في الجصائس.

LM2  لبر كً اإلاجمـم الىقـدي الىاطـم لى ئ: ٌؼير خم النخلت الىقدًت، َو مخغير لىغاٍز

 الري ًساعي خصىصُت الاقخصاد الجصائسي.

LTRC :  لبــر كــً جىحــه الظُاطــت الىقدًــت التــي خم ملــدى ئكــادة الخصــم، َو لىغــاٍز

البىو اإلاسلصي، فظال كً اطخلماله لأداة مً ألادواث النمُـت للخـأزير كلـى ًخبىاها 

 كسض الىقد )اللملت(.

LTC خم ــــدد  : لىغــــــاٍز ـــً كــ ـــر كـــ لبـــ ــــي( َو هــ ـــل الــــــدوالز ألامٍس ــــدًىاز )مقابـــ ــــلس صــــــسف الــ طــ

هي. 1الىخداث الالشمت مً اللملت الىػىُت لؼساء   دوالز أمٍس

LPIBR خم الىاجج ؤلاحمالي الحقُقي طـلاز الللم أهه جّم اكخماد مإػس ألا  مم : لىغاٍز

 PIBR= (PIB   : ، خُث جم خظاب اإلاخغير باللالقت الخالُت0221كلى أطاض قاكدة 

/ IPC)*100    لنع  جم اليؼاغ الاقخصادي في الجصائس  .َو

 لمتغيراث اإلادرجت في الىمىذج:ت السالسل الزمىيت لدراست استقراٍر  .0.0

ت الظالطــل الصمىُــت اإلادزحــت فــي دزاطــدىا أمــً  حــل النؼــ  كلــى اطــخقساٍز

 لما ًلي: ،ADF testوظخلين باخخباز دًهي فىالز اإلاؼىز 

 (0)جدول رقم 

 .(ADFهتائج اختبار دًكي فىلر اإلاىسع)

درجت  الىتيجت فترة التأخير اإلاقدرة T اإلاحسىبت T مستىي الاختبار السلسلت

 I التكامل

(LM2)  غير مظخقسة 2 3.53- 0.20- اإلاظخىي I(8) 

 غير مظخقسة 2 1.95- 1.22- الفسق الاوى 
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 مظخقسة 4 3.55- 4.60- الفسق الثاوي

(LPIBR)  غير مظخقسة 9 1.95- 5.41 اإلاظخىي I(1) 

 مظخقسة 1 3.54- 6.90- الفسق ألاوى 

(LIPC)    غير مظخقسة 2 3.54- 2.05- اإلاظخىي I(8) 

 غير مظخقسة 0 3.53- 2.62- الفسق الاوى  

 مظخقسة 0 3.54- 8.18- الفسق الثاوي

(LTC)  غير مظخقسة 0 3.53- 0.59- اإلاظخىي I(1) 

 مظخقسة 0 3.53- 4.13- الفسق ألاوى 

(LTR)  غير مظخقسة 9 1.95- 1.52- اإلاظخىي I(1) 

 مظخقسة 8 3.57- 3.80- الفسق الاوى 

 .eviews 10  اعتمادا على برهامجباحثين اإلاصدر: من إعداد ال

ـــاز  ــ ـــائج اخخبـ ـــير هخـــ ن الظالطــــــل الصمىُــــــت إلاخغيــــــراث الدزاطــــــت غيــــــر أ ADFحؼـــ

مظــخقسة كىــد اإلاظـــخىي بلــد اإلاقازهــت بـــين القُمــت اإلادظــىبت والقُمـــت الحسحــت كىـــد 

ــت  حــساء كملُــت الفــسوق كلـــى ئمىةهــا جدــىي حــرز الىخــدة، وبلــد  %3مظــخىي ملىٍى

ُـــت للمخغيـــراث  غلــــب أن أ ًخطـــحLTC، LM2و LPIBR ،LTR ،LIPCالظالطـــل الصمى

 LTR ،LPIBR، LTCخُــث ماهــذ اإلاخغيــراث  اإلاخغيــراث مخهاملــت مــً الدزحــت ألاولــى

 مخهـامالن LM2و LIPCولى في خين مان اإلاخغيـران مخهاملت ومظخقسة مً الدزحت ألا 

 .ومظخقسان مً الدزحت الثاهُت

ُت مــً الظالطــل الصمىُــت اإلاخللقــت بالدزاطــت القُاطــخصــائص لــى ئبــالىـس 

تها ًخطـــــح لىـــــا  ـــً ألا أخُـــــث اطـــــخقساٍز ـــخخدام همـــــىذج هـــــه مــ ـــدز اطــ ػـــــلت الاهدـــــداز أحــ

 .VARالراحي 
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 VARبطاء همىذج أجحدًد درجت  .3.8

باحساء جقدًس دزحاث جـأخير مخخلفـت  VARًمنً جددًد دزحت جأخس مظاز 

ـــل اإلاظـــــخقسة، بدُــــث ًـــــخم الا  ـــى ملــــاًير مخخلفـــــت منهــــا: كلــــى الظالطـ ماًـــــو أكخمــــاد كلــ

(AIC) ،ػــــــىازجص(SC)ً ــــٍى ـــان مــ ــ  (FPE)وملُــــــاز الخؼــــــأ الخيبــــــإي النهــــــا ي ،(HQ)، وخىـ

(Syema, 2018, p. 5) كلـــى أن ًـــخم الاخخُـــاز وفـــق أدوـــي قُمـــت ئخصـــائُت لهـــره ،

 ًىضحه الجدوى آلاحي: وهرا ما اإلالاًير والتي جقابل دزحت الخأخير اإلاثلى،

 (8جدول رقم)

 VARفتراث إبطاء همىذج 

       
       
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       
0 -175.7548 NA 0.001305 10.38599 10.65262* 10.47803 

1 -142.3779 53.40316 0.001567 10.53588 12.40229 11.18016 

2 -76.46451 82.86249* 0.000343* 8.826543* 12.29275 10.02308* 

       

       
 .eviews 10من إعداد الباحثين اعتمادا على برهامج : اإلاصدر

( اًــــً 0( أن فتــــرة الابؼــــاء اإلاثلــــى هــــي فتــــرجين )0ًخطــــح مــــً الجــــدوى زقــــم )

جىافـق أدوـي قُمــت ألغلبُـت للملـاًير اإلاىحــىدة فـي الجـدوى الظــابق وكلُـه طـىف ًــخم 

 مبؼأ بفترحي جأخير في هره الحالت. VARجقدًس همىذج 

 جقدًر همىذج الدراست وصالحيته.  .1.0

بمخغيـــــراث الدزاطـــــت،  بلـــــد جددًـــــد دزحـــــت جهامـــــل الظالطـــــل الصمىُـــــت اإلاخللقـــــت

ــــىذجئوجددًـــــــد دزحـــــــت  ــ ــــاء همـ ــ ــــدًس VAR بؼـ ــ ــــىم بخقـ ـــــاذج(  3هقـــ ـــــادالث )همــ ـــا  أيملــ ــ أهىــ
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للظالطـل اإلاظـخقسة التـي جأخـر  VARطىقىم بخقدًس همـىذج ػـلاق الاهدـداز الـراحي 

اض ي الاحي:  الىمىذج الٍس

                                     

ن الىمـــــــــىذج ملىـــــــــىي مـــــــــً الىاخُـــــــــت أبلـــــــــد جقـــــــــدًس همـــــــــىذج الدزاطـــــــــت وحـــــــــدها 

هــه ال جىحــد حــروز أأي ؤلاخصــائُت والاقخصــادًت، وال ٌلــاوي مــً اإلاؼــامل القُاطــُت 

لؼـهل اإلاسفـق فـي اإلالحـق بدُـث س ألثـر مـً خـالى امـولمـا ًخطـح ألا  .الىاخدألبر مً 

ن حمُـــم اإلاخغيـــراث جقـــم داخـــل خـــدود الـــدائسة وبالخـــالي ٌلخبـــر همـــىذج دزاطـــدىا أهـــسي 

 اإلاقدز مظخقسا.

 جحليل الصدماث )جحليل دوال الاستجابت الىبضيت(  .3.0

طخجابت ولخمد كلى جدلُل دواى الاطخجابت الىبظُت لخدلُل مدي جأزس وا

ولرا ملسفت  طخم في الجصائس لصدمت طلس الصسف،الىاجج الحقُقي وملدالث الخ

 1اإلادي الصمني الري جأخره الصدمت ختى ًخالش ى أزسها مً خالى مدة جتـراوح مـً 

دالــت(  03اقخصــسها مــً مجمــىق دواى الاطــخجابت الىبظــُت )و ، طــىىاث 12لــى ئطــىت 

 كلى دالخين، وفُما ًلي جىطُذ لرلو:

 استجابت الىاجج الخقيقي لصدمت سعر الصرف: (6رقم)شكل 
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( لحـــــدور صـــــدمت DLPIBR( اطـــــخجابت )9ًـهــــس مـــــً خـــــالى الؼـــــهل زقـــــم )

خطـــح   ( بمقـــداز اهدـــساف ملُـــازي واخـــد،DLTCالصـــسف ) طـــلس فـــي كؼـــىائُت  ن أٍو

ـــــي  ـــــتDLPIBR)الىــــــاجج ؤلاحمــــــالي الحقُقـ ـــخجُب لصــــــدمت مىحبـ ــــلس  ( ٌظـــ ــــلُفت لظــ طــ

ـــــس  ـــــتالصـ ــــت والثالثـ ـــرة الثاهُــ ــ ــــالى الفتـ (  0.092262( و )0.088287 بمقــــــدازي ) ف، خــ

ــت الاقخصــادًت، الا اةهــا جخدــىى الــى صــدمت طــالبت ال جخىافــق مــم  وهــي جىافــق الىـٍس

ــت الاقخصــادًت بمقــداز طــلُ  ًقــدز ب ( خــالى الفتــرة السابلــت 0.017860-) الىـٍس

أي قــساز   ،مـان مــً اإلاللـىم اقخصــادًا كىـد قُـام الظــلؼاث بسفـم طــلس الصـسف ألهـه

جىافظــــُت الصــــادزاث، هــــرا مــــا ٌظــــاهم فــــي لــــى ئجخفــــُع قُمــــت اللملــــت الــــري ًــــإدي 

ـــــــادة الؼلــــــب النلــــــي ومىـــــــه الىــــــاجج ؤلاحمـــــــالي  ــــــادة الفللُــــــت للصـــــــادزاث وبالخــــــالي ٍش الٍص

ـــرة الالحقُقـــــي للبلـــــد، وحظـــــخمس  الا  ــــت طـــــخجابت الظـــــالبت للفتــ -)ـ ًـــــً قـــــدزث بـــــأخامظـ

(، لخلـــىد  الاطـــخجابت الظـــابقت وحؼـــهد جربـــربا صـــلىدا وهبىػـــا بلالقـــت 0.047093

مىحت جازة وبلالقـت طـالبت جـازة أخـسي خـالى الفتـراث الظادطـت والظـابلت والثامىـت 

كلى الخىالي، هره الاطخجابت جخالش ى و حؼهد مً الفترة الثامىت الى الفتـرة اللاػـسة 

 ىاجج الحقُقي لصدمت في طلس الصسف.اطخجابت طالبت لل

ــــلس أكمىمــــــا ًمنــــــً القــــــىى  ـــــدمت طــ ـــــي لصـ ـــاجج الحقُقـ ــ ـــخجُب الىـ ــ ــــه ال ٌظـ هــ

الصــــسف فـــــي الجصائـــــس، وهـــــسي أن هىـــــاك كــــدة أطـــــباب وزاء ذلـــــو للـــــل أبسشهـــــا كـــــدم 

ــت زهُىــت لقؼــاق  مسوهــت الجهــاش ؤلاهخــاجي والــري بقُــذ كلــى أزــسه الصــادزاث الجصائٍس

وؼاهد فُه طل  قاكـدة ؤلاهخـاج الـىػني ولـرلو اإلادسوقاث، بخلبير اخس في وقذ 

الفؼل في كملُـت الاطـدثماز اإلادلـي اإلاىـخج بظـبب كـدم مالئمـت الؼـسوغ والحـافص فـي 

ججظُدها والاقباى كليها مما أطـفس كىـه القظـاء كلـى اللالقـت اللملُـت بـين الجهـاش 

ـــبذ أملــــت فــــي الاقخصــــاد الجصائــــسي، بدُــــث ؤلاهخــــاجي وطُاطــــت جخفــــُع قُمــــت الل صـ

ن ألقؼاكــاث خاصــت الحظاطــت منهــا، دون جهــاش ؤلاهخــاجي ًدظــم بــالجمىد فــي مــل اال
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ــــادي  ــــم الاقخصــ ــ ـــي فلظــــــفت الخىَى ــــي جبنــ ــــىػني فــ ـــاد الــ ـــالخاث الاقخصــ هيســـــ ى فؼــــــل ئصـــ

م البترولي.   والخسوج مً الَس

 (7شكل رقم)

 الث التضخم لصدمت سعر الصرفاستجابت معد
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 eviews10على برهامج  اعتمادا اإلاصدر:

بمالخـــــت زدة فلــــل مخغيــــر مإػــــس أطــــلاز الاطــــتهالك اإلالبــــر كىــــه بملــــدالث 

صـــسف مقـــدازها اهدـــساف ملُـــازي الخطـــخم هىـــا لصـــدمت مفاحئـــت فـــي مخغيـــر طـــلس ال

هـــه خـــالى الفتـــرة الثاهُـــت ماهـــذ الصـــدمت مىحبـــت بقـــُم طـــلُفت حـــدا ًدبـــين أواخـــد 

ــت 0.008452)لــى ئجصــل  الاقخصــادًت التــي جــىص كلــى أن زفــم ( ومخىافقــت مــم الىـٍس

ـــادة اإلافسػــت فــي كملُـــت  طــلس الصــسف فـــي ؿــل طــل  ؤلاهخـــاج الــىػني واطــخمساز الٍص

ــ ،الاطــخيراد مــس الــري ًسفــم مــً طــلسها جبلــا ادة الؼلــب كلــى الظــلم ألاحىبُــت ألا أي ٍش

 لرلو جسجفم ملدالث الخطخم اإلادلي )كالقت ػسدًت(.
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مإػس أطلاز الاطتهالك لصدمت طلس  ما في الفترة الثالثت ماهذ اطخجابتأ

ــــت 0.002608-الصــــسف طــــالبت وبلغــــذ مــــا مقــــدازه ) ( وجهــــىن بــــرلو مخالفــــت للىـٍس

غاًـــت الفتـــرة لـــى ئالاقخصـــادًت، لدظـــخمس هـــره الاطـــخجابت ابخـــداء مـــً الفتـــرة الظـــابقت 

ًً ٌظخجُب أوجصبذ مىحبت في اإلاسخلت الثامىت الظابلت، ختى جصوى هره اللالقت 

ـــلاز الا  ــ ـــدز ب مإػــــــس أطـ ــ ـــــدا جقـ ــــلُفت حـ ـــــبت طــ ــــلس الصــــــسف بيظـ ـــــدمت طــ ــــتهالك لصـ طــ

ــــت الاقخصــــادًت ، لخلــــىد مــــسة أخــــسي الــــى اطــــخجابت 0.000637) ( وهــــي جىافــــق الىـٍس

ـــــخجابت  ـــــسة اطــ ـــرة اللاػــ ــ ــــالى الفتــ ـــهد خـــ ــ ـــرا لدؼــ ــ ــلت، أخيــ ــ ـــرة الخاطـــ ــ ــــالى الفتــ ـــــالبت خـــ طــ

طـــ ُلت حـــدا جهـــاد جهـــىن مىلدمـــت ( لصـــدمت طـــلس الصـــسف بيظـــب DDLIPCمخغيـــر)

ُــل الظــابق أن الخطــخم ال ةهــا جأولــى  ــت الاقخصــادًت، ًخطــح مــً الخدل  ىافــق الىـٍس

ن هىـاك طـببا مهمـا مـً مجمىكـت أطـباب أٌظخجُب لصدمت طلس الصسف، وهـسي 

مــت وهــى ذلــو اإلاخللــق بظــل  ؤلاهخــاج الــىػني الــري ال ًخــدم طُاطــت جخفــُع قُ

وبهــرا  .مــس الــري ٌلاقــب بــه الاقخصــاد الــىػني بدبلــاث الخطــخم اإلاظــخىزداللملــت ألا 

ًهـــــىن جــــــأزير طــــــلس الصــــــسف كلــــــى الخطـــــخم طــــــلُفا ممــــــا ٌلسقــــــل اطــــــتراجُجُت بىــــــو 

 الجصائس في اطتهداف الخطخم ) الاطخقساز في اإلاظخىي اللام لألطلاز(.

 خاجمت

لقد طمدذ دزاطدىا هره بخدلُل بلع اإلاخغيراث الاقخصادًت )الىاجج  

ت، ملدى ئكادة الاطمي، الخطخم( والىقدًت ) جم وملدى همى النخلت الىقدً

، 0212غاًت لى ئ 0222 طىت الخصم، طلس الصسف( وفق مدي شمني ًتراوح مً

دزاطت أزس ملدى طلس الصسف كلى الىاجج الحقُقي ومظخىي ألاطلاز لى ئوصىال 

ػلت أخدام مىهجُت في ػهل همىذج قُاس ي باطخ 0212-1822خالى الفترة 

ق دواى VARالاهدداز الراحي ) (، والاكخماد أًظا كلى جدلُل الصدماث كً ػٍس

 .الاطخجابت الىبظُت

 دزاطدىا مظخىخاة مً الجاهب القُاس ي الخؼبُقي لما ًلي: هتائج وماهذ 
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ج الحقُقي لصدمت طلس الصسف مً خالى دزاطت وجدلُل اطخجابت الىاج-1

صبذ هره ن الىاجج ٌظخجُب للصدمت اإلاىحبت جازة وجازة أخسي جىلدم وجأاجطح 

طسكان ما جخالش ى و ةها طلُفت حدا ومددودة أالاطخجابت طالبت، لنً ما ًميزها 

مس الري ًمنىىا مً القىى أن الىاجج الحقُقي ال ٌظخجُب لصدمت وجصوى، ألا 

طلس الصسف هدُجت الاخالى باللالقت بين طُاطت قُمت جخفُع اللملت ومسوهت 

لُه اللدًد مً الدزاطاث التي ئ هره الىدُجت حلنع ما جىصلذؤلاهخاج الىػني، 

ذ كلى الاقخصاد الجصائسي لدزاطت  هره الىدُجت حلصش  .(0212)كميروغ، أحٍس

صحت الفسطُت ألاولى القائلت بأن: الىاجج الحقُقي ال ٌظخجُب لصدمت طلس 

 .الصسف

قمىا بخدلُل اطخجابت مظخىي ألاطلاز لصدمت مفاحئت في طلس الصسف  كىدما-0

جبين أن مظخىي ألاطلاز ال ًخفاكل مم جأزيراث طلس الصسف مىن أن الاطخجابت 

جأخر قُما طالبت وقُما مىحبت وحظخقس خالى ةهاًت الفترة بقُم و ماهذ مخربربت 

ٌظخجُب لصدمت طلس ال وبالخالي مظخىي ألاطلاز  .مىحبت لننها طلُفت حدا

الصسف بظبب حمىد ؤلاهخاج الىػني وجصاكد خدة الخطخم اإلاظخىزد بظبب 

)بقبق، ػيُني، و بىزقلت، الىدُجت مم دزاطت  وجخفق هره .ازجفاق أطلاز الىازداث

بأن: لى زفع الفسطُت الثاهُت القائلت ئ، لما جقىدها (12-18، الصفداث 0213

 مظخىي ألاطلاز في الجصائس ٌظخجُب لصدمت طلس الصسف.

 :ما ًليهىحصها فُ التىصياثحملت مً  هقترحبىاء كلى هره الىخائج  

مسن ٌظخجُب لؼسوغ هجاح طُاطت جخفُع قُمت  ًجب بىاء حهاش ئهخاجي-1

 .اللملت

ئوؼاء قاكدة بُاهاث خىى ؤلاهخاج الىػني طىاء في ػهله ؤلاحمالي أو في ػهله -0

احساء دزاطاث ملمقت جفض ي بالقؼاعي جيمجم مم الىاقم مما ٌظمذ للباخثين 

 .الخخُاز هـام صسف أمثل لحالت الاقخصاد الجصائسي 
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اطخخدام الىقد ألاحى ي ومداولت جىحيهه لالطدثماز في  جسػُد-5

 حل ئخالى ؤلاهخاج.أىخجت للقُمت اإلاظافت مً اكاث اإلاالقؼ

 :                           إلاالحقا

 اإلاقدر VAR: همىذج 0اإلالخق 

 DLPIBR DDLIPC DDLM2 DLTC DLTR 

      
      

DLPIBR(-1) -0.714727 -0.007557  0.006448  0.007043  0.051057 

  (0.15168)  (0.00409)  (0.00879)  (0.00924)  (0.01620) 

 [-4.71211] [-1.84651] [ 0.73373] [ 0.76234] [ 3.15236] 

      

DLPIBR(-2) -0.788771 -0.001885 -0.002098 -0.061873 -0.007066 

  (0.17919)  (0.00483)  (0.01038)  (0.01091)  (0.01913) 

 [-4.40198] [-0.38989] [-0.20211] [-5.66909] [-0.36930] 

      

DDLIPC(-1)  7.048742  0.028349 -0.472794 -0.436611  0.262793 

 

 (5.27910)  (0.14244)  (0.30585)  (0.32155)  (0.56371) 

[ 1.33522] [ 0.19903] [-1.54584] [-1.35784] [ 0.46618] 

     

DDLIPC(-2)  7.398944  0.373267 -0.173054  0.396061  0.015585 

  (5.29151)  (0.14277)  (0.30657)  (0.32230)  (0.56504) 

 [ 1.39827] [ 2.61442] [-0.56449] [ 1.22884] [ 0.02758] 

      

DDLM2(-1)  0.612891  0.264885 -0.528804  0.291992 -0.157860 

  (3.63558)  (0.09809)  (0.21063)  (0.22144)  (0.38821) 

 [ 0.16858] [ 2.70034] [-2.51058] [ 1.31859] [-0.40663] 

      

DDLM2(-2)  2.056057  0.095782 -0.425477  0.332157 -0.475057 

  (3.18078)  (0.08582)  (0.18428)  (0.19374)  (0.33965) 

 [ 0.64640] [ 1.11606] [-2.30884] [ 1.71444] [-1.39867] 
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DLTC(-1)  1.938172  0.300047  0.018723  0.735545  0.363025 

  (2.46535)  (0.06652)  (0.14283)  (0.15016)  (0.26326) 

 [ 0.78616] [ 4.51071] [ 0.13108] [ 4.89828] [ 1.37899] 

      

DLTC(-2)  5.449771 -0.273135  0.218591 -0.195443 -0.593310 

  (2.46256)  (0.06644)  (0.14267)  (0.14999)  (0.26296) 

 [ 2.21305] [-4.11079] [ 1.53213] [-1.30301] [-2.25630] 

      

DLTR(-1)  1.395860 -0.071689  0.052342  0.171873  0.122293 

  (1.90462)  (0.05139)  (0.11035)  (0.11601)  (0.20338) 

 [ 0.73288] [-1.39502] [ 0.47434] [ 1.48154] [ 0.60131] 

      

DLTR(-2) -8.508216 -0.045165 -0.055079  0.090544  0.523646 

  (1.65939)  (0.04477)  (0.09614)  (0.10107)  (0.17719) 

 [-5.12730] [-1.00876] [-0.57291] [ 0.89583] [ 2.95522] 

      

C -0.201705  0.000552 -0.012484  0.019819  0.008428 

  (0.14175)  (0.00382)  (0.00821)  (0.00863)  (0.01514) 

 [-1.42291] [ 0.14443] [-1.52006] [ 2.29537] [ 0.55682] 

      
      

R-squared  0.720657  0.692363  0.392866  0.775506  0.626378 

Adj. R-squared  0.604265  0.564181  0.139894  0.681967  0.470703 

Sum sq. resids  9.222374  0.006714  0.030956  0.034215  0.105157 

S.E. equation  0.619892  0.016726  0.035914  0.037757  0.066193 

F-statistic  6.191600  5.401408  1.553001  8.290722  4.023610 

Log likelihood -26.32283  100.1184  73.37178  71.61988  51.97101 

Akaike AIC  2.132733 -5.092480 -3.564102 -3.463993 -2.341201 

Schwarz SC  2.621557 -4.603657 -3.075278 -2.975170 -1.852377 

Mean dependent  0.018900 -0.000207 -0.000990  0.039613  0.003849 

S.D. dependent  0.985402  0.025335  0.038725  0.066952  0.090984 

 eviews10اإلاصدر: 
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 .VARاستقرار همىذج  :8اإلالخق 
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 eviews10اإلاصدز: 

 

 استجابت الىاجج الخقيقي لصدمت سعر الصرف: 3اإلالخق 
 

      
       Response of 

DLPIBR:      

 Period DLPIBR DDLM2 DDLIPC DLTC DLTR 

      
      

 1  0.619892  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

  (0.07409)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

 2 -0.406470  0.020488  0.163773  0.088287  0.080983 

  (0.10521)  (0.11782)  (0.09289)  (0.07147)  (0.11092) 

 3 -0.165961 -0.159961 -0.054869  0.092262 -0.549727 

  (0.14827)  (0.17140)  (0.12693)  (0.11421)  (0.14633) 

 4  0.126988  0.214367 -0.113497 -0.017860  0.382309 

  (0.15746)  (0.19073)  (0.12482)  (0.10773)  (0.15468) 

 5  0.007408 -0.022289  0.055816 -0.047093 -0.071714 

  (0.14952)  (0.17045)  (0.09573)  (0.07487)  (0.15620) 

 6 -0.033073 -0.155570 -0.024734  0.084333  0.079350 
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  (0.13777)  (0.15825)  (0.07121)  (0.05659)  (0.14156) 

 7  0.102433  0.081052  0.039372 -0.013401 -0.033328 

  (0.12791)  (0.10579)  (0.05863)  (0.04712)  (0.13125) 

 8 -0.120304  0.061601  0.018645  0.024146  0.091385 

  (0.10462)  (0.09918)  (0.05064)  (0.03744)  (0.12607) 

 9  0.065460 -0.087540 -0.022566 -0.009407 -0.105905 

  (0.09931)  (0.09215)  (0.04895)  (0.04072)  (0.12383) 

 10 -0.005771  0.055400  0.010665 -0.003525  0.154789 

  (0.08259)  (0.08310)  (0.04806)  (0.04109)  (0.11465) 

      
      

 eviews10اإلاصدز: 

 استجابت م شر أسعار الاستهالك لصدمت سعر الصرف.: 4اإلالخق 

      
       Response of 

DDLIPC:      

 Period DLPIBR DDLM2 DDLIPC DLTC DLTR 

      
       1  0.001994  0.000636  0.016594  0.000000  0.000000 

  (0.00282)  (0.00281)  (0.00198)  (0.00000)  (0.00000) 

 2 -0.002385  0.003611  0.002444  0.008452 -0.004159 

  (0.00294)  (0.00348)  (0.00289)  (0.00224)  (0.00302) 

 3  0.002233  0.003262 -0.000134 -0.002608 -6.26E-05 

  (0.00276)  (0.00348)  (0.00274)  (0.00215)  (0.00333) 

 4 -0.009802  0.000107  0.001027 -0.000927  0.001671 

  (0.00274)  (0.00278)  (0.00194)  (0.00206)  (0.00299) 

 5  0.007627 -0.002509 -0.002475 -0.001366 -0.004324 

  (0.00294)  (0.00289)  (0.00200)  (0.00202)  (0.00326) 

 6  0.001469  0.004020  0.001123 -0.001657  0.009126 

  (0.00320)  (0.00328)  (0.00241)  (0.00228)  (0.00358) 

 7 -0.002969 -0.003240  0.001488 -7.36E-05 -0.008929 

  (0.00319)  (0.00352)  (0.00251)  (0.00222)  (0.00375) 

 8  0.000234 -0.000140 -0.001865  0.000637  0.001972 

  (0.00281)  (0.00319)  (0.00198)  (0.00155)  (0.00365) 

 9  0.000928  0.002476  0.000552 -0.001626 -0.001869 
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  (0.00262)  (0.00286)  (0.00161)  (0.00125)  (0.00324) 

 10 -0.002297 -0.001471 -0.000722  0.000684  0.000576 

  (0.00242)  (0.00200)  (0.00119)  (0.00103)  (0.00294) 

      
      

 eviews10اإلاصدز: 

 : دوال الاستجابت اإلاتعلقت بالىمىذج لكل.5اإلالخق
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 eviews10اإلاصدز: 
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 (. مددداث الخطخم في الجصائس مم مقازبت بدواى الاطتهالك0212طماء مخالُ . )أ (9

 الللىم الاقخصادًت وكلىم الدظُير. . باجىت، ملُت191)أػسوخت دلخىزاه(. 

س الظىىي  .(2017) .ب ,الجصائس (2  .الجصائس .2016الخقٍس

اإلالخق  الىػني خىى اإلاىـىمت البىنُت في ؿل الخدىالث  .(2006) .ق .ب ,القادز (2

 .بؼازالظُاطت الىقدًت بين ألاداء والفلالُت، .القاهىهُت والخىـُمُت
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(. دزاطت قُاطُت ألزس قىاة طلس الصسف كلى الخىاشن الخازجي 0219بؼِص ي ولُد. ) (8

ت، (. 0211-1882في الجصائس للفترة )  .59-03، 12مجلت أداء اإلاإطظاث الجصائٍس

اخخباز دوز قىاة طلس الصسف في هقل  .(2015) .ض ,بىزقلت & ,.ق ,ػيُني ,.ى ,بقبق (12

اإلاجلت اإلاغازبُت .  (2014-1964)دزاطت قُاطُت  -ازس الظُاطت الىقدًت في الجصائس 

 .40-19  ، 1، لالقخصاد والدظُير

س الظىىي (. 0211بىو الجصائس. ) (11  الجصائس. ي. 0215بىو الجصائس، ، الخقٍس

ل. ) (10 (. دوز الظُاطاث اإلاالُت والىقدًت في جدقُق الىمى 0219بهاء الدًً ػٍى

. باجىت، ملُت 119ػسوخت دلخىزاه(. أ)0212-1882دزاطت خالت الجصائس-ديالاقخصا

 الللىم الاقخصادًت وكلىم الدظُير.

زاز آام اإلاالي وفلالُت قىىاث اهخقاى (. جدىالث الىـ0212ػلغىم كميروغ. ) (15

ػسوخت دلخىزاه(. أدزاطت خالت الجصائس ) -د الحقُقيالاقخصالى ئالظُاطت الىقدًت 

ت وكلىم  الدظُير، الجصائس اللاصمت: حاملت ملُت الللىم الاقخصادًت والخجاٍز

 .5الجصائس 

(. جدلُل وجقُُم أدواث الظُاطت الىقدًت 0202صالح جىمي. )فخُدت بً كلُت، و  (11

وفلالُتها في جدقُق أهداف الظُاطت الاقخصادًت الهلُت دزاطت خالت الجصائس خالى 

قُا، (. 0212-1882) الفترة مجلت اقخصادًاث ػماى اقخصادًاث ػماى ئفٍس

19(00 ،)18-91. 

زس طلس صسف أ(. جدلُل وقُاض 0218دًً ػسون . )كص الهىز الدًً بىالهىز، و  (13

بدار في ملفاث ألا (. 0212-1822الدًىاز الجصائسي كلى الخطخم خالى الفترة )

 .191، 2الاقخصاد والدظُير، 
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 ملخص:

ت هألُت لخدلُم الخىاشن في         تهدف هره الدزاطت لخلُُم فاغلُت ؤدواث الظُاطت الخجاٍز

هدى اكخـاد  جىحهها في طُاقللدزاطت،  هدالتميزان اإلادفىغاث، وكد جم اخخُاز الجصاثس 

اث وكػُت ؿػبت ؤدث بلى ُخالله مىر الثماهِىاث بلى الدظػُيالجصاثس الظىق والري غسفذ 

لخىاشهاث الاكخـادًت اليلُت التي لها ؤزس غلى ميزان ا بلىبؿالخاث اكخـادًت الطترحاع الاطخلساز 

س الخجازة الدولُت   وميزاناإلادفىغاث، وكد جم الخىؿل بلى ؤن هىان غالكت بًجابُت بين جدٍس

 .2018-2000الفترة في  الجصاثسي  اإلادفىغاث

س الخجازة الدولُت، ميزان اإلادفىغاث.الكلماث املفخاحيت:  ت، جدٍس  الظُاطت الخجاٍز

The impact of trade policies on the balance of payments equilibrium 

Econometric study on Algeria From 2000 to 2018 

Abstract: 

         This study is an attempt to evaluate the effectiveness of trade policy as a 

mechanism to achieve the stability of balance of payments, by taking Algeria as a 

case study, in the context of its orientation towards a market economy, during which 

Algeria experienced from the eighties to the nineties a difficult situation that led to 

economic reforms to restore stability in the macroeconomic balances, which have an 

impact on the balance of payments. The study found that there is a relationship 
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between the liberalization of international trade and the Algerian balance of 

payments during the period 2000-2018. 

Key words: Trade Policy; International Trade Liberalization; Balance of Payments. 

 ملدمت:

ظمى ؤً-الاكخـادًىن بلى ميزان اإلادفىغاث  ًىظس              لا ميزان اإلادفىغاث َو

ه هرا  ألي -الدولُت دولت، باغخبازه مسآة اكخـادها التي حػىع ول ما ًدخٍى

الاكخـاد مً ميامً كىة وميامً كػف، فهرا اإلايزان الري هى في الخلُلت 

ً في ميزان واخد، ميزان غىاثد و ؛ هي: اإلايزان الخجازي  غبازة غً زالزت مىاٍش

خظاب زؤض اإلااٌ. فهى بهرا اإلاػنى سجل لجمُؼ اإلاػامالث و ؛ الاطدثماز 

وبلُت الػالم في فترة شمىُت مدددة  البلد وملُميالاكخـادًت بين ماطظاث 

مً اهخمام الاكخـادًين  اهبير  ا)غالبا طىت(، لرلً ؤخر ميزان اإلادفىغاث حجـم

ه باطخػماٌ طُاطاث مخىىغت مً ؤحل مػسفت ؤطباب اخخالله ومداولت غالح

ت، وحػخبر هره ألاخيرة مً آلُاث  والظُاطت الىلدًت واإلاالُت، والظُاطت الخجاٍز

مػالجت اخخالٌ ميزان اإلادفىغاث مً خالٌ الخإزير في الـادزاث والىازداث بؼيل 

 مباػس، باطخػماٌ حملت مً ألادواث.

 إشكاليت البحث:

ت في جدلُم جىاشن ميزان  مما طبم ًخطح ؤهمُت دوز الظُاطاث      الخجاٍز

 اإلادفىغاث، ومً زم جبرش ؤهمُت ؤلاحابت غً الظااٌ الخالي: 

 ما جأثير الضياصاث الخجاريت على جوازن ميزان املدفوعاث؟

 هرا الظااٌ، طِخم هسح ألاطئلت الفسغُت الخالُت: ًلإلحابت غ

ت؟ -  ماهي الظُاطاث الخجاٍز
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 إلادفىغاث؟هى الخىاشن والاخخالٌ في ميزان ا ما -

ت وجىاشن ميزان اإلادفىغاث؟ما هبُػت  -  الػالكت بين الظُاطاث الخجاٍز

 هُف ًازس الاهفخاح الخجازي غلى جىاشن ميزان اإلادفىغاث، خاؿت في الجصاثس؟ -

 ، طِخم وكؼ الفسكُاث آلاجُت:هره ألاطئلت ًلإلحابت غو 

 لدٌو الىامُت؛ٌػخبر الاخخالٌ الخالت ألاهثر مالشمت إلايزان اإلادفىغاث خاؿت في ا -

ت بلى بؿالح العجص في ميزان اإلادفىغاث وبغادجه بلى  - تهدف الظُاطاث الخجاٍز

 الخىاشن؛

      الاهفخاح الخجازي ال ًازس غلى جىاشن ميزان اإلادفىغاث في الجصاثس. -

 أهداف البحث:

ت للىكىف غلى ، وهرا يهدف هرا البدث بلى جبُان ؤهمُت ودوز الظُاطاث الخجاٍز

الاكخـادًت التي كد حػىد غلى الاكخـاد الىامي، وخاؿت الجصاثس، مً اإلاياطب 

ت، مً ؤحل غالج الاخخالٌ  الاهفخاح الخجازي الري ٌػخبر ؤخد الظُاطاث الخجاٍز

 في ميزان اإلادفىغاث.

 املىهج املضخخدم في البحث:

طِخم اجباع اإلاىهج الىؿفي والخدلُلي في وؿف وجدلُل مخخلف اإلافاهُم        

ت، وهرا ميزان اإلادفىغاث مً حهت؛ ومً حهت ؤخسي  اإلاخػللت بالظُاطاث الخجاٍز

ت غلى جىاشن ميزان  اغخماد دزاطت كُاطُت، مً ؤحل كُاض ؤزس الظُاطاث الخجاٍز

 .2018-2000اإلادفىغاث في الجصاثس خالٌ الفترة 
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 خطت البحث:

لدزاطت ممثال طػُا لخدلُم ألاهداف اإلاسحىة مً البدث، طُيىن هُيل ا        

ت، بِىما  طِخم فُه الخوسق بلى: الظُاطاث ٌ اإلادىز ألاو  في اإلاداوز الخالُت: الخجاٍز

ت غلى جىاشن ميز  اإلادىز الثاوي ان طِخم الخوسق فُه بلى: ؤزس الظُاطاث الخجاٍز

ففُه ًخم كُاض هرا ألازس غلى الجصاثس مً الفترة  ،اإلادفىغاث، ؤما اإلادىز الثالث

 .eviews، باطخخدام بسهامج 2018بلى  2000

 . صياصاث الخجارة الخارجيت.0

جادي الخجازة الخازحُت دوزا هاما في الخُاة الاكخـادًت طىاء باليظبت           

خددد مىكف الدولت مً الخبادٌ الخجازي  للدولت اإلاخلدمت ؤو الخازجي الىامُت، ٍو

م طُاطتها للخجازة الخازحُت، والتي حظعى مً خاللها بلى  باليظبت لها غً هٍس

جدلُم ؤهداف وهىُت مخخلفت ومخػددة؛ واهوالكا مً هرا جلىم الدولت بسطم 

مػالم طُاطتها للخجازة الخازحُت جماػُا مؼ مـالخها الىهىُت، ؤلاكلُمُت 

 والدولُت. 

 أهدافهاهوم الضياصاث الخجاريت و مف  .0.0

جدبؼ الدٌو في مجاٌ غالكاتها الاكخـادًت الخازحُت، وفي الخبادٌ الخجازي           

مؼ الدٌو ألاخسي طُاطاث مػُىت، ًمىً ؤن جخخلف مً دولت بلى ؤخسي جبػا 

لخىحهاتها الظُاطُت والاكخـادًت وهبُػت اكخـادها، وللظسوف الاكخـادًت 

لى مظخىي الاكخـاد الػالمي، وذلً بما غ اللاثمت طىاء غلى الـػُد الداخلي ؤو

ًخفم مؼ مـالخها وما جساه مىاطبا في بىاء غالكاتها الخازحُت وجدالفاتها. )ذًاب، 

 (299، ؾ. 2010
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 . مفهوم الضياصاث الخجاريت.0.0.0       

ًمىً حػٍسف طُاطت الخجازة الخازحُت بإنها مجمىع ؤلاحساءاث التي           

ت مؼ الدٌو ألاخسي بلـد جدلُم جخخرها الدولت في ه واق غالكاتها الخجاٍز

س وكبى الػالكاث  ؤهداف مػُىت، ؤي ؤنها مجمىع ؤلاحساءاث السامُت بلى جوٍى

الاكخـادًت الخازحُت للدولت، والسطىم الجمسهُت وؤلاغاهاث وهظام الخـف 

ت للدولت؛ هما ًمىً  وغيرها، والتي حػخبر حمُػها حصءا مً الظُاطت الخجاٍز

فها غلى ؤنها بسهامج خيىمي مخوى، جددد فُه مجمىغت مً ألادواث ؤوحػ  ٍس

ألاطالُب التي ًمىً ؤن جازس غلى الخجازة الخازحُت خالٌ فترة مػُىت، بالؼيل 

طُاطُت مػُىت، ًـػب  احخماغُت ؤو الري ًلمً جدلُم ؤهداف اكخـادًت ؤو

 (. 12، ؾ. 2000ًخػرز الىؿٌى بليها هبلا آللُت الظىق الخسة )وفا،  ؤو

ت هي ؤخد فسوع الظُاطت الاكخـادًت الػامت          وبالخالي فالظُاطت الخجاٍز

(، مً خالٌ 69، ؾ. 2010اإلاىىن بها جىظُم ػاون الخجازة الخازحُت )مخىلي، 

 ؤدواث مػُىت لخدلُم ؤهداف مدددة.

 . أهداف الضياصاث الخجاريت.0.0.0

زمت مجمىغت مً ألاهداف التي حظعى الدولت بلى جدلُلها مً طُاطتها           

ت، منها ما هى ذو هابؼ اكخـادي، ومنها ذو هابؼ طُاس ي واطتراجُجي، ومنها  الخجاٍز

 ما هى ذو هابؼ احخماعي.

ت الخازحُت للدولت ؤهداف . ألاهداف الاكخصادًت: 0. 0.0.0 للظُاطت الخجاٍز

 (:300، ؾ.2010ي )ذًاب، اكخـادًت جخلخف ف

 اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت الاكخـادًت؛ 
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  خماًت الـىاغت الىهىُت مً اإلاىافظت ألاحىبُت، خـىؿا الـىاغاث الىاػئت

 مً خالٌ جىفير البِئت اإلاالثمت والخاكىت لىمىها وجوىزها؛

 الػمل غلى بؿالح العجص في ميزان اإلادفىغاث وبغادجه بلى الخىاشن؛ 

 ادة اإلاىا ل الىفلاث الػامت ٍش زد اإلاالُت للدولت، واطخخدام هره اإلاىازد في جمٍى

 للدولت؛

  خماًت الاكخـاد الىهني مً الخللباث الخازحُت، والخطخم والاهىماغ، وخماًخه

مً طُاطاث ؤلاغساق التي ًمىً ؤن جدبػها دٌو ؤخسي )ؤي البُؼ بظػس ؤكل مً 

 طػس اليلفت( وغير ذلً.

، ؾ. 2010وجخمثل في )مخىلي، . ألاهداف الضياصيت والاصتراجيجيت: 0. 0.0.0

71:) 

 ت؛  اإلادافظت غلى ألامً في الدولت مً الىاخُت الاكخـادًت والغراثُت والػظىٍس

 الػمل غلى جىفير الخد ألادوى مً ؤلاهخاج مً مـادز الواكت والبتروٌ مثال؛ 

 اجي.جإمين الاهخفاء الراحي، وخـىؿا ألامً الغر 

 (:301-300، ؾ ؾ. 2010وجخمثل في )ذًاب، ألاهداف الاجخماعيت:  3. 0.0.0

 اإلاىخجين  خماًت مـالح بػم الفئاث الاحخماغُت، همـالح اإلاصازغين ؤو

ت للدولت واإلاجخمؼ؛ الـغاز، ؤو  مىخجي بػم الظلؼ التي جمثل ؤهمُت خٍُى

 ت؛بغادة جىشَؼ الدخل الىهني بين الفئاث الاحخماغُت اإلاخخلف 

 الػمل غلى خماًت الصخت الػامت، مً خالٌ مىؼ اطخيراد بػم الظلؼ اإلالسة ؤو 

 جلُُد اطخيراد طلؼ ؤخسي والىدٌى والسجاثس... اإلاخالفت للمػاًير الصخُت، ؤو
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 الدوليت مبدأ الحريت في الخجارة 0.0

ت ليل جفىير اكخـادي خٌى الخجازة           بدؤ الخبادٌ الخس ًمثل حجس شاٍو

دم طمُث" الري "آل  1776ز هخاب "زسوة ألامم" طىت ُت، وهرا مىر ظهى الدول

 .(280، ؾ. 2004ؤوؼإ ؤطاطُاث الخدلُل الاكخـادي )خظين، 

 حعريف حريت الخجارة الدوليت 0.0.0

ت الخجازة غلى الىكؼ الري ال جخدخل  ًولم اؿوالح الخبادٌ الخس ؤو           خٍس

ت  (، فهى 194، ؿفدت 2000الدولُت )خؼِؽ، فُه الدولت في الػالكاث الخجاٍز

م بلغاء اللُىد  ت جبادٌ بين الدٌو غً هٍس هظام اكخـادي ٌصجؼ غلى خٍس

الجمسهُت وول ما ٌػسكل خسهت الظلؼ والخدماث؛ ومً هىا وظخيخج ؤن طُاطت 

ت جترهص غلى كسوزة بشالت ول الػلباث ؤو اللُىد اإلافسوكت غلى جدفم الظلؼ  الخٍس

 (، طىاء واهذ ؿادزاث ؤم وازداث.75، ؾ. 2010لي، غبر الخدود )مخى 

 برراث مبدأ حريت الخجارة الدوليتم 0.0.0 

ت الخجازة الدولُت غلى الدجج الخالُت في جإًُد وحهت      ٌػخمد ؤهـاز مرهب خٍس

 هظسهم:

ت الخجازة ؤن الخخصص وجلضيم العمل الدولي:  .0.0.01 ًاهد ؤهـاز خٍس

ؼ بين الػدًد مً الدٌو اإلاخخلفت ًادي بلى احظاع الخبادٌ الخجازي الخس الىاط

هواق ألاطىاق الػاإلاُت، التي حظاغد غلى الخخـف وجلظُم الػمل الدولي اإلابني 

خُت للظلؼ  غلى ؤطاض اخخالف الىفلاث اليظبُت والظسوف الوبُػُت والخاٍز

ت الخجازة ًدـل غ لى اإلاىاطبت لإلهخاج، واإلاظتهلً داخل البلدان التي جخمخؼ بدٍس

ؤكص ى مظخىي مً السفاه الاكخـادي، وذلً ألهه جخىفس لدًه فسؿت اخخُاز الظلؼ 



 سعودي
أثر السياسات التجارية على توازن ميزان 

         راسة قياسية على الجزائرد: المدفوعات
 0202 - 0222الفترة  خالل

 

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

71 

 

 .Paul R, 2006, pالتي حؼبؼ زغباجه مً ؤي مـدز مً مـادز ؤلاهخاج في الػالم )

ظخوُؼ ؤن ًيخلي ؤخظً ألاهىاع مً الظلؼ وؤكلها طػسا؛8  (، َو

ت  . جظييم الخىاق على كيام الاحخكاراث:0.0.0.0 ٌظدىد ؤًلا ؤهـاز خٍس

ت، ألنها حصجؼ بلى دزحت غالُت  الخجازة غلى حجت ؤنها جلػف اإلاساهص الاخخياٍز

ت الخجازة جادي بلى  اإلاىافظت التي حظاغد غلى الازجفاع بمظخىي ؤلاهخاحُت، فدٍس

جىافع الدٌو في بهخاج الظلؼ وحػمل غلى جيؼُى ؤلاهخاج وحصجُؼ الخلدم الفني 

ادة حجم وجدظين وطاثل ؤلا  م ٍش هخاج، هما ؤنها جدُذ احظاع الظىق غً هٍس

ؤلاهخاج الري ًادي بلى اكخـادًاث الدجم ومىه بلى اهخفاق في ألاطػاز )ػساز، 

 (؛357-356، ؾ ؾ. 2010

فاوسجاما مؼ مبدؤ جلظُم الػمل .اهخفاض أصعار الضلع الدوليت: 0.0.0.3

ت الخجازة بين الدٌو جادي  بلى اهخفاق ؤطػاز والخخـف الدولي، فةن خٍس

الظلؼ اإلاظخىزدة التي ال ًمىً بهخاحها في الداخل بال بخيالُف غالُت، وحػىد 

ت في هره الخالت باإلاىفػت غلى ول مً اإلاظتهلً واإلاىخج غلى خد طىاء  الخٍس

(، فاإلاظتهلً ٌظخفُد مً اهخفاق ألاطػاز هدُجت 304، ؾ.2010)ذًاب، 

مياهه الخىحه هدى فسوع ؤلاهخاج التي اهخفاق الخيالُف، ؤما اإلاىخج فُـبذ بة

 ٌظخوُؼ جىظُف زئوض ؤمىاله فيها بفػالُت ؤهبر؛

ت الخجازة بلى مىافظت خادة بين . حشجيع الخلدم الخكىولوجي: 0.0.0.4 جادي خٍس

س هسق ؤلاهخاج، وبدخاٌ الخىىىلىحُا  ظعى ول مىخج بلى جدظين وجوٍى اإلاىخجين، َو

ادة ؤلا  هخاج وخفم الخيلفت وهسح الظلؼ بإطػاز الخدًثت التي حظاغد غلى ٍش

مىخفلت، مما ٌظاغد اإلاىخجين اإلااهلين غلى اإلادافظت غلى خـتهم في الظىق 

(. وفي هفع الىكذ ٌظخفُد اإلاظتهلً مً هره اإلاىافظت 357، ؾ. 2010)ػساز، 

ؼتري ما ًدخاحه مً الظلؼ بإطػاز مىخفلت؛  َو
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ت هخا  الكبير: . الحريت جديح الاصخفادة من وفوراث لا 0.0.0.5 ًسي ؤهـاز الخٍس

، لظاغد ذلً غلى وؿٌى  ت ؤهه لى طادث طُاطت الخجازة الخسة بين الدٌو الخجاٍز

ماطظاتها ؤلاهخاحُت بلى ؤحجامها اإلاثلى، وجخلخف هره الفىسة في ؤن بػم 

اإلااطظاث ؤلاهخاحُت في هثير مً الدٌو الـغيرة، كد ال جخمىً مً الىؿٌى بلى 

بظبب كػف الولب اإلادلي غلى مىخجاتها هدُجت ؿغس الظىق ؤحجامها اإلاثلى، 

 (.305، ؾ. 2010بالدزحت ألاولى )ذًاب، 

 مبدأ الحماًت في الخجارة الدوليت: 3.0

ت طىاء واهذ خسة ؤو       خماثُت جدخل كمً الاطتراجُجُت  الظُاطاث الخجاٍز

ت الػامت، والتي جخددد مً خالٌ اإلاىهج الري جخخازه ؤي  .الخجاٍز  دولت مً الدٌو

 حعريف الضياصت الحمائيت:  0.3.0

ت مً       ت التي حظخػملها الظُاطت الخجاٍز هي مجمىع الػىاؿس وألادواث الخمُيًز

ؤحل الخد مً جىافظُت الظلػت ألاحىبُت وفسح اإلاجاٌ ؤمام الظلػت الىهىُت، 

ت حصجؼ اإلاىخجين اإلادلُين غلى خماًت ألاحاهب )ػساز،  فسكابت اإلابادالث الخجاٍز

 .(259-258، ؾ. 2007الاكخـاد الدولي، 

  أدواث صياصت الحماًت: 0.3.0 

غىد دزاطت الظُاطت الخماثُت البد الخمُيز بين هىغين مً وطاثل الخماًت،      

ت )ػساز، الاكخـاد الدولي،  ت وغير الظػٍس  (:277، ؾ. 2007الخماًت الظػٍس

ػإن هره الىطاثل التي جازس في ًمىً الخمُيز في  . الوصائل الضعريت:0 0.3.0

م الخإزير في ؤطػاز الـادزاث ؤو الىازداث مً  جُازاث الخبادٌ الدولي غً هٍس

 خالٌ:
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 .الرصوم الجمركيت: 0.0 0.3.0

بت جفسكها الدولت غلى طلػت حػبر الخدود طىاء               السطم الجمسوي هى كٍس

وظبُا، وجفسق في ظسوف خاؿت  )وازداث ؤو ؿادزاث(، غير ؤن ألاخيرة حػخبر هادزة

لُت في الداخل ومىؼ حظسب اإلاىخجاث  مثل اإلادافظت غلى جىفير الظلؼ الخمٍى

ألاطاطُت بلى ألاطىاق ألاحىبُت، ؤما السطىم اإلافسوكت غلى الىازداث هي الىطُلت 

ت، ولها ؤهىاع:  الخللُدًت اإلافللت لخوبُم الخماًت الخجاٍز

 :وهي جلً اإلافسوكت غلى ول وخدة مً اإلاىخىحاث اإلاظخىزدة  الرصوم الىوعيت

 $ غلى ول كىواز كمذ مظخىزد؛1مً الخازج مثاٌ فسق 

 :وهى فسق وظبت زابخت غلى كُمت الظلػت اإلاظخىزدة مثل زطم  الرصوم الثابخت

 % غلى كُمت اإلاىخىحاث اإلاظخىزدة مً فسوظا؛35بلُمت 

 :1/2$غلى ول  1/2الظابلين مثاٌ وهي جىفُم بين الىىغين  الرصوم املركبت 

د غً مئت 15كىواز كمذ مظخىزد إلااثت كىواز ألاولى و % غلى الىمُت التي جٍص

 كىواز مً اللمذ اإلاظخىزد.

ت والخفلُالث اإلالدمت  ول دولت جددد هظامها الجمسوي وفلا لظُاطتها الخجاٍز

فت الجمسهُت آزاز منها:  لؼسوائها.   وللخػٍس

الاكخـادًت فةن فسق الخلىق الجمسهُت غلى الظلؼ اإلاظخىزدة مً الىاخُت 

 ًادي بلى آلازاز الخالُت:

  هي آزاز طلبُت خُث ًدفؼ اإلاظتهلً زمً بكافي غىدما ًلخني اطتهالهُتآزاز :

 ؛طلػت ؤحىبُت

 بُت: ًمثل مىزد ؤو بي باليظبت للدولت اإلاظخىزدة،  آزاز ؤلاًساداث اللٍس دخل كٍس

% مً ؤلاًساداث 95% بلى 90ىق الجمسهُت جمثل ففي اإلااض ي فةن الخل

بُت، لىً في الىكذ الخالي هظسا لخىاكف مػدٌ الخماًت فةن الاًساداث ؤو  اللٍس

 اإلاداخُل هي ؤكل بىثير مً ذلً؛



 سعودي
أثر السياسات التجارية على توازن ميزان 

         راسة قياسية على الجزائرد: المدفوعات
 0202 - 0222الفترة  خالل

 

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

74 

 

  آلازاز غلى الىازداث: جإزير الدظػيرة غلى الىازداث هى طلبي ألن الىازداث

ادة كُمت ؤلاهخاج الىهني؛  جىخفم والىدُجت ٍش

  آلازاز غلى اإلابادالث: بذا واهذ الدظػيرة جازس غلى اهخفاق الولب الىهني فةن

الظػس الػالمي للمىخىج اإلاجمسن ًمىً له ؤن ًىخفم، في هره الخالت فةن 

 الدولت اإلاظخىزدة حػسف جدظىا غلى مظخىي اإلابادالث باليظبت لهرا اإلاىخج؛

 فاع ؤطػازها حساء آلازاز غلى الدخل: باهخفاق حجم الىازداث هدُجت ازج

ادة فسؾ الػمالت والدخل  جوبُم السطىم الجمسهُت هرا ما ٌػمل غلى ٍش

بلُمت ملاغفت الهخفاق الىازداث، وبالخالي ًيىن هرا ألازس بًجابُا غلى 

 مظخىي الدؼغُل و غالج البوالت.

  فت حمسهُت غلى ب فةن فسق حػٍس آلازاز غلى ميزان اإلادفىغاث: في ألاحل اللٍس

ًادي بلى جدظين ميزان اإلادفىغاث للدولت، فخفم الىازداث مؼ الىازداث 

 اإلادافظت غلى حجم الـادزاث ًادي بلى جخفُم عجص اإلادفىغاث.

  (:223، ؾ. 2000ًخخر الدغم ػيلين ؤطاطين )وفا،  . الدعم:0. 0 0.3.0

  :جلدًم مظاهمت مالُت مً ؤخد ألاشخاؾ الػامت )الدولت، الشكل ألاول

طىاء جم ذلً بـفت مباػسة واإلاىذ واللسوق وػساء الهُئاث الػامت( 

بت مظخدلت  ألاطهم، ؤو بـفت غير مباػسة بالخىاٌش غً بًساد ؤو خـم كٍس

جلدًمها  اجخاذ هره اإلاظاهمت ػيل ػساء الخيىمت للظلؼ، ؤو للخيىمت ؤو

 لظلؼ وخدماث ال جدخل في مفهىم اليظبت ألاطاطُت؛

 :مىولت مػُىت دون ؤن  حه بلى فئت ؤودغم الدخل وهى الري ًى  الشكل الثاوي

ادة الـادزاث  ًسجبى بإطػاز الظلؼ والخدماث، ؤو دغم ألاطػاز كـد ٍش

لت غير مباػسة ؤو بي للميؼئاث التي  بوٍس مباػسة، هةغواء فترة طماح كٍس

 جيخج للخـدًس.
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 . صياصت لاغراق:3. 0 0.3.0

ًخمثل ؤلاغساق في بُؼ الظلػت في طىق الاطخيراد بظػس ًلل غً الظػس        

، ؾ 2000الػادي ؤو لوبُعي الري جباع به طلػت ممازلت في مىهنها ألاؿلي )وفا، 

 (، وهىان غدة ؤهىاع لإلغساق منها: 316-310ؾ.

 :ًلـد باإلغساق الػازق بُؼ الظلػت في الظىق الخازجي بظػس  لاغراق العارض

ؤكل مً الظػس الري جباع به في طىكها اإلادلي لظبب هازت، هبدء جـٍسف 

مداولت  اإلاىخجاث في ؤطىاق حدًدة ًخم جخفُم الظػس لجرب الػمالء ؤو

 الخخلف مً مخصون شاثد؛

 :هى الاطخمساز في بُؼ الظلػت في الظىق الخازجي بظػس ؤكل مً  لاغراق الدائم

جدلُلا ألهداف مػُىت، منها الللاء غلى الظػس الري جباع به في طىكها اإلادلي 

اإلاىافظين الىهىُين في ألاطىاق الخازحُت جمهُدا الخخياز هرا الظىق والخدىم في 

 ألاطػاز فُما بػد؛

 :هى البدء في البُؼ بظػس مغسق بهدف السد غلى ما  لاغراق كصير ألاجل أو الثأري

اجخره مؼسوع مىافع مً بحساءاث جمثل ؤكساز بمـالخه، والخخوُى للللاء 

 غلُه في طىق مػين بؼتى طبل الدغاًت.

ًسي الىثير مً اإلادللين ان هىان مفهىمين  . الركابت على الصرف:4. 0 0.3.0

 للسكابت غلى الـسف:

  :ٌؼير الى خالت جدخل الدولت مً ؤحل الخإزير غلى الػالكت الري املفهوم الواصع

 اإلاىحىدة بين الػملت اإلادلُت وألاحىبُت؛

  :ت إلاساكبت املفهوم الظيم والري ٌؼير الى اطخخدام ؤلاحساءاث وألاطالُب ؤلاداٍز

ل الخازجي، بما ًلمً هبذ الولب اإلادلي غلى الىلد ألاحىبي بؼيل  الخدٍى

ل الخازجي مً كبل الظلواث ًدىاطب مؼ ما هى مخىفس ل هرا البلد، بدازة الخدٍى

للظُوسة غلى الىلد ألاحىبي، فهى هظام حؼسف مً خالله الخيىمت بـفتها اإلاىظم 

 و اإلادىم غلى طىق الـسف ألاحىبي.
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مً ؤهم الىطاثل: هظام الخـف وجساخُف  . ألاصاليب الكميت:0 0.3.0

 الاطخيراد: 

فخلىم غلى جددًد حجم ؤكص ى ما ًمىً  . هظام الحصص الكليت:0. 0 0.3.0

لـد به فسق كُىد غلى  اطخيراده مً الخازج خالٌ فترة شمىُت مػُىت، ٍو

الاطخيراد وهادزا ما جيىن غلى الـادزاث خالٌ مدة مػُىت، بدُث جلؼ الدولت 

 بخـدًسها . الخد ألاكص ى للىمُاث اإلاظمىح باطخيرادها ؤو

ؼ الدولت لىظام التراخُف فال ٌظمذ كد جخل . جراخيص الاصخيراد:0. 0 0.3.0

لخاحس بالخـٌى غلى الظلؼ مً الخازج بال بذا خـل ملدما غلى بذن مً 

ـسح باللُام بالػملُت، ٌظخػمل لخماًت ألاطىاق الىهىُت مً  الظلوت الػامت، ٍو

يىن ذلً بفسق التراخُف متى وان خاؿا باإلاىخجاث  ، ٍو وازداث بػم الدٌو

 غير اإلاسغىب فيها.

 ألاصاليب والوصائل الخىظيميت: . 3 0.3.0

ججمؼ الىطاثل وألاطالُب الخالُت غددا مً اإلاىكىغاث اإلاخػللت          

ت بسبوها اجـاال مباػسة بالهُيل اإلاىظم للمبادالث الدولُت في  بالظاطت الخجاٍز

، ؾ ؾ 2000بهاز جىظُمي الري ًخدلم في داخله هره اإلابادالث، منها )وفا، 

222-225 :) 

غبازة غً اجفاق حػلده الدولت مؼ دولت ؤخسي . املعاهداث الخجاريت: 0. 3 0.3.0.

ت فُما بُنها جىظُما غاما؛  والغسق مىه جىظُم الػالكاث الجاٍز

ت في ؤمىز منها: الخجاريت: الاجفاكاث -  ًخميز غً اإلاػاهداث الخجاٍز

 .ؤحل كـير 

  يىن ؤهثر جفـُال مً هاخُت الخػسق إلاىخجاث والسطىم ًدىاٌو ؤمىز مػُىت ٍو

 وؤلاحساءاث الجمسهُت اإلاخػللت بها.
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ًلـد باجفاق الدغم اجفاكا كد ًلخم اجفاق ججازي،  . اجفاكيت الدعم:0. 3 0.3.0

ت واإلاالُت بين  ىظم هُفُت ؤداء الخلىق والدًىن الىاحمت غً الػالكاث الخجاٍز ٍو

 دولخين؛

لُت التي ججمؼ بين الدٌو ًلـد به اإلاػاهداث الدو  الجمركي: الاجحاد. 3. 3 0.3.0

 وبملخلاها ًخم دمج ألاكالُم الجمسهُت اإلاخخلفت في بكلُم حمسوي واخد.

 أثر الضياصاث الخجاريت على جوازن ميزان الدفوعاث.  .3

ٌػخبر ميزان اإلادفىغاث مـدزا غىُا باإلاػلىماث اإلاخػللت بإداء الاكخـاداث         

دُذ لـىاع اللس غلى اإلاظخىي الدولي از بمياهُت الىكىف غلى اللدزة الخىافظُت ، ٍو

الكخـاداث بلدانهم، وجلُُم طُاطاتهم الػمىمُت اإلاازسة في اإلابادالث مؼ الخازج 

ت، والظُاطت الـىاغُت، و  ، الظُاطت الىلدًتفي غدة مجاالث: الظُاطت الخجاٍز

 … واطخلواب الاطدثمازاث ألاحىبُت

 حعريف ميزان املدفوعاث 0.3

ٌػد ميزان اإلادفىغاث الىافرة التي ًول منها الاكخـاد الىهني غلى الاكخـاد      

ليىهه ذلً السجل الري جدزج فُه ول الػملُاث الاكخـادًت  الػالمي والػىع،

التي جسبى الاكخـاد الىهني باالكخـاد الػالمي بػالكاث جبادلُت جصدوج فيها 

الداثيُت واإلادًىهُت، وجخلمً خسهت اهخلاٌ الظلؼ والخدماث وزؤض اإلااٌ، وهىان 

 غدة حػاٍزف إلايزان اإلادفىغاث:

اإلاداطبي الري ٌغوي ول مػامالث جبادٌ الظلؼ ميزان اإلادفىغاث هى ؤلاهاز    

والخدماث، بلى حاهب اهخلاٌ زئوض ألامىاٌ وغيرها مً الخغيراث في ألاؿٌى 

 ,Eitmanوالخـىم الخازحُت للملُمين، الىاججت غً الػملُاث الاكخـادًت )

2014, p. 55؛) 

https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2015/8/5/السياسة-النقدية
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للُد "سجل ٌػخمد غلى ا ميزان اإلادفىغاث غسفه ؿىدوق الىلد الدولي بإهه:   

 اإلاصدوج، ًدىاٌو اخـاثُاث فترة شمىُت مػُىت باليظبت للخغيراث في ميىهاث ؤو

كُمت ؤؿٌى اكخـادًاث دولت ما وذلً بظبب حػاملها مؼ بلُت الدٌو ألاخسي، ؤو 

ميىهاث ما جدخفظ به مً ذهب  بظبب هجسة ألافساد، والخغيراث في كُمت ؤو

 (؛199، ؾ. 2012)مىس ى، هلدي وخلىق سخب خاؿت اججاه بلُت دٌو الػالم 

السجل ألاطاس ي اإلاىظم واإلاىحص الري جدون فُه حمُؼ ٌػسف ؤًلا بإهه: "

اإلاػامالث الاكخـادًت، التي جخم بين خيىماث ومىاهىين وماطظاث مدلُت لبلد 

ما، مؼ مثُالتها لبلد ؤحىبي خالٌ فترة مػُىت غادة طىت واخد، وهى غبازة ؤًلا 

ت واإلاالُت التي جخم بين الدولت والػالم غً: " جلدًس مالي لجمُؼ اإلا ػامالث الخجاٍز

 (.226، ؾ. 2007الخازجي خالٌ فترة شمىُت مػُىت غالبا ما جيىن طىت )ؤخمد، 

 ن والاخخالل في ميزان املدفوعاثالخواز  0.3

بن جىاشن ميزان اإلادفىغاث كلما ًددر، بدُث هى ؤخد الخاالث الثـالر         

جص الُت: الفاثم، العجص، والخىاشن، فيل مً الفاثم والعإلايزان اإلادفىغاث الخ

 .ٌػد اخخالال إلايزان اإلادفىغاث

 جوازن ميزان املدفوعاث: 0.0.3

ٌػسف جىاشن ميزان اإلادفىغاث غلى ؤهه الخالت التي جيىن فيها اإلادًىهُت        

ىحد مفهىمين مخخلفين، هما الخىاشن  ت للداثيُت في اإلادفىغاث اإلاخخلفت، ٍو مظاٍو

 (: 95-94، ؾ ؾ. 2006ًلي )طاهس،  اإلاداطبي والخىاشن الاكخـادي هما

مجمىع الخظاباث الداثىت مؼ  : وهى غبازة غً حظاوي . الخوازن املحاصبي0 0.0.3

مجمىع الخظاباث اإلادًىت، وهظسا للمؼاول اإلاـادفت في حمُؼ اإلاػلىماث 

الاخـاثُت مً هسف اإلاـالح الخاؿت بةغداد ميزان مدفىغاث، كد ال جخوابم 
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كُم اإلاخدـالث مؼ كُم اإلادفىغاث هدُجت لػدم دكت الاخـاثُاث، لرلً ًلاف 

"الظهى والخوإ" حسجل فُه الفجىة الىاججت بىد اؿوىاعي مخػازف غلُه ببىد 

غً غدم حظاوي مجمىع الجاهب الداثً مؼ الجاهب اإلادًً لُخدلم برلً 

 الخىاشن الخظابي للميزان؛

: ٌؼير بلى جلً الخالت التي جدظاوي في ظلها . الخوازن الاكخصادي0 0.0.3

ث ؤلاًساداث التي جخدـل غليها الدولت مً ؿادزاتها مً الظلؼ والخدما

لت ألاحل بلى الداخل، مؼ اإلادًىهُاث الىاػئت غً  الث السؤطمالُت هٍى والخدٍى

لت ألاحل بلى الخازج،  الث السؤطمالُت هٍى وازداتها مً الظلؼ والخدماث والخدٍى

ظخىحب الخىاشن الاكخـادي حػادٌ ؤؿٌى وخـىم بىىد مػُىت في ميزان  َو

ومً هره اإلاػامالث الـادزاث و الخللاثُت،  اإلادفىغاث وهي اإلاػامالث اإلاظخللت ؤو

ت ًلاف بليها  الىازداث طىاء واهذ مىظىزة ؤو غير مىظىزة، ؤي اإلاػامالث الجاٍز

ل ألاحل، وؤًلا  لت ألاحل التي جخم بغسق الاطدثماز هٍى اإلاػامالث السؤطمالُت هٍى

 اإلاػامالث كـيرة ألاحل. 

 . الاخخالل في ميزان املدفوعاث: 0.0.3

خالت ألاهثر مالشمت إلايزان اإلادفىغاث خاؿت في الدٌو الىامُت، حػخبر ال          

وملبىكاتها الخازحُت للاء  خالت غدم الخىاشن بين مدفىغاتها والاخخالٌ هى 

، ؾ ؾ 2005-2004اإلاػامالث اإلاظخللت في اإلايزان ولالخخالٌ ؿىزجين )لػسوق، 

32-33:) 

ن فيها مدًىهُت اإلاػامالث جيى  هي الخالت التي. الاخخالل في صورة عجس: 0. 0.0.3

اإلاظخللت جفىق داثيُت هره اإلاػامالث، ؤي ؤن الخلىق التي جملىها الدولت جيىن 

غير وافُت للىفاء بالتزاماتها، مثال اهخفاق الـادزاث اليظبت للىازداث، مما 

ىكاث مً الخازج، واهخفاق مػدٌ جدفم زئوض ألامىاٌ، بًادي الهخفاق اإلال
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بذا شادث البىىد الداثىت غً البىىد اإلادًىت في خظاب هما ًمىً كُاض العجص 

خم مىاحهت هره الـىزة بالخخفُم مً بىىد  الاخخُاهاث السطمُت للدولت، ٍو

 ؤطفل الخى؛

ٌػخلد الىثير ؤن هره الـىزة بًجابُت، لىنها .الاخخالل في صورة فائع: 0. 0.0.3

ادة دا ثيُت اإلاػامالث في الىاكؼ جخفي في هُاتها مؼاول، ألن الفاثم هى ٍش

الخللاثُت غً مدًىهُتها، وشٍادة الخلىق غً الالتزاماث الىاحب الىفاء بها، 

باإلكافت بلى وحىد ؤمىاٌ هاثلت جيىن في غير ؿالح الدولت، التي حػِؽ في 

ىاحه هرا الفاثم بةكساكاث للخازج، ؤو  مظخىي ؤكل مً مظخىاها الخلُلي، ٍو

ادة الاخخُاهاث السطمُت.  ٍش

 جاريت على جوازن ميزان املدفوعاثر الضياصاث الخ.  أث3.3

في خالت العجص اإلاظخمس في ميزان اإلادفىغاث، وهي الخالت الظاثدة في الىثير          

ت  مً الدٌو الىامُت غلى وحه الخـىؾ، ًـبذ غلى ؿاوعي الظُاطت الخجاٍز

ت  والظُاطت الاكخـادًت، البدث بؼيل حدي في جـمُم الظُاطت الخجاٍز

 الثمت والىفإة التي حػالج العجص في ميزان اإلادفىغاث، طىاء ألاحل اللـير ؤواإلا

ل، وغىد البدث في ذلً ًجب ألاخر في غين الاغخباز الجىاهب الخالُت  ألاحل الوٍى

 (:265-264، ؾ ؾ. 2018)ؤطماء، 

  هىان فسق بين جدلُم عجص في اإلايزان الخجازي، وعجص في الىدُجت النهاثُت

 اإلادفىغاث؛إلايزان 

  ًجب البدث في ألاطباب للعجص في ميزان اإلادفىغاث، هرلً ألاطباب

 الىلدًت، وجددًد جلً ألاطباب جددًدا واضخا؛

   ت اإلاخبػت، وبالخالي ًخىكف غالج ميزان اإلادفىغاث غلى الظُاطت الخجاٍز

 جخخلف ألادواث اإلاظخخدمت لػالج هرا العجص؛



 سعودي
أثر السياسات التجارية على توازن ميزان 

         راسة قياسية على الجزائرد: المدفوعات
 0202 - 0222الفترة  خالل

 

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

81 

 

خبعت يي صياصت حماًت الخجارة . إذا كاهذ الضياصت الخجاريت امل0.3.3

 الدوليت، فلن جخر  أدواتها من ألادواث الخاليت:

  طتراجُجُت ؤلاخالٌ مدل الىازداث لترػُد اطخخدام الىلد ألاحىبي؛اجبني 

 حؼدًد السكابت غلى الـسف ألاحىبي وجثبُذ طػس الـسف؛ 

 وكؼ الخىاحص والسطىم الجمسهُت؛ 

  الىمُت اإلاباػسة مثل هظام الخـف لالطخيراد جوبُم مجمىغت هبيرة مً اللُىد

 والخـدًس؛

 اث الخـدًس والخىطؼ في طُاطت ؤلاغساق.هالخىطؼ في بغا 

. أما إذا كاهذ الضياصت الخجاريت املخبعت يي صياصت حريت الخجارة 0.3.3

 الدوليت، فلن جخر  أدواتها من ألادواث الخاليت:

  ػظُم الػاثد مً الىلد ألاحىبي؛طتراجُجُت ؤلاهخاج مً ؤحل الخـدًس لخاجبني 

 س طػس الـسف؛ م وجدٍس  جددًد الخػامل في الـسف ألاحىبي، وحػٍى

 فُت ، مً خالٌ السطىم الجمسهُت التي جخجه بلى الاهخفاق جخفُف اللُىد الخػٍس

 اليظبي غبر الصمً؛

 مػظم اللُىد الىمُت اإلاباػسة، مثل هظام الخـف طىاء للىازداث  بشالت ول ؤو

جُا؛الـادزا ؤو  ث، وبلغاء هظام خظس الاطخيراد جدٍز

  وكؼ خصمت مً خىافص الخـدًس اإلاالثمت لدصجُؼ الخجازة الدولُت دون الخػازق

 ؛GATTمؼ ؤخيام 

  الخىطؼ في بكامت اإلاىاهم الخسة وخاؿت الـىاغُت، التي حػمل غلى زبى الاطدثماز

 مً ؤحل الخـدًس.

ت التي           وغلُه فةهه مً اللسوزي غلى ول دولت جوبُم الظُاطت الخجاٍز

جخالءم مؼ ظسوفها، بال ؤهه ًجب الخىبُه بلى ؤن الػالم في مػظمه مخجه بلى جوبُم 

ت الخجازة بداًت مً  ت 2004طُاطت خٍس م، وهى ما ًازس غلى الظُاطت الخجاٍز

هى بغواء الىشن اليظبي ألاهبر اإلاوبلت في ول دولت، لُـبذ الىمىذج الظاثد 
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ت الخجازة بإدواتها اإلاخخلفت، وابخداع ؤدواث حدًدة لخدلُم هدف  لظُاطت خٍس

 الخىاشن الخازجي وجىاشن ميزان اإلادفىغاث.

ي الجسائر خالل . كياش أثر الضياصاث الخجاريت على جوازن ميزان املدفوعاث ف4

 0208-0222الفترة 

ت            بػد غسق وجلدًم مخخلف اإلافاهُم اإلاخػللت بالظُاطاث الخجاٍز

وميزان اإلادفىغاث، زم فدف الػالكت بُنهما، طِخم كُاض هره الػالكت 

باطخخدام بسهامج  2018بلى  2000بالخوبُم غلى خالت الجصاثس مً الفترة 

EVIEWS 9 مً خالٌ جددًد اإلاخغيراث الاكخـادًت وحػُين الىمىذج، بػدها ،

لُام بدزاطت اكخـادًت وبخـاثُت للىمىذج اإلالدز، وجدلُل الىخاثج اإلاخىؿل ال

 بليها.

 غيراث الاكخصادًت وحعيين الىموذ . جحدًد املخ0.4

بن غملُت اخخُاز اإلاخغيراث الاكخـادًت التي جازس في الػالكت واإلاخمثلت في ؤزس        

ت غلى ميزان اإلادفىغاث، حػخمد بالدزح ت ألاولى غلى الجاهب الظُاطاث الخجاٍز

الىظسي مً الدزاطت وغلى جىفس ؤلاخـاءاث والبُاهاث خٌى هره اإلاخغيراث خالٌ 

الفترة التي طِخم دزاطتها، ووىن الىمىذج اللُاس ي ًخيىن مً مخغير جابؼ ومخغير 

 ًلي: مفظس، فُمىً جددًد مخغيراث الىمىذج  هما

 .bpبـ:  ، وهسمص لهفىغاث دزؿُد ميزان اإلا املخغير الخابع:

: الػالكت، وكد جم خظابه بTمػدٌ الاهفخاح الخجازي وزمصه:  املخغير املفضر:

  
    

   
 ؤي مجمىع الـادزاث والىازداث غلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.. 

بػد الخػسف غلى اإلاخغيراث اإلايىهت للىمىذج . صياغت وجلدًر الىموذ : 0.0.4

اض ي للىمىذج، خُث ٌػد هرا ألاخير مسخلت  اللُاس ي، جم جددًد الؼيل الٍس

        ؤطاطُت في بىاء الىمىذج اللُاس ي وػيل الدالت هى: 
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خم اطخخدام ؤطلىب الاهدداز الخوي وؿُغخه:  ٍو

             

 خُث ؤن: 

 : جمثل الصمً، ؤي كُمت اإلاخغير في الظىت؛   

 ملدزة بـ : ملُىن دوالز؛ : جمثل زؿُد ميزان اإلادفىغاث  

T جمثل  مػدٌ الاهفخاح الخجازي؛ : 

 ،: جمثل مػلماث الىمىذج.  ،  

 هخائج جلدًر الىموذ :0.0.4    

.  

 .eviews9في اإلاالخم باطخخدام بسهامج  1مً بغداد الباخثت باالغخماد غلى الجدٌو زكم 

إلايزان اإلادفىغاث غلى ووفلا لهرا الجدٌو واهذ هخاثج جلدًس الىمىذج الخوي 

 الىدى الخالي:
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. 
 

 

 

 ؛T*: هي كُم بخـاثُت لـ 

 ومػامل الخددًد؛ ى الخىالي مػامل الخددًد اإلاػدٌ: جمثل غل  ̅̅̅̅  ،  

 : بخـاثُت فِؼس؛  

 : اخخماٌ الخوإ.     

 . الدراصت الاكخصادًت والاحصائيت للىماذ  امللدرة.0.4

 . اخخبار املعلماث  من الىاحيت الاكخصادًت:0. 0.4

بػازجه               باليظبت إلاػامل زؿُد ميزان اإلادفىغاث         

اإلاخغير الخابؼ )زؿُد ميزان اإلادفىغاث( و مىحبت، ؤي ؤن الػالكت هسدًت بين اإلاخغير 

ت  اإلافظس )مػدٌ الاهفخاح الخجازي(،  وجخفم هره الىدُجت  مؼ مىوم الىظٍس

ت اكخـادًت.     الاكخـادًت، بذن مػامل   له مػىٍى

 :. اخخبار املعلماث من الىاحيت لاحصائيت0. 0.4

ت اإلاػلماث باطخخدام بخـاثُت طدُىدهذ  ت    ًخم اخخباز مػىٍى واخخباز اإلاػىٍى

 .  ومػامل الخددًد اإلاخػدد   اليلُت للىمىذج باطخخدام بخـاثُت فِؼس 

 

𝑅 ̅̅̅̅     6 49                                     𝑃𝑟𝑜𝑏         1 

bp = -168.3966 + 302.5327T  

(-7.596216)       (7.772933) 

𝑅     8 414                𝑁   1                       𝐹  6  41848 
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  .اخخبار معىويت املعالم 

ت مػالم الىمىذج، و مً زم جلُُم    حظخخدم بخـاثُت طخىدهذ  لخلُُم مػىٍى

جإزير اإلاخغيراث اإلافظسة غلى اإلاخغير الخابؼ باخخباز الفسكُاث الخاؿت باإلاػلماث 

 اإلالدزة غلى الىدى الخالي: 

                      فسكُت الػدم:           

                     الفسكُت البدًلت:          

ً جىكُذ هخاثج اخخباز طخىدهذ مً خالٌ الجدٌو اإلاىالي الري ًىضح ًمى       

و ؤدوى مظخىي      للمػلماث اإلالدزة واللُم الجدولُت      اللُم اإلادظىبت 

ت  ت %     مػىٍى  .5و ذلً غىد مظخىي مػىٍى

غىد هفع مظخىي  وظخخسحها مً حدٌو طخىدهذ     اللُمت الجدولُت        

ت ؤي %مػى ت  5ٍى 19و حظاوي       و بدزحت خٍس ؤي:   1   
    

     
       1 98 

 أدوى مضخوى معىويت

     

 الليم الجدوليت

     

 الليم املحضوبت

    

 امللدراث املعامالث

 الثابذ     7.596216 2.1098 0.0000

0.0000 2.1098 7.772933       

، و بهرا هسفم      <     ، هالخظ ؤن     لثابذ باليظبت إلاػامل اإلاخغير ا        

ت    ؤن ، ؤي   فسكُت الػدم  ت، وخُث ؤن  ؤدوى مظخىي مػىٍى له مػىٍى

ت        حظاوي        ما ًدٌ غلى ؤهه ًمىً كبٌى الثابذ غىد مظخىي مػىٍى

%5 . 
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و            ، ، هالخظ ؤن     يزان اإلادفىغاث باليظبت إلاػامل زؿُد م        

ت، ؤي ؤن الاهفخاح الخجازي    ؤي ؤن ،  غلُه هسفم فسكُت الػدم  له مػىٍى

ت % ت بخـاثُت غىد مظخىي مػىٍى ، في جفظير حغير زؿُد ميزان 5لها مػىٍى

إلاخغير اإلادفىغاث خالٌ فترة الدزاطت، و بالخالي فةن اإلاخغير اإلاظخلل ًازس غلى ا

 الخابؼ.

  اخخبار فيشر  : 

ت الاهدداز هيل مً خالٌ الفسكِخين           يهدف هرا الاخخباز بلى مػىٍى

 الخالُخين:

                      فسكُت الػدم:                      

                     الفسكُت البدًلت:                     

خُث ًخم     مؼ اللُمت الجدولُت        ًخم ملازهت اللُمت اإلادظىبت         

ت %  اطخخساحها مً حدٌو فِؼس هما هى مبين في  5، غىد مظخىي مػىٍى

 الػالكت الخالُت:

      
         

     
  4 4  

ت  اللُمت الجدولُ مًؤهبر  41848  6    هالخظ ؤن اللُمت اإلادظىبت 

و غلُه هسفم فسكُت الػدم و التي جىف غلى ؤن اإلاخغير اإلاظخلل مظاوي ،     

للـفس ما غدا الثابذ، و هلبل بالفسكُت البدًلت و التي مفادها ؤهه ًىحد غلى 

ت بين  ألاكل مخغير واخد ال ٌظاوي الـفس  ما ًدٌ غلى وحىد غالكت خوُت مػىٍى

ت.اإلاخغير الخابؼ و اإلاخغير اإلافظس، ومى  ه الىمىذج له مػىٍى
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 .  جحليل الىخائج املخوصل إليها.3.4

للد جم مً خالٌ الدزاطت الاكخـادًت و ؤلاخـاثُت   جلدًس الىمىذج           

 اللُاس ي الخالي:

bp = -168.3966 + 302.5327T  

یدٌ غلى ؤن زؿید ميزان  فهى  R²=0.78بالىظس بلى مػامل الازجبان            

في الخدسیس التي جددر مً خالٌ الخغيراث  % 78مفظس بـــ الجصاثسي اإلادفىغاث 

الخجازي. هما ؤن ھىان غالكت هسدیت بين الخدسیس الخجازي وزؿید ميزان 

وھرا زاحؼ بلى ؤن الجصاثس حػخمد بيظبت هبيرة غلى بیساداث  .اإلادفىغاث

س، لرلً اإلادسوكاث، وؤن كیمت ؿادزاث اإلادسوكاث ؤهبر مً كیمت وازداث الجصاث

 .2018-2000واهذ الػالكت هسدیت خالٌ فترة الدزاطت 

 . خاجمت:5

 مً خالٌ ما طبم ًمىً اطخخالؾ الىخاثج الخالُت:

 . هخائج البحث.0.5

  ت هي ؤخد فسوع الظُاطت الاكخـادًت الػامت اإلاىىن بها الظُاطت الخجاٍز

 جىظُم ػاون الخجازة الخازحُت، مً خالٌ ؤدواث مػُىت لخدلُم ؤهداف

 مدددة؛

  ٌػد ميزان اإلادفىغاث الىافرة التي ًول منها الاكخـاد الىهني غلى

الاكخـاد الػالمي والػىع، وؤن جىاشن ميزان اإلادفىغاث كلما ًددر، 

بدُث هى ؤخد الخاالث الثـالر إلايزان اإلادفىغاث الخالُت: الفاثم، العجص، 

 ىغاث؛والخىاشن، فيل مً الفاثم والعجص ٌػد اخخالال إلايزان اإلادف

  بما في ذلًعجص ميزان اإلادفىغاث، ل الهُيلُت طبابألا ًجب البدث في 

 ألاطباب الىلدًت، وجددًد جلً ألاطباب جددًدا واضخا؛
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   ت اإلاخبػت، وبالخالي ًخىكف غالج ميزان اإلادفىغاث غلى الظُاطت الخجاٍز

 جخخلف ألادواث اإلاظخخدمت لػالج هرا العجص؛

o  ت اإلاخبػت هي طُاطت خماًت الخجازة الدولُت، بذا واهذ الظُاطت الخجاٍز

 فلً جخسج ؤدواتها مً ألادواث الخالُت:

طتراجُجُت ؤلاخالٌ مدل الىازداث لترػُد اطخخدام الىلد اجبني  -

 ألاحىبي؛

 حؼدًد السكابت غلى الـسف ألاحىبي وجثبُذ طػس الـسف؛ -

 وكؼ الخىاحص والسطىم الجمسهُت؛ -

مُت اإلاباػسة مثل هظام الخـف جوبُم مجمىغت هبيرة مً اللُىد الى -

 لالطخيراد والخـدًس؛

 اث الخـدًس والخىطؼ في طُاطت ؤلاغساق.هالخىطؼ في بغا -

o  ت الخجازة ت اإلاخبػت هي طُاطت خٍس ؤما بذا واهذ الظُاطت الخجاٍز

 الدولُت، فلً جخسج ؤدواتها مً ألادواث الخالُت:

الػاثد مً الىلد طتراجُجُت ؤلاهخاج مً ؤحل الخـدًس لخػظُم اجبني  -

 ألاحىبي؛

س طػس الـسف؛ - م وجدٍس  جددًد الخػامل في الـسف ألاحىبي، وحػٍى

فُت، مً خالٌ السطىم الجمسهُت التي جخجه بلى  - جخفُف اللُىد الخػٍس

 الاهخفاق اليظبي غبر الصمً؛

لخـف طىاء بشالت ول ؤو مػظم اللُىد الىمُت اإلاباػسة، مثل هظام ا -

جُا؛، وبللىازداث ؤو الـادزاث  لغاء هظام خظس الاطخيراد جدٍز

 

  الجصاثس جبين ؤهه جىحد غالكت هسدًت ب الخاؿتمً خالٌ الدزاطت اللُاطُت

ت، وبين زؿُد  بين الاهفخاح الخجازي الري ٌػخبر ؤخد الظُاطاث الخجاٍز

 ميزان اإلادفىغاث.
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 .  هخائج اخخبار الفرطياث0.5

 ًلي:  جبين ما مما طبم

  صخت الفسكُت ألاولى والثاهُت التي جىـان  ذجبِىمً خالٌ الجاهب الىظسي

غلى الخىالي: ٌػخبر الاخخالٌ الخالت ألاهثر مالشمت إلايزان اإلادفىغاث خاؿت في 

ت بلى بؿالح العجص في ميزان  الدٌو الىامُت، وتهدف الظُاطاث الخجاٍز

 اإلادفىغاث وبغادجه بلى الخىاشن؛

 ُت الثالثت التي جىف مً خالٌ الجاهب الخوبُلي جبين غدم صخت الفسك

غلى ؤن الاهفخاح الخجازي ال ًازس غلى جىاشن ميزان اإلادفىغاث في الجصاثس، 

وحىد غالكت هسدًت بين الاهفخاح الخجازي وزؿُد  الػىع وهى خُث جبين 

 ميزان اإلادفىغاث؛

 .  الخوصياث.3.5

  ؼ الاكخـاد كسوزة الخفىير في وكؼ طُاطت اكخـادًت حظمذ بدىَى

بىكػه في مإمً وظبي مً جللباث الاكخـاد الػالمي، وذلً الجصاثسي، 

 باطخغالٌ الفىاثم اإلاالُت اإلاخاخت إلخدار جىمُت خلُلُت؛

  دغم اإلااطظاث ذاث ؤلاهخاج الخـدًسي، واطخغالٌ هره اإلااطظاث

لت جىشَػها  ت اإلامىىخت، مؼ بغادة الىظس في ؤلاغاهاث وهٍس لإلغاهاث الخـدًٍس

 غلى اللواغاث؛

  اغاة الخدزج، الاهخلاء، الخىكُذ اإلاىاطب في ؿُاغت ؤي طُاطت كسوزة مس

خاؿت باالهفخاح الخجازي مؼ اإلاىاشهت بين فىاثد الاهفخاح. والخيالُف 

 اإلاسجبوت به.
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 . املالحم:7

 0الجدول ركم 

N bp T

2000 7,57 0,553

2001 6,19 0,526

2002 3,66 0,534

2003 7,47 0,553

2004 9,25 0,574

2005 19,94 0,642

2006 17,73 0,644

2007 29,55 0,638

2008 36,99 0,673

2009 3,86 0,592

2010 20,127 0,59

2011 12,136 0,595

2012 0,134 0,556

2013 -0,57 0,558

2014 -22,7 0,541

2015 -27,497 0,502

2016 -25,793 0,48

2017 -21,752 0,484

2018 -16,04 0,54 

س   .2005،2007،2011الظىىي لـىدوق الىلد الػسبي للظىىاث اإلاـدز: الخلٍس
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  :امللخص

اث في  هذفذ هزه الذساظت بلى مّشفت وبُّت الّالكت ما بحن الىاسداث ومحزان اإلاذفِى

(، خُث جم اظخخذام اخخباس حزس الىخذة لذساظت 2018-2000)الجضائش خالٌ الفترة 

ت، واِخمذث الذساظت ِلى همىرج الاهدذاس الزاحي ) ( والخدلُل الذًىامُيي ًِ VARالاظخلشاٍس

م جدلُل ميىهاث الخباًً، ودالت الاظخجابت الفىسٍت. وؤٌهشث ال هىان ِالكت ىخائج ؤن وٍش

اثومحزان اإلاذ ظببُت مخبادلت بحن الىاسداث  الىاسداثؤن  VAR(1) ، هما بُيذ هخائج جلذًشفِى

اثاإلاخإخشة بفترة صمىُت واخذة جازش ِلى  خذور  هما ؤن، ِىعُتوفم ِالكت  محزان اإلاذفِى

اثِلى  ظلبيسد فّل  اخالٌ العىت ألاولى له الىاسداثفي  ظالبتـذمت  خالٌ  محزان اإلاذفِى

لت هفغ العىت  .ًمخذ لفترة وٍى

اث، همىرج مخجه الاهدذاس الزاحي.  الكلماث املفخاحيت:  الىاسداث، محزان اإلاذفِى

 

Using the Autoregressive Vector Model (VAR) to study the 

relationship between imports and the balance of payments in 

Algeria for the period (2000-2018) 
Abstract: 

This study aims to identifying the relationship between imports and the balance 

of payments in Algeria during the period (2000-2018) in which the unit root test is 

used to study stability, it relies on the autoregressive model (VAR) and dynamic 

mailto:mostafayacine@gmail.com
mailto:mostafayacine@gmail.com
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analysis by analyzing the components of variance and the Response Function 

Instant. The results shows that there is a mutual causal relationship between imports 

and the balance of payments, in addition to the VAR (1) results which demonstrate 

that the delayed imports by one period of time affect the balance of payments 

according to an inverse relationship, and that the occur of a negative shock in 

imports during the first year has a negative reaction on the balance of Payments 

during the same year and it lasts for a long time. 

Keywords: imports, balance of payments, autoregressive vector model. 

  ملدمت: 

في ٌل الخىىساث الاكخفادًت الخاـلت ِلى اإلاعخىي الّالمي مً الاهفخاح 

هىس ما ٌعمى بعالظل اللُمت الّاإلاُت، ؤـبذ الاكخفاد  الاكخفادي والّىإلات، ٌو

الّالمي ٌؽهذ اسجباوا هبحرا بحن مخخلف ؤكىاسه، رلً ؤن الىاكْ الاكخفادي 

بىت مً الّالكاث ؤفشصث ؼمما ًفشك مبادالث متزاًذة في ؼتى اإلاُادًً، 

يخج ِنها فائن لذٌو وعجض لذي دٌو ؤخشي، هزه ً التي ،الاكخفادًت الذولُت

ذها في سجل مً وشف ول دولت جيىن وشفا فيها  الّالكاث الاكخفادًت ًخم ـس

اث، خُث ًخمثل في سجل ٌؽخمل ِلى حاهبحن، حاهب دائً  ٌّشف بمحزان اإلاذفِى

الٌ فترة ِادة ما جدذد بعىت ول وحاهب مذًً، وجلُذ فُه بفىسة مخىاـلت خ

الخذفلاث اإلاالُت الذاخلت والخاسحت مً البلذ، هما جدذد خالت الفائن ؤو العجض 

اث بملاسهت الجاهبحن.  في محزان اإلاذفِى

وللذ ِشفذ الجضائش باِخباسها دولت هفىُت وهغحرها مً الذٌو التي واهذ 

اإلاخّللت بلىاُ والصالذ ِشلت إلاخخلف ألاصماث الاكخفادًت، خاـت جلً 

اتها الخاسحُت وجىاصهاتها الاكخفادًت  اإلادشوكاث، مؽاول هبحرة في محزان مذفِى

اليلُت ألظباب ِذًذة ؤهمها جشاحْ مّذالث الىمى الاكخفادي، اسجفاُ مّذالث 

الفائذة في ألاظىاق الذولُت، وجزبزب ؤظّاس الفشف، بلافت بلى لّف ؤلاهخاج 

ذاس الىلذي، وغحرها مً اإلااؼشاث  والخطخم الىاجج ًِ ؤلافشاه في ؤلـا
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اث كُاظُت الاكخفادًت اليلُت، خاـت منها  كىاُ الىاسداث الزي سجل معخٍى

ت العىداء.  هٍشا الهفخاح الجضائش ِلى الّالم الخاسجي بّذ الّؽٍش

 إلاشكاليت:

بن الجذٌ الاكخفادي اللائم خٌى دوس الىاسداث في اليؽاه الاكخفادي، 

اث مً ؤهم اإلاىالُْ الاكخفوالظُما دوسها في  ادًت التي الخإزحر ِلى محزان اإلاذفِى

 حعخدم البدث والذساظت. 

اث  اهىالكا مما جلذم وبهذف مّشفت فُما برا وان الخغحر في محزان اإلاذفِى

ساحْ بلى كىاُ الىاسداث مً ِذمه ًمىً وشح العااٌ الخالي:  ما مذي جإزحر 

اث الجضائش   ؟.2018-2000ي خالٌ الفترة الىاسداث ِلى محزان اإلاذفِى

 :اثالفسضي

ٌى بلى الىخائج اإلاشحىة مً الذساظت وؤلاحابت ِلى العااٌ  كفذ الـى

 اإلاىشوح، جم ولْ الفشلُاث الخالُت:

اث؛ -  هىان ِالكت ِىعُت بحن كُمت الىاسداث ومحزان اإلاذفِى

اث. -  هىان ِالكت كفحرة ألاحل بحن الىاسداث وسـُذ محزان اإلاذفِى

 الدزاشت:أهميت 

اث، وهزا الخإزحراث  جخجلى ؤهمُت البدث في مّشفت جدلُل جىىس محزان اإلاذفِى

اث في  الىبحرة التي جىىلم مً الخغحراث في كُمت الىاسداث باججاه محزان اإلاذفِى

 الجضائش.

 الدزاشاث الصابلت:

دساظت ِبذ الٍُّم ِبذ الىاخذ الؽىشي، "جلُُم ازش الاظخحراداث ِلى محزان  -

اث في الّشاق للمذة اإلاذف دساظت كُاظُت باظخخذام البرهامج  2013-1991ِى

، مجلت اللادظُت للّلىم 2016، 3، الّذد 18". اإلاجلذ Eviewsؤلاخفائي 

ت والاكخفادًت، خُث لذ ؤلاداٍس ت بلى جـى ٌ  الاظخيخاحاث مً مجمِى  مىلُى خى

اث محزان و الىاسداث بحن ِالكت وحىد ِذم ؤهمها البدث الّشاق. هما  في اإلاذفِى
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ّىد بالذسحت ألاولى بلى  اث سجل فائما خالٌ الفترة َو ُذ محزان اإلاذفِى ؤن ـس

 اسجفاُ الفادساث الىفىُت وصٍادة ؤظّاس الىفي ِاإلاُا.

دالت الىلب ِلى الىاسداث بّىىان: " Shehu Usman Rano Aliyuدساظت  -

ا الخيامل اإلاؽ اث في هُجحًر ترن وهمىرج والفادساث واظخلشاس محزان اإلاذفِى

 Imports-Exports Demand functions and balance of" "،جصخُذ الخىإ

payments stability in Nigeria :A co-integration and Error correction 

modeling "  ملاٌ ميؽىس في مجلتMPRA  حامّت ،University Library of 

Munich, Germany هلاه اللىة ، هذفذ هزه الذساظت بلى مّشفت 2007، ظىت

وؤزشها ِلى محزان  2004-1970والمّف في الىاسداث والفادساث خالٌ الفترة 

ت بخفائُت لذ الذساظت بلى ؤن هىان ِالكت ظببُت راث مّىٍى اث، وجـى  اإلاذفِى

 .في الىمىرححن اإلاخغحراث بحن

 وفم ما ًلي:ومً ؤحل ؤلاإلاام باإلاىلُى فلذ جم جلعُمه زالزت ؤحضاء 

 النظسي ملخغيراث الدزاشت إلاطاز .0

 :مفهىم ميزان املدفىعاث. 0. 0

اث وألاهمُظيخىشق بلى ول ؤدخل   ،ت الاكخفادًتمً حٍّشف محزان اإلاذفِى

 ميىهاجه. بلى هلج زم

 . حعسيف ميزان املدفىعاث0.0.0

سجل مداظبي ؤو بخفائي مىزم سظمُا، ٌّخمذ كُذا مضدوحا "ِلى ؤهه: ف ٌّش  

اث اللخحن جترجب ِليهما خلىق دائىت والتزاماث  ،لخالـت اإلالبىلاث واإلاذفِى

 ،مذًىهُت للملُمحن مً ألاشخاؿ الىبُُّحن واللاهىهُحن في دولت ما مْ الخاسج

هدُجت للمبادالث الاكخفادًت الخاسحُت ظىاء واهذ مً وشف واخذ ؤو مً وشفحن 

 .(235، ـفدت 2006)مّشوف،  خالٌ فترة صمىُت ِادة ما جيىن ظىت واخذة"

": مفىلر ٌؽحر بلى الخذفم الىلذي الخاسجي للذولت ِلى ؤهه فهما ٌّش  

ت بما في رلً الخذفلاث   ُ باليعبت بلى بلذان ؤخشي ظىاء واهذ بًجابُت ؤو ظلب
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ت، ؤو الّالكت بحن الخذفم اإلاالي   ُ ت الخال  ُ ت والىبُّ داخل وخاسج البالد الخجاٍس

ىت مً الضمً "  ُ  ..(Gjoshech, 2001, p. 28) لفترة مّ

فاث  مً خالٌ  الىلاه الخالُت:وعخخلق هزه الخٍّش

اث ِباسة ًِ هؽف خعاب ظىىي؛  -  ؤن محزان اإلاذفِى

 ؤهه يهخم باللُمت الىلذًت ليافت الّملُاث الاكخفادًت فلي؛ -

يهخم بالّملُاث الاكخفادًت التي جخم بحن ألاشخاؿ اإلالُمحن في الذولت ؤهه  -

 والغحر اإلالُمحن.

 ألاهميت الاكخصادًت مليزان املدفىعاث .0.0.0

اث كذمها محزان التي البُاهاث ؤو اإلاّلىماث بن لت ؼاملت  اإلاذفِى حّىُىا خـى

واإلاؽاول التي ٌّاوي منها مدلُا ؤو خاسحُا، هما  ،ًِ مّىُاث الاكخفاد الىوني

ؤنها جدمل ؤهمُت كفىي لجمُْ ألاوشاف اإلاؽاسهحن في اإلاىٍىمت الاكخفادًت، 

لُه ًمىً ببشاص هزه ألاهمُت فُما ًلي   (304، ـفدت 2018)الّىحزي،  :ِو

 للذولت؛ الىوني الاكخفاد كىة ٌّىغ -

 الفشف؛ لعّش اإلادذدة اللىي  ًٍهش -

 للذولت؛ الخاسحُت الاكخفادًت الّالكت وجىحُه جخىُي ِلى ٌعاِذ -

 .للذولت الخاسجي الىلْ ًلِغ -

اث ًىدس ي ما ًلي ، 2016)مدمذ،  بلافت بلى هزه ألاهمُت فةن محزان اإلاذفِى

 : (37-36الففداث 

اث - ماؼشا مهما إلاعخىي المغي ِلى ظّش ألاحىبي  ٌّذ محزان اإلاذفِى

للذولت، وبالخالي جدذًذ ؤلامياهُاث اإلاخاخت واإلادخملت للذخٌى مْ الذولت في 

ت ؤو جىفُز الاظدثماساث فُه اله دؽاف ؤسباح وخعائش الفشف حّامالث ججاٍس

 ؛ألاحىبي

اث لذولت ما كذ ٌّىي بؼاسة ًِ  - بن الخغحراث الخاـلت في محزان اإلاذفِى

ذًذ الشكابت ؤو جخفُمها ِلى ول مً دفّاث ملعىم ألاسباح والفىائذ، حؽ
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ً سظىم التراخُق، سظىم اإلالىُت ؤو الىفلاث ألا  خشي للميؽأث واإلاعدثمٍش

 ؛ألاحاهب

اث -  ِلى الخيبا باإلمياهُاث اإلاخاخت ٌعاهم في اإلاعاِذة محزان اإلاذفِى

ا في اإلاذي   اللفحر.واإلادخملت للعىق في الذولت اإلاّىُت خفـى

 : املدفىعاث أهداف ميزان .3.0.0

 : (161، ـفدت 2014)خالذ،  :هزهش منها ما ًلي

اث واإلالبىلاث ألاخشي بالفشف ألاحىبي؛ -  جلذًم مّلىماث ًِ اإلاذفِى

اث، ًيىن  - ٌؽحر بلى ِذم الخىاصن ؤو الاخخالٌ اإلاعخمش في محزان اإلاذفِى

ادة الخىاصن؛ماؼشا   الجخار وظائل جصخُده مً الجهاث اإلاّىُت إِل

اث للُاط ؤزش اإلاّامالث الاكخفادًت ألاحىبُت ِلى  - ٌعخخذم محزان اإلاذفِى

 الذخل اللىمي؛

 جىفحر بخفائُاث الخجاسة الخاسحُت، وكُاط جذفم اإلاىاسد بحن دولت وؤخشي. -

ًمىً بِىاء بُان مىحض لّىاـش محزان مكىهاث امليزان املدفىعاث:  .4.0.0

ا مخمحزا مً  نها في فتراث وؤكعام معخللت ًمم ول منها هِى اث وجذٍو اإلاذفِى

اإلاّامالث راث الىبُّت اإلادؽابهت واإلاخلاسبت ألاهذاف، لزلً فةن محزان 

اث ًخإلف بفىسة ِامت مً ؤسبّت ؤكعام ؤو خعاباث سئِعُت هي:   اإلاذفِى

اإلاّامالث الشؤظمالُت بففت  ٌسجل هزا الخعابزأس املال:  حصاب .0.4.0.0

لت ألاحل وبحن اإلاّامالث  ِامت، مْ الخمُحز بحن اإلاّامالث الشؤظمالُت وٍى

لت ألاحل جلً  لفذ باإلاّامالث الشؤظمالُت وٍى الشؤظمالُت كفحرة ألاحل، ٍو

ها ًِ الخذفلاث الشؤظمالُت مً البلذ بلى الخاسج ؤو بالّىغ والتي جىٌى فترت

لت ألاحل وؤكعاه  الّام الىاخذ، وهي جمم الاظدثماساث اإلاباؼشة واللشوك وٍى

 . (207، ـفدت 2001)اخمذ،  ظذادها

ٌؽمل خعاب سؤط اإلااٌ كفحر ألاحل حصاب زأس املال كصير ألاجل: أ. 

ٌى  اإلاّامالث التي ًخم فيها الخّامل خالٌ فترة صمىُت وىلها ؤكل مً ظىت واأـل
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الىلذًت وودائْ البىىن وظىذاث الخيىمت كفحرة ألاحل، فةرا مثال ؤلاف ؤخذ 

ذجه الىلذًت لذي البىىن ألاحىبُت ؤو  فيها ما ًملىه مً  صاداإلالُمحن مً ؤـس

ت ؤو ظىذاث خيىمُت كفحرة ألاحل خُيئز ًفذس سؤط اإلااٌ كفحر التزاماث ججا ٍس

 .(526، ـفدت 2018)اإلاؽهذاوي،  ألاحل

وحؽمل سئوط ألامىاٌ اإلاخجهت بلى ؤو مً حصاب زأس املال طىيل ألاجل: ب. 

ذ ًِ ظىت، ل، ؤي في مذة جٍض ادة ما  الخاسج بلفذ اظدثماساتها ألحل الىٍى ِو

ًدفل رلً جبّا لعّش الفائذة الزي ًيىن مشجفّا في دولت ما ًِ ألاخشي، ومً 

مثل رلً اللُام باالظدثماساث اإلاباؼشة في الخاسج، هةوؽاء الفشوُ ؤو الؽشواث 

لت ألاحل ؤو بُّها، مىذ  الخابّت ؤو جففُتها، ؼشاء ألاوساق اإلاالُت ألاحىبُت وٍى

لت ألاحل ؤو حعذًذها  . (237، ـفدت 2012)ِِعاوي،  كشوك وٍى

سجل وافت اإلاّامالث الخاسحُت مً العلْ الحصاب الجازي:  .0.4.0.0 َو

ابت و ِبذ الشصاق،  والخذماث، واإلاّامالث مً حاهب واخذ ، ـفدت 2018)اٍو

عمى ،(168  جخفل ٌؽملها التي اإلاّامالث هزه وافت الجاسي ألن بالخعاب َو

 للذخل اظخخذام ًِ ِباسة فهي الجاسي، اللىمي وؤلاهفاق الجاسي، اللىمي بالذخل

  .(105، ـفدت 2000)ظلمى،  الجاسي  اللىمي

 :الخالي الخعاباث الجاسي  الخعاب في وهجذ 

ٌؽخمل ِلى الفادساث والىاسداث مً العلْ اإلاىٍىسة خُث امليزان الخجازي: أ. 

، 2013)رًاب،  جلُذ الفادساث في الجاهب الذائً والىاسداث في الجاهب اإلاذًً

 .(213ـفدت 

ؽخمل ِلى الفادساث والىاسداث مً العلْ الغحر اإلاىٍىسة ميزان الخدماث: ب.  َو

الخذماث ، الىلل، العُاخت، محنإالخ، مثل خذماث اإلاالختي مً الخذماث ؤ

الفىائذ وألاسباح التي جدفل ِليها الذولت ملابل خذماث ، اإلافشفُت، اإلاالُت

سئوط ؤمىالها اإلاعدثمشة في الخاسج ؤو التي جذفّها ملابل ِلى خذماث سئوط 

 .ألامىاٌ اإلاعدثمشة في بالدها
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برا خُث  ،والىاسداث في الجاهب اإلاذًًوحسجل الفادساث في الجاهب الذائً 

ؤما  ،ؤي في ـالر الذولت ،صادث ـادساث الذولت ًِ واسداتها وان اإلاحزان مىافلا

ؤي في غحر ـالر الذولت  ،برا صادث الىاسداث ًِ الفادساث وان اإلاحزان غحر مىافم

 اإلاّىُت.

اإلاالُت الزي ِادة هزا الىُى مً اإلاّامالث الخحىيالث من جاهب واحد:  ميزانج. 

اث مً حهت مدذدة مفشولت ِلى البلذ اإلاعخفُذ مً  ما ًيىن ملُذا بمؽتًر

اليىاسر الىبُُّت، ؤو جدفل  :الهباث، جدفل ِلُه الذٌو في ٌشوف خاـت مثل

ِلُه ألظباب ؤخشي هإن جيىن الذولت اإلاعخفُذة مىه دوسٍا جشبىها ِالكت 

ن ِلى ظُاظُت مً هُى خاؿ بالذولت اإلااهدت، ؤو أل  خُت وهخٍّى ظباب جاٍس

 .(30، ـفدت 2013)مجُىىه،  يؤلشاس لخلذ بها في اإلااض 

ٌى الاخخُاوُت ِلى اإلاّامالث حصاب الاحخياطاث السشميت:  -د حؽخمل فئت ألـا

ٌى التي حّخبرها العلىاث الىلذًت في الاكخفاد ؤـىال مخاخت لالظخخذام  في ألـا

اث وباخخُاحاث ؤخشي في بّن ألاخُان،  بغشك الىفاء باخخُاحاث محزان اإلاذفِى

ٌى الاخخُاوُت ألاحىبُت )ِمالث وودائْ وؤوساق مالُت( واظخدلاكاث  حؽمل ألـا

 .(34، ـفدت 2013)فىلُل،  ؤخشي 

اث فةهه ليل مبلغ في الخلُُذ إلايىماث محزان الصهى والخطأ:  خعاب -ه اإلاذفِى

دائً ملابل معاوي له في الجاهب اإلاذًً وبالّىغ، لىً كذ هجذ في نهاًت ظىت 

حن في اللُمت  .اإلاحزان ؤن الجاهبحن غحر مدعاٍو

  مفهىم للىازداث .0.0

 حعسيف الىازداث .0.0.0

الىاسداث:" هي جلً الّملُت اإلاخّللت بالعلْ والخذماث التي  حٍّشفًمىً 

 اواهى  بنًاديها غحر اإلالُمحن للملُمحن في بلذ، ورلً بغن الىٍش ًِ غحر اإلالُمحن 

  .(akacem, 1990, p. 135) "مخىاحذًً داخل الخذود ؤلاكلُمُت للبلذ ؤو خاسحها
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ت وهي: العلْ ؤو الخذماث اإلاىخجت آلاجُت الخاسج والتي دخلذ خذود  "مجمِى

 (d'agostino, 2008, p. 202) دولت ما"

 عالكت الىازداث وميزان املدفىعاث  .0.0.0

اث باخخالف هُى الاخخالٌ  جخخلف بحشاءاث جدلُم الخىاصن في محزان اإلاذفِى

خالت العجض )وهي الخالت التي حعبب الىثحر مً الللم في هزا اإلاحزان ففي 

ادة اإلاّشوك مً الفشف ألاحىبي، ؤي  والاهخمام( جىمً هزه ؤلاحشاءاث في ٍص

حٍُّم الفادساث واإلاىاسد مً الىلذ ألاحىبي وجللُل الىلب ِلى الفشف ألاحىبي 

  .مً خالٌ جشؼُذ الىاسداث

 خالل الفترة دزاشت جطىز مخغيراث الدزاشت 3.0

-0222خالل الفترة  في الجزائس جحليل جطىز زصيد ميزان املدفىعاث  .0.3.0

0202 

ت لللماء ِلى الاخخالٌ الزي ؼهذه محزان  ظّذ الخيىمت الجضائٍش

اث، إلاا لهزا ألاخحر مً ؤهمُت والتي جخمثل في ؤهه وظُلت مهمت للخدلُل  اإلاذفِى

الاكخفادي، خُث ًىضر اإلاشهض الزي جدخله الذولت في الاكخفاد الّالمي، هما 

ؤهه ملُاط هام لّشك الّملت الىوىُت والىلب ِليها ججاه الّمالث ألاحىبُت، 

الفشف ألاحىبي، هما ٌعاهم في جدذًذ اللُم الفّلُت لّملت الذولت في ظىق 

اث في الجضائش خالٌ الفترة ) ُذ ؤلاحمالي إلاحزان اإلاذفِى مىً جدبْ الـش -2000ٍو

 (.01)( مً خالٌ الؽيل 2018

اث خالٌ فترة الذساظت هزا مً خالٌ  ُذ محزان اإلاذفِى الؽيل هالخَ ؤن ـس

 2013بلى 2000ِشف ولُّت غحر معخلشة، خُث ؼهذث الفترة اإلامخذة مً 

اث، سافلتها الدعذًذاث اإلاعبلت اهخّاؼا وجدعً  ُذ محزان اإلاذفِى ملخًى في ـس

والىبحرة للذًً الخاسجي مً كبل الجضائش، والتي سافلذ اظخمشاس جشاهم اخخُاواث 

الفشف، ما ظاِذ الاكخفاد الىوني للخخلق مً هؽاؼخه ؤمام الفذماث 

ُذ كذسه  2000الخاسحُت، بذؤ هزا الخدعً ظىت  ظخمش ملُاس دوالس، وا7.57بـش
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ُذ كذسه  2013هزا الفائن في هزه الفترة بلُم مخزبزبت واهذ ؤدهاها ظىت بـش

ُذ بلغ  2008و 2007ملُاس دوالس، هما واهذ ؤِالها في ول مً ظىت  0.134 بـش

ُذ جلهلش خاد في ظىت  36.29و 29.55 ملُاس دوالس ِلى الخىالي، هما ؼهذ هزا الـش

بب اهخلاٌ ألاصمت اإلاالُت الّاإلاُت بلى ملُاس دوالس، بع 3.859بلغ فُه كُمت  2009

الجضائش، والخللق اللىي في بًشاداث اإلادشوكاث، الزي ٌّىد بلى اهخفاك ظّش 

 2010، لُّاود الاسجفاُ في ظىت 2008ملاسهت بعىت  %37.73 البتروٌ بيعبت

اث 15.326خُث بلغ  ملُاس دوالس، هزا الخدعً اإلاعخمش في ولُّت محزان اإلاذفِى

، ساحْ بلى الخدعً في ؤظّاس البتروٌ، الزي اهجش ِىه 2000ىز ظىتالجضائشي م

 77.19بلى  2000ملُاس دوالس ظىت  21.06اسجفاُ خفُلت الفادساث البترولُت مً 

 .          2008ملُاس دوالس ظىت 

 (0202-0222: جطىز كيم زصيد ميزان املدفىعاث في الجزائس للفترة )(0)الشكل

 
خماد ِلى اإلالخم سكم ) املصدز:  (01بِذاد الباخثحن بااِل

جشاحّا  2018بلى 2014في خحن ؼهذث الفترة اإلاىالُت واإلامخذة مً  

ُذ كذسه  2015وعجضا هبحرا بلغ ؤكفاه في ظىت  ملُاس دوالس،  27.54-بـش

ىال بلى  جُا ـو ، 2018ملُاس دوالس ظىت  15.82-لُىخفن هزا العجض بّذها جذٍس

اث في هزه الفترة ساحْ بالذسح ت ألاولى بلى هزا العجض الزي ؼهذه محزان اإلاذفِى

 .  2014انهُاس ؤظّاس البتروٌ ظىت 
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 دزاشت جطىز الىازداث .0.3.0

جىدس ي الىاسداث ؤهمُت بالغت في اليؽاه الاكخفادي ودوسا مهم في الخىمُت 

ً الّملُت ؤلاهخاحُت باإلاىاد ألاولُت  الاكخفادًت، مً خُث وىنها ؤداة هامت لخمٍى

وججهحزاث ؤلاهخاج مً حهت، ومً حهت ؤخشي فهي وظُلت لخفٍشف ؤلاهخاج اإلاىحه 

 الفّبت.  للخفذًش، هما ؤنها حّخبر مفذسا مهما للّملت 

  0202-0222جحليل جطىز الىازداث في الجزائس  .0.0.3.0

سجلذ الىاسداث جىىس ملخًى خالٌ فترة الذساظت هما هى مبحن في الؽيل 

 اإلاىالي:

 (0202-0222: جطىز الىازداث في الجزائس للفترة )(0)الشكل

 
خماد ِلى اإلالخم سكم ) بِذاد: املصدز  (01الباخثحن بااِل

ا خالٌ الفترة  هالخَ مً خالٌ الؽيل ؤِاله ؤن الىاسداث ِشفذ همى مدعاِس

 58580لخفل بلى  2000ملُىن دوالس ظىت  9173(، خُث بلغذ 2000-2014)

امخذ بلى غاًت  اعىت اإلاىالُت ؼهذث جشاحّال، غحر ؤن في 2014ملُىن دوالس ظىت 

 ؤِلى، خُث سجلذ 2018، ٌّاود اسجفاُ بؽيل وفُف خالٌ ظىت 2017ظىت 

ادة خ وعبت ادة التي سجلذ خالٌ %، وهز42.88، بمّذٌ 2008الٌ ظىت ٍص ه الٍض

 الفترة جشحْ بلى ما ًلي:

ش كىاُ الخجاسة الخاسحُت  - ؤلاحشاءاث التي اجخزتها الجضائش في ظبُل جدٍش

ش الىلي؛  ودخٌى مشخلت الخدٍش
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 اسجفاُ اللُاس ي ألظّاس البتروٌ؛ -

ادة الىلب ِل الخجهحزاث الفىاُِت )جدخل اإلاشجبت ألاولى مً  - ىاسداث الٍص

ت هدُجت 01اإلالخم سكم خعب  ؤلاحمالُت ْ الخىمٍى (، والتي جدخاحها اإلاؽاَس

 الىلق الذاخلي؛

ادة الىلب الذاخلي ِل - العلْ الغزائُت التي جضداد مً ظىت بلى ؤخشي  ىٍص

ادة 01سكم اإلالخم اهٍش خُث اخخلذ اإلاشجبت الثاهُت ) (، وهزا ساحْ بلى ٍص

 ِذد العيان؛اخخُاحاث 

فحن مما ؤدُظ -  ي بلىاظت الذولت اإلاىخهجت في سفْ معخى الذخل للّماٌ واإلاٌى

ادة الىلب ِلى العلْ اإلاّمشة.  ٍص

 ، هجذ:2017، 2016، 2015ومً بحن ألاظباب التي ؤدث بلى جشاحْ الىاسداث ظىت 

 اهخفاك ؤظّاس البتروٌ؛ -

ت فُما ًخق هبذ ظُاظت الخلؽف  - اإلاىخهجت مً وشف الخيىمت الجضائٍش

خُث كامذ باإلاىْ ؤلاداسي لىاسداث بّن العلْ الىمالُت  ،الىاسداث

ت ...(؛  واإلاخّللت )الاظمىذ، الخذًذ، ألادٍو

بلضام وافت وهالء العُاساث باالظدثماس اإلادلي وسخب الشخفت في خالت ِذم  -

 الاظخجابت لهزه الؽشوه.

 البنيت الصلعيت للىازداثجحليل  .0.0.3.0

ت مً خالٌ دساظت ليل  ظىداٌو الخّشف ِل هُيل الىاسداث الجضائٍش

ت ظلُّت ِلى خذي   ، والؽيل اإلاىالي ًىضر رلً.مجمِى
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 (0202-0202-0222لصنىاث ) جحليل البنيت الصلعيت للىازداث(: 3الشكل زكم)

 
خماد ِلى اإلالخم ) بِذاد: مً املصدز  (01الباخثحن بااِل

 هالخَ مً خالٌ الؽيل ؤِاله ما ًلي:

ؤي  ،ملُىن دوالس 2415ما كُمخه  2000ظىت  الىازداث الغرائيتسجلذ  -

 2010الىاسداث جلً العىت، لترجفْ خالٌ ظىت  بحمالي% مً 26.32بيعبت 

(، ؤي 2010واسداث ظىت  بحمالي% مً 14.96ملُىن دوالس )ما ًمثل  6058بلى 

لخبلغ  2018، لخىاـل الاسجفاُ في ظىت 2000% ملاسهت بعىت 150ما وعبخه 

ّىد هزا بلى  2010% ملاسهت بعىت 41.53ملُىن دوالس ؤي بيعبت  8574 َو

ادة الىمى الذًمىغشافي وظُاظت دِم ألاظّاس للّذًذ مً اإلاىاد الغزائُت  ٍص

 ألاظاظُت.

ملُىن دوالس ملاسهت بعىت  826بـ  2010ظىت  الىازداث الطاكىيتاسجفّذ  -

 1078خذود  2018%، لخىاـل الاسجفاُ خالٌ ظىت 640ؤي ما وعبخه  ،2000

% ملاسهت 12.87الىاسداث(، ؤي ما وعبخه  بحمالي% مً 2.3ملُىن دوالس )

 .2010بعىت 

ملُىن دوالس ظىت  428اسجفّذ مً  واسداث اإلاىاد ألاولُتؤما فُما ًخق  -

ادة  2010ملُىن دوالس ظىت 1409بلى  2000 %، لخىاـل 229.20ؤي بيعبت ٍص

ادة 2018ملُىن دوالس ظىت  1900الاسجفاُ وجبلغ  % 34.84، ؤي بيعبت ٍص

 .2010ملاسهت بعىت 
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ملُىن  1655ؤما فُما ًخق واسداث مىخجاث هفف مفىّت اسجفّذ مً  -

ادة  2010ملُىن دوالس ظىت 10098بلى  2000دوالس ظىت  %، 510ؤي بيعبت ٍص

ادة 2018ملُىن دوالس ظىت  10966لخىاـل الاسجفاُ وجبلغ  ، ؤي بيعبت ٍص

 .2010% ملاسهت بعىت 8.59

ملُىن دوالس  3068ؤما فُما ًخق واسداث الخجهحزاث الفىاُِت اسجفّذ مً  -

ادة  2010ملُىن دوالس ظىت  15776بلى  2000ظىت  %، 414.21ؤي بيعبت ٍص

ادة 2018دوالس ظىت  ملُىن  16486لخىاـل الاسجفاُ وجبلغ  ، ؤي بيعبت ٍص

 .2010% ملاسهت بعىت 4.5

ؤما فُما ًخق واسداث اإلاىخجاث الاظتهالهُت الغحر الغزائُت اسجفّذ مً  -

ؤي بيعبت  2010ملُىن دوالس ظىت  5836بلى  2000ملُىن دوالس ظىت  1393

ادة  ، ؤي 2018ملُىن دوالس ظىت  6762%، لخىاـل الاسجفاُ وجبلغ 318.95ٍص

ادة بيع  .2010% ملاسهت بعىت 15.86بت ٍص

ت جخمحز بالثباث اليعبي إلايىهاتها  ،ومىه البيُت الفىاُِت للىاسداث الجضائٍش

خىالي  اظخدىرث ِلىالخجهحزاث الفىاُِت واإلاىخجاث الغزائُت  ؤنها خُث هجذ

مىً جفعحره بد ،% مً هُيل الىاسداث60 ت اللىاُ الفىاعي باإللافت بلى ٍُو ٍى

هثافت الاظدثماساث الىوىُت في بىاء الهُاول اللاِذًت للبالد وظُاظت الاظدثماس في 

اللىاُ الخاؿ ؤما فُما  ؤماموفخذ الباب  ،بشهامج ؤلاوّاػ الاكخفادي بواس 

ًخق اإلاىخجاث الغزائُت فىجذها جخمثل في الخبىب والخلُب وهي ألاهثر 

م ،اظتهالوا هزه اليعب اإلاشجفّت بلى عجض في ؤلاهخاج الفالحي  بسحاُىً ٍو

الح الف الحي اإلاىخهجت هدُجت ظىء )الٍشوف الىبُُّت(، وعجض ظُاظاث ؤلـا

ليها العلْ هفف مفىّت واإلاىاد ألاولُت، الدعُحر ذٌ هزا ِل مذي جبُّت  ،ٍو ٍو

ّاملحن الاكخفاد الجضائشي بلى الخاسج ولّف هُيله ؤلاهخاجي، وبالخالي فاإلاخ

ولى راد ختى حظخملضمىن ِلى الا  وؤفشادالاكخفادًحن في الجضائش مً ماظعاث 

 العلْ اإلاعخىسدة. ظّش اسجفْ 
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 أهم الشسكاء للىازداث في الجزائس .3.0.3.0

دت واظّت مً اإلاخّاملحن وهزا ما ًمثله  ت ِلى ؼٍش جخىصُ الىاسداث الجضائٍش

 الؽيل والجذٌو اإلاىالي:

 0202الشسكاء للىازداث في الجزائس لصنت  (: أهم0زكم )  الجدول 

 
 :، ِلى اإلاىك5/1/2021ْ، لىخَ ًىم : مىكْ ووالت الاظدثماساملصدز

exterieur-commerce-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan 

ن مٍّم واسداث الجضائش جإحي مً الفحن وهى ؤالجذٌو ؤِاله  مً خالٌ

اإلاخّامل ألاظاس ي في ٌل الىفشة التي حّشفها العلْ الفِىُت لعّشها اإلاخذوي 

الموخاـت مجاٌ جىىىلىحُا الاجفاٌ  زم جليها مىىلت الاجداد  ،آلالي وؤلِا

ألاوسوبي ) فشوعا، بًىالُا، اظباهُا، ؤإلااهُا ( وهزا بّذ دخٌى الؽشاهت خحز 

خُث جخفذس فشوعا دٌو الاجداد ألاوسوبي مً كُمت الىاسداث وؤهم  ،الخىفُز

تواسداتها )اللمذ،  ، بىدسة الخلُب، الخجهحزاث الفىاُِت(، وهزا ساحْ بلى ألادٍو

خي الا  ظخّماسي والّامل الجغشافي والّامل الخفمُلي للخفىًُ الّامل الخاٍس

ت. ألاوسو الجمشوي لؽشاهت   حضائٍش

 

 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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 لعالكت بين الىازداث و ميزان املدفىعاثل الدزاشت اللياشيت .3

 :الاطاز النظسي لنمىذج شعاع الاهحداز الراحي 0.3

بلى الجاهب الىٍشي  همش ظىف  للمىلُىبّذ جىشكىا بلى ؤلاواس الىٍشي 

اث والىاسداثالخاؿ ب ُذ محزان اإلاذفِى وفم همىرج  ،خلذًش الّالكت بحن ـس

، والزي ٌّخبر مً ؤهم همارج (vector autoregression)الاهدذاس الزاحي ؼّاُ

 الخدلُل في الاكخفاد اللُاس ي لذساظت الّالكاث الخبادلُت بحن اإلاخغحراث. 

 مفهىم همىذج شعاع الاهحداز الراحي  .0.0.3

، مً خالٌ ملاله اإلاّىىن بـ 1980ًشحْ ؤـل الىمىرج بلى ظُمغ في ِام 

(Macroeconomics and Reality( في مجلت )Economica ؛ خُث ٌّخبر)

بال  ،AR(1) (Brooks, 2016, p. 290)امخذاد لىمارج الاهدذاس الزاحي وخُذ اإلاخغحر

( ًخخلف ًِ الاهدذاس الزاحي في وىهه VARؤن همىرج مخجه الاهدذاس الزاحي)

ّذ  ،(213، ـفدت 2013)ظّذ،  ًىضر فتراث ؤلابىاء ما بحن اإلاخغحراث هزا َو

عخخذم VARهمىرج اٌ) ( ؤخذ ؤبعي ؤؼياٌ الىمارج مخّذدة اإلاخغحراث، َو

، ـفدت 2018)خامذ،  لذساظت الخفاِالث بحن اإلاخغحراث الاكخفادًت اليلُت

128). 

( ِلى ؤهه:" هٍام ًخيىن مً حملت مً اإلاّادالث؛ بدُث VARٌّشف همىرج )

جيىن فُه ول مخغحرة هي دالت خىُت للُمها اإلاالُت، واللُم العابلت للمخغحراث 

ؾ ألابُن )ألاخىاء الّؽىائُت("ألاخشي  ت، ممافا بليها الدؽَى  ,dor) للمجمِى

2004, p. 208). 

 (VARالصيغت العامت لنمىذج )  .0.0.3 

 الؽيل اإلاففىفي الخالي وفم ٌّىى( جباوا p( مخغحر و )k( بـ )VAR) همىرج

 :(270-269، الففداث 2012)ؼُخي، 

                                          

          

 خُث ؤن:
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∑وعمي    (    
 مففىفت الخباًىاث اإلاؽترن.   ( 

معخلشة برا وفلي برا جدللذ الفشلُاث الىالظُىُت  varجيىن العحروسة 

 الثالزت الخالُت:

-     (  ) زباث الىظي الخعابي          

-    (  ) زباث الخباًً           

-       (      )   [(    )(     )]   ( ) 

( معخلشة برا وان هثحر الخذود اإلاّشف اهىالكا varبففت ِامت جيىن العحروسة )

         |مً مدذد اإلاففىفت 
         

 |    

ت.  جدخىي ِلى حزوس خاسج الذائشة الىخذٍو

 (VARبناء همىذج شعاع الاهحداز الراحي ) .3.0.3

ت مً الخىىاث  الّملُت بلى غاًت جلذًش همىرج ًخم بىاء الىمىرج ِلى مجمِى

 ؼّاُ الاهدذاس، هما ًلي:

 ؤن جيىن العالظل الضمىُت معخلشة، ؤي ال جدخىي ِلى حزس الىخذة؛ -

 الّذد ألامثل مً ؤلابىاءاث؛  ذجدذً -

 .العببُتدساظت ِالكت  -

 اخخباز اشخلساز الصالشل الزمنيت .0.3.0.3
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 الؽائْ الزي ٌّشفبن الهذف مً هزا الاخخباس ِذم الىكُى في الخىإ 

فغالبا ما الىخائج اإلاٍللت، و* (Spurious Regression) الاهدذاس الضائف بمؽيلت

جخفف العالظل الضمىُت بّذم زباث اإلاخىظي والخباًً، ورلً هدُجت لىمىها 

ت العالظل إلاّشفت اظخلشاسها ودسحت  إحي اخخباس اظخلشاٍس وجىىها ِبر الضمً، ٍو

ىحذ ِذة اخخباساث لخبُان. (124، ـفدت 2018)خامذ،  جياملها مذي  ٍو

ت العالظل  لشظم البُاوي ؤو الاظخّاهت باالخخباساث الخاـت بجزس وااظخلشاٍس

 هزه ألاخحرة. الىخذة، وفُما ًلي جففُل

 اخخبازاث جرز الىحدةأ. 

ت،  دساظت اخخباس حزس الىخذة هى مً بحن الاخخباساث اإلاعخخذمت في الاظخلشاٍس

والزي ؤـبذ ٌعخخذم بىثرة في العىىاث الّذًذة اإلاالُت، ومً بُنها هجذ اخخباس 

بال ؤهىا ظجرهض  (.KPSSدًيي فىلش البعُي واإلاىىس، اخخباس فلُب وبحرون، اخخباس )

 ِلى اخخباس فلُب بحرون باِخباسه ًىاظب الُّىاث الفغحرة.

  بيرون و اخخباز جرز الىحدة لفليب(Phillips et Perron ; 1988) 

( وشكا بخفائُت غحر مّلمُت للخخلق مً ppٌعخخذم ول مً فلُب وبحرون )

ؤلاسجباه الدعلعلي بحن البىاقي، دون بلافت فشوكاث راث فجىاث صمىُت، هما هى 

، (Damodar & Dawn, 2009, p. 758) الخاٌ في اخخباس "دًيي فىلش اإلاىىس"

جشي هزا الاخخباس وفم اإلاشاخل الخالُت  :(Bourbonnais, 2015, p. 250) ٍو

  "لت اإلاشبّاث الفغشي للىمارج الثالزت الخخباس "دًيي فىلش الخلذًش بىٍش

 ؛لخىإ اإلالذسا(   و خعاب ؤلاخفاءاث اإلاؽترهت، ولُىً)

   جلذًش الخباًً لألخىاء في اإلاذي اللفحر ̂
 

 
 

 
∑   

  
    

                                                           
هى الاهدذاس الزي ًخم  (، والتي مممىنها ؤن الاهدذاس الضائفyuleاهدؽف هزه الفىشة ًٌى ) - *

جلذًشه ِىذما جيىن اإلاخغحراث غحر ظاهىت )معخلشة( وبالخالي لِغ له مّنى. مً ماؼشاجه 

 .R2( وجيىن ؤكل مً مّامل الاسجباه DW) اهخفاك كُمت داسبحن واحعىن 
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 ّامل اإلاصدر )جلذًش اإلا  
ل(، و (   )ًىلم ِلُه الخباًً ِلى اإلاذي الىٍى

 ًدعب اهىالكا مً الخباًىاث اإلاؽترهت لبىاقي الىمارج العابلت، خُث: 

  
  

 

 
∑  

 

 

   

  ∑(  
 

   
)
 

 
∑       

 

     

 

   

 

 ل، ًجب جدذًذ دسحت الخإخحر  مً ؤحل جلذًش الخباًً ِلى اإلاذي الىٍى

)   خُث:   ( اإلالذسة بذاللت ِذد اإلاؽاهذاث  )
 

   
)    

 :خعاب بخفائُت فلُبغ وبحرون 

  ̂ 

  √ 
 ( ̂   )

 ̂  

 
 (   ) ̂ ̂ 

√ 
  

 خُث:

   
 ̂ 

  
  

             اللُمت اإلادعىبت لفلُب وبحرون ًخم ملاسهتها مْ اللُم الخشحت لجذٌو 

( (Mackinnon. 

( ًفترك ؤن العلعلت مخىلذة بىاظىت PPمً اإلاّلىم ؤن اخخباس )

(ARIMA( ًلزا ًشي ول م ،)Hallam D.& Zanoli R ; 1993ؤه )في  دكُم ه

ت ىػ،  الظُما ِىذما ًيىن حجم الُّىت ـغحرا جدذًذ الاظخلشاٍس )ؤدٍس

 .(120، ـفدت 2012/2013

 إلابطاءاثاخخياز عدد  .ب

( لعحروسة Pِذد فتراث ؤلابىاء )كبل الؽشوُ في جىبُم العببُت ًجب جدذًذ 

(VAR،) ( والتي ًخم جدذًذها اهىالكا مً ِذة مّاًحر، همُّاسAIC( ،)HQ ،)

(SC( ، )LR(و )FPE . )ًش ول همارج ومً ؤحل اخخباس دسحت الخإخحر هلىم بخلذ

(VARًلفتراث ببىاء م ) 0( بلى غاًتP؛ خُث) (P هى ؤلابىاء ألاهبر اإلالبٌى )

ت الاكخفادًت بن مّاًحر اإلاّلىماث  .(272، ـفدت 2012)ؼُخي،  باليعبت للىٍٍش

ا واظخخذاما في جدذًذ دسحت ؤلابىاء   .(AICمُّاس )هى ( P)ألاهثر ؼُِى
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 ( معياز معلىماث أكاًكيAkaike’s Information Criterion 

1974 ;1976) 

 هزا اإلاُّاس ٌّىى بالّالكت الخالُت:

   ( )         (  ̃  ( ))  
 

 
     

: دسحت (P): ِذد اإلاؽاهذاث     (T): ِذد اإلاخغحراث في الىمىرج     (K)    خُث:

    .: مففىفت الخباًىاث والخغاًشاث اإلالذسة للبىاقي ∑     الخإخحر 

ألامثل الزي ًدلم اللُمت  (P)ًخم اخخُاس الّذد ألامثل لذسحاث ؤلابىاء 

 . (Helmut & Markus, 2004, p. 111) الذهُا لهزه اإلاّاًحر

 اخخباز الصببيت لجساهجسج. 

، وهزا 1969ادخل "حشاهجش" مفهىم العببُت في الاكخفاد اللُاس ي ِام 

، ـفدت 2012)الّىاد،  والخاسحُتاإلافهىم ٌعمذ بالخمُحز بحن اإلاخغحراث الذاخلُت 

344)( ً ( ظاهىحن ومشجبىحن؛ فةهىا ال وّشف ما y( و)x، خُث برا وان لذًىا مخغحًر

( هى الزي ٌعبب اإلاخغحر y( ؤو ؤن اإلاخغحر )y( الزي ٌعبب اإلاخغحر)xبرا وان اإلاخغحر)

(x ؤي هىان ِالكت جبادلُت بحن ،) .بمّنى ؤن ول منهما ٌعبب ألاخش ،ً اإلاخغحًر

ثاس هىا الدعاٌئ هىا في جدذًذ اججاه العببُت في الّالكت بُنهما ، 2009)ِىاوي،  ٍو

 .(684ـفدت 

لإلحابت ًِ الدعاٌئ العابم ًمىً الاظخّاهت باإلاثاٌ اإلاىالي الزي ًدخىي ِلى 

 ،ً ً معخلٍش ( فتراث صمىُت مخإخشة، ؤي pوول مّادلت جدخىي ِلى )مخغحًر

 :(Bourbonnais, 2015, p. 292) اإلاعخلش، خُث var(p)الىمىرج 

(
  

  
)  (

  

  
)  (

  
   

 

  
   

 )(
    

    
)  (

  
   

 

  
   

 )(
    

    
)   

 (
  

   
 

  
   

 )(
    

    
)  (

   

   
)   ( ) 

   (          )خُث:  
    

    
    

 هي مّالم الىمىرج.        



 مصطفاي، سحنون 
( VARاستخدام نموذج متجه االنحدار الذاتي )

لدراسة العالقة بين الواردات وميزان المدفوعات في 
 (0202-0222الجزائر للفترة )

 

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

113 

 

(، برا واهذ اللُم اإلالذسة   ( بلى )  جيىن العببُت راث الاججاه الىاخذ مً) -

(  
    

      
( في الؽيل   ( إلاّامالث الفتراث الضمىُت اإلاخإخشة لـ) 

ت واخذة ( 1اإلاففىفي للمّادلت سكم ) جخخلف بخفائُا ًِ الففش همجمِى

  )ؤي:
    

      
ت      اإلاّامالث ) (، ومجمِى

    
      

  )

 ( في الفتراث الضمىُت اإلاخإخشة في اإلاّادلت ال  اإلالذسة الخاـت باإلاخغحر )

  جخخلف بخفائُا ًِ الففش ) بمّنى ؤن 
    

      
 (؛   

ت   ( بلى )  الىاخذ مً )جيىن العببُت راث الاججاه  - (، برا واهذ مجمِى

  مّامالث )
    

      
( في الفتراث الضمىُت اإلاخإخشة   (  للمخغحر ) 

  جخخلف بخفائُا ًِ الففش)ؤي:
    

      
ت     (، ومجمِى

  اإلاّامالث )
    

      
( في الفتراث الضمىُت اإلاخإخشة ال   ( للمخغحر ) 

  ًِ الففش ) جخخلف بخفائُا
    

      
 (؛   

- ( ً (،  ِىذما جيىن   ( و )  جيىن العببُت راث الاججاهحن بحن اإلاخغحًر

ت اللُم اإلالذسة إلاّامالث   ) مجمِى
    

      
        

    
      

  )

( في اإلاّادلخحن جخخلف بخفائُا ًِ   ( و )  الفتراث الضمىُت اإلاخإخشة لـ)

 Feedbackؤهىا في خالت خللت راث مفٌّى سحعي )الففش، وبالخالي هلٌى 

effect."ِالكت حغزًت سحُّت" ) 

 جلدًس همىذج شعاع الاهحداز الراحي والخحليل الهيكلي .4.0.3

هُفُت جلذًش همىرج ؼّاُ الاهدذاس الزاحي، وهزا الخدلُل  ًخم الخىشق بلى

 الهُىلي الزي ًبنى ِلى دساظت دواٌ الاظخجابت الفىسٍت وجدلُل الخباًً.
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 جلدًس همىذج شعاع الاهحداز الراحي .0.4.0.3

لت اإلاشبّاث الفغشي  ًخم جلذًش همىرج ؼّاُ الاهدذاس الزاحي وفم وٍش

لت  لخحن في ؼشووهما الّادًت ؤو بىٍش اإلاّلىلُت الٍّمى، وجخخلف هاجحن الىٍش

 والخالي: *اإلاعخلش VAR(P)وحّىى ـُغت الىمىرج  اإلاّخمذة في الخلذًش.

 ̂   ̂   ̂       ̂         ̂         

مْ (            )( للبىاقي اإلالذسة k,1هى ؼّاُ رو البّذ ) ( )خُث: 

 اإلالذسة لبىاقي الىمىرج.مففىفت الخباًً اإلاؽترهت للبىاقي  ( ∑)

بن مّامالث اإلاعاس ال وعخىُْ جلذًشها برا واهذ العلعلت غحر معخلشة، ومىه 

م الفشوكاث  .Bourbonnais, 2015, p)  ًجب جلذًش العلعلت اإلاعخلشة ًِ وٍش

خم خعاب (280 في خالت اججاه ِام ِؽىائي، ؤو  (d)الفشوكاث مً الذسحت . ٍو

 في خالت اججاه ِام زابذ. (VAR)بلافت مشهبت الاججاه الّام بلى ـُغت الىمىرج 

، 2012)ؼُخي،  هما ًمىً بلافت مخغحراث ـىسٍت لخصخُذ الخغحراث اإلاىظمُت

 .(272ـفدت 

 

                                                           
ت العالظل اإلاعخخذمت: هىان حذٌ كائم خٌى اظخّماٌ العالظل  * فُما ًخق اظخلشاٍس

زًً ًىالبىن باظخّماٌ العالظل اإلاعخلشة ، فالفي ِملُت الخلذًش اإلاعخلشة مً ِذمها

ت الاكخفادًت، وبالخالي مً  varٌّخلذون ؤن همارج اٌ الُت ال حّخمذ ِلى الىٍٍش هي همارج ٍس

لُت في ِملُت  ها في فخ الاهدذاس الضائف، ؤما مً ًىالبىن باظخخذام العالظل ألـا العهل وكِى

( حجتهم في رلً ؤن هزه الىمارج الهذف Smis,1980 ;Stock & Watson,1990الخلذًش مثل: )

منها هى مّشفت الّالكت الخبادلُت بحن اإلاخغحراث، ولِغ جدذًذ كُم اإلاّلماث، هما ؤن العلعلت 

ل )اهٍش   , Cris Brooksاإلافشكت )اإلاعخلشة( جفلذ بّن خفائفها اإلاخّللت باألحل الىٍى

2008,P. 293  ؤوWalter Enders, 2014,P. 291 (وفي هزا العُاق ؤؼاس البروفِعىس .)David F. 

Hendry لُت في الىمارج اللُاظُت مً خالٌ ملاله اإلايؽىس ( بلى لشوسة اظخّماٌ العلعلت ألـا

 The Implications of Non-stationarity for Empirical، والزي حاء بّىىان )2016ظىت 

Modelling Forcasting and Policy.) 
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 .الخحليل الهيكلي.0.4.0.3

 (Impulse Response Function)دالت الاشخجابت الفىزيت  .أ

حّشف دالت الاظخجابت ِمىما بإنها:" الخغحر الفىسي في اللُمت اإلاخىكّت للمخغحر 

( بعبب الخغحر في الفذمت )حغحر ًدذر في واخذ مً البىاقي )خذ Ytالخابْ )

فدذور ـذمت في ؤخذ البىاقي إلاخغحر ما،   .(E.Hansen, 2019, p. 589)  الخىإ("

ًمىً ؤن ًازش مباؼشة في كُمت هزا اإلاخغحر؛ غحر ؤن هزا الخإزحر ظُيخلل بلى 

م هُيل دًىامُىُت الىمارج  . فةرا افترلىا مثال (var)اإلاخغحراث ألاخشي ًِ وٍش

 حي:آلا VAR(P)همىرج 

{
 
 

 
 
      ∑  

 

 

   

     ∑  
 

 

   

            ( ) 

      ∑  
 

 

   

     ∑  
 

 

   

             ( )

 

( ظُازش خخما في اللُمت الخالُت    برا خذزذ ـذمت في خذ الخىإ )

ً هٍشا الخخىاء اإلاّادلخحن   لـ) (؛هما ؤهه ظُازش في اللُمت اإلاعخلبلُت لىال اإلاخغحًر

 (.  ِلى اللُم العابلت لـ )

فةهه ظُيخج ًِ رلً  1( ملذسة بـ    افترلىا ؤن هزه الفذمت في )فةرا 

 الخإزحر ما ًلي:

*(: tفي الفترة )
 
 
+  [
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] (: t+1في الفترة )
     

     
]  *

 
 
+ *
  
    

 
 

 
 
     

 
+  *
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](: t+2في الفترة )
     

     
]  *

 
 
+ *
  
    

 
 

 
 
     

 
+  *

 
 
+ 

،......( ظىف حؽيل لىا دالت a،b،cبالخالي فةن مخخلف اللُم اإلاخدفل ِليها )

الاظخجابت، والتي جمىً مً خعاب اإلاماِفاث الذًىامُىُت، هما ًخم اظخّماٌ 
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لت في خالت وحىد اظخلالٌ ما بحن ألاخىاء ) )ِبُذ،  (   و    هزه الىٍش

هجذ اسجباوا راجُا ما بحن ، لىً في غالب ألاخُان ما (428-427، الففداث 2017

ألاخىاء الّؽىائُت، ًخم كُاظه ًِ وٍشم الاظخّاهت بإخىاء الخلذًش وفم 

 :الفُغت الخالُت

     
 

   (     )

   
    

 

اهىالكا مً هزا اللاهىن ًمىً جدذًذ الّالكت ما بحن ألاخىاء؛ فةرا افترلىا 

   مثال )
    

( ظِخم   اإلاخغحر )في  1فةن خذور ـذمت ِؽىائُت بـ  (

     جشحمتها باهخفاك ؤو اسجفاُ بلُمت 
.  (Bourbonnais, 2015, p. 285) 

 جحليل جباًن ألاخطاء.ب

ٌّىغ جدلُل الخباًً ؤهمُت اإلاخغحراث الّؽىائُت في الىمىرج؛ فهى ًلِغ 

لفذمت في اإلاخغحر هفعه ؤو اإلاخغحراث ( هدُجت hحجم الخغحر في الفترة الضمىُت )

ف العلىن الخشوي للىمىرج، ًخم فُه كُاط  ألاخشي، وهى بخذي الىشق لـى

خم رلً بخلعُم جباًً الخىإ  جإزحر الفذماث ِلى مخغحراث الىمىرج ِبر الضمً. ٍو

)خمىد،  ليل مخغحر بلى ِذة ؤحضاء ول منها ًخق مخغحرا مً مخغحراث الىمىرج

. وإلاّشفت وصن ؤو وعبت مؽاسهت ول جباًً هلىم بلعمت هزا (183، ـفدت 2011

 .(283، ـفدت 2012)ؼُخي،  الخباًً ِلى جباًً خىإ جيبا الىلي

ً وجباوا واخذ var(1)لىإخز زاهُت الىمىرج   ، فةهه ًمىىىا هخابت جباًًإلاخغحًر

 :(Bourbonnais, 2015, p. 288) هما ًلي (    خىإ الخيبا الخاؿ باإلاخغحرة )

   

 ( )     

 [   
 ( )     

 ( )       
 (   )]  

    

 [   
 ( )     

 ( )       
 (   )] 

 (.Mِىاـش مففىفت مماِفاث ألازش) جمثل(: . mخُث: )

( باليعبت   ( ِلى )  فةن جدلُل الخباًً الاخىاء )(، hخالٌ الفترة اإلاعخلبلُت )

ت ٌّىى بالّالكت الخالُت:  اإلائٍى
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 [   

 ( )     
 ( )       

 (   )] 

   
 ( )  

 ( وفم الفُغت الخالُت:  ( ِلى )   هزلً وعبت جدلُل الخباًً لخجذًذاث )

   
 [   

 ( )     
 ( )       

 (   )]

   
 ( )

 

هبحرة في جدذًذ ما برا واهذ اإلاخغحرة بن هاجحن الّالكخحن لهما ؤهمُت 

، ولم (   ( خاسحُت ؤم داخلُت. فةرا ؤخذزىا ـذمت في اإلاخغحرة الّؽىائُت )  )

(، hمهما وان ألافم الخيباي ) (  ًازش رلً ِلى جباًً الخىإ اإلاخّلم باإلاخغحرة )

بالفذمت، مخغحرة خاسحُت هٍشا لّذم جإزشها  (  فةهه بةمياهىا اللٌى بإن اإلاخغحرة )

معخلل ًِ اإلاخغحرة الّؽىائُت  (  ؤي ؤن جىىسها ؤو الخغحر الخاـل في اإلاخغحرة )

لى ِىغ رلً فةرا ؤزشث الفذمت الخاـلت في اإلاخغحرة الّؽىائُت )   )  (   (. ِو

فبةمياهىا اللٌى ؤن هزه اإلاخغحرة حّخبر  (  حضئُا ؤو ولُا في جباًً الخىإ باإلاخغحرة )

اخلُت. لىً في الىاكْ هزه الىخائج مً الفّب جدذًذها بهزه بمثابت مخغحرة د

)ِبذلي،  العهىلت، بال ؤنها جمىىىا مً مّشفت معاهمت ول مخغحرة في خىإ الخيبا

 .(84، ـفدت 2005

 :جلدًس العالكت بين الىازداث وزصيد ميزان املدفىعاث 0.3

ت العلعلخحن كبل جلذًش همىرج الاهدذاس الزاحي، لىً  هلىم باخخباس اظخلشاٍس

ً بما ًلي:   كبل رلً هشمض للمخغحًر

(Pai.اث وهى ملُم باإلالُىن دوالس  (: ًمثل محزان اإلاذفِى

(Imp.جمثل كُمت الىاسداث وهي ملُمت باإلالُىن دوالس :) 

ً البذ  دزاشت الاشخلسازيت:.0.0.3 كبل بحشاء الخدلُل إلاّشفت الّالكت بحن اإلاخغحًر

ت العالظل الضمىُت لهزه اإلاخغحراث.مً اخخباس   اظخلشاٍس
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(: هخائج اخخباز الاشخلسازيت وفم اخخباز فليب 0الجدول )                                      

 بيرون
 الفسق ألاول  املصخىي ألاصلي 

الىمىرج   اإلاخغحراث

3 

الىمىرج 

2 

الىمىرج 

1 

الىمىرج 

3 

الىمىرج 

2 

الىمىرج 

1 

 

Pai 

الاججاه 

الّام 

(Prob) 

0.13 - - - - - 

اللاوْ 

(Prob) 

- 0.92 - - - - 

حزس 

الىخذة 

(Prob) 

0.68 0.68 0.18 - - 0.00 

 

IMP 

الاججاه 

الّام 

(Prob) 

0.84 - - - - - 

اللاوْ 

(Prob) 

- 0.03 - - 0.22 - 

حزس 

الىخذة 

(Prob) 

0.98 0.54 - - 0.08 0.01 

خماد ِلى مخشحاث بشهامج  حن: بِذاد الباخثاملصدز  .Eviews 9بااِل

فاألٌو  ،ن" الزي ًخممً دساظت زالزت همارجخعب مىهجُت "فلُب بحرو

ًدخىي ِلى اججاه الّام واللاوْ )الخذ الثابذ(، زم ًخم الاهخلاٌ بلى الىمىرج 

الثاوي الزي ًخممً فلي اللاوْ دون الاججاه الّام، ؤما الىمىرج الثالث ال 

 ًخممً الخذ الثابذ وال الاججاه الّام.
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ٍهش الىخائج في ج: بسصيد ميزان املدفىعاثلعلعلت الخاـت باليعبت ل

 ٌ  برن .(Prob=0.13غحر مّىىي ) في الىمىرج الثالث ؤن الاججاه الّام( 2) الجذو

 ،في هزه الخالت هترن هزا الىمىرج وهمش للىمىرج الثاوي الخاؿ بالخذ الثابذ

هزا  (، وبالخالي ال هلبل هخائجProb=0.92غحر مّىىي )ؤن اللاوْ فىجذه هزلً 

ٌ . مما ٌّنى وحىب اإلاشوس بلى الىمىرج الىمىرج  ،بذون كاوْ واججاه ِام ألاو

لُت غحر  وهلبل هخائجه مهما واهذ، في هزا الىمىرج ألاخحر جٍهش ؤن العلعلت ألـا

وهي  ،(0.18)حعاوي اللُمت  (PP)للُمت اإلادعىبت لـ اخخماٌ الخىإ لن معخلشة أل 

، برن ال وعخىُْ سفن فشلُت الّذم التي جىق %5ؤهبر مً معخىي الذاللت 

اثي ظلعلت ِلى وحىد حزس الىخذة ف ُذ محزان اإلاذفِى هلىم بةحشاء  ومىه .ـس

اث ووُّذ اخخباس وحىد حزس الىخذة  ُذ محزان اإلاذفِى الفشق ألاٌو لعلعلت ـس

في الىمىرج ألاٌو  (PP)للُمت اإلادعىبت لـ مً ِذمه، فىجذ ؤن اخخماٌ الخىإ ل

العلعلت معخلشة ، برن %5مً معخىي الذاللت  وهي ؤكل ،(0.00)حعاوي اللُمت 

 .مً الذسحت ألاولى

 في الىمىرج الثالث ؤن الاججاه الّام، فىجذ الىازداثصلصلت لؤما باليعبت 

في هزه الخالت هترن هزا الىمىرج وهمش للىمىرج  برن .(Prob=0.84غحر مّىىي )

ومىه هلاسن كُم  ،%5ِىذ  (Prob=0.03مّىىي )ؤن اللاوْ  فىجذ ،الثاوي

 فىجذ ؤن العلعلت غحر معخلشة.  %5( مْ PP)للُمت اإلادعىبت لـ اخخماٌ الخىإ ل

بالخالي هلىم بةحشاء الفشق ألاٌو لعلعلت الىاسداث ووُّذ اخخباس وحىد حزس 

الىخذة مً ِذمه، فىجذ ؤن اللاوْ في الىمىرج الثاوي غحر مّىىي مما ٌّني 

بذون كاوْ واججاه ِام، في هزا الىمىرج ألاخحر جٍهش ؤن اإلاشوس بلى الىمىرج ألاٌو 

 (PP)للُمت اإلادعىبت لـ اخخماٌ الخىإ لن معخلشة أل  اإلافشكت للىاسداثالعلعلت 

العلعلت معخلشة ، برن %5مً معخىي الذاللت  وهي اكل ،(0.01)حعاوي اللُمت 

 .مً الذسحت ألاولى
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 جلدًس همىذج شعاع الاهحداز الراحي .0.0.3

خماد ِلى : اخخباز دزجت الخأخس املثلى .0.0.0.3 ًخم جدذًذ دسحت الخإخش بااِل

ت مً اإلاّاًحر همُّاس ) ...الخ(؛ خُث ًخم  LRومُّاس  ,AIC SC,  HQمجمِى

  اِخماد ؤدوى كُمت لهزه اإلاّاًحر، والتي جلابل دسحت الخإخحر اإلالبىلت، بِىما بشهامج

(Eviews9 ًخخاسها بففت آلُت، ورلً بى ) لْ هجمت ِلى اللُمت التي اخخاسها

 :(03)الجذٌو  واالحي)ًخخاس ؤـغش كُمت( خعب ول مُّاس، والىخائج واهذ 

هالخَ ؤن ؤكل كُمت لذسحت ؤلابىاء وفلا إلاّاًحر الاخخباساث جخدلم ِىذ 

  P = 1: ؤي ،الفجىة الضمىُت ألاولى

 (: جحدًد فترة إلابطاء املثلى ملخغيراث النمىذج3الجدول )

 
خماد ِلى مخشحاث بشهامج  حن: مً بِذاد الباخثاملصدز  .Eviews 9بااِل

ن0.0.0.3  . دزاشت الصببيت بين املخغيًر

اثِلى  الىاسداثظِخم دساظت جإزحر  ُذ محزان اإلاذفِى مً حهت ؤولى، وجإزحر  ـس

اث ُذ محزان اإلاذفِى مً حهت زاهُت، وباالظخّاهت ببرهامج  الىاسداثِلى  ـس

(Eviews9) :ظىخخبر الفشلِخحن الخالُخحن 
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H1 :اثدعبب في حغحراث ً الىاسداث ُذ اإلاذفِى ( التي جذٌ H0؛ لذ الفشلُت )ـس

 ِلى الّىغ.

H2 :اث ُذ محزان اإلاذفِى ( التي H0؛ لذ الفشلُت )الىاسداثجدعبب في حغحراث  ـس

 جذٌ ِلى الّىغ.

العببُت، والىخائج واهذ  اججاه( لخدذًذ Eviewsوعخّحن مشة ؤخشي ببرهامج )

ِلى مخشحاث البرهامج فةن هزه الىخائج  بىاء. و 04ِلى الىدى اإلابحن في الجذٌو 

اثمً هحن)جبادلُت( اججاهىان ظببُت راث جذٌ ِلى ؤن  ُذ محزان اإلاذفِى هدى  ـس

ت ِىذ F) تيخُث ؤن كُموالّىغ صخُذ، ، الىاسداث  .%5( اإلادعىبت مّىٍى

 

الىازداثو  بين زصيد ميزان املدفىعاث(: هخائج اخخباز جساهجس للعالكت الصببيت 4الجدول )  

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 01/02/21   Time: 14:35 

Sample: 2000 2018  

Lags: 1   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     IMP does not Granger Cause PAI  18  5.49023 0.0333 

 PAI does not Granger Cause IMP  6.37956 0.0233 
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 . جلدًس همىذج شعاع الاهحداز الراحي3.0.3

 ِلى الذساظاث العابلت فةهه ًمىىىا وبىاءاهىالكا مً مخغحراث الذساظت، 

 هخابت ؼيل همىرج ؼّاُ الاهدذاس الزاحي بّذة فجىاث صمىُت هما ًلي:
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 بما ؤن دسحت الخإخحر اإلاثلى هي دسحت واخذة، فةن الىمىرج ًفبذ والخالي: 

                              
                              

 1:حيواآلجم جلذًش الىمىرج باظخخذام هفغ البرهامج، والىخائج واهذ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ( اإلادعىبت.tبحن كىظحن هي ) اللُم التي

في  الىاسداث، فىجذ ؤن ول مً زصيد ميزان املدفىعاثاهحداز باليعبت بلى 

اثالفترة الضمىُت اإلاخإخشة ألاولى  في الفترة اإلاخإخشة ألاولى  وسـُذ محزان اإلاذفِى

ت بخفائُت . هزلً لذًىا مّامل 2جفىق  (t)ألن كُمت اإلادعىبت لـ  لهما مّىٍى

اثفي مّادلت اهدذاس  0.6904 اإلاّذٌ ٌعاوي الخدذًذ  ُذ محزان اإلاذفِى ، وهزا ـس

اثٌّني ؤن  ُذ محزان اإلاذفِى مفعش بلُمخه العابلت واللُمت العابلت  ـس

. ؤما اليعبت اإلاخبلُت حّىد إلاخغحراث ؤخشي لم جذسج في %69.04بيعبت  للىاسداث

 الىمىرج.

اثفىجذ ؤن ول مً  الىازداثالهحداز ؤما باليعبت  ُذ محزان اإلاذفِى في  ـس

ت لىاسداث الفترة الضمىُت اإلاخإخشة ألاولى وا في الفترة اإلاخإخشة ألاولى لهما مّىٍى

في مّادلت اهدذاس  0.9525بخفائُت. هزلً لذًىا مّامل الخدذًذ اإلاّذٌ ٌعاوي 

                                                           
 (.2لخم سكم )إلاااهٍش  - 1

pai = 12638.30 + 0.70 pai(-1) - 0.36 imp(-1) 

(2.08)           (4.67)            (-2.34) 

    N=18  AIC=21.43  F=19.95 

 

imp = 2506.58 + 0.96 imp(-1) +0.13 pai(-1) 

(1.19)      (18.07)              (2.52) 

    N=18   AIC=19.31  F=171.51 
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مفعشة بلُمتها العابلت واللُمت العابلت  الىاسداث، وهزا ٌّني ؤن الىاسداث

ُذ محزان  اثلـش  . %95.25بيعبت  اإلاذفِى

ىذ ملاسهت الىمىرححن ًخطر لىا ؤن الىمىرج الثاوي ؤفمل  مً بخفائُا ِو

( ؤكل في الىمىرج الثاوي، وما ًذِم رلً هبر كُمت AICألاٌو الن كُمت مُّاس )

 .اللُمت الاولىمّامل الخدذًذ اإلاّذٌ ملاسهت مْ 

 . اخخبازاث الدشخيص بعد الخلدًس4.0.3

 بّشك همىرج الاهدذاس الزاحي البذ مً اخخباس ـالخُخه هما ًلي:بّذ اللُام 

 

 

 .دزاشت اشخلسازيت بىاقي النمىذج0.4.0.3

ت بىاقي الىمىرج وعخخذم اخخباساث الجزوس  للخإهذ مً مذي اظخلشاٍس

اإلاخّذدة، خُث حّخبر هخائج ؼّاُ الاهدذاس الزاحي معخلشة برا واهذ ول الجزوس 

 دهاه ًبحن هخائج هزا الاخخباس.ؤكل مً الىاخذ. والؽيل ؤ

 AR(: اخخباز اشخلسازيت الجروز 4الشكل )
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ًدبحن مً خالٌ الؽيل ِىذ فترة جباوا واخذة، فةن الجزوس ؤكل مً الىاخذ، 

وهزا ما هالخٍه مً خالٌ الؽيل ؤن حمُْ الجزوس جخىاحذ حمُّها لمً دائشة 
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الىخذة. وبالخالي مللىب الجزوس ألاخادًت لىثحر الخذود داخل الذائشة ألاخادًت، 

 معخلش. VAR(1)ومىه الىمىرج 

 زجباط الراحي لبىاقي النمىذج. دزاشت الا 0.4.0.3

، LMللخإهذ مً ِذم وحىد اسجباه راحي بحن بىاقي الىمىرج وعخخذم اخخباس 

ت ِلى ِذم وحىد اسجباه راحي بحن بىاقي الىمىرج.  خُث جىق الفشلُت الففٍش

 .05والىخائج ملخفت في الجذٌو 

ت، ؤي ِذم وحىد اسجباه راحي  بحن ٌؽحر الجذٌو بلى كبٌى الفشلُت الففٍش

ت   .%5بىاقي الىمىرج ألن اللُمت الاخخمالُت ؤهبر مً معخىي اإلاّىٍى

 

 

 (: اخخباز الازجباط الراحي للبىاقي5الجدول )

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 

Date: 01/02/21   Time: 14:33 

Sample: 2000 2018  

Included observations: 18 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  6.765451  0.1488 

2  5.046603  0.2825 

3  2.881677  0.5778 

4  0.466711  0.9767 

5  2.868314  0.5801 

   
   Probs from chi-square with 4 df. 
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 VAR(1)الخحليل الهيكلي لنمىذج شعاع الاهحداز الراحي  .5.0.3

 دزاشت الصدماث 0.5.0.3

خعب جلذًشاث دالت الاظخجابت الفىسٍت اإلامخذة ِلى ؤفم ِؽش ظىىاث هما 

في  مىحبت دائمافةهه في خالت ما برا خذزذ ـذمت ، (5هى مىضر في الؽيل)

ُذ اث ـس ملذسة بىخذة واخذة في العىت ألاولى، ظخيىن لها  محزان اإلاذفِى

ّت وآهُت في مخغحر  التي  هفغ العىتفي  2619.22بلُمت  الىاسداثاظخجابت ظَش

 .بال ؤن جإزحرها ًمخذ بلى غاًت العىت الّاؼشةالفذمت،  زذ فيهاخذ

(: جحليل الصدماث5الشكل )  

 ججزئت الخباًن .0.5.0.3

( لفترة جمخذ بلى ِؽشة  الىاسداث( هخائج ججضئت الخباًً إلاخغحر 6ًىضر الجذٌو

ُذ محزان وعب بظهام مخغحر  الثالثظىىاث بلى ألامام، في خحن ًىضر الّمىد  ـس

اث في جباًً الىاسداث وهالخَ مً الجذٌو ؤن  الىاسداثفي جفعحر جباًً  اإلاذفِى

اث و %55.52فعش بـ ًالفترة ألاولى  ُذ اإلاذفِى بذجم  %44.47بىاظىت ـس

اثؤما في الفترة الثاهُت فةن الىاسداث. ُذ اإلاذفِى ًفعش خىإ الخباًً بيعبت  ـس

ُذ .  %32.78 الىاسداثفي خحن ًفعش  67.21% بلى غاًت العىت الّاؼشة ًفبذ ـس

اث ًفعش الخباًً الخاـل في الىاسداث بيعبت  . وهزا ما %85.61محزان اإلاذفِى

 هالخٍه في الجذٌو اإلاىالي:
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 (: ججزئت الخباًن لإلهفاق العمىمي6)الجدول 

    
     Variance Decomposition of IMP:    

 Period S.E. PAI IMP 

    
     1  10148.25  55.52483  44.47517 

 2  11907.63  67.21132  32.78868 

 3  12344.98  73.94894  26.05106 

 4  12473.45  78.11956  21.88044 

 5  12691.96  80.84200  19.15800 

 6  13101.37  82.67378  17.32622 

 7  13650.88  83.91682  16.08318 

 8  14244.43  84.74971  15.25029 

 9  14800.09  85.28847  14.71153 

 10  15268.87  85.61579  14.38421 
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 خاجمت:. 4

اث ٌ اإلاشآة الّاهعت لالكخفاد وىهه ٌّىغ مذي الاوسجام ّخبر محزان اإلاذفِى

التي جبحن  اإلاهمت اإلااؼشاث الاكخفاديوالخيامل بحن اللىاِاث، وهى ٌّخبر مً 

الخلىق والذًىن الىاش ئ الخعاب الزي ٌسجل كُم  مشهض البلذ الاكخفادي فهى

. ومً خالٌ ظىتِادة ما جيىن  بحن بلذ مّحن والّالم الخاسجي خالٌ فترة صمني

لىا بلى الىخائج الخالُت:  دساظدىا لهزا اإلاىلُى جـى
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 اث في  سجل وهزا  (،2014-2000) لفترةا فائما خالٌ الجضائشمحزان اإلاذفِى

ؤظّاسه، وصٍادة  الاسجفاُ في ـادساث اللىاُ الىفىي بلى ألاظاط بالذسحتٌّىد 

 جشاحْ ؤظّاس الىفي بذؤ ًدلم عجض؛ ومْ

  ٍم مً الىاسداث كُمت الىاسداث لم جخإزش بؽيل ملخًى هٍشا ألن الجضء ألِا

ٍت وظلْ والعبب ساحْ بلى وىنها ظلّا غزائُت لشوس  ،ال ًمىً الاظخغىاء ِنها

 ؛هامت وبهخاحُت توظُىُ

 عخلشجحن في الذسحت ألاولى؛العلعلخحن م 

 اث؛  هىان ِالكت ظببُت راث اججاهحن بحن الىاسداث ومحزان اإلاذفِى

  ،اث هىان ِالكت ِىعُت بحن الىاسداث اإلابىإة بفترة واخذة  ومحزان اإلاذفِى

ت الاكخفادًت؛  وهزا ما ًىفم الىٍٍش

  اث خذور ـذمت ظلبُت في الىاسداث لها سد فّل ظلبي ِلى محزان اإلاذفِى

 لفترة جمخذ ِؽش ظىىاث. 

 الخىصياث 

البدث ًِ العبل الىفُلت بخىصَْ اإلاىاسد اإلاعخىسدة )ظلْ، سئوط ألامىاٌ(،  -

ً كاِذة ؤظاظُت في  ل، والخلً الشاؼذ لخيٍى ً والخمٍى التي حّمل ِلى جمٍى

 عجلت الخىمُت؛الاكخفاد، وبالخالي دفْ 

لشوسة جشؼُذ الاظخحراد، وجىحيهه بىُفُت جممً جدلُم ألاهذاف اإلايؽىدة  -

 بإهبر كذس ممىً.
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 .املالحم:5

 (0202-0222(: إحصائياث حىل الىازداث وميزان املدفىعاث للفترة ) 0امللحم )
مليىن  2005 2004 2003 2002 2001 2000 الصنىاث

 دوالز

  3587 3597 2678 2740 2395 2415 اإلاىخجاث الغزائُت

  212 173 114 145 139 129 الىاكت

  751 784 689 562 478 428 اإلاىاد ألاولُت

  4088 3645 2857 2336 1872 1655 اإلاىخجاث الىفف مفىّت

  160 173 129 148 155 85 الخجهحزاث الفالخُت

  8452 7139 4955 4423 3435 3068 الخجهحزاث الفىاُِت

  3107 2797 2112 1655 1466 1393 اإلاىخجاث الاظتهالهُت غحر الغزائُت

  20357 18308 13534 12009 9940 9173 الىاسداث

اث   16940 9250 7470 3650 6190 7570 محزان اإلاذفِى

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الصنىاث

 9022 9850 6058 5863 7813 4954 3800 اإلاىخجاث الغزائُت

 4955 1164 955 549 594 324 244 الىاكت

 1839 1783 1409 1200 1394 1325 843 اإلاىاد ألاولُت

 10629 10685 10098 10165 10014 7105 4934 اإلاىخجاث الىفف مفىّت

 330 387 341 233 174 146 96 الخجهحزاث الفالخُت

 13604 16050 15776 15139 13093 8534 8528 الخجهحزاث الفىاُِت

 9997 7328 5836 6145 6397 5243 3011 اإلاىخجاث الاظتهالهُت غحر الغزائُت

 50376 47247 40473 39294 39479 27631 21456 الىاسداث

اث  12057 20141 15326 3859 36990 29550 17730 محزان اإلاذفِى

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 الصنىاث

  8574 8438 8223 9316 11005 9580 الغزائُتاإلاىخجاث 

  1078 1992 1613 2376 2879 4385 الىاكت

  1900 1527 1563 1560 1891 1841 اإلاىاد ألاولُت

  10966 10985 11437 12034 12852 11310 اإلاىخجاث الىفف مفىّت

  565 611 503 664 658 508 الخجهحزاث الفالخُت

  16486 13995 15412 17076 18961 16194 الخجهحزاث الفىاُِت

  6762 8511 8338 8676 10334 11210 اإلاىخجاث الاظتهالهُت غحر الغزائُت

 مليون دوالر
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  46330 46059 47089 51702 58580 55028 الىاسداث

اث - 5881- 133 محزان اإلاذفِى

27538 

-

26032 

-

21763 

-

15820 

 

 :ِلى اإلاىكْ ،30/12/2020اإلافذس: مىكْ وصاسة اإلاالُت ِلى الشابي لىخَ ًىم 

https://www.mf.gov.dz/index.php/fr 

 للعالكت بين الىازداث وميزان املدفىعاث VAR(: جلدًس همىذج 0امللحم زكم )
 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 01/02/21   Time: 14:20 

 Sample (adjusted): 2001 2018 

 Included observations: 18 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    PAI IMP 

   
   PAI(-1)  0.701290  0.131197 

  (0.14997)  (0.05194) 

 [ 4.67634] [ 2.52578] 

IMP(-1) -0.360886  0.964094 

  (0.15402)  (0.05335) 

 [-2.34312] [ 18.0720] 

C  12638.30  2506.581 

  (6061.41)  (2099.48) 

 [ 2.08504] [ 1.19391] 

   
    R-squared  0.726837  0.958104 

 Adj. R-squared  0.690415  0.952518 

 Sum sq. resids  1.54E+09  1.85E+08 

 S.E. equation  10148.25  3515.028 

 F-statistic  19.95613  171.5151 

 Log likelihood -189.9510 -170.8664 

 Akaike AIC  21.43900  19.31849 

 Schwarz SC  21.58740  19.46689 

 Mean dependent  4569.556  35827.33 

 S.D. dependent  18239.01  16131.10 
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 Determinant resid covariance  3.93E+14 
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 Akaike information criterion  39.94726 
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 حغير سعس الصسف الحقيقي على امليزان الخجازي في الجصائس  أثس 

 لفيت الثالثتبداًت ألا

 شغدود  طهُل                                        هصازي زفُق  

                            1حامعت باجىت                                   حامعت خيشلت

                               rnezzari@yahoo.fr                          zeghdous@gmail.com                                             

  :امللخص

 مً بالجصابس،  الخجازي  اإلايزان على الخقُقي الصسف طعس زسأ جدلُل إلى الدزاطت هره تهدف

 اطخخدام جم الدزاطت هدافأ ولخدقُق ،9117-1777 للفترة الصمىُت الظالطل جدلُل خالى

 هىاك نأ لىإ الدزاطت  وجىصلذ ،(ARDL) اإلاىشعت بطاءؤلا  لفتراث الراحي الاهدداز همىذج

 اإلادي على بُنهما مشترك جهامل ووحىد ،الخجازي  واإلايزان الصسف طعس بين مىحبت عالقت

ل  اإلادي على الخىاشن  على للخصىى ٪ 4116 بيظبت بألمله الىمىذج حعدًل ًخم خُث ،الطٍى

ل،  اعخمادا أقل الاقخصاد ججعل أن شأنها مً بسامج الخهىمت جضع بأن الدزاطت وجىص ي الطٍى

ل، اإلادي في الخجازي  اإلايزان جدظين على إًجابا نععًى والري الىازداث، على  وهبهذ الطٍى

 وجىظُم الخازج لىإ ألاحىبُت العملت هقل ومساقبت اإلاالي الىظام هُهلت إعادة ضسوزة إلى الدزاطت

ت الظىق  ً حاذبت بِئت وجىفير ،اإلاىاٍش  1الخجازي  اإلايزان الخىاشن في لخدقُق ألاحاهب للمظدثمٍس

 ،ARDLاملشترك،  الخكامل ،الحقيقي الصسف سعس الخجازي، امليزان :الكلماث املفخاحيت

 الجصائس

The Impact of the Change in the Real Exchange Rate on the Trade balance in 

Algeria at the Beginning of the Third Millennium 

Abstract: 

                 This study aims to analyze the effect of the real exchange rate on the trade 

balance in Algeria, by analyzing the time series from 1999 to 2019. to achieve the 

objectives of the study, the )ARDL( model was used. The study found that: (i) there is 

a positive relationship between the exchange rate and the trade balance; (ii) there is a 

co-integration between the two variables in the long run, where the entire model is 

mailto:rnezzari@yahoo.fr
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rapidly adjusted by 61.8% to obtain a balance in the long run. Thus, the study 

recommends that the government develop strategies and programs that will make its 

economy less dependent on imports, which reflects positively on improving the trade 

balance in the long term, the study also warned of the need to restructure the 

financial system, monitor the transfer of foreign currency abroad, organize the 

parallel market, and provide an attractive environment for foreign investors to 

achieve quality for the sustainability of the trade balance. 

Keywords: Trade Balance, Real Exchange Rate, ARDL, Algeria. 

  مقدمت: 

حعبر عنً حنىدة  التيخد اإلاؤشساث الاقخصادًت واإلاالُت أٌعخبر طعس الصسف              

همُنت أطنعاز صنسف العمنالث ذاث أعد الخقلباث فني وح ،دولت يداء الاقخصادي ل ألا 

 ،تهننابالغننت باعخبازهننا خلقننت ز ننت بننين الاقخصنناداث الدولُننت ومقُاطننا لدجننم معامال

مننً خننالى عالقخننه  ،علننى الخننىاشن النلنني لالقخصنناد لبيننر لننى ذلننو لننه جننأزير إ باإلضننافت

 1اإلاينننننزان الخجنننننازي خاصنننننت  ،غينننننر اإلاباشنننننسة بننننناإلاخغيراث الاقخصنننننادًت الهلُنننننتاإلاباشنننننسة و 

مثنننل طنننعس الصنننسف العمنننىد  طنننىاء دولنننت  أي النننري حعخمننند علُنننه اقخصننناد الفقنننسي ٍو

طُاطناث تهندف  اهتهناج ىلرلو حظعى معظم الخهىماث إلن 1هامُت أوماهذ مخقدمت 

إلننى ضننمان اطننخقساز طننعس صننسف عمالتهننا لخجىِننب دولهننا الخقلبنناث الخننادة التنني جمننس 

خعننا م هننرا النندوز فنني النندوى الىامُننت لن معظم  هننابهننا العمننالث مننً فتننرة لخننسي، ٍو

مما ًجعلها أشد جأزسا بالخقلباث الاقخصادًت ، هاحعاوي مً عجص  في ميزان مدفىعات

ًنىعنع طننلبا علنى دزحننت  شمناث واإلاشنامل الخازحُننت، ممناالدولُنت، وألرنر عسضننه ل  

 1اإلادلي اطخقسازها

عخبننننر اإلايننننزان  اإلاؤشننننس الننننري ًقننننِع مجمننننل الفننننسق بننننين قُمننننت الصننننادزاث  الخجننننازي َو

جنؤزس حغينراث طنعس الصنسف 1 الدولنت فنيوقُمت النىازداث الخاصنت بالظنلع والخندماث 

لنى إًنؤدي صنسف العملنت اإلادلُنت للدولنت ازجفاع طنعس ف 1الخجازي على اإلايزان  ألاحىبي

 بأطنننعاز طننعاز صننادزاتها مقازهننت أو الخننالي  ،طننعاز اليظننبُت لظننلعتها اإلادلُننتازجفنناع ألا 
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مقابنننننل  ألاحىبنننننيلنننننرلو فنننننان ازجفننننناع طنننننعس الصنننننسف  ألاحىبُنننننت،وزادتهنننننا منننننً الظنننننلع 

حىبُننننننت مقابننننننل مننننننً الظننننننلع ألا طننننننعاز الننننننىازداث أازجفنننننناع إلننننننى العملننننننت اإلادلُننننننت ًننننننؤدي 

لننننى اخننننخالى شنننننسو  إًننننؤدي  ممننننا ،زاث مننننً الظننننلع اإلادلُننننتطننننعاز الصننننادأاهخفننننا  

 1للبلد الخجازي الخبادى 

، فقننننننند جبينننننننذ ميزانهنننننننا الخجنننننننازي و اعخبننننننناز الجصابنننننننس معىُنننننننت لبنننننننا ي الننننننندوى بخدظنننننننين  

نننت عننندة بنننسامج لغنننس   وشٍنننادة قُمخنننه،  صنننسف الننندًىازالننخدنم فننني الخهىمننت الجصابٍس

اهخفضنذ قُمنت الندًىاز لشنهل لبينر علنى أطناض مىر بداًت صدمت أطنعاز النىفت ف

اهخفضنننننذ ، و 9112مىنننننر مىخصننننن   بِىمنننننا منننننان الاهخفنننننا  الخقُقننننني أقنننننل ، اطنننن ي

فننني اإلاابنننت مقابنننل الننندو ز، ممنننا طننناعد علنننى الخخفُننن  منننً  11قُمنننت الننندًىاز بيظنننبت 

 1جأزير اهخفا  أطعاز الىفت

ممننا  النثيننر ًننصاى هىنناكهننه   أ  إ، لخصننخُذ ذلننواإلابرولننت علننى الننسغم مننً الجهننىد  

لُخماشننن ع منننع  طنننىق العمنننالث ألاحىبُننت السطننن يلخصننخُذ وضنننبت القُنننام بنننه  ًخعننين

ادة الصادزاث هدف  و الخالي جدظين قُمنت اإلاينزان الخجنازي  ،الىازداث وجخفُضٍش

 الجصابسي1

 مً خالى ما طبق ًمنً طسح ؤلاشهالُت الخالُت8إشكاليت الدزاست: 

لفيت بداًت ألا على امليزان الخجازي في الجصائس  الصسف الحقيقي أثس سعس هو  ما

 الثالثت؟

 الفسعُت الخالُت8ألاطئلت على حملت مً  طِخم ؤلاحابتوقصد جىاوى هره اإلاشهلت، 

 هى مفهىم طعس الصسف؛ ما -

ت الاقخصادًت؛عالقت طعس الصسف ب ما -  اإلايزان الخجازي في الىظٍس

 لفُت الثالثت؛طعس الصسف في الجصابس بداًت ألا عما هى واق -

 .9191 -9111طعس الصسف على اإلايزان الخجازي خالى الفترة  هى جأزير ما  -

 8فسضياث الدزاست

لتهىاك جهامل  - اإلايزان الخجازي وطعس الصسف في  حل بينألا  مشترك طٍى

 الثالثت1لفُت الجصابس بداًت ألا
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-1777إًجابي لظعس الصسف على اإلايزان الخجازي خالى الفترة  هىاك جأزير  -

91171 

  :هداف الدزاستأ

 خمثلت في الىقا  الخالُت8مألاهداف حملت مً حظعى الدزاطت إلى جدقُق 

مً  الجصابس الخدقق مً العالقت بين طعس الصسف واإلايزان الخجازي في  -

 91911-9111 8للفترةخالى جدلُل الظالطل الصمىُت 

 اإلايزان الخجازي؛خه بباإلطاز اإلافاهُ ي لظعس الصسف وعالقالخعٍس   -

 ؛الثالثتلفُت ز طعس الصسف في الجصابس بداًت ألاحظلُت الضىء على جطى  -

 أزس طعس الصسف الخقُقي على اإلايزان الخجازي في الجصابس؛بساش إ -

ادة مظاهمت طعس الصسف الخقُقي فيا -  قتراح الظُاطاث اإلاىاطبت لٍص

 1الجصابسي  جدظين اإلايزان الخجازي 

 أهميت الدزاست:

طعاز صسف أخُث حعد الخقلباث في  ،ىضىع البدثهمُخه مً مأٌظخمد اإلاىضىع 

همُت بالغت باعخبازها خلقت ز ت بين الاقخصاداث الدولُت أعمالث ذاث ال

لى ذلو له جأزير واضح على الخىاشن النلي إ باإلضافت ،تهاومقُاطا لدجم معامال

 ،غير اإلاباشسة باإلاخغيراث الاقخصادًت الهلُتخصاد مً خالى عالقخه اإلاباشسة و لالق

 وخصىصا اإلايزان الخجازي1

 مىهجيت الدزاست:

ت للمىضىع،  جم الاعخماد على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي لدزاطت الجىاهب الىظٍس

ت العالقت الخفاعلُت بين طعس الصسف واإلايزان الخجاز  طُما  ي في الىظٍس

مىهج الاهدداز الراحي طخخدام لى جطبُق دزاطت قُاطُت باالاقخصادًت، إضافت إ

ف آلازاز الخاصت بخقلب أطعاز الصس  جواطخيخا (،ARDL) لفتراث ؤلابطاء اإلاىشعت

الخقُقُت على اإلايزان الخجازي،  وفي هرا الاطاز جم الاعخماد على عدد مً اإلاساحع 

 بمىضىع الدزاطت1باللغت العس ُت وألاحىبُت ذاث الصلت 

 إلاطاز الىظسي لعالقت سعس الصسف بامليزان الخجازي  .2
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 :الصسف سعسشكال حعسيف وأ. 1. 2

ًقصد لظعس الصسف في بلد ما ذلو اإلاعدى الري ًخم بمىحبه حعسيف:  .1.1.2

الىخداث التي جدفع مً عملت  جبادى عملت مع عمالث با ي دوى العالم، أي عدد

، 9114)ضُاء،  مً عمالث البلدان ألاخسي1 وخداثبلد ما مقابل الخصىى على 

 (1صفدت 

 الصسف:سعس  . أشكال2.1.2

ٌعسف طعس الصسف الاط ي الثىاةي بأهه مقُاض لقُمت سعس الصسف الاسمي:  -أ

خُث جخددد هره ألاخيرة على  ،بقُمت عملت بلد آخسًمنً جبادلها عملت بلد ما 

لصسف ألاحىبي في لخظت أطاض حعادى عىصسي الطلب والعس  عليها في طىق ا

 1شمىُنت منا

الىخداث مً الظلع ألاحىبُت الالشمت عدد ٌعبر عً سعس الصسف الحقيقي:  -ب

خىي ًأخر لعين الاعخباز مظ لشساء وخدة واخدة مً الظلع اإلادلُت، فهى برلو

  1ألاطعاز في البلدًً

ٌعبر طعس الصسف الفعلي عً اإلاؤشس الري ًقِع  :سعس الصسف الفعلي -ج

لعدة عمالث أخسي في فترة  صسف لعملت ما باليظبتالمخىطت الخغير في طعس 

 1شمىُت ما

هى طعس الصسف الفعلي الاط ي لعد  سعس الصسف الفعلي الحقيقي: -د

، صفدت 9114)اإلاجُد،  خضىعه إلى الخصخُذ بئشالت أزس حغيراث ألاطعاز اليظبُت

112) 

 سياست سعس الصسف. 3.1.2

حعبر طُاطت طعس الصسف عً مجمىع الخىحيهاث والخصسفاث التي جبديها  

فمثال  اوعهاطاث على هظام وواقع طعس الصسف1 الظلطاث الىقدًت والتي لها

إلى ازجفاع ألاطعاز اإلادلُت في الدوى الىامُت  لظُاطتجخفُض طعس الصسف  ًؤدي

 (1776)عبد العظُم خمدي،  خدور ضغى  جطخمُت1 مما ًؤدي إلى

مجمل خصُلت الفسق بين مجمل الصادزاث و ٍمثل و  زصيد امليزان الخجازي:
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د مًٍوالىازداث الدولُت،  عىدما جهىن القدزة على همى الاقخصاد الادخاز و  ٍص

 (12، صفدت 9114)خسبي،  ىقصها عىدما جهىن طالبت1ٍهدُجت الفسق مىحبت، و 

في هظسياث الخجازة  جأثير محدداث سعس الصسف على امليزان الخجازي  2.2

 الدوليت

 :لخجازة الدوليتاهظسيت 1.2.2

ت الخجازة القُاطُت  ًؤزس 1 إذ لبضاةع بدسماث طعس الصسف الخقُقيلجس ت هظٍس

ئذا ازجفع طعس ف، الخقلب في طعس الصسف على مل مً قُمت وحجم الخجازة

الصسف الخقُقي في البلد ألام، أي الاطتهالك الخقُقي، ًمنً ل طس الخصىى 

فئن  و الخالي ، مً الظلع والخدماث اإلادلُت على طلع مظخىزدة أقل مقابل وخدة

 ألاخير في  1وخدة الظلع اإلاظخىزدة طخعطي عدًدا ألبر مً وخداث الظلع اإلادلُت

حشتري ألاطس اإلادلُت وازداث أقل بِىما حشتري ألاطس ألاحىبُت طلًعا مدلُت ألرر 

شاد الفابض الخجازي  ، ملما ازجفع طعس الصسف الخقُقي للبلد ألاصليو   1وظبُا

 1للبلد

 اث: ىهج املسوهم. 2.2.2

ىظس إلى مظاز حعدًل اإلايزان الخجازي على أطاض مسوهت الطلب على الىازداث ً

 أنها الاطخجابت النمُت للظلع أو الخدماث اإلاطلى ت للخغيراث في و  والصادزاث

إلى أن الخغُير في قُمت  Bickerdike-Robinson-Metzlerحشير خالت و  ،الظعس

العملت ألاحىبُت للميزان الخجازي ٌعخمد على مسوهت العس  والطلب لالطخيراد 

 1والخصدًس والدجم ألاولي للخجازة

اهخفا  ألاطعاز في البلد اإلادلي هدُجت  هخفا  قُمت   في خالت اإلادلي فالطلب

ادة الطلب ألاحىبي على الظلع  فقت  لُت، ولنًاإلادالعملت طُؤدي عادة إلى ٍش

ماهذ مسوهت الطلب ألاحىبي  أخسي إذا1 مً هاخُت هاعىدما ًهىن الطلب ألاحىبي مس 

على الظلع اإلادلُت ضعُفت، فلً جسجفع لمُت الظلع اإلادلُت إلى الخد الري 

 1ًخجاوش الاهخفا  في قُمت الصادزاث الىاحم عً ألاطعاز ألازخص

إذا مان الطلب اإلادلي على الظلع ألاحىبُت مسًها، فئن الخغير في ألاطعاز في ما أ



 نزاري، زغدود
أثر تغير سعر الصرف الحقيقي على الميزان 

 التجاري في الجزائر بداية األلفية الثالثة
 

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

140 

 

طُعى  اإلاظتهلهىن ، الظىق اإلادلُت طُؤدي إلى حغُير في طلىك اإلاظتهلو اإلادلي

ق اطتهالك الظلع اإلادلُت بد مً الظلع ألاحىبُت مما ًؤدي إلى    لعد ذلو عً طٍس

ت الىازداث اإلادلُت ألبر مً في قُم والاهخفا اهخفا  قُمت الىازداث1 

 اإلايزان الخجازي1 ًدظً خالت طىفاهخفا  قُمت الصادزاث اإلادلُت، 

الخجازي، في اإلايزان صا ههج اإلاسوهت في الىاقع عىدما ًىاحه بلد ما عج ًخم جطبُق

 الصسف، وإذاير طعس اطخجابت الىازداث والصادزاث لخغ الىظس في علُه طِخعين

فقد ًهىن لخغُير  مسها،مان الطلب ألاحىبي واإلادلي على الىازداث والصادزاث 

 الخجازي1في طعس الصسف الفىزي جأزير لبير على اإلايزان  ضئُل

 :ىهج الكينزي امل3.2.2

ىهج اإلاسوهت لشهل أطاس ي لهىهه ههج جىاشن حصةي ًفظس جأزيراث ميخقد ً 

 هخفا  ت وجقلباث ؤلاهخاج اطخجابالاقخصاد النلي الىاشئت عً حغيراث ألاطعاز 

جأخر في الخظبان فقت القُمت وحجم الاطخجاباث لخغيراث  خُث ،العملت قُمت

في ههج الاطدُعاب والىقد ًسجبت الاطتهالك بمخغيراث الاقخصاد النلي  أما 1ألاطعاز

 ، التي عادة ما جقى  الخأزير ؤلاًجابي لخخفُض طعس الصسف على اإلايزان الخجازي 

ًبدأ هرا الىهج بافترا  أن هفقاث الدولت جىقظم إلى أزبع فئاث8 الاطتهالك  

حمُع اإلاخغيراث هي قُاطاث بالقُمت  1والاطدثماز والىفقاث الخهىمُت  والىازداث

 الخقُقُت لن هرا الىهج ٌعامل ألاطعاز على أنها زابخت1 

 ىهج الىقديامل4.2.2

فئن عجص  و الخالي العملت في طُاق هقديٌشير إلى أهه ًجب فهم جخفُض قُمت 

ميزان اإلادفىعاث هى مجسد  اهسة هقدًت هاحمت لشهل زبِس ي عً العس  

ٍؤزس جخفُض قُمت العملت على ميزان اإلادفىعاث فقت مً و ، الىقدي اإلافس 

ًؤدي جخفُض قُمت العملت  لرلو ،خالى جأزيره على اإلاعسو  الىقدي الخقُقي

ادة  ادة ألاطعاز اإلادلُت و الخالي جقلُل ميزان زصُد إلى ٍش ق ٍش اإلادفىعاث عً طٍس

عملُاث جخفُض قُمت العملت إذا جبعتها  جتراحعو  1اإلاعسو  الىقدي الخقُقي

اداث أخسي في اإلاعسو  الىقدي الاط ي الري ٌعُد عدم الخىاشن ألاصلي  1ٍش
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ل اإلادي على اإلايزان الخجازي   Dhakir) 1ًهىن غير مددد و الخالي فئن الخأزير طٍى

Abbas Ali, 2014. )1 

على امليزان الخجازي للفترة  وأثسهواقع سعس الصسف في الجصائس  .3

2222 - 2219 

 :ظام وسياست سعس الصسف في الجصائسه 1.3

اعخمد بىو الجصابس في أوابل الدظعُيُاث هظام  هظام الخعويم املداز:1.1.3

م اإلاداز الخاص لظعس الصسف، ًقع هرا الىظام بين هظامين هظام الخهافؤ   الخعٍى

ومً زم فهى ًبخعد عً الخثبُذ ؤلادازي  الثابذ وهظام طعس الصسف العابم،

ف للقىي البدذ لظعس الصسف دون الخخلي جماًما عً جددًد طعس الصس 

 1اق الدولُتالىخُدة ل طى 

حظمذ هره اإلاسوهت اليظبُت لبىو الجصابس بخعدًل طعس الصسف وفق اإلاددداث 

الهُهلُت والاقخصاد النلي، الداخلُت والخازحُت مع مساعاة الخغيراث في أطعاز 

جددد طُاطت  الظُاق،هرا  فيو 1صسف العمالث السبِظُت في ألاطىاق الدولُت

ظتهدف الخفاظ على طعس الصسف الفعلي ٌطعس الصسف لبىو الجصابس، لمخغير 

ب مً مظخىي جىاشهه (REERالخقُقي )  1عىد مظخىي قٍس

 22219-2222في الجصائس خالل الفترة صسف الدًىاز  جطوز 2.1.3

ً، أدي ألاداء الجُد  ؤشساث إلاخالى العقد ألاوى مً القسن الخادي والعشٍس

لفسق في ا ؤلاهفاق العام؛مظخىي أطعاز الىفت؛  طُما8الاقخصاد الىطني و  

نت  مظخىي الخطخم مع مثُالجه اطخقساز معدى  السبِظُت، إلىفي البلدان الشٍس

 ؛3002خقُقي على مظخىي الخىاشن ألاطاس ي في عام ال الصسف

جي للدًىاز مقابل الدو ز ذلو إلىوقد أدي   7997وازجفع اإلاعدى مً  ،ازجفاع جدٍز

 للدو ز في اإلاخىطت 
ً
 للدو ز في اإلاخىطت  6.96إلى  3003عام دًىازا

ً
عام دًىازا

ادة قدزها 3008 قُمت الدًىاز  اهخفضذفي اإلاقابل،  1خالى الفترة ٪.329، أي بٍص

مقابل الُىزو خالى هفع الفترة، لظبب الازجفاع القىي للُىزو  ٪3698بيظبت 
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هي1 اهخفض طعس صسف  نُت مقابل الدو ز ألامٍس مً الُىزو مقابل العملت ألامٍس

 30089عام  89.708إلى  3000عام في اإلاخىطت  099326

     

 2217- 2216للفترة  الجصائسي مخخازة لالقخصاد الكلي  ث( مؤشسا1) الجدول زقم

 9192 9192 املؤشساث

 3.3 1.6 (percent) همو الىاجج املحلي الحقيقي

 10.5 12.3 (percent, end of period) البطالت

 n (percent, average) 6.4 5.6 سعازألا 

 16.6 -12.9- (percent of GDP) الحساب الجازي 

 percent of GDP 890 07) حىبيالاسدثماز ألا 

 22.6 19.1 (months of imports) احخياطي الصسف

 percent GDP 2.4 2.4) الدًن الخازجي

 1.7 0.6- (percent change) سعس الصسف

Source: (IMF, 2018, p. 3) 

 شمت املاليت العامليت: سعس صسف الدًىاز خالل ألا 3.1.3

جدهىزا خادا في أعقاب  9117شهدث أطاطُاث الاقخصاد الىطني خالى عام 

في  1515أطعاز الىفت بيظبت  العاإلاُت، خُث اهخفضذألاشمت الاقخصادًت واإلاالُت 

دو ًزا للبرمُل في عام  4911إلى  9116دو ز للبرمُل في عام  111اإلاابت، مً خىالي 

مً هاخُت عابداث جصدًس الهُدزولس ىهاث،  أدي إلى اهخفا  في مما 9117

عام ٪ 1517وظبت هفقاث اإلاىاشهت / الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مً  أخسي ازجفعذ

٪ 315وهى العام الري شهد أوى عجص في اإلاىاشهت ) ،9117عام ٪ 2914إلى  9116

 17771مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي( مىر عام 

ادة في خُث بلغ مخىطت ، معدى الخطخم ازجفاعا شهدالىقذ هفظه  وفي الٍص

في الى ًاث اإلاخددة ٪ 896مقابل  الجصابس،٪ في 311أطعاز اإلاظتهلو خالى الفترة 

أدث هره الخطىزاث إلى اهخفا  قُمت الدًىاز مقابل  في مىطقت الُىزو1٪ 115و

ا خالى الفترة  ٪398و يظبت  3009عام في اإلاخىطت  ٪8898الدو ز بيظبت  طىٍى

طعس حعل هرا الاطتهالك الاط ي مً اإلامنً الخد مً اهدساف 9 3080-3082

 خالى الفترة1٪  3987مً مظخىي جىاشهه إلى  الخقُقي اإلاقاضالصسف 
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 (2212=122) مؤشساث أسعاز الصسفجطوز  (9)الشكل زقم 

 
Source: (IMF, 2018, p. 48) 

  سعس صسف الدًىاز و انهياز أسعاز الىفط العامليت:4.1.3

عجص الخظاب الجازي  9113عام  ختع 9112الىص  الثاوي مً عام  شهد

مً ٪ 1311الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وعجص اإلاىاشهت بيظبت  مً٪ 1412الخازجي بيظبت 

هرا الخدهىز الخاد في أخد السمابص ألاطاطُت لالقخصاد  ،الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي

في  ل الخطخم غير اإلاىاحي وفسوق ؤلاهخاحُت والخاحت إلى الخفاظ على  الىطني،

أدي إلى اهخفا   والدشغُل،لدعم الىمى  مسجفع،ؤلاهفاق العام عىد مظخىي 

مقابل الُىزو بين ٪ 2115ومقابل الدو ز ٪ 1716طىىي للدًىاز بيظبت مخىطت 

في ألاطىاق العملخين  لهاجينمع مساعاة جطىز أطعاز الصسف  ،9113و 9112عامي 

لعب  واإلاظخمسة،في مىاحهت الصدمت الخازحُت الىاطعت الىطاق  وهنراالدولُت1 

في  ل غُاب  للصدماث،دوزه لممخص  لبير،إلى خد  الدًىاز،طعس صسف 

 (bank-of-algeria, 2021) جىخُد اإلاىاشهت1

اطخقساًزا  3087والىص  ألاوى مً عام  3086الىص  الثاوي مً عام شهد 

ت السبِظِخين في الجصابس ا في طعس صسف الدًىاز مقابل عملتي الدظٍى ًُ  .وظب
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 9192لى إ 9119 سعس الصسف من ز جطو  (2) زقمالجدول 

 السىت

وسبت سعس 

الصسف 

لى إاملخوسطي 

 مسيكيالدوالز ألا 

 السىت

وسبت سعس 

الصسف 

لى إاملخوسطي 

 مسيكيالدوالز ألا 

 السىت

وسبت سعس الصسف 

لى الدوالز إاملخوسطي 

 مسيكيألا 

2221 77,2647 2227 69,3644 2213 79,3809 

2222 79,6850 2228 64,5810 2214 80,56 

2223 77,3683 2229 72,6467 2215 100,46 

2224 72,0653 2212 74,3199 2216 109,47 

2225 73,3669 2211 72,8537 2217 110.96 

2226 72,6459 2212 77,5519 2218 116.62 

Source: (www.andi.dz, 2021) 

ا بيظبت  بألمله، 3087على مداز عام  ذلو،ومع 
ً
سجل الُىزو ازجفاًعا ملخى 

 لرلو،(1 وهدُجت 3087ودٌظمبر  3086٪ مقابل الدو ز )بين دٌظمبر 1912

أمام العملت ٪ 111ومقابل العملت ألاوزو ُت ٪ 292اهخفض الدًىاز بيظبت 

نُت1 وخالى نهاًت  مقابل  ٪.8.9اهخفضذ قُمت الدًىاز بيظبت  الفترة،ألامٍس

 30879ونهاًت دٌظمبر  3086مقابل الدو ز بين نهاًت دٌظمبر  ٪298الُىزو و يظبت 

أي  ،3087وهره الاهخفاضاث8 جددر لشهل زبِس ي في الىص  الثاوي مً عام 

 على الخىالي1 والدو ز،مقابل الُىزو ٪ 419و ٪.809اهخفا  بيظبت 

ٌعنع إلى  الُىزو،طُما مقابل  الفترة   اهص ق الدًىاز خالى نهاًت  و الخالي فئن

ت السبِظِخين في الجصابس جطىز أطعاز صسف عملتيخد لبير  مقابل الُىزو 1 الدظٍى

ًبا والدو ز مقابل نت حمُع العمالث جقٍس في ، عمالث معُىت مً البلدان الشٍس

طُاق الاخخال ث اإلاظخمسة في الخظاباث الخازحُت والخظاباث العامت والخطىز 

و  طُما فسق الخطخم مع  الىطني،اد غير اإلاىاحي لبعض أطاطُاث الاقخص

ين السبِظُين وججدز ؤلاشازة إلى أن ازجفاع قُمت الُىزو مقابل  1الشسماء الخجاٍز

ملُازاث دو ز على مظخىي  .أدي إلى جقُُم إًجابي بىدى  3087الدو ز في عام 

 عنها بالدو ز1
ً
 اخخُاطُاث الىقد ألاحىبي معبرا

http://www.andi.dz/
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ٌعنع جطىز أطعاز صسف  ،3088ى مً عام ألاول( 07)خالى ألاشهس الظبعت 

جطىز أطعاز صسف  مقابل الُىزو والدو ز عاإلاُا الشهسي،اإلاخىطت  يالدًىاز ف

 (bank-of-algeria, 2021) الُىزو1 مقابل الدو ز في ألاطىاق الدولُت1

 2222لى إ 1982 جطوز الحساب الجازي للجصائس من (9)الشكل زقم

 
Source: (imf, 2021) 

ازجفع طعس صسف الُىزو مقابل الدو ز مً  ،9116ومازض  9115بين دٌظمبر 

ادة قدزها  دو ز، 8932دو ز إلى  8988 اهخفض الُىزو  اإلاقابل،٪1 في 2192بٍص

ىلُى  ٪969.مقابل الدو ز بىدى   30889بين مازض ٍو

ازجفع الدًىاز ازجفاعا طفُفا أمام الدو ز بيظبت  الخطىزاث،وجماشُا مع هره 

٪ .290واهخفض مقابل الُىزو بيظبت  3088ومازض  3087بين دٌظمبر ٪ 0986

ىلُى  باإلاقابل،خالى هفع الفترة1  اهخفضذ قُمت الدًىاز  ،3088بين مازض ٍو

 مقابل الُىزو1 ٪8903وازجفعذ قُمخه  ٪2909مقابل الدو ز بيظبت 

و الخالي حعنع هره الخطىزاث حعدًالث مددودة في طعس صسف الدًىاز مقابل 

ًخعلق بالخغيراث في أطعازهما في ألاطىاق الدولُت، في  العملخين، فُماهاجين 

 طُاق الخدظً اليظبي في ألاطاطُاث8

 أداء أفضل لطعاز الىفت؛ -

 فسوق الخطخم1  اهخفا -

ٌظاعد على ججىب الاهدسافاث النبيرة حًدا في معدى العابد على الدخل  وهرا
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هره الخعدًالث في طعس صسف  ذلو، فئنعالوة على  1جىاشههالثابذ عً مظخىي 

ادة الضغى  الخطخمُت  مددودة، مماالدًىاز  ًجعل مً اإلامنً ججىب ٍش

 اإلادخملت1

اإلاسجل في اإلاخىطت  ٪7.و في مىاحهت الخىطع في الظُىلت اإلاصسفُت إلاا ًقسب مً 

ل غير الخقلُدي واإلاسجب 3088في الىص  ألاوى مً عام  اعخباًزا ت بدىفُر الخمٍى

قام بىو الجصابس بدىفُر أدواجه في إدازة الظُاطت  ،3087مً السبع السالع مً عام 

الىقدًت التي جخهىن مً عملُاث "الخعقُم" و "حجص" فابض الظُىلت الىقدًت1 

ماهذ الظُاطت التي جم وضعها تهدف إلى اخخىاء أي ازجفاعاث جطخمُت8 بلغ 

 9(bank-of-Algeria, 2021) 9116ًىهُى اعخباًزا مً  ٪96.معدى الخطخم 

 :الدزاست الخطبيقيت 2.3

 مىهجيت الدزاست:1.2.3

 الجصابس للفترة الدزاطت خالت جخص هره الحدود الصمىيت واملكاهيت للدزاست:
1999- 20199 

جم الخصىى على بُاهاث الدزاطت مً قاعدة بُاهاث  أسلوب حمع البياهاث:

 .2020 العاإلاُتالبىو العال ي واإلاخمثلت في مؤشساث الخىمُت 
 ىمىذج الخالي8الاطخخدام  8 جمالدزاستهموذج 

                      BC=REER+𝟄………………………………… (1) 

 :حيث

 BC: اإلايزان الخجازي1 تقُم 

REER: الصسف الخقُقي1 س طع 

 الخطأ العشىاةي1 خد:  
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في الجصابس جم اطخخدام  اإلايزان الخجازي  على يالخقُقطعس الصسف زس ألخقدًس 

 1(ARDL) لفتراث ؤلابطاء اإلاىشعت مىهج الاهدداز الراحي

اإلاخىقع أن ًؤدي اهخفا  قُمت العملت إلى جفاقم اإلايزان الخجازي على اإلادي مً 

ل ىه على أن ًؤدي إلى جدظ القصير، قبل بالىظس إلى الطبُعت  ،اإلادي الطٍى

 1قُمت الدًىاز الجصابسي اإلاظخمسة لعجص الخظاب الجازي والخربرباث النبيرة في 

 اخخباز حرز الوحدة والخكامل املشترك 2.2.3

 اخخباز حرز الوحدة: - أ

 اخخباز حرز الىخدة ٌظخخدم PP1و ADF جطبُق اخخبازفي جخمثل الخطىة ألاولى 

 ت1الدزاط مدل الاقخصادًت للمخغيراث الصمىُت الظلظلت جهامل دزحت على للخعسف

عخمد فتراث الخباطؤ  جددًد، لعد الخالياإلاىضح في الجدوى على جقدًس الاهدداز  َو

 Schwarz1و Akaike Information Criteria (AIC) خظب القُمت الدهُا لهل مً

 اخخباز حرز الوحدة. (3)الجدول زقم 

 1(EVIEWS.9)اإلاصدز8 مً إعداد الباخثين باطخخدام بسهامج 

 %1 5 %1** معىىي عىد مظخىي  1 *** معىىي عىد مظخىي 

)زابذ  I(1) مخهاملت مً السجبت واخد أيالدزاطت مخغيراث  نأ جبين هخابج الجدوى 

 The Bounds Testing ولرلو جم اطخخدام مىهج اخخباز الخدود واججاه(

Approach (ARDL1) 

Variables Augmented Dickey–Fuller Test Phillips–Perron Test Decision 

Level First 

Difference 

Level First 

Difference 

BC -2.071 -4.406*** -2.094 -4.417*** I(1) 

REER -2.390 -5.035*** -2.364 -5.132*** I(1) 
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 ARDLاخخباز الخكامل املشترك باسخخدام مىهج 

 طبقا بين اإلاخغيراث الىازدة في اإلاعادلت اإلاشترك للعالقتإحساء اخخباز الخهامل  ًخم

 Unrestricted مً خالى جقدًس همىذج جصخُذ الخطأ غير اإلاقُد ARDL إلاىهج

Error Correction Model (UECM) 8الخالي 

 ( هخائج اخخباز الحدود4الجدول زقم )

Lower Bound Value Upper Bound Value B Critical Value 

5.59 6.26 11%significance level 

7.46 8.27 5% significance level 

8.74 9.63 1% significance level 

Test Statistic Value K 

F-statistic 10.263 1 

 (Eviews10.1) عداد الباخثين باطخخدام بسهامجإمً  8املصدز

Pesaran et al., 2001, Table CI (v) Case V: unrestricted intercept and unrestricted trend 

 (5) عدد اإلاخغيراث اإلاظخقلت في اإلاعادلت زقم ىإل k حشير  %؛ 1 معىىي عىد مظخىي * 

ًخطح مً ، ARDL خالى هخابج اخخباز الخهامل اإلاشترك باطخخدام مىهج مً

ألبر مً القُمت وهي  9..8.3 اإلادظى ت، حظاوي  Fبُت ن قُمت إخصاأ 2 الجدوى 

ت  ومً زم فئن فسضُت  3(9362% ) 1الخسحت للخد ألاعلى عىد مظخىي معىٍى

عني ذلو  1مسفىضتالعدم القابلت لعدم وحىد جهامل مشترك بين اإلاخغيراث  َو

لت ألاحل بين اإلاخغيراث  جىاشهُهوحىد عالقت   1مدل الخدلُلطٍى

 ARDL جقدًس هموذج ألاحل الطويل باسخخدام هموذج-3.2.3

 لن الىخابج ألدث وحىد جهامل مشترك بين اإلاخغيراث 
ً
جقدًس همىذج  طِخمهظسا

ل بىاططت   ARDL(p,q)8 الىدىلهره اإلاعادلت على همىذج ألاحل الطٍى



 نزاري، زغدود
أثر تغير سعر الصرف الحقيقي على الميزان 

 التجاري في الجزائر بداية األلفية الثالثة
 

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

149 

 

ت الخقُقي مىحبمعدى طعس الصسف حاء   وهرا ما ًخىافق مع الىظٍس

ألاحل  الخجازي فياإلايزان على  ، مما ٌعني جأزيرهالاقخصادًت والدزاطاث الظابقت

ل ادة  1الطٍى باإلاابت ًؤدي إلى 1 الخقُقي بيظبتطعس الصسف وهرا ٌعني أن ٍش

ادة   باإلاابت1 9115 الخجازي بمقدازاإلايزان ٍش

 ARDL (1, 1) هخائج جقدًس معامالث ألاحل الطويل (5) الجدول زقم

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

REER 2.374 0.618 3.841 0.0016*** 

C -230.673 62.661 -3.681 0.0022*** 

 (Eviews.101اإلاصدز8 مً إعداد الباخثين باطخخدام بسهامج )

 %1 5 معىىي عىد مظخىي * *%1  1 عىد مظخىي  معىىي *** 

 ARDL(ARDL-ECM) جقدًس صيغت جصحيح الخطأ لىموذج4.2.3

ومً زم  LMG1و  LGDP اجطح مما طبق أن هىاك جهامل مشترك بين مل مً

منً بُان هره  ARDL(p,q1).1ُهىن هىاك صُغت جصخُذ الخطأ لىمىذجط ٍو

  الىدى الخالي8ى علالصُغت 

 ARDL (1, 1للىموذج)جقدًس صيغت جصحيح الخطأ  هخائج (6)الجدول زقم 

Variable Coefficient Prob. 

CointEq(-1) -0.618 0.0000*** 

R-squared 0.579  

Adjusted R-squared 0.438  

F-statistic 4.127 0.01*** 

Durbin-Watson stat 1.341  

 (Eviews101)ين باطخخدام بسهامج 8 مً إعداد الباخثاإلاصدز

 %1 10%1* معىىي عىد مظخىي  5%1** معىىي عىد مظخىي  1*** معىىي عىد مظخىي 
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، 0.618- اإلاقدزة إلاعامل خد جصخُذ الخطأ في العام الظابق ECTt-1تبلغذ القُم

عنني هنرا   فني الظنىت الظنابقت اإلاينزان الخجنازي منً اهدنساف قُمنت  %62 ن خنىاليأَو

نننننل ًنننننخم جصننننننخُده الخىاشهُنننننت فننننننيه خنننننعنننننً قُم فننننني الظنننننىت الخالُننننننت، أي  ألاحنننننل الطٍى

ننل ًننخم خننعننً قُم اإلايننزان الخجننازي اهدننساف  مننً 62%أن ه الخىاشهُننت فنني ألاحننل الطٍى

  .جصخُده مل طىت

 .ARDL-ECM اخخباز الاسخقساز الهيكلي ملعامالث5.9.3

خطنننننننح منننننننً الشنننننننهلين زقنننننننم أن اإلاعننننننننامالث  CUSUMSQ( .و) CUSUM( 2) ٍو

 
ً
بُت ت، خُنننث وقنننع الشنننهل البُننناوي إلخصننناعبنننر الفتنننرة مدنننل الدزاطنننمظنننخقسة هُهلُنننا

ً اإلارمىز  ت  ًٍالاخخباٍز  %. 5بداخل الخدود الخسحت عىد مظخىي معىٍى

 املجموع التراكمي للبواقي املخابع. (3)الشكل زقم
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 املجموع التراكمي ملسبعاث البواقي املخابعت. (4)الشكل زقم
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 .(Eviews10عداد الباخثين باطخخدام بسهامج )إ8 مً املصدز                  
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ملدى صالحيت الىموذج  Diagnostics teste الاخخبازاث الدشخيصيت 2.9.3

 القياس ي:

 8إلى ما ًلي أما هخابج الاخخبازاث الدشخُصُت لصالخُت الىمىذج فدشير 

خلى الىمىذج اإلارمىز مً مشهلت  إلى (LM Test) ساهجغ  حشير إخصابُت  -

 على أن فترة ؤلابطاء  ،(Autocorrelation) الدظلظليالازجبا  
ً
عخبر ذلو دلُال َو

، فمً اإلاعلىم أن فترة ؤلابطاء اإلاثلى هي جلو الفترة التي جضمً 
ً
اإلاخخازة مثلى فعال

( ألبر مً probالقُمت الاخخمالُت ) ، خُث أنعدم وحىد ازجبا  ذاحي بين البىا ي

ت  وعلُه هقبل فسضُت العدم القابلت لعدم وحىد الازجبا   1%3مظخىي اإلاعىٍى

 الدظلظلي1

-  Normality 8 اخخباز حشير إخصابُت(Jarque-Bera Test)  إلى قبىى

افترا  أن ألاخطاء العشىابُت مىشعت جىشَعا طبُعُا في حمُع معاد ث الىمىذج 

X أقل مً J-B )قُم اإلاقدز
2

خاى مً مشهلت اوعدام زباث  و الخالي الىمىذج (0.953

 الخطأ1 جباًً خد 

 Diagnostics test الاخخبازاث الدشخيصيت( 7) الجدول زقم

Test Statistics LM Version F Version 

A: Serial Correlation CHSQ (2) = 1.221 [Prob.] (0.960) F (2,13) = 1.359 [Prob.] (0.290) 

B: RAmsy Reset CHSQ (3) =0.472 [Prob.] (0.642) F (1,14) = 0.0002[Prob.] (0.988) 

C: Normality 2 = 659 [Prob.] (0.719)  

C: Heteroskedasticity CHSQ (1) = 5.588 [Prob.] (0.348 F (5,15) =01.087 [Prob.] (0.406) 

 .(EVIEWS10)اسدىادا إلى بسهامج  يناملصدز: من إعداد الباحث

 خاجمت:. 4

في  اإلايزان الخجازي على  طعس الصسف الخقُقيزس أ جقدًس الدزاطت اطتهدفذ

 ا عخماد على جدلُل اخخباز مىهج الاهدداز الراحي لفتراث ؤلابطاء اإلاىشعتالجصابس ب
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(ARDL)1 جصخُذ وهماذج اإلاشترك الخهامل جدلُل في خدًثت جقىُت قُاطُت وهي 

جم الخىصل إلى و  1حظمذ بالخصىى على هخابج ألرر دقت ولفاءة ، خُثالخطأ

 الخالُت8ىخابج ال

و ألامس با خخبازاث الدشخُصُت أ طىاء حعلق ،مً خالى مخخل  الاخخبازاث -

 إخصابُت1صالخُت ن الىمىذج ذو ، فئفيشساخخباز 

ن الدزاطت أ هسث وحىد جهامل للفسضُت ألاولى جم إزباتها باعخباز أ باليظبت -

 مشترك بين طعس الصسف واإلايزان الخجازي؛ 

ازجبت  اإلايزان الخجازي اجطح مً خالى اطخخدام الخهامل اإلاشترك أن مخغير  -

وهرا ٌعني وحىد عالقت  1مع طعس الصسف الخقُقيلعالقت جهاملُت مشترلت 

لت ألاحل ، ولرلو جم جقدًس العالقت باطخخدام همىذج جصخُذ جىاشهُت طٍى

في اإلادي  BC اهدساف( 09688-) ًىضح معامل جصخُذ الخطأخُث  ،الخطأ

ل (t-1) القصير في الفترة  ؛عً قُمخه الخىاشهُت في اإلادي الطٍى

هىاك جأزير إًجابي ضعُ  إلاخغير طعس الصسف على  ،باليظبت للفسضُت الثاهُت -

، أهه طعس الصسف الخقُقيحعني ؤلاشازة اإلاىحبت إلاعامل اإلايزان الخجازي، خُث 

ادة معدى الخغير في  ادجه بىخدة واخدة ًؤدي إلى ٍش بمقداز الخجازي اإلايزان عىد ٍش

 الدًىاز1دبني طُاطت جخفُض قُمت بًمنً جفظير ذلو و .(9115%)

 :الاقتراحاث

 مً خالى الىخابج الظابقت ًمنً جقدًم الخىصُاث الخالُت8

ًدخم على صاوعي  الخجازي،بما ًخدم اإلايزان  ن جدقُق ازجفاع في طعس الصسفإ-

الظُاطت الىقدًت مخالعت جطىزاث طعس الصسف للخفاظ على مظخىاه ومداولت 

ادة قُمخه؛  جبين طسق حدًدة لٍص

الث العملت الى الخازج ل اإلاساقبت الخامت والشام - مان طىاء مً  ي غس لت لخدٍى

 ذاث الصلت؛و الظلطاث ألاخسي طسف البىو اإلاسلصي أ
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ل والدظهُالث  - القاهىهُت جدعُم القطاعاث ؤلاهخاحُت اإلاخعددة مً هاخُت الخمٍى

الدولي(، لدشجُع )الدزاطاث الاطدشسافُت على اإلاظخىي الىطني و  واإلاسافقت

 ،قطاعاث ؤلاهخاحُت لخدعُم الصادزاث والخقلُل مً الىازداثالاطدثماز في ال

ادة   القطاعاث غير الخقلُدًت؛ مًالعمالث ألاحىبُت جىلُد و الخالي ٍش

إعادة هُهلت الاقخصاد بما ًخماش ع مع الخطىزاث الاقخصادًت العاإلاُت اإلاخغيرة -

عت وذلو با هخمام بمخابس  واإلاظخمسة، ومىالبت الخغيراث الخنىىلىحُت الظَس

البدث اإلاخخصصت في ألابدار في اإلاجا ث التي جملو فيها الجصابس اإلايزة 

ل وجى ُ  خبراء مدلُين ،الخىافظُت وإعطاء  ،مع جدظين ؤلامهاهُاث والخمٍى

 الفسصت للخبراث اإلادلُت بالخازج؛

ت في جملو العمل-  ت ألاحىبُت بمخخل  الطسق ومداولتالخد مً الظىق اإلاىاٍش

 1لخعامل بها في الظىق السطمُتوجىحيهها هدى ا اإلاخداولت فيها اإلابالغ اطدُعاب

 . املساحع:5

 :املساحع باللغت العسبيت

 :الكخب

ؤلاصالح الاقخصادي في الدوى العس ُت بين طعس الصسف (1 1776عبد العظُم خمدي1 )-1

 القاهسة8 داز شهساء الشسق1 واإلاىاشهت العامت1

الجصابس8 دًىان  مدخل إلى الظُاطاث الاقخصادًت الهلُت1(1 9114قدي عبد اإلاجُد1 )-9

 اإلاطبىعاث الجامعُت، الجصابس الطبعت الثالثت1

الجصابس8 دًىان اإلاطبىعاث الجامعُت،  جقلباث أطعاز الصسف1(1 9114مجُد اإلاىطىي ضُاء1 )-1

 الجصابس1

قاث -2  8 داز وابل لليشس1، ألازدنالخدلُل النلي-مبادا الاقخصاد(1 9114خسبي1 )مىس ع عٍس

 :حىبيتاملساحع باللغت ألا  

Revues:  
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  :امللخص

هضف هظه الىعكت البدثُت ئلى حؿلُؽ الظىء كلى ؾىق صغف اللملت في الجؼائغ ت

ت  التي أصبدذ ًىما بلض ًىم مً أهم ما ٌشغل باٌ اإلاىاػً الجؼائغي، فجل اللائالث الجؼائٍغ

لىً ، فظال كً اإلاىاػىحن الظًً ًغغبىن في الؿُاخت ا فغص كلى ألاكل ًلُم في الخاعجله

 جىفغث أصال. ئنمدضوصًت الضزل وجللباث ؾلغ صغف اللملت الصلبت، هظا ب ًصؼضمىن 

ئن كضم جىافغ اللملت الصلبت في البىىن باللضع اليافي، أو كضم ؾماح البىىن 

جلل مً اإلاىاػً هى ؾبب عئِـ ًئال في ئػاع مدضوص وكُمت مدضوصة اللملت  بصغفللؼبائً 

ت ختى   .أوعو( 1صج ول  593.1ة )خىالي هبحر  بلالوةًؼلب اللملت الصلبت مً الؿىق اإلاىاٍػ

بالغغم مً وحىص كىاهحن جمىم اإلاخاحغة في الؿىق الؿىصاء ئال أن خاحت اإلاىاػىحن 

 مً أي مصضع.  ألاحىبُت للخىلل ئلى الخاعج جضفلهم ئلى البدث كً اللملت

 اإلاىاػي. الصغفؾىق  ،ؾلغ الصغف ،صغف اللملت  :الكلماث املفتاحيت

The reality of the parallel exchange market in Algeria 

Abstract: 

This research paper aims to shed light on the currency exchange market in 

Algeria, which has become day after day one of the most important concerns of the 

Algerian citizen, in light of limited income and fluctuations in the exchange rate of 

hard currency, if available at all. 

mailto:s.rahabi@univ-soukahras.dz%20%20%20%20%20%20%20%20benrahmoune03@hotmail.com%20%20%20%20%20kouici.mohamed@univ-ouargla.dz%20z
mailto:s.rahabi@univ-soukahras.dz%20%20%20%20%20%20%20%20benrahmoune03@hotmail.com%20%20%20%20%20kouici.mohamed@univ-ouargla.dz%20z
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 The insufficient availability of foreign currency in commercial banks, or 

the fact that banks do not allow customers to change currency except within a 

limited framework and with a limited value, is a major reason that makes citizens 

demand foreign currency from the parallel market, even with a great premium (about 

593.1 dzd / 1 euro). 

 Although there are laws that prevent trading on the black market, the 

need for citizens to move abroad pushes them to search for foreign currency from 

any source. 

Keywords: foreign exchange, exchange rate, parallel currency market. 

  مقدمت: 

ئن خاحت اإلاىاػىحن للخىلل ئلى الخاعج في أي بلض وان لؿبب مً 

اعة ألاكاعب، الهجغة، ...(  الخجاعة والاؾدثماع  ألاؾباب )اللالج، الضعاؾت، اللمل، ٍػ

، لهظا فهم ًبدثىن كً اللملت اإلاؼلىبت في ألاحىبُتجضفم بهم ئلى ػلب اللملت 

لضيهم، ػبلا جدىمه مدضصاث ؾلغ الؿىق اإلاخاخت كىض ؾلغ صغف ًللى كبىال 

)اللغض والؼلب، ؾُاؾت الضولت، ...ئلخ(، لىً اإلالفذ هىا أن  اللملت اإلالغوفت

ل اللملت ئال في ئػاع مدضو  ت ال جلىم بخدٍى ص وبلُمت مدضوصة، البىىن الجؼائٍغ

اللملت الصلبت ئلى الؿىق الؿىصاء باخثحن كً طالتهم أًً  ى لهظا ًلجأ ػالب

 الصلبت كمىما واللمالث ألاحىبُت بأهىاكها مخىفغة. ًخضح أن اللملت

مً هىا ًخضح أن الحاحت اإلالحت لللملت الصلبت جضفم البلع ئلى 

اللجىء ئلى الؿىق الؿىصاء بما جدمله مً مىم كاهىوي ومساػغ جخللم بانهاء ول 

ملاملت، لىً كضم جىفغ اللمالث باللضع اإلاؼلىب في البىىن وأخُاها حمىص 

 لض صافلا أؾاؾُا للبدث كنها مً مصاصع أزغي عغم حجم اإلاساػغة.اللىاهحن ٌ

صج مً الُىعو، أي  15.000.00جمىذ الجؼائغ للؿائذ الجؼائغي ما ًلابل 

ًىعو للصخص البالغ مغة واخضة زالٌ الؿىت، وهى مبلغ ال ًىفي  100ما ًلاعب 

لخغؼُت مصاٍعف الؿفغ للخاعج ألي غغض وان، مً هىا ًجض اإلاىاػً هفؿه 
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صاء عغم ت الصلبت مً الؿىق الؿى أمام زُاع وخُض وهى الحصٌى كلى اللمل

 .الىبحر الؿلغ فغق 

لضع هبحر عجفاق ألاؾلاع بائلى الؿىق الؿىصاء كلى الغغم مً ئن اللجىء 

  الخالي: الؿإاٌػغح  ئلىًضفلىا ملاعهت بالؿلغ الحيىمي 

 واقع سوق الصرف في الجسائر؟هو ما 

 الفرطياث:

 القواهين املتاحت جحتاج لتعدًل لجعلها عمليت؛ 

  اطروري اوالرقابت على وشاطها أصبح أمر فتح مكاجب جحويل العملت. 

 أكاله اعجأًىا الخؼغق ئلى اإلاداوع الخالُت: الؿإاٌولإلحابت كلى 

 :  ؾلغ الصغف في الجؼائغ وهـام الغكابت.اإلادىع ألاٌو

 ؾىق الصغف اإلاىاػي في الجؼائغ.اإلادىع الثاوي: 

 اللغاعاث واللىاهحن اإلاخلللت بالصغف اإلاىاػي.اإلادىع الثالث: 

 سعر الصرف في الجسائر وهظام الرقابت: .1

 ألاهم في اللالم ٌلض كامال  ألاحىبُتئن ؾلغ الصغف ملابل اللمالث 

حن الخدضًض مضي  امهم ؾخلغاع اللملت اإلادلُت وكىتها، لهظا هجض اإلاىاػىحن الجؼائٍغ

يهخمىن لؿلغ اللملت ملابل هظه اللمالث كامت وملابل الُىعو والضوالع بشيل 

ا اللملخحن ألاهثر جضاوال في اللالم، ومخابلت ؾلغ صغف اللملت هاجج ألنهم ،زاص

دت ملخبرة  ل أمىالهم ئلى كملت  الاصزاع مً ًخمىىىن مً مكً جىحه شٍغ ئلى جدٍى

ضانها لللىة الشغائُت الىاجج كً صلبت مً أحل اإلادافـت كلى كُمتها وججىب فل

 .اإلادلُت هسفاض كُمت اللملتا
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 ألاحىبيتالعمالث الرسميت للدًىار مقابل بعض  التسعيرة: (02) حدول رقم

 
 (2021)الجسائر، املصدر:

 مغ ؾلغ الصغف في الجؼائغ بثالزت مغاخل ًمىً جلؿُمها هما ًلي:

 (:1692-1693املرحلت ألاولى ). 1. 2

تهٍغب ألامىاٌ مً هخج كىه  وما الاؾخلالٌجمحزث هظه اإلاغخلت بدضازت 

للخاعج وخضور زلل هبحر في محزان اإلاضفىكاث، ألامغ الظي صفم بالضولت ئلى 
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م أمام مً ًلىم بأي كمل مً شأهه أن ًظغ باإلاصلحت  مداولت كؼم الؼٍغ

 والصالح اللام، ووان طلً بفغض جغجِبحن هما: والاكخصاصالىػىُت 

  والخصضًغ؛ الاؾخحراصالغكابت كلى الصغف كىض 

  كلى الخجاعة الخاعحُت؛الغكابت 

  0.18 كىض كُمخه " وجدضًضالضًىاع الجؼائغي " ىػىُتاللملت الئوشاء 

أي بىفـ كُمت الفغهً الفغوس ي، ومم عبؽ اللملت بالظهب  طهب غامغ

 زابخا. ؿلفان ؾلغ الصغف 

كلى  أزغثحلغض بىً فغوؿا ئلى كملُت مظاعبت واؾلت  1968في 

ئلى جضهىع بالخبلُت مما أصي  1969ؾىت  خهجضهىعث كُم الظي الفغهً الفغوس ي

م كُمت الضًىاع الجؼائغي أًظا، هظه الـغ  وف واهذ لها جضاكُاث كلى مشاَع

ت في الجؼائغ آهظانا جمذ ئكاصة جلُُمها لهظا الؿبب في اإلاسؼؽ و  ،ؾدثماٍع

 باكاصة جلضًغ للخيالُف.و ، 1973-1970الغباعي ألاٌو 

لخسلي كً هـام ؾلغ الصغف ل اعئِؿ ائن ألاػمت الحاصلت واهذ ؾبب

لُت  22تن ووصػ" في ٍ"بغ  اجفاكُتالثابذ الظي حاءث به  وان البضًل ، و 1944حٍى

م اللمالثب لملت الالفغهً، وجم ئوشاء  تمىؼلكىضئظ زغحذ الجؼائغ مً  .خلٍى

اللالكاث  بالىـغ ئلىازخحرث كملت(  14بمجمىكت مً اللمالث )ىػىُت وعبؼها ال

ت التي جغبؼها  هظه الؿُاؾت وان لها أزغ في حاهبحن هما:، مم الجؼائغ الخجاٍع

 كُمت الضًىاع الجؼائغي كً اللُمت الحلُلُت بما  اعجفاق

للخجاعة  احصجُل ، مما ٌلضالاؾخحراصًسفف مً أكباء 

 الخاعحُت.
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  الضًىاع الجؼائغي، فأصبدذ مساػغ الخجاعة  اؾخلغاع

الخاعحُت جلخصغ كلى الخجاعة كىطا كً الخجاعة وؾلغ 

 الصغف.

في ؾلغ صغف اللملت الىػىُت ما  الاؾخلغاع ىىق مً بجمحزث هظه اإلاغخلت 

م  اجساطصفم الحيىمت ئلى  مجمىكت مً الخضابحر للحفاؾ كلى هظا الىطم كً ػٍغ

ألامغ الظي حلل اللجىء ئلى مىافلت وػاعة ، والخصضًغ الاؾخحراصفغض عكابت كلى 

 .الىػني الاكخصاصاإلاالُت خؿب هـام الحصص أمغ البض مىه لحماًت 

 :(81، صفدت 2014)خىعٍت،  ًلي في هظا الؿُاق جلغع ما

  ًالؿلم الىمالُت؛ اؾخحراصالحض م 

 خماًت ؤلاهخاج اإلادلي؛ 

  ؛الاؾخحراصجىـُم كملُت 

  اللمل كلى جدؿحن اإلاحزان الخجاعي. 

 (:1696-1694املرحلت الثاهيت ) 2.2 

في أوازغ الؿخِىاث وان الفغهً الفغوس ي ًخسبؽ في أػمت مما ؾهل كلى 

تن ووصػ" ٍهـام "بغ  انهُاع بلض  زاصت ،الجؼائغ ئكاصة الىـغ في هـامها اإلاصغفي

م الصغف،  1971ؾىت  في هظه اإلاغخلت وان الضًىاع الجؼائغي والخىحه هدى حلٍى

يي، الضوالع الىىضي، الجىُه بؿلت كمالث ميىهت مً ) امغبىػ الضوالع ألامٍغ

ؤلاؾترلُني، الفغهً البلجُيي، اللحرة ؤلاًؼالُت، اللحرة ألاؾترالُت، اللحرة ؤلاؾباهُت، 

ضًت، اليىعوهت الضهم اعهُت، اليىعوهت الجروٍجُت، الفلىعًٍ اليىعوهت الؿٍى

ؿغي. كىضئظ جبيذ الجؼائغ مجمىكت مً ؤلاحغاءاث  ؤلاًغلىضي، الفغهً الؿَى

 جمثلذ في:
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  جثبُذ ؾلغ اللملت كلى أؾاؽ ؾلت اللمالث التي جظم

حن خؿب ت  شغوائها الخجاٍع  والاؾتراجُجُت؛ألاهمُت الخجاٍع

 ىت اللم ىمُت التي حؿُحر الضًىاع الجؼائغي مً كبل الخٍؼ

بضال كً البىً الىلضي أصبدذ هي اإلايلفت باإلصضاع 

اإلاغهؼي الظي لم ًلم بضوع هبحر ؾىي وىهه حهاػ ًىفظ 

 الؿُاؾت اإلاالُت.

  جظمً  19/08/1986مإعر في  12-86جم ئصضاع كاهىن

عفم الغكابت كلى الصغف والخجاعة الخاعحُت وئكاصة 

الخجاعة صالخُت ئصضاع اللملت وحؿُحرها وجىـُم 

جُا ئلى البىً اإلاغهؼي.  الخاعحُت جضٍع

  خىحه هاللُام بخلضًل ملضٌ صغف الضًىاع الجؼائغي

بلض طاث حضًض هدى اللمل كلى ؤلاكضاص لؿُاؾت هلضًت 

ت بصفت  اؾتراجُجي له جضاكُاث كلى الخلامالث الخجاٍع

و لللُؼي، )صعصوعي كامت والخجاعة الضولُت بصفت زاصت.

 (128، صفدت 2017

 :60/10قاهون الىقد والقرض . 3.2

 الاكخصاصئن ول ؤلاحغاءاث التي جبىتها الجؼائغ لم جىً وافُت لضفم 

الجؼائغي كمىما والخجاعة الخاعحُت اإلاغجبؼت باللملت الصلبت، هظا ما أصي ئلى 

ئصضاع كاهىن لخضاعن الىلائص التي حاءث بها ؤلاصالخاث الؿابلت، مً هىا جم 

 وأهم ما حاء فُه: 1990-04-18اإلاإعر في  90/10لاهىن عكم الئصضاع 

  ٌؿمى بمجلـ الىلض  جىخُض الؿلؼت الىلضًت في ماجم

والظي هى مجلـ ئصاعة البىً اإلاغهؼي، له  ؛لغضوال
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ؾلؼت ئصضاع الىلىص ومغاكبتها وبىاء الؿُاؾت اإلاالُت التي 

 .اؾخلاللُتًغاها مىاؾبت بيل 

  وطم كىاكض إلاىذ وحؿُحر اللغوض بما ًسضم الؿُاؾت

 اإلاالُت للضولت صون جمُحز بحن اللؼاق اللام والخاص.

 ىت لضًىنها ججاه البىً ا إلاغهؼي اإلاترجبت كلى حؿضًض الخٍؼ

 ؾىىاث الخسؼُؽ اإلاغهؼي.

 .ئصاعة ألاعصضة الىلضًت باللملت الصلبت 

 .جضاٌو ؾىضاث الضفم باللملت الصلبت وئكاصة زصمها 

  فخذ خؿاباث باللملت الصلبت للشغواث الخاطلت

 لللاهىن الجؼائغي.

 .مغاكبت الصغف 

 الدًىار الجسائري جحدًد سعر صرف  :(01الشكل )

 

 

 

 (114، صفدت 2016)ألامحن، املرحع:

مً اإلاىدنى الؿابم ًخضح هُف أن حغحر الىمُت اإلالغوطت مً الضًىاع 

ى حغحر لفي ؿل زباث اللغض مً كملت أحىبُت أصي ئ dz2ئلى  dz1الجؼائغي مً 

 وهى ما ًفؿغ ؾلغ كملت ملاعهت بالُىعو. p1ئلى  p0ؿلغ بحن اللملخحن مً ال
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 :11/03قاهون . 4.2

بدضور أهبر فظُدت مالُت مغ بها بىً  ثحاء هظا اللاهىن في فترة جمحز 

حؼائغي كلى ؤلاػالق ججؿضث في ئفالؽ بىىحن هما )بىً الخلُفت والبىً 

الصىاعي والخجاعي(، ألامغ الظي أصي ببىً الجؼائغ ئلى ئكاصة خؿاباجه هـغا ليىهه 

هظا  اؾخدضاراإلاؿإوٌ ألاٌو كلى فغض الغكابت كلى البىىن، لهظا الؿبب جم 

 ما حاء فُه: وأهم .اللاهىن 

ض مً   لبىً الجؼائغ فُما ًخللم  الاؾخلاللُتمىذ اإلاٍؼ

بغؾم الؿُاؾت الىلضًت بما ًخماش ى مم مسؼؽ الحيىمت 

 اإلاخمثلت في عكابت وػاعة اإلاالُت.

 مىذ صالخُت الخلضًل في الؿُاؾت الىلضًت للحيىمت. 

 سوق الصرف املوازي في الجسائر: .3 

ا مً ئحمالي جباصٌ الجؼائغ خحزا هامٌشغل ؾىق الصغف اإلاىاػي في 

وحلخبر اللىاهحن اإلاىـمت لخضاٌو اللملت مً أهم ألاؾباب التي  .اللملت الصلبت

 ،(80، صفدت 2015)بىزلجت و بؼاهغ، أصث ئلى جفص ي الخلامالث زاعج البىىن،

اللملت  الؾدبضاٌفالجؼائغ مثال جمىذ للؿائذ الجؼائغي فغصت واخضة في الؿىت 

الؿائذ  اخخُاحاثمبلغ ال ٌغؼي مخىؾؽ  وهى  .صج 15000.00 مدضص بـ وبمبلغ

هىا ًجض اإلاخلامل هفؿه أمام زُاع وخُض هى  الظي ًظهب ألكغب صولت أحىبُت،

)لللالج،  الؿفغ اللجىء ئلى الؿىق الؿىصاء لخغؼُت ما ًدخاحه مً أحل

اعاث اللائلُت  .(. .. الؿُاخت، الٍؼ

اللُمت وكضص اإلاغاث  مً خُثكضم جىفغ اللملت باللضع اليافي  ٌلخبر 

ا اإلاؿمىح بها  وما ًلابله مً جىافض لللُام لؼلب اللملت ألاحىبُت، ؾىٍى

ً اللاملحن في صٌو أحىبُت، مم وحىص  صغف اللملت  كلى كالوة هبحرةللمهاحٍغ
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لاإلاىاػً  ًضفم، (02)اهـغ الجضٌو  في الؿىق الؿىصاءألاحىبُت  ما  ئلى جدٍى

، وهىا ًخدمل الجهاػ اإلاصغفي ىق الؿىصاءفي الؿ كمالث أحىبُتبدىػجه مً 

 .طُاق فغصت بضًلت

 اليوروالدًىار الجسائري/ سعر  :(02) حدول رقم

 سعر الشراء

 DZD/€ 

  سعر البيع

DZD/€ 

 السعر الرسمي

DZD/€ 

217.43 219.85 160.54 

 (2021)العمالث،  املصدر:

ًغجىؼ كلى جىاحض اللغض  اهُيلُ اٌلض ؾىق الصغف اإلاىاػي ؾىك

والؼلب كلى اللمالث ألاحىبُت باهخـام، للحصٌى كلى ؾلغ جىاػوي هى ؾلغ 

ا لؿىق الصغف الغؾمي،  ا مىاٍػ الصغف اإلاىاػي، وحلخبر هظه الؿىق ؾىكا زاهٍى

ؿمى بؿلغ  -خُث:  الؿىق الغؾمُت لللملت ًخمحز بؿلغ مفغوض لللملت، َو

خدضص بخىحُه مً بىً  ؾىق الصغف، الصغف الغؾمي أو الؿلغ اللاهىوي في ٍو

 الجؼائغ طمً ما ٌلغف بجلؿاث الدؿلحر.

ت ُخمحز فاإلاىاػي الصغف ؾىق أما  بؿلغ غحر مفغوض ًخدضص بدٍغ

ؿمى بؿلغ الصغف اإلاىاػي.  خؿب كاهىن اللغض والؼلب، َو

 :الدافع إلى سوق الصرف املوازي في الجسائر 1.3

الجؼائغ مثلها مثل اللضًض مً الضٌو اؾخفداٌ ؿاهغة ؾىق  حشهض

ت، بضواعي كضة كىامل أهمها هضعة اللملت الصلبت، خُث ًصبذ  ،الصغف اإلاىاٍػ

البىً اإلاغهؼي كاحؼا كً جلبُت عغباث ػالبي اللملت الصلبت، ألامغ الظي ًضفم 

ا كلى بُلها في ٌصجم مالىيه اإلادخاححن ئليها ئلى شغائها بأكلى ؾلغ ممىً، وهظا ما

ت بضال مً الؿىق الغؾمُتؾ   .ىق مىاٍػ
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مىً جدضًض ؾبب هضعة اللملت الصلبت فُما ًلي:  ٍو

  مفغوطت كلى الاكخصاص الىػني، وطلً كً التي واهذ الغكابت الصاعمت

م  همُت وهىكُت الؿلم اإلاؿخىعصة، ومغاكبت خغهت عؤوؽ جدضًض ػٍغ

 ألامىاٌ هدى الخاعج.

   اخخياع الخجاعة الخاعحُت بفغض كُىص كلى اإلاباصالث مم الخاعج في

 ؾىىاث الؿبلُىاث و الثماهِىاث.

  كلى الىطلُت الاكخصاصًت  1986اولياؽ جضهىع أؾلاع البتروٌ ؾىت

وبالخالي هلصان مضازُل  باػصًاص كبء اإلاضًىهُت الخاعحُت للجؼائغ،

 اللملت ألاحىبُت.

 ؼائغ ػاص مً الؼلب كلى اللملت الصلبت، وشاغ خغهت الاؾخحراص في الج

ت   لللملت. ض مً وشاغ ألاؾىاق اإلاىاٍػ  وهى ما ًٍؼ

 :الستفحال السوق املوازيت للصرف في الجسائر التداعياث السلبيت 2.3

ت للصغف في الجؼائغ واهذ له جضاكُاث  اؾخفداٌ ؿاهغة الؿىق اإلاىاٍػ

 وآزاع ؾلبُت منها:

ً جغاهم - هخلت هلضًت هبحرة مً اللمالث بدىػة ألاشخاص وزاصت اإلاهاحٍغ

حن  ت مً وهي الجؼائٍغ جيشؽ في الؿىق الؿىصاء، صون أن جخمىً البىىن الجؼائٍغ

لها ئلى الضًىاع، ليىن  ت باللملت الصلبت أو بخدٍى اؾدُلابها في خؿاباث حاٍع

 أؾلاع الصغف في البىىن مىسفظت ملاعهت بالؿىق اإلاىاػي.

ت بضٌ جفظ- ُل ألاحاهب اللاصمحن مً الخاعج مً صغف كملتهم في الؿىق اإلاىاٍػ

 الؿىق الغؾمي بؿبب فاعق الؿلغ.
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الجهاػ اإلاصغفي عكابت هغوب حجم غحر ملغوف مً ألامىاٌ باللملت الصلبت مً -

ل باللملت الصلبت، الظي حؿخفُض مىه  بؿبب الدؿهُالث الخفظُلُت في الخمٍى

وألاشخاص الؼبُلُحن، وئكاصة بُلها بالضًىاع في بلع مإؾؿاث كؼاق الخاص 

 الؿىق اإلاىاػي وجدصُل الفاعق بحن ؾلغ الاؾخالم وؾلغ البُم.

بت، وبالخالي خغمان - كضم زظىق كملُاث الصغف في الؿىق اإلاىاػي للظٍغ

لني هظا أن الخؿاعة  ىت اللمىمُت مً مصضع صكم ملخبر إلاحزاهُت الضولت، َو الخٍؼ

ىت الضولت.جيىن مؼصوحت   باليؿبت للىـام اإلاصغفي وباليؿبت لخٍؼ

 :محدداث سعر الصرف في السوق املوازيت .3.3

ت التي ًخمخم بها الؿىق اإلاىاػي في جدضًض ؾلغ اللمالث ألاحىبُت مً  عغم الحٍغ

ان ص اإلافغوطت كلى ؾُاؾت الصغف، فزالٌ آلُت اللغض والؼلب، في ؿل اللُى 

 ٍخدضص بما ًلي:و ؾلغ الصغف اإلاىاػي ٌلىـ خلُلت اللىة الشغائُت للضًىاع، 

التي كض اللمالث ألاحىبُت و وجخمثل في مصاصع كغض  محدداث العرض:1.3.3

 حشمل:

 .الث اإلاغتربحن  جدٍى

  اللماٌ ألاحاهب.ئهفاق 

 .عصُض الؿُاح ألاحاهب 

 .كملُاث الخالكب في فىاجحر الخجاعة 

 ألامىاٌ( كملُاث التهٍغب )عؤوؽ. 

ًمىً مً زالٌ وؾائل الضفم الخاعحُت لؿىق الصغف : محدداث الطلب2.3.3

ت   ًلي: حؿاكض كلى حغؼُت ماأن اإلاىاٍػ
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  ب الؿلعي، اللملُاث غحر ت: الاؾخحراص، التهٍغ ل اللملُاث الخجاٍع جمٍى

 الشغكُت.

 .ؾُاخت اإلالُمحن 

 .الث عؤوؽ ألامىاٌ في ؾُاق الاهفخاح الاكخصاصي  جدٍى

  ل ججاعة اإلادظعاث التي جخم اإلاضفى كاث غحر اإلاىـىعة هلملُاث جمٍى

 أؾاؾا باالكخماص كلى الؿىق الؿىصاء للىلض ألاحىبي.

ًإزظ بلحن الاكخباع كالوة  باإلطافت ئلى اإلادضصاث الؿابلت الظهغ 

ن الغكابت كلى الصغف جمىم بُم وشغاء اللمالث الصلبت صون ئطن أل ، الخؼغ

مصاصعة  ٌلغض اإلاخلاملحن في الؿىق للغغامت والسجً أوالبىً اإلاغهؼي، مما كض 

 .بدىػتهمهمُاث اللمالث التي 

 :وطعيت سعر الصرف في الجسائر .4.3

ا وجمحز باالؾخلغاع والثباث مىظ ئصضاع  شهض ؾلغ الصغف حؿُحرا ئصاٍع

   صج = 1اع مدل الفغهً الفغوس ي )ى، خُث خل الض1964ًاللملت الىػىُت ؾىت 

غهً الفغوس ي ئلى غاًت بالف افغوس ي(، وبلي ؾلغ صغف الضًىاع مغجبؼفغهً  1

هـام  باخالٌ 1971تن ووصػ وئلغاء هـام زباث الصغف ؾىت ٍبغ اجفاكُت انهُاع  

م ئلى ؾلت مً اللمالث، وهظا ما  الضًىاع صغفجثبُذ ؾلغ وجم ، مدله الخلٍى

ا مً ػغف ئخضاهما جدضص ئصاٍع ،للضًىاع كُمخحن لؿلغ صغف الضًىاع ىأكؼ

 .ت وأزغي جدضص في الؿىق اإلاىػاًتالؿلؼت الىلضً
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 جطور سعر صرف الدًىار مقابل الدوالر ألامريكي :(03) حدول رقم

 )مخىؾؽ مغجح(

 1699 1690 1699 1694 1690 السىت

 0.80 0.62 1.3 1.0 1.0 السوق الرسمي

 4.0 2.0 1.5 1.1 1.0 املوازي السوق 

 (2014)خىعٍت، 

يي في الفترة و   ٍمىً جبُان جؼىع ؾلغ صغف الضًىاع ملابل الضوالع ألامٍغ

 مً زالٌ الجضٌو الخالي: 2000ئلى 1990اإلامخضة مً 

 2000 1666 1669 1669 1664 1661 1660 السىت

السوق 

 الرسمي

10 17.7 36.0 54.7 57.6 66.6 75.3 

السوق 

 ازي املو 

32.5 32 55 85 90 100 100 

 24.7 33.4 32.4 30.3 19.0 14.3 22.3 الفرق 

 (2014)خىعٍت، 
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 ٌ هالخف أن ؾلغ صغف الضًىاع  الؿابلحن والشيل مً زالٌ الجضو

مما الؿىق اإلاىاػي، و في الؿىق الغؾمي  شهضا اعجفاكا مؿخمغاملابل الضوالع 

 اللملت الىػىُت ؾىت بلض ؾىت.ترحم جضهىع كُمت ً

  :في الجسائر القواهين املىظمت لسوق الصرف .4

مً اللىاهحن لخىـُم ؾىق الصغف  اوطم اإلاشغق الجؼائغي كضص

اإلادلُت، لىنها جفخلغ ئلى الصغامت أخُاها، كلى غغاع الؿماح بالصغف اإلاىاػي في 

 الصغفوغع الؼغف كً ؾىق الىكذ الظي ال جخىفغ مياجب صغف ملخمضة، 

 الؿىصاء.

 :ظاهرة الاقتصاد املوازي  استفحالالتشريعاث املساهمت في  .1.4

 2012 - 1988للض ؾاهمذ اللىاهحن التي فغطذ في الفترة اإلامخضة مً 

بي وهى ما ًجلل الضولت  ،ئلى جفص ي ؿاهغة الخجاعة غحر الغؾمُت والتهغب الظٍغ

اصة حجم  اؾخغاللهاجخدمل جيالُف ضخمت وجظُم فغص زمُىت ًمىً  في ٍػ

ت الخاعحُت، ومً بحن هظه اللىاهحن:  اإلاباصالث الخجاٍع
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  لُت  19اإلاإعر في:  88/29اللاهىن الضولت  اخخياع خظمً اإلا 1988حٍى

 .للخجاعة الخاعحُت

  1994حاهفي  25اإلاإعر في:  94/37اإلاغؾىم الخىفُظي. 

 وكف خظمً واإلا 1993هىفمبر  28إعر في اإلاشترن اإلاىػاعي اللغاع ال

بلع الؿلم مثل لحىم ألابلاع وألاغىام الؼاػحت واإلاجمضة،  اؾخحراص

 والبؼاػا، ... ئلخ(

  اإلاخظمً وكف  1994ماعؽ  20اللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلاإعر في

 .بلع الؿلم اؾخحراص

 لىـام عكم اإلالضٌ ل 1995صٌؿمبر  23مإعر في  95/07ىـام عكم ال

سص ٍوبمغاكبت الصغف، اإلاخللم  1992ماعؽ  22إعر في اإلا 92/04

مىه كلى: ًإهل  10وجىص اإلااصة  .بت ول الخضفلاث اإلاالُت الخاعحُتمغاك

الىؾؼاء اإلالخمضون صون ؾىاهم اللُام باللمىالث الصلبت أو بلملُاث 

خمثل الصغف لحؿابهم أو لحؿاب ػبائنهم.   :في الىؾؼاء اإلالخمضون ٍو

للُام لىً الجؼائغ كبلي ًفىطه ب اكخماصمإؾؿت مالُت لها ول ن، ى بىال

 .باللملُاث اإلاصغفُت

ئن هظه اللىاهحن وغحرها ؾاهمذ في جفص ي الخجاعة غحر اإلاشغوكت 

ب وجضاٌو اللملت الصلبت زاعج ؤلاػاع الغؾمي، وختى الؿلم التي ًخ م والتهٍغ

مً بحن ما هخج كً و  .جباق كىىاث غحر مشغوكتاجضاولها ال جسظم للغكابت بؿبب 

 هظه اإلاماعؾت:

  وؿبت كالُت مً مضازُل الجباًت؛طُاق 

 ب ومىافؿت مىخجاث أحىبُت؛  جدمل اإلاىخىج اإلادلي جبلاث التهٍغ
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 ب الل  لت الصلبت وجضاولها في الؿىق الؿىصاء؛متهٍغ

 ت ؤلاخصائُاث فُما ًخللم بحجم الىخلت الىلضًت مً اللملت ُطباب

 الصلبت التي ًخم جضاولها؛

  ب اإلاىخجاث اإلادلُت طاث  لىاؾم هدى الخاعج؛ا الاؾتهالنتهٍغ

  الخأزحر كلى حجم ؤلاهخاج مً الؿلم والخضماث وما ًلابله مً ئصضاع

 هلضي بؿبب كضم الضكت في ؤلاخصائُاث.

غير كافحت الاقتصاد مل املعتمدةقراراث الراسيم و املقواهين و ال .2.4

 رسمي وبعث الاقتصاد الوطني: ال

اإلالفذ هىا أن فترة و ، 2012-1994ئن هظه اللىاهحن حاءث في الفترة 

غؾمي هي هفؿها الغحر ؿاهغة الاكخصاص  اؾخفداٌؾً اللىاهحن التي ؾاهمذ في 

فترة ؾً اللىاهحن التي تهضف ئلى ميافدخه،الؿبب في طلً هى حلاعض اللىاهحن 

 مً بحن هظه اللىاهحن:و ، ًخؼلب اإلالالجتفاصخا  وهظا ٌلخبر زلال

  واإلاخظمً 1991أوث  14إعر في اإلا 91/10اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 .بىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُتفخذ مياجب جمثُل ال

 بؿىق  اإلاخللم 1995صٌؿمبر  23إعر في اإلا 95/08ىـام عكم ال

مىه كلى كُام بىً الجؼائغ  8-5-2خُث جىص اإلاىاص  .الصغف

البىىن واإلاإؾؿاث بحن  باوشاء ؾىق مصغفُت مشترهت للصغف

، خُث ججمم ول كملُاث الصغف لخمضًًاإلا ىؾؼاءالاإلاالُت و 

الفىعٍت أو آلاحلت بحن اللملت الىػىُت واللمالث ألاحىبُت اللابلت 

ت، كى ل بدٍغ ئظ ًخدضص ؾلغ صغف اللمالث الصلبت في ضللخدٍى

 الؿىق اإلاصغفُت اإلاشترهت للصغف.
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 لُت  14إعر في اإلا 97/256خىفُظي عكم الغؾىم اإلا  1997حٍى

ث جدضًض بلع ألاكىان واإلاىؿفحن شغوغ وهُفُا اإلاخظمً

م والخىـُم الخاصحن بالصغف  اإلاإهلحن إلالاًىت مسالفت الدشَغ

ؼ اإلاغاكبت  وخغهت عؤوؽ ألامىاٌ مً وئلى الخاعج وطلً بهضف حلٍؼ

ب عؤوؽ ألامىاٌ.  وهبذ تهٍغ

 واإلاخمم اإلالضٌ 2003فُفغي  19إعر في اإلا 03/01لاهىن عكم ال 

لُت ح 09إعر في اإلا 96/22ألمغ عكم ل خللم 1996ٍى بلمم . ٍو

م والخىـُم الخاصحن بالصغف وخغهت عؤوؽ  مسالفت الدشَغ

 ألامىاٌ مً وئلى الخاعج وطلً بخؼبُم كلىباث كلى اإلاسالف.

 :الخاجمت

 الاؾخلغاع ، وجدلُم هـغا لألهمُت البالغت لخىاػن محزان اإلاضفىكاث

ل في ؾلغ اليؿبي  اللملت أصبذ اللملت اإلادلُت، فان ئكامت هـام لخدٍى

 ًلي: فاهه ًخلحن كلى الضولت ما لهظا ا.مدخىم اأمغ 

 ئوشاء مياجب لصغف اللملت الصلبت؛ -1

حصجُم الخجاعة الخاعحُت في ئػاع ًسضم اإلاصلحت  -2

 الىػىُت؛

م  -3 اإلادافـت كلى اإلاىخىج اإلادلي مً اإلاىافؿت كً ػٍغ

 فغض طغائب كلى اإلاىخىحاث اإلاىافؿت؛

 ؛الاؾدثماع ُموحصجحؿهُل اإلالامالث اإلاصغفُت  -4
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أمتىشطيت كىمىذج للتىىيع في التجارة الخارحيت لالقتصاد الجزائريأ-وروالشراكت لاأ

 ججاوي  وافُت ص.

                            -1-حامػت باجىت      

      batna.dz-ouafia.tedjani@univ                                        

أأ:امللخص

مخىؾؼُت هىمىطج الهاخاح -وعوالكغاهت لا جااكُت ال الخؼغق تهضف هظه الىعكت البدثُت ئلى 

ؼ في الخجاعة الخاعحُت الاكخصاص الجؼائغي و  ت، هما تهضف هظلً ئلى مػغفت آلازاع للخىَى الجؼائٍغ

املترجبت لهظه الاجااكُت غلى الاكخصاص الجؼائغي مً زالٌ غغض مسخلف مدؼاجه كبل وبػض 

ت زالٌ  ت الجؼائٍغ الاهظمام لهظه الكغاهت. ئطافت ئلى مػغفت جؼىع حجم املباصالث الخجاٍع

 الؿىىاث لازيرة لخؼبُم الاجااكُت.

 ئلى مجمىغت مً الىخائج وان أهمها أن الاكخصاص الجؼائغي ٌػغف همىاوللض زلصذ الضعاؾت 

ت حػخمض بكيل هبير غلى كؼاع  بؼُئا في ظل هظه الكغاهت، وأن الخجاعة الخاعحُت الجؼائٍغ

 املدغوكاث.

هُيل ، الاكخصاص الجؼائغي، الخجاعة الخاعحُت مخىؾؼُت،-وعوالكغاهت لا  الكلماث املفتاحيت:

 الىاعصاث.الصاصعاث، هُيل 

 

The Euro-Mediterranean Partnership as a Model for Diversification in the 

Foreign Trade of the Algerian Economyأ

Abstract: 

This research paper aims to address the Euro-Mediterranean Partnership Agreement 

as a model for the openness of the Algerian economy and diversification in Algerian 

foreign trade. The study also aims to know the implications of this agreement on the 

Algerian economy by presenting its various stages before and after joining this 

partnership. In addition to know the development of the Algerian trade exchanges 

during the recent years of implementing the agreement.  

mailto:ouafia.tedjani@univ-batna.dz
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The study concluded a set of results, the most important of which was that the 

Algerian economy is experiencing slow growth in light of this partnership, and that 

the Algerian foreign trade depends largely on the hydrocarbon sector. 

Keywords: Euro-Mediterranean Partnership, Algerian Economy, Foreign Trade, 

Structure of Exports, Structure of Imports 

أأمقدمت: 

ً خغهت واؾػت  للض قهض الىظام الاكخصاصي الػالمي مىظ نهاًت اللغن الػكٍغ

زضمت مصالخها الاكخصاصًت تهضف ئلى هدى كُام غضة جىخالث اكخصاصًت 

غ الخجاعة الضولُت و  ،والؿُاؾُت التي جدٌى صون ئلغاء الخىاحؼ هما تهضف ئلى جدٍغ

ت الياملت لخضفم الؿلؼ، عأؾماٌ، الػمالت و   وغيرها. اخىىىلىحُالالخٍغ

الظي ؾعى مىظ وكأجه ئلى ئكامت ص لاوعوبي مً أهم هظه الخىخالث ٌػخبر الاجدا

 للغوابؽ ا
ً
سُت، غالكاث اكخصاصًت مؼ صٌو حىىب البدغ املخىؾؽ هظغا لخاٍع

 البلاءال ًمىجها مً هـظه الضٌو التي  والجـؼائغ واخضة .الاكخصاصًت والجغغافُت

ش ظلً كامذ لو  بي،وعو لالجداص لا ومباصعاث جأزير الؿىق الػالمي  بمػٌؼ غً بخاٍع

ؾلؿلت مً  مخىؾؼُت بػض-وعوبالخىكُؼ غلى اجااكُت الكغاهت لا  22-44-2442

 .2445خيز الخىاُظ مؼلؼ ؾبخمبر  املااوطاث لخضزل

ت مؼ  غ اجغجىؼ الكغاهت الجؼائٍغ ملباصالث الاجداص لاوعوبي غلى املػاملت باملثل وجدٍغ

ت وئوكاء مىؼلت  ، وزالٌ هظه املغخلت 2424لخباصٌ الخغ مؼلؼ غام لالخجاٍع

ت وهظام الاهخلالُت ًخػين غلى الجؼائغ عفؼ الػغاكُل وإلاغااء مً الخلىق الجمغهُ

بصات  غلى املىخجاث الصىاغُت لاوعوبُت، وطلً الخصص املاغوطت ؾابلا

جُت وفم بغهامج ػمني مدضص ليي جخمىً الجؼائغ مً جأهُل مإؾؿاتها  ،جضٍع

زاصت مؼ حػىصها غلى همؽ الخماًت مً املىافؿت. وفي ملابل طلً، ًاخذ الاجداص 

ت صون عؾىم بمجغص صزٌى الاجااكُت خيز  لاوعوبي أؾىاكه أمام املىخجاث الجؼائٍغ

 الخىاُظ.
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ت ؾىاء الػامت أو في ظل هظه الكغاهت فان املإؾؿا ث الاكخصاصًت الجؼائٍغ

لُت، أمام الخاصت ؾىف جىاحه مىافؿت خاصة في لاؾىاق الىػىُت أو الضو 

بالىفغة ومىخجاتها التي جخميز املخؼىعة جىىىلىحُا  بيلاوعو مإؾؿاث الاجداص 

.  وغلُه ًيىن أمام الاكخصاص الجؼائغي جدضي ؾػغا وحىصة خىافؿُتاللضعة بالو 

وتهُئت مدُؼها للخمىً مً جدؿين  هاهت طلً مً زالٌ جأهُل مإؾؿاتهبير ملىاح

ؼ الخجاعة صت لهاغ  يلاوعوبؾخااصة مً ؾىق الاجداص جىافؿُتها والا  خىَى

 .الىػىُت الخاعحُت

غلى طىء ما جلضم فان الضعاؾت جبدث غً إلاحابت غلى إشكاليت الدراشت: 

أ:إلاقيالُت الغئِؿُت الخالُت

-ورومً اجفاقيت الشراكت لاأأن يصتفيد القتصاد الجزائري لكيف يمكً "

 . جىىيع مصادر دخل التجارة الخارحيت؟"متىشطيت في 

 واغخماصا غلى هظه إلاقيالُت ًمىً ػغح الدؿاؤالث الاغغُت الخالُت:

  لها؟مخىؾؼُت وما هي صوافؼ اهظمام الجؼائغ -وعو ما امللصىص بالكغاهت لا  -

مخىؾؼُت ومىؼلت الخباصٌ -وعواملترجبت غلى اجااكُت الكغاهت لا ما هي الىخائج   -

 الخغ؟

 مخىؾؼُت؟-وعو لا ما هي وطػُت الاكخصاص الجؼائغي وجدضًاجه في ظل الكغاهت  -

 الجؼائغي؟ الخاعحُت لالكخصاصما هى هُيل الخجاعة  -

هت جخجلى أهمُت الضعاؾت في وىنها جدىاٌو مىطىع اجااكُت الكغا أهميت الدراشت:

 غلىمخىؾؼُت التي حػخبر هأٌو اجااكُت الهاخاح الاكخصاص الجؼائغي -وعو لا 

الاكخصاص الػالمي والخغوج مً الػؼلت التي غغفها مىظ الاؾخلالٌ، وهي حػخبر مً 

ً الدؿاؤالث خٌى الىخائج مبين أهم املىاطُؼ الاكخصاصًت التي أزاعث الػضًض 

هظلً في جىاولها لخُثُاث الاكخصاص  الضعاؾت جىمً أهمُتهما  غلحها.املترجبت 
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ؼ ججاعجه في حاهب ى الاؾخااصة مً هظه الاجااكُت لجؼائغي ومضي كضعجه غلا جىَى

 الخاعحُت.

- وعولا تهضف هظه الضعاؾت للخؼغق ئلى اجااكُت الكغاهت  أهداف الدراشت:

ئلى الخػغف غلى  ؼائغ لها، هما تهضف الضعاؾت أًظامخىؾؼُت وصوافؼ اهظمام الج

، تمخىؾؼُ- وعولا وطػُت الاكخصاص الجؼائغي كبل وبػض غلض اجااكُت الكغاهت 

خؼغق لهُيل مً زالٌ الالىػىُت وطػُت الخجاعة الخاعحُت ئطافت ئلى مػغفت 

 الصاصعاث والىاعصاث.

هظغا لؼبُػت الضعاؾت جم الاغخماص غلى املىهج الىصاي للىكىف  مىهج الدراشت:

ىهج امل. ئطافت ئلى اؾخسضام الضعاؾت ىطىعماملااهُم التي لها صلت بى أهم غل

 الخدلُلي مً زالٌ جدلُل مسخلف املػؼُاث والبُاهاث املخػللت بالضعاؾت.

 .ئلى زالر مداوع عئِؿُتبجىاهب الضعاؾت جم جلؿُمها إلملام ل هيكل الدراشت: 

مخىؾؼُت، أما املدىع - وعولا ًدىاٌو املدىع لاٌو مجها الجؼائغ واجااكُت الكغاهت 

مخىؾؼُت، - وعولا خؼغق ئلى وطػُت الاكخصاص الجؼائغي في ظل الكغاهت فالثاوي 

ت.و   جىاٌو املدىع الثالث صعاؾت لىطػُت الخجاعة الخاعحُت الجؼائٍغ

أمتىشطيت- وعولا . الجزائر واجفاقيت الشراكت 1

ألاوروبي ودوافع الشراكت الجزائر والاجحادالعالقاث بين  مصارأ-1.1

سُت، الجغغافي والخدغواث الؿياهُت وغضأصي واكؼ الخلاعب  ة عوابؽ جاٍع

اكخصاصًت وؾُاؾُت بين الاجداص لاوعوبي وصٌو حىىب خىض املخىؾؽ غامت 

ت،  والجؼائغ زاصت ئلى جاىير ول مجهما في اغخباع املىؼلت املخىؾؼت طاث أولٍى

خطح طلً مً زالٌ ؾُاؾت الاجد اص لاوعوبي اججاه هظه الضٌو والتي مغث غبر ٍو

خُث جم غلض  1972غّضة مغاخل، أهمها الؿُاؾت املخىؾؼُت الكاملت في أهخىبغ 

خُث وكػذ الجؼائغ غلحها في  ي،ث حػاون قاملت مؼ ول صولت غلى خضاجااكُا

ل  خخجاوػ الخباصٌ الخجاعي ئلى املؿاهمت في الخػـاون الاكخصاصي، ل، 1976أفٍغ

الؿُاؾت جلحها زم  .املالي والخلني ئطافت ئلى الخػاون في مجاٌ الُض الػاملت
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املخىؾؼُت املخجضصة والتي اقخملذ غلى أعبؼ بغوجىوىالث مالُت زىائُت زالٌ 

غة وكغوض غلى جلضًم مؿاغضاث مباق اعجىؼث، خُث 1996-1978الاترة 

ن ئًيى  هلغوض ملُى  644اؾخااصث الجؼائغ مً . وكض بمػضالث فائضة جاظُلُت

ىن ئًيى  همؿاغضاث مً الاجداص ملُ 214مً البىً لاوعوبي لالؾدثماع و 

 بي.وعو لا 

وغيرها مً صٌو حىىب غير أن هظه املؿاغضاث واهذ صون جؼلػاث الجؼائغ 

ت، أنها واهذ مخظغعة باػل الزاصت  ،الخىض املخىؾؽ ؿُاؾت الاؾخػماٍع

وعغم أنها مِؿغة فاّن  .ً كغوضمػظم هظه املؿاغضاث غباعة غ ئطافت ئلى أن

لخخىلض  .مػخبرة. ول طلً ًإهض فكل ملاعبت الؿُاؾت الكاملتواهذ زضمت الضًً 

في وطلً  مخىؾؼُت-وعولا اجااكُت الكغاهت  ئوكاءمباصعة لضي الاجداص لاوعوبي 

-وعولا جظمىذ اجااكُت الكغاهت  ،1995هىفمبر  28-27في  مإجمغ بغقلىهت

الؿُاؾُت ولامىُت، الكغاهت الكغاهت  :لكغاهتلزالر مداوع عئِؿُت  مخىؾؼُت

 ,Bekeniche)  الاكخصاصًت واملالُت، والكغاهت في املجاٌ الاحخماعي وإلاوؿاوي

2006, pp. 63-67). 

والاجداص لاوعوبي مخىؾؼُت بين الجؼائغ -وعوللض سجلذ اجااكُت الكغاهت الا و 

 مػخبرا
ً
ة هظغا لػض ،ملاعهت مؼ هظغائها املخىؾؼُين زاصت جىوـ واملغغب جأزغا

في اغخباعاث، مجها زصىصُت الاكخصاص الجؼائغي الظي وان ًخسبؽ آهظان 

مني املخمثل في مىاحهت ة، ئطافت ئلى زؼىعة الىطؼ لا مكاول اكخصاصًت خاص

أن طلً لم ًمىؼ الجؼائغ مً  دؿػُيُاث. ئال طعوجه في مىخصف ال الظي بلغإلاعهاب 

 1994التي بضأث في حىان ااوطاث مؼ صٌو الاجداص لاوعوبي مىاصلت امل

واهذ جضوع خٌى مغاغاة زصىصُاث الاكخصاص و ، 1996فُاغي  11وازخخمذ في 

 الجؼائغي ومؿألت املؿاغضاث املالُت املسصصت للخأهُل الاكخصاصي. 

خغف لاولى الجااكُت م الاجااق غلى جىكُؼ لا وبػض ؾلؿلت مً املااوطاث ج

ت مخىؾؼُت-وعولا الكغاهت  ، وبػضها الخىكُؼ الجهائي 2441صٌؿمبر  19في  الجؼائٍغ

ل  22غلحها في   الخىاُظ ابخضاء خيز بمضًىت فالُيؿُا لخضزل الاجااكُت  2442أفٍغ
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مؿيرة . وللض اغخبرث هظه الخؼىة هلؼت جدٌى هبير في 2445ؾبخمبر  41مً 

 (42-38، الصاداث 2418)قىاش ي،  الاكخصاص الجؼائغي 

جىؼلم مً فهي  الكغاهتاجااكُت وعاء الاجداص لاوعوبي ضوافؼ وفُما ًخػلم ب

اصة خض، زاصت مؼ غاًت مصالخه الخالُت واملؿخلبلُتغلى ع ه خغص ة املىافؿت ٍػ

-وعوأبين الخىخالث الاكخصاصًت، فاالجداص لاوعوبي ٌؿعى ئلى كُام مىؼلت 

مخىؾؼُت ًخىكؼ أن ًصل غضص املكاعهين فحها أهثر مً أعبػين صولت، وأن ًبلغ 

هما أهه ٌػخبر الجؼائغ وصٌو حىىب ملُىن وؿمت.  844حجم ؾىكها ما ًلاعب 

فهظه ، ُت لضٌو الاجداص لاوعوبيمسؼون هبير مً املىاعص الؼبُػخىض املخىؾؽ 

مً    %14الضٌو جىفغ خىالي عبؼ اخخُاحاث الاجداص لاوعوبي مً الىاؽ، وخىالي 

اخخُاحاجه مً الغاػ الؼبُعي والظي ٌؿخىعص أؾاؾا مً الجؼائغ. هما حػض 

الخؼىغ املالخُت في البدغ املخىؾؽ بالغت لاهمُت في ؾُاق ئمضاص الاجداص 

لهظا عهؼ الاجداص في أٌو وكاغ له أغلاب مإجمغ بغقلىهت غلى  لاوعوبي بالؼاكت،

ت في ئطافت ئلى  كؼاع الؼاكت؛ كلم الاجداص لاوعوبي مً جباػإ الػملُت الخىمٍى

، وجؼاًض املكىالث الاكخصاصًت بما في طلً املخىؾؽحىىب الخىض صٌو 

 ٌ وجأزغ صٌو الاجداص لاوعوبي مباقغة بخلً  ،املضًىهُت الخاعحُت لخلً الضو

، صادت 2415)جـجـاهـي،  .هدىهاالهجغة الػالُت مىحاث الخؼىعاث مً زالٌ 

146) 

لػل أهمها  . فهي مخػضصة جااكُتئلى الالالهظمام ضوافؼ الجؼائغ أما فُما ًخػلم ب

الاكخصاصًت وما ًدبػها مً خصغ جباصٌ املىافؼ بين أغظائها الخىخالث وجيرة جؼاًض 

سُت وامليزة اليؿبُت التي ًىفغها الجىاع  صون غيرهم، ئطافت ئلى الغوابؽ الخاٍع

ت بين الؼغفين،  الجغغافي بين الجؼائغ والاجداص، والدجم الىبير للمباصالث الخجاٍع

ااع املضًىهُت الخاعحُت، هما أن الاكخصاص الجؼائغي زالٌ جلً الاترة جميز باعج

ى، الخأزغ غً الخلضم ملاعهت مؼ حمىص الجهاػ إلاهخاجي، غضم هااًت مػضٌ الىم

 ٌ ، طػف الاؾدثماع املدلي وهاىع الاؾدثماع لاحىبي، ول طلً حػل مً الجىاع صو

واملخمثلت في بغامج  لاوعوبي.الجؼائغ جاىغ بجضًت لالؾخااصة مً مؿاغضاث الاجداص 
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ل مُضا  .ملُىن أوعو 14409جؼائغ مً خىالي خُث اؾخااصث ال، 2ومُضا  1 الخمٍى

 (124، صادت 2415)جـجـاهـي، 

 اجفاقيت الشراكت بين الجزائر والاجحاد لاوروبي  مضمىنأ- 2. 1

لاوعوبي مخىؾؼُت بين الجؼائغ والاجداص - وعولا للض جظمىذ اجااكُت الكغاهت 

 ) والتي جدضص مجاالث الخػاون بين هال الؼغفين غلى الىدى الخالي ،ماصة 114

L’accord d’association euro-méditerranéen , 2005):  

 :ػني ول املؿائل طاث 5-3مً  )املىاصالخىاع الؿُاس ي  الباب لاول (: َو

 لظمان الؿلم ولامً في املىؼلت.املصلخت املكترهت للؼغفين 

 :ت جباصٌ الؿلؼ  الباب الثاوي (: وطلً بهضف ئكامت مىؼلت 29-6 )املىاصخٍغ

ش صزٌى الاجااكُت خيز  12الخباصٌ الخغ زالٌ فترة اهخلالُت ملضة  ؾىت مً جاٍع

ت املؿخىعصة مً ػغف  الخىاُظ. خُث أن املىخجاث الصىاغُت لاصلُت الجؼائٍغ

حػاى مً الغؾىم الجمغهُت، أما فُما ًخػلم باملىخجاث  الاجداص لاوعوبي

الصىاغُت لاصلُت لالجداص لاوعوبي املؿخىعصة مً الجؼائغ فللض ُوطؼ لها حضٌو 

  الخالي:ػمني للخاىًُ الجمغوي للمىخجاث الصىاغُت هما هى مىضح في الجضٌو 
أالتفكيك الجمركي الخاص باملىتجاث الصىاعيت املصتىردة مً الاجحاد لاوروبي :(01حدول )

اهؼالكا مً 

 الؿىت

2 3 4 5 6 7 8 9 14 11 12 

جلغى أ5%أ10%أ20%أ30%أ40%أ50%أ60%أ70%أ80% %99 ( 1امللخم)

 نهائُا

 جلغى مباقغة بمجغص صزىٌ اجااكُت الكغاهت خيز الخىاُظ. ( 2امللخم )

 جلغى نهائُا بػض صزىٌ الؿىت الؿابػت مً الاجااكُت.أ%29أ%49أ%69أ%79أ%89 ( 3) امللخم

أمً اجفاقيت الشراكت بين الجزائر والاجحاد لاوروبي. 9املصدر: إعداد الباحثت اهطالقا مً املادة 

 مىخجاث هصف مصىػت(: 3؛ امللخم )املىاص لاولُت (:2؛ امللخم )مىخجاث مصىػت(: 1امللخم )

غملُـت الخاىًُ الجمغوي خٌى املىخجـاث املصىػت، جبضأ  الجضٌو فانمً زالٌ 

ان الاجااكُت بيؿبت  مً اليؿبت لاصلُت زم جبضأ في  %94بػض ؾيخين مً ؾٍغ

ختى جلغى مباقغة في الػام الثاوي غكغ. أما كائمت  %14الاهسااض بمػضٌ 
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صزٌى  الخىاحؼ الجمغهُت جلغى مباقغة بمجغص مىخجاث املىاص لاولُت فان

الاجااكُت خيز الخىاُظ، وفُمـا ًسص كائمت املىخجاث هصف املصىػت جبـضأ غملُت 

ان الاجااكُت بيؿبت  زم حؿخمـغ في الاهسااض  %84الخاىُـً بػض ؾيخين مً ؾٍغ

 ختى جلغى الخىاحؼ نهائُا في الػـام الؿابؼ.

املدىلت املىخجاث الؼعاغُت وفُما ًخػلم باملىخجاث الؼعاغُت ومىخجاث الصُض و 

ِهال الؼغفين اجالا غلى  خؿاؾُت وزصىصُت هظه املىخجاث فانل وهظغا

جُا بػض الؿىت الؿاصؾت مً صزٌى الاجااكُت خيز الخىاُظ،  غهما جضٍع خُث جدٍغ

 بمىخىج خؿب املصالح املكترهت للؼغفين. جخم صعاؾت هظا اللؼاع مىخىحا

 :(: حػهض الاجداص لاوعوبي 37-34ججاعة الخضماث )املىاص  الباب الثالث

بمػاملت مىعصي زضماث الجؼائغ بىاـ مػاملت زضماث الاجداص لاوعوبي، وجخمثل 

 الخضماث الػابغة للخضوص، الخمثُل الخجاعي. الىلل،هظه الخضماث في 

 :(: جؼغكذ 47-38املضفىغاث، خغهت عؤوؽ لامىاٌ واملىافؿت ) الباب الرابع

ت واملخضاولت لغؤوؽ لامىاٌ، الا جااكُت ئلى ول ما ًخػلم باملضفىغاث الجاٍع

ت عؤوؽ لامىاٌ باالؾدثماعاث املباقغة وغير و  بمجغص جىاُظ الاجااكُت جبضأ خٍغ

ؾُاؾت  غ، وفُما ًسص كىاغض املىافؿت فاهه جمىؼ أياملباقغة في الجؼائ

ت مً ػغف أي مإؾؿت.  اخخياٍع

 :ػني مجاالث الخػاون 66-47 )املىاصالاكخصاصي الخػاون  الباب الخامض (: َو

الجهىي، الخباصٌ الػلمي والخىىىلىجي، املدُؽ، الصىاغت، خماًت وجغكُت 

ػاث واملىاصااث وامللاًِـ، الخضماث املالُت،  الاؾدثماعاث، مؼابلت الدكَغ

الاالخت والصُض البدغي والىلل، إلاغالم والاجصاٌ، الؼاكت واملىاحم، الؿُاخت 

الصىاغت الخللُضًت، الخػاون في مجاٌ الجماعن، مجاٌ خماًت املؿتهلً واملجاٌ و 

 إلاخصائي.

 :(: ًدخىي هظا 78-67 )املىاصالخػاون الاحخماعي والثلافي  الباب الصادس

الخػاون غلى الىصىص املغجبؼت بالػماٌ، خُث ًلتزم الؼغفان باػالت ول أقياٌ 



 متوسطية كنموذج لمتنويع في التجارة الخارجية لالقتصاد الجزائري -األوروالشراكة  تجاني 
 

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

411 

 

غماٌ الؼغفين، الػمل غلى جيؿُم أهظمت الخمُيز الػىصغي في كىاهين الػمل بين 

 الظمان الاحخماعي، الخأهُض غلى طغوعة الخػاون الاحخماعي والثلافي والخػلُمي.

 :(: ًخػـهض الاجداص لاوعوبي 81-79 )املىاصالخػاون املالي  الباب الصابع

غ الاكخصاص الجؼائغي، جغكُت الاؾدثماعاث، ئغاصة جأهُل  ل جؼٍى باملؿاهمت في جمٍى

 هُاول اللاغضًـت ومغافلت ئوكاء مىؼلت الخباصٌ الخغ.ال

 :ً(: 91-82الخػاون في مُاصًً الػضالت والكإون الضازلُت )املىاص  الباب الثام

ؼ املإؾؿاث الضؾخىعٍت وئكامت صولت اللاهىن،  ويهضف هظا الخػاون ئلى حػٍؼ

جاٌ الخػاون في مجاٌ اهخلاٌ لاشخاص والهجغة غير الكغغُت، الخػاون في امل

مت املىظمت، مىاحهت جبُِع لامىاٌ  اللاهىوي واللظائي، الىكاًت ومداعبت الجٍغ

ت، مىاحهت املسضعاث وإلاصمان والخػاون ملىاحهت الاؿاص والغقىة.  والػىصٍغ

 ػُت الػامت :الباب التاشع أحل الؿير  (: م114ً-92 املىاص) املإؾؿاث الدكَغ

جخمؼ مغة في الؿىت غلى مؿخىي ض لالجااكُت جم جأؾِـ مجلـ الكغاهت ًالجُ

الىػاعة بهضف املغاكبت وصعاؾت حمُؼ املكاول طمً الاجااق والؿهغ غلى جدلُم 

 أهضاف الاجااكُت. 

  املتىقعت الهضمام الجزائر الجفاقيت الشراكت آلاثارأ-3.  1

 :عوو الاًجابُت الجااكُت الكغاهت لا  ًمىً طهغ أهم آلازاع  آلاثار الايجابيت-

 :(65-64، الصاداث 2444)ػغباغ،  الاكخصاص الجؼائغي  مخىؾؼُت غلى

جخظمً الاجااكُت بغهامجا لخدضًث الصىاغت مً زالٌ جأهُل املإؾؿاث  -

ت والػمل غلى خصىلها غلى قهاصة الجىصة   ؛ISOالجؼائٍغ

ت  - وجساُع اللُىص الجمغهُت ئن فخذ لاؾىاق لاوعوبُت أمام املىخجاث الجؼائٍغ

اصة الصاصعاث هدى صٌو الاجداص لاوعوبي؛  غلحها ؾىف ٌشجؼ غلى ٍػ

اصة كُمت املؿاغضاث لاوعوبُت -عو و لا ؾدؿمذ اجااكُت الكغاهت  - مخىؾؼُت بٍؼ

املالُت والخلىُت والضلُل غلى طلً اعجااغها بمجغص صزٌى الجؼائغ مغخلت 

 املااوطاث؛
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ت أمام املىافؿت لاحىبُت وعفؼ الخماًت غجها مً اهىكاف املإؾؿاث  - الجؼائٍغ

 قأهه أن ًدثها غلى جدؿين أصائها للبلاء في الؿىق؛

الكغاهت مؼ املإؾؿاث لاوعوبُت والاؾخااصة مً الخبراث في مسخلف املجاالث  -

لُت؛ ت، الخىىىلىحُت والدؿٍى  الدؿُيًر

  :مخىؾؼُت ال -عو و لا كغاهت ع الاًجابُت الجااكُت الآلازا ئنآلاثار الصلبيت

ؾلبُت غلى املضي اللصير  آزاعغضة اكخصاص الجؼائغ ؾىف ٌػاوي مً  ًىاي بأن

مىً طهغ أهمها فُما ًلي .واملخىؾؽ  :ٍو

جي للخلىق الجمغهُت غلى و - عصاث الاجداص لاوعوبي ؾُإصي ائن الخاىًُ الخضٍع

ض مً املىخجاث لاوعوبُت طاث الجىصة  الػالُت ولاؾػاع املىساظت ئلى صزٌى املٍؼ

ت ت، وهى ما ٌػلض لامغ أمام الصىاغت الجؼائٍغ   ؛ئلى الؿىق الجؼائٍغ

كض حؿخاُض الجؼائغ أهثر لى خغع الاجداص لاوعوبي اللُىص املاغوطت غلى واعصاجه  -

مً املىخجاث الؼعاغُت زاصت وأن الجؼائغ جمخلً مإهالث ال بأؽ بها في مجاٌ 

 .(63-62، الصاداث 2444)ػغباغ،  الؼعاغت

ىـت  غلى الصػُض الىلي فان - جي للغؾىم الجمغهُت ؾُدغم الخٍؼ الخاىُـً الخضٍع

ت مً مبالغ ضخمت، زاصت وأنها حػخمض في ئًغاصاتها غلى   %14الػمىمُت الجؼائٍغ

مً الىاجج املدلي  %209هظه لازيرة جمثل ما ٌػاصٌ  ،مً الغؾىم الجمغهُت

إلاحمالي، وبالغاء الغؾىم الجمغهُت ؾىف جخىبض امليزاهُـت زؿاعة ئًغاصاث بيؿبت 

ىت أي  504% امً ئًغاصاث الخٍؼ مً  %105و زؿاعة أهثر مً ملُاع صوالع ؾىٍى

 الىاجج املدلي إلاحمالي

ئن جضفم الاؾدثماعاث لاوعوبُت للمىؼلت املخىؾؼُت لم جأزظ بػين الاغخباع  -

قيل ومظمىن هظه الاؾدثماعاث، ألن الاؾدثماع لاحىبي املباقغ هى الظي يهم 

ؼ ت الاكخصاص الجؼائغي زاصت في هظه املغخلت إلكامت مكاَع )مغابؼي،  جىمٍى

 .(213، صادت 2447
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لاوعوبي بػض زمـ ؾىىاث مً جؼبُم اجااكُت الكغاهت بين الجؼائغ والاجداص 

، وحضث الجؼائغ أن جضفم الاؾدثماعاث لاوعوبُت صون 2414ومؼ نهاًت ؾىت 

هما أن الخاىًُ الجمغوي املخبؼ وفم الجضٌو الؼمني كض أفلض  املغغىب، املؿخىي 

، زاصت وأن الجؼائغ لم حػىض هظه 2449صوالع في ؾىت  ملُاع 202الجؼائغ خىالي 

ؼ صاصعاتها أو اؾخىماٌ  جأهُل مإؾؿاتها، لهظا ػلبذ الجؼائغ مً الخؿائغ بدىَى

الاجداص لاوعوبي جأحُل مىؼلت الخباصٌ الخغ ومىه غملُت الخاىًُ كصض جمضًض 

)جـجـاهـي،   2424ئلى غاًت مؼلؼ غام  املغخلت الاهخلالُت ملإؾؿاتها الاكخصاصًت

 .(127، صادت 2415

أالاقتصاد الجزائري وجحدياجه: وضعيت-2

أمتىشطيت -رووألاأالشراكت  الجزائري قبل الاقتصاد- 1. 2

بػض خصٌى الجؼائغ غلى الاؾخلالٌ جبيذ ؾُاؾــت الاكخصاص املىحه والخسؼُؽ 

غً املغهؼي، واهخمذ بالصىاغاث الثلُلـت لللظـاء غلى الخسلف الظي وعزخه 

، فاؾدثمغث فـي صىاغت الخضًض والصلب والصىاغاث ٍتالاؾخػماع  الخلبت

ت،  ت واملدغوكاث البتروهُماٍو  وسخــغث لها ئمياهُـاث ضخمت. ئال أنالؼاكٍى

أهمها  ،بالىخائج املسؼؼت لػضة أؾباب ؾت الخصيُؼ في جلً الاترة لم جأثؾُا

ل   ئطافت ئلى اهسااض ؾػغ البتروٌ مؼ نهاًت زماهُيُاثخاحت هظا اللؼاع للخمٍى

 وبالخالي اهسااض في الصاصعاث في ملابل اعجااع الىاعصاث.  ،اللغن املاض ي

وهدُجت ملا ؾبم غغف الاكخصاص الجؼائغي ومإؾؿاجه الاكخصاصًت ظغوفا غؿيرة 

جميزث بظػف املغصوصًت وعصاءة إلاهخاج، وجغاهم الضًىن والخسلف الخىىىلىجي 

، %2405جااع الخطخم ئلى واع  %2مما أصي ئلى جغاحؼ الىمى الاكخصاصي بدىالي 

)مضوي،  ميزان املضفىغاث.عصُض باإلطافت ئلى اعجااع مػضٌ البؼالت واهسااض 

 (25، صادت 2449

ت ئلى صىضوق الىلض الضولي والبىً الػالمي  وغلُه فللض لجأث الؿلؼاث الجؼائٍغ

بهضف اللُام باصالخاث اكخصاصًت والخػضًل الهُىلي ملإؾؿاتها، خُث مغث 
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مج للخثبُذ الاكخصاصي، مجها إلاصالخاث الاكخصاصًـت فــي الجؼائغ غبر أعبػت بغا

ولي والبىًـ الضولـي زالٌ الؿىىاث اجااكُاث مخخالُــت مـؼ صىضوق الىلض الض زالر

، مضة ول بغهامج ؾىت زم حاءث املغخلت الغابػت زالٌ 1994و 1991، 1989

التي جم فحها ئغاصة حضولت الضًىن التي  1998وماي  1995املمخضة بين ماي  الاترة

هما لجأث الجؼائغ هظلً ئلى هاصي  .ملُاع صوالع مً ػغف هاصي باَعـ 11فاكذ 

 (Benissad, 1999, p. 59) ملُاع صوالع.  302ضولت صًىنها وامللضعة بـــ لىضن إلغاصة ح

 ما ًلي:اث بغامج إلاصالح الاكخصاصي ومً أهم ئحغاء

جي غلحها؛ -  جؼبُم لاؾػاع الخلُلُت غلى الؿلؼ والخضماث بغفؼ الضغم الخضٍع

 الؿُاؾت الىلضًت؛يراث هُيلُت في مجاٌ ُئحغاء حغ -

غ الخجاعة الخاعحُت وجساُع مػضٌ ؾػغ الصغف؛ -  جدٍغ

بي والجمغوي. - ، 2447)مغابؼي،   ئصالح املىظىمت املالُت والىظام الظٍغ

 (32-31الصاداث 

تي المىمُت هظا وللض كامذ الجؼائغ بالخػضًل الهُىلي للمإؾؿاث الاكخصاصًت الػ

واهذ مؿيرة وفم أؾلىب الكغواث الىػىُت، بدُث حؿخأزغ ول قغهت بلؼاع 

صىاعي وامل ججمؼ جدذ لىائها ول لاوكؼت املدكابهت واملخياملت في قيل 

لها ئلى مإؾؿاث أؾهم  مإؾؿاث حػمل جدذ اؾم قغهت واخضة، وللض جم جدٍى

اللُام  ، ئطافت ئلى"الهىلضًىغ" مؿخللت مؿيرة وزاطػت لصىاصًم املؿاهمت

زالٌ جلً هما بضأث الجؼائغ  .بالخؼهير املالي للمإؾؿاث التي جىاحه صػىباث

للػضًض مً املإؾؿاث الػمىمُت ئطافت ئلى حػضًل الاترة بػملُت الخصخصت 

-Dhaoui & Abassi, 2003, pp. 57) الىظام البىيي الظي وان خىغا غلى الضولت.

61) 
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أمتىشطيت - رووألاأظل الشراكت  الجزائري في الاقتصاد-2. 2

بػض غملُاث إلاصالح التي كامذ بها الجؼائغ جيىن بظلً كض هُأث املدُؽ املالئم 

لاػالُت اكخصاصها والؿير لافظل ملإؾؿاتها. ومً هىا فان الاوكغاٌ الغئِس ي 

غ اكخصاصها وجغكُت جىافؿُت املإؾؿاث  والىظام الصىاعي لها آلان هى جؼٍى

 مخىؾؼُت. -وعواصت مؼ جىكُؼ اجااكُت الكغاهت لا ز

للض قهض الاكخصاص الجؼائغ اهاغاج مؼ بضاًت لالاُت الجضًضة زاصت في طل 

ؾمذ بخدلُم هخائج اًجابُت نهاًت والظي الاعجااع الظي سجلخه أؾػاع البتروٌ 

ىت الضولت في وطػُت مالُت  مما حػل 2441ؾىت  لم ٌؿبم للجؼائغ ًجابُت ئزٍؼ

ملُاع  507كُمخه  ، فلض سجل امليزان الخجاعي فائظاأن قهضتها مىظ الاؾخلالٌ

  صوالع.

ومً أحل الجهىض باالكخصاص الجؼائغي جبيذ الجؼائغ بغهامج إلاوػاف الاكخصاصي 

ملُاع أوعو مسصصت للهُاول  6بميزاهُت كضعث بـ  2444-2441زالٌ الاترة 

)الؼغق واملىاصالث(، الخضماث الػمىمُت، إلاهخاج  اللاغضًت والبني الخدخُت

الؼعاعي وكغوض للمإؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت. وللض جم ججضًض هظا البرهامج 

عو، خُث خلم هظا ملُاع أو  45بـ بميزاهُت كضعث  2449-2445زالٌ الاترة 

غ الهُاول اللاغضًت والتي لم جإزظ بػئالبرهامج هخائج  ين ًجابُت فُما ًخػلم بخؼٍى

خُث واهذ جسصص لها أكل مً ، 2444-1974ع زالٌ الاترة املمخضة الاغخبا

ت. مً 25%  .  (Tani Yamna, 2014, pp. 25-26) امليزاهُت الخجهيًز

ؼ كُض الاهجاػ جم ججضًضه هظلً  ومً أحل جضاعن الخأزير واؾخىماٌ املكاَع

ملُاع صوالع، زم  286الظي زصصذ له خىالي  2414-2414ببرهامج جىػُض الىمى 

)ؾاغض،  ملُاع صوالع. 284بـ بميزاهُت كضعث  2419-2415جاله البرهامج الخماس ي 

 (81-77، الصاداث 2417

في قيل اخخياع )زمؿت بىىن  امىظموفُما ًخػلم بالىظام البىيي الظي وان 

ت في الىكذ الخالي  فأصبذ .مً زالٌ جىىغه اوئصالخ الض غغف جدؿىف( ججاٍع
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 ،بىً زاص بغؤوؽ أمىاٌ أحىبُت 14، ؾخت بىىن غمىمُت وابىي 24مً ًخيىن 

مجها بىً بغأؽ ماٌ مسخلؽ. باإلطافت ئلى حؿػت مإؾؿاث مالُت مجها ؾخت 

 (2417)بىً الجؼائغ،  مإؾؿاث غمىمُت

بغامج لخأهُلها وطلً ومً أحل الجهىض باملإؾؿاث الاكخصاصًت جم ئػالق غضة 

إلغضاصها وجىُُاها ملخؼلباث هظا الاهاخاح وكضعتها غلى مىاحهت املىافؿت. ئطافت 

ئلى ئغاصة جأهُل املىاػم الصىاغُت ومىاػم لاوكؼت، وفي هظا إلاػاع كامذ 

ملُاع صج  4الؿلؼاث باوكاء صىضوق جغكُت الخىافؿُت الصىاغُت بميزاهُت جلضع بـ 

ل زالر  بغامج، جمثل لاٌو في البرهامج الىػني لخأهُل املإؾؿاث مسصصت لخمٍى

، الثاوي بغهامج ئغاصة جأهُل املىاػم الصىاغُت ومىاػم 2414-2441الصىاغُت 

 لاوكؼت أما الثالث فهى البرهامج الىػني للخلُِـ. 

مخىؾؼُت وبغهامج مُضا لاوعوبي جم جبني -وعووفي ئػاع اجااكُت الكغاهت لا 

غ املإؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت الخاصت البرهامج لاوع  مضجه  ،EDPMEوبي لخؼٍى

ملُىن أوعو، حؿاهم املجمىغـت  6209بـ وبغالف مالي ًلضع  2447-2442ؾىىاث  5

ملُىن لخغؼُت طمان كغوض  24ملُىن أوعو مجها  57لاوعوبُت فُـه بمبلـغ 

ت فدؿاهم بمبلغ   205الباقي ملُىن أوعو و  304املإؾؿاث. أما الخيىمت الجؼائٍغ

ملُىن أوعو مؿاهمت املإؾؿـاث املؿخاُضة مً البرهامج. هما جم ججضًضه زالٌ 

أػلم غلُه بغهامج صغــم املإؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼـت  2414-2449الاترة 

هضف غصغهت والظي ٌؿت ،PMEIIوالخدىـم في جىىىلىحُا املػلىمــاث والاجصاٌ 

 ملُىن أوعو  44ميزاهُت كضعث بـ زصصذ لـه . وكض هظه الائت مً املإؾؿاث

 .(55، صادت 2417)حىصي، 

دت مً املإؾؿاث بغهامج جأهُل مىمل ًزصص هما  ظم املإؾؿاث لهظه الكٍغ

بغهامج لخأهُل املإؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت الػامت  مجها، الػامت والخاصت

 244444ملُاع صج وطلً لخأهُل  386بــ بميزاهُت جلضع  (2414-2414)والخاصت 

خُث جىؾػذ صائغة هظه لازيرة لدكمل كؼاع  .مإؾؿت في غّضة كؼاغاث
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 Ministère de) الؿُاخت والاىضكت، زضماث الىلل وجىىىلىحُا إلاغالم والاجصاٌ

L’industrie, de la PME, 2010, p. 3) 

أ. التجارة الخارحيت الجزائريت 3

ت ًجض أنها حػاوي في ميزان املضفىغاث  ئن املخدبؼ لهُيل الخجاعة الخاعحُت الجؼائٍغ

بؿبب اعجااع حجم الىاعصاث ملاعهت مؼ   امؿخمغ ا الظي غغف مىظ ؾىىاث عجؼ 

 2415، 2414حجم الصاصعاث، ئطافت ئلى اهسااض ؾػغ البتروٌ زالٌ ؾىىاث  

صوالع للبرمُل غلى الخىالي، وهى ما أصي  45صوالع و 54صوالع،  99 لُصل ئلى 2416و

ئلى عجؼ في ميزان املضفىغاث، وعغم الاعجااع الؼاُف في ؾػغ البتروٌ ؾىت 

مً  %1206الخؿاب الجاعي ئلى  عجؼ صوالع( الظي ؾمذ بخللُص  54) 2417

 21076غ ئحمالي الىاجج الضازلي لىً ظل هظا املؿخىي مً العجؼ مغجاػا خُث بل

 ( 2419)بىً الجؼائغ،  2418ؾىت ملُاع  1508بلغ لُجللص ملُاع صوالع، زم 

 هيكل الصادراث 3-1

باليؿبت لهُيل الصاصعاث في الجؼائغ ًالخظ أّن الاكخصاص الجؼائغي ٌػخمض بضعحت 

الاترة املمخضة  زالٌ %95يؿبت جلاعب بهبيرة في صاصعاجه غلى كؼاع املدغوكاث 

في كُمت  ا. هما أهه غغف زالٌ هظه الاترة اهسااط2418و 2413ما بين 

 2416ملُاع صوالع ؾىت  29034ئلى  2413ملُاع صوالع ؾىت  64071الصاصعاث مً 

. 2418ملُاع صوالع ؾىت  41078بؿبب اهسااض ؾػغ البتروٌ ليرجاؼ كلُال ئلى 

 ت بػع صاصعاث اللؼاغاث لازغي وعغم جؼىع خص
ّ
ها جبلى هامكُت ال  أنئال

ملُاع صوالع ما  2083خىالي  2418بلغذ كُمتها ؾىت  خُث،  %6جخجاوػ وؿبتها 

ًضٌ غلى الظػف الىبير لخىىع الاكخصاص الجؼائغي 

(http://www.mdipi.gov.dz) :والجضٌو املىالي ًىضح جؼىع صاصعاث الجؼائغ 

أ

أ

أ
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أمليىن دوالر أمريكي() 2918 -أ2013صادراث الجزائر خالل  : جطىرأ2الجدول رقم 

 الؿىت                  

 املىاص املصضعة

2413 2414 

 

2415 2416 2417 2418 

 953 38 33202 27918 33081 58362 63663 الؼاكت

 373 350 326 238 323 404 مىاص غظائُت

 92 73 84 107 110 109 مىاص أولُت

 2242 845 909 1111 1173 492 مىاص هصف مصىػت

 90 78 53 18 16 29 ججهيزاث صىاغُت

 33 20 18 11 11 16 ؾلؼ اؾتهالهُت

 41783أ34569أ29309أ34566أ59996 64713 ئحمالي الصاصعاث

، (2917) ائراملصدر: بىك الجزائر، التقرير الصىىي للتطىر الاقتصادي والىقدي للجزأ

أ(.2919حىان ) واليشرة إلاحصائيت

وخؿب الضًىان الىػني لإلخصاء فان أهم املىاص املصضعة زاعج املدغوكاث جخمثل 

في لاؾمضة املػضهُت والىُمُائُت، الامىهُان، الؿىغ، الاىؾااث، الخمىع، ػعاغت 

 البلٌى والخمىع.  

وفُما ًخػلم بأهم الضٌو التي جصضع لها الجؼائغ فخخمثل في الىالًاث املخدضة 

ىُت، فغوؿا، ا ل، اململىت املخدضة لامٍغ ؾباهُا، هىلىضا، اًؼالُا، جغهُا البراٍػ

مً  %54والهىض. ولإلقاعة فاّن صٌو الاجداص لاوعوبي حؿخدىط غلى أهثر مً 

ت.  (L’Office National des Statistiques, 2014, pp. 92-155) الصاصعاث الجؼائٍغ

أالىارداثهيكل  3-2

فُما ًخػلم بىاعصاث الجؼائغ فان املخدبؼ لها ًجض أنها في اعجااع مؿخمغ زاصت 

وفُما ًلي حضٌو ًىضح جؼىع الىاعصاث زالٌ هاـ  .املىاص الغظائُت والاؾتهالهُت

 فترة جؼىع الصاصعاث املأزىطة ؾابلا:

أ

أ
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أأمريكي(مليىن دوالر ) 2918 - 2013جطىر وارداث الجزائر خالل : 3الجدول رقم 

 الؿىت

 املىاص املؿخىعصة

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1415 1899 1234 2247 2720 4139 الؼاكت

 8573 8069 7855 8946 10550 9013 مىاص غظائُت

 898 1 1456 1490 1489 1812 1732 مىاص أولُت

 959 0 1 10483 10972 11482 12301 10642 مىاص هصف مصىػت

 63 5 585 479 638 629 477 ججهيزاث فالخُت

 433 3 1 13368 14709 16369 18115 15233 ججهيزاث صىاغُت

 756 9 8129 7904 8243 9894 10539 ؾلؼ اؾتهالهُت 

 - 4084 4239 2672 2998 2686 أزغي 

 197 6 4أ48074أ48882أ52086أ59019أ54461 ئحمالي الىاعصاث

 ؛(2917) ائرللتطىر الاقتصادي والىقدي للجزأاملصدر: بىك الجزائر، التقرير الصىىي 

أ(.2919حىان ) واليشرة إلاحصائيت

ًالخظ مً الجضٌو الؿابم جبػُت الاكخصاص الجؼائغي بكيل هبير حضا فُما 

ًخػلم بالؿلؼ الاؾتهالهُت والخجهيزاث الصىاغُت واملىاص الغظائُت، هما ًالخظ أن 

ؾىت مً اججاه  18بػض أهثر مً  2418ؾىت  اكُمت هظه الىاعصاث غغفذ اهسااط

ض مً  46جصاغضي صون اهلؼاع لخصل ئلى خىالي   59ملُاع صوالع بػض أن بلغذ أٍػ

 . 2414ملُاع صوالع ؾىت 

وخؿب الضًىان الىػني لإلخصاء فان أهم املىاص املؿخىعصة جخمثل في آلاالث 

لخلُب، الؿىغ، واملػضاث، الػخاص الىهغبائي، اللمذ، املىاص الصُضالهُت، ا

 الخكب، الىعق، لاؾالن واليىابل، اللهىة ولاؾمضة. 

بػض جىكُؼ الجؼائغ والاجداص لاوعوبي اجااكُت الكغاهت اعجاؼ حجم املباصالث 

ت بين الؼغفين، فباليؿبت لصاصعاث الجؼائغ هدى الاجداص لاوعوبي التي  الخجاٍع

 اقهضث اعجااغ –ااكُت جؼبُم الاج كبل- 2443ملُاع صج ؾىت  11220134بلغذ 

اصة خىالي  2413صج ؾىت  ملُاع 33150192 لخصل ئلىا مؿخمغ  أي بيؿبت ٍػ

ملُاع  6410269. أما باليؿبت لىاعصاث الجؼائغ مً صٌو الاجداص والتي بلغذ 244%

 2413 صج ؾىتملُاع  2282024لخصل ئلى  امؿخمغ  اقهضث اعجااغ 2443صج ؾىت 
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اصة خىالي   .L’Office National des Statistiques, 2014, p) 254%أي بيؿبت ٍػ

14). 

أحصب املىطقت الجغرافيتالجزائريت بييت املبادالث الخارحيت  3. 3

ىُت، هم الضٌو التي جصضع لها الجؼائغ فخخمثل في الىالًاث املخدضة لامأل  باليؿبت ٍغ

ل، اململ ،ًؼالُا، جغهُائفغوؿا، اؾباهُا، هىلىضا،  ىت املخدضة والهىض. البراٍػ

مً الصاصعاث  %54صٌو الاجداص لاوعوبي حؿخدىط غلى أهثر مً  ولإلقاعة فان

ت  (L’Office National des Statistiques, 2014, pp. 92-155) .الجؼائٍغ

املىاص فخخمثل في فغوؿا، ة للجؼائغ بمسخلف فُما ًخػلم بأهم الضٌو املىعصأما 

ل، وىعٍا وجغهُا. ًؼالُا، اؾباهُا، أملاهُا، لاعحىخين، البرائالصين،  صٌو جمثل ٍػ

ت. %54الاجداص لاوعوبي أهثر مً   L’Office National des) مً الىاعصاث الجؼائٍغ

Statistiques, 2014, pp. 13-18) 

 2417-2415حضٌو ًىضح وؿب الصاصعاث والىاعصاث زالٌ الاترة  وفُما ًلي

 مىػغت غلى املىاػم الجغغافُت التي جخػامل مػها الجؼائغ في مباصالتها الخاعحُت: 

أ(%)بييت املبادالث الخارحيت حصب املىطقت الجغرافيت  :94حدول رقم 

 2415 2416 2417 

 الىاعصاث الصاصعاث الىاعصاث الصاصعاث  الىاعصاث الصاصعاث 

 الاجداص لاوعوبي 

الضٌو لاوعوبُت 

 لازغي 

يا الكمالُت  أمٍغ

يا الالجُيُت  أمٍغ

 آؾُا 

 املغغب

 الضٌو الػغبُت

لُا   ئفٍغ

66, 3 

5 ,4 

8 ,2 

4,9 

8,7 

4,5 

1,6 

0,2 

0,2 

49,3 

7,3 

6,4 

6,2 

24,1 

1 ,3 

3,7 

0,7 

1,0 

57,4 

4,9 

17,2 

6,6 

7,9 

3,9 

1,3 

0,2 

0,6 

47,7 

6,8 

6,0 

6 ,6 

25,9 

1,5 

4,1 

0,5 

0,9 

57,9 

5,5 

11,8 

7,2 

10,9 

3,6 

2,2 

0,3 

0,5 

44,1 

9,3 

5,3 

7,2 

27,9 

1,3 

3,3 

0,4 

1,3 

أ53، ص. 2918، 2917-2915باألرقام هتائج املصدر: الديىان الىطني لإلحصاء، الجزائر 
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صٌو الاجداص لاوعوبي غلى  اؾخدىاط( ًخطح لىا حلُا 44مً الجضٌو عكم )

ت بيؿبت جاىق  ت الخاعحُت الجؼائٍغ ، 2415زالٌ الؿىىاث  %54املباصالث الخجاٍع

وهظا ًضٌ غلى  .وهي هاـ اليؿبت للؿىىاث الؿابلت أو الالخلت 2417و 2416

ً اؾتراجُجي لالكخصاص  هما هالخظ أن  الجؼائغي،أهمُت الاجداص لاوعوبي هكٍغ

ت في اعجااع ملاعهت مؼ الضٌو آلا حجم الىاعصاث مً  ٌ ؾٍُى لخصل أهثر  باقي الضو

ئلى ػبُػت ومً هىا باث مً الظغوعي الىظغ . 2417زالٌ ؾىت  %27مً 

.  الػالكاث مؼ هظه الضٌو

أالخاجمت .4

الصُاغت مؼ و فىغة أوعوبُت امليكأ  مخىؾؼُت-وعولا اجااكُت الكغاهت  حػخبر 

جغبؽ بين ػغفين غير مخيافئين، الاجداص  للجؼائغ فحها، فهياملكاعهت الهامكُت 

لاوعوبي بىصاه هخلت واخضة جظم صٌو مخلضمت، وخلم وخضة اكخصاصًت قبه 

خؼلؼ، وفي امللابل الؼغف هكاقت اكخصاصًت  ٌػاوي مًالظي الجؼائغي  واملت ٍو

 ملً ججغبت في مجاٌ الكغاهت.ال ًو 

ت ًجض أنها حػخمض غلى ما ًاىق  غلى كؼاع  %95واملخدبؼ لهُيل الصاصعاث الجؼائٍغ

زالٌ  وجلهلغا ااملدغوكاث مً ئحمالي الصاصعاث، هظه لازيرة التي حػغف جظبظب

اصة مػخبرة ًضٌ مخىؾؼُت-وعوؾىىاث الكغاهت لا   غلى أن، ولم حػغف ٍػ

خىؾؼُت في م-وعول الجاهب الاًجابي مً الكغاهت لا لم ٌؿخغ ي الاكخصاص الجؼائغ 

ؼ ججاعجه الخاعحُت واللخاق ب غهب الخؼىع وجدلُم الخىمُت املغغىب فحها، وفي جىَى

ت ًجض الىلُع والٍؼ اصة املؿخمغة امللابل فان املخدبؼ لهُيل واعصاث الجؼائٍغ

ؼ في ، لهظا ًمىً اللٌى لااجىعتها املغجاػت أن الكغاهت حػخبر هىمىطج للخىَى

وغمىما فان  .أهثر مىه جؼبُلُا همىطحُاالاكخصاص الجؼائغي وججاعجه الخاعحُت 

 ملا ًلي: االضعاؾت جىصلذ ئلى حملت مً الىخائج والخىصُاث التي ًمىً طهغها وفل
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أالىتائج:-1.4

اصة هدُجتالجؼائغي  الخجاعي  امليزان غلى الظغىغ جؼاًض - ٌ  مً الىاعصاث ٍػ  صو

اصة خضور طلً ًغافم ال بِىما الجمغهُت، الغؾىم جاىًُ بؿبب لاوعوبي الاجداص  ٍػ

ت والتي  الصاصعاث في  هظه ألن ،باو أوع  هدى الىاعصاث غلى أزغ لها لِـالجؼائٍغ

 وغيرها؛ والبُئُت الصخُت والؿالمت والجىصة أزغي  مػاًير غلى حػخمض لازيرة

في أؾىاق الاجداص لاوعوبي، وهظا هاجج  مىافظهاجىؾُؼ  غلى لجؼائغاغضم كضعة  -

اث و غً طػف اللضعة الخىافؿُت الخاعحُت   الخىمُت؛غمم الاجىة في مؿخٍى

مخىؾؼُت -وعوٌ طػُاا غً اؾدُػاب آزاع الكغاهت لا الاكخصاص الجؼائغي ال ًؼا -

غلى طلً  لضلُلاو  .املىافؿتومإؾؿاجه ال جؼاٌ في خاحت ئلى جأهُل للخمىً مً 

ئلى غاًت ؾىت  2417ػلب الجؼائغ جأحُل الخاىًُ الجهائي املؼغم اللُام به ؾىت 

 الػملُت مماػلت إلوكاء مىؼلت جباصٌ خغ. وحكهض .2424

مخىؾؼُت -وعوالاؾخااصة مً اجااكُت الكغاهت لا مً أحل  التىصياث:-2.4

ؼ الخجاعة الخاعحُت  جغي الضعاؾت مجمىغت الخىصُاث الخالُت: الىػىُت وجىَى

ت  - جدؿين مىار الػمل مً زالٌ جبؿُؽ اللىاغض الخىظُمُت وإلاحغاءاث إلاصاٍع

زاصت مً صٌو  لاحىبي املباقغ  وحظب الاؾدثماع وطلً مً أحل جدلُم الخىىع 

 الاجداص لاوعوبي واللظاء غلى ول املؿبباث التي جدٌى صوهه؛

غ اكخصاصًاتها لازظ بخجاعب الضٌو ا - م الىمى فُما ًخػلم بخؼٍى لؿائغة في ػٍغ

 وهمىها وجغكُت صاصعاتها؛

ؼ الاكخصاص الجؼائغي زاعج كؼاع الهُضعوواعبىهاث وئغاصة حكىُل همىطج  - جىَى

الىمى، مً زالٌ جىاُظ ئصالخاث هُيلُت واؾػت الىؼاق للخض مً اغخماص 

  الجؼائغ غلى الىاؽ؛

التي والتزامها بالجىصة وامللاًِـ إؾؿاث الاكخصاصًت الاهخمام ببرامج جأهُل امل -

 لاوعوبُت؛جخؼلبها لاؾىاق 
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مخىؾؼُت بما ًسضم -وعومغاحػت بىىص اجااكُت الكغاهت لا  مً الظغوعي  -

 الاكخصاص الجؼائغي؛

ؼ الصىاغاث اللائمت وحشجُؼ الصىاغاث الجضًضة الؾُما صىاغت  - حػٍؼ

( وصىاغت الؿُاعاث TICاملػلىماث والاجصاٌ )الخضماث املغجبؼت بخىىىلىحُا 

 راصها املغجاػت.يللخض مً فاجىعة اؾخ

أقائمت املراحع:

أاملراحع باللغت العربيت: -أوال

غ الؿىىي الخؼىع الاكخصاصي والىلضي للجؼائغ(. 2417بىً الجؼائغ. ) .1  . الجؼائغ.الخلٍغ

 الجؼائغ. اليكغة الاخصائُت.(. 2419بىً الجؼائغ. ) .2

مؿاهمت بغهامج الخأهُل في جدؿين جىافؿُت املإؾؿت الاكخصاصًت  (.2415جـجـاهـي، وافـُـت. ). 3

ت في ئػاع الكغاهت لاوعو أػغوخت صهخىعاه،  .مخىؾؼُت خالت املإؾؿاث الصىاغُت -الجؼائٍغ

ت وغلىم الدؿُير، حامػت  باجىت، الجؼائغ.  كؿم الاكخصاص، ولُت الػلىم الاكخصاصًت والخجاٍع

اؾتراجُجُت جاهُل املإؾؿاث الصغيرة واملخىؾؼت هسُاع لخضاعن  (.2417) حىصي، خىان. .3

. ولُت الػلىم الاجىة الاؾتراجُجُت والاهضماج في الاكخصاص الخىافس ي صعاؾت خالت الجؼائغ

ت وغلىم الدؿُير، حامػت مدمض زُظغ بؿىغة، الجؼائغ  .الاكخصاصًت والخجاٍع

. ولُت الػلىم الاكخصاصًت في ملُاؽ الاكخصاص الجؼائغي مداطغاث (. 2417ؾاغض، مدمض. ) .4

 وغلىم الدؿُير، جُاعث: حامػت جُاعث.

ت لاوعو الكغاهت صوع  (.2418) فاػمت. قىاش ي .5  الصغيرة املإؾؿاث جغكُت في حؼائٍغ

الضولُت،  الاكخصاصًت الػالكاث كاهىن  أػغوخت صهخىعاه في .الخىمُت غلى واوػياؾاجھا واملخىؾؼت

 مؿخغاهم. الؿُاؾُت، حامػت والػلىم الخلىق  ولُت

مخىؾؼُت أزغها غلى الاكخصاص الجؼائغي، -الكغاهت لاوعو (.2444) .غبض الخمُض ػغباغ، .6

لُامجلت اكخص ، حامػت الكلف، الجؼائغاصًاث قماٌ ئفٍغ  .، الػضص لاٌو

ت (. 2449مضوي، بً قهغة. ) .7 إلاصالح الاكخصاصي وؾُاؾت الدكغُل: الخجغبت الجؼائٍغ

 (. غمان، الاعصن: صاع الخامض لليكغ والخىػَؼ.1)غ.

(. الػالكاث الاكخصاصًت للجؼائغ مؼ الاجداص لاوعوبي وجؼىعها في 2447مغابؼي، ًاؾمُىت. ) .8

 ؾىعٍا.مكم: صمخىؾؼُت. عؾالت ماحِؿخير. ولُت الاكخصاص .حامػت -ظل الكغاهت لاوعو

ش  .9  مً املىكؼ الالىترووي: 2415-1-15وػاعة الصىاغت وجغكُت الاؾدثماع. جم اؾترحاغها بخاٍع

http://www.mdipi.gov.dz  
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 حبازي لؼُفت  بىكىت طلُم  بً مىصىز لُلُا     
حاملت كباض لغسوز      

 خيشلت               
 حاملت كباض لغسوز                    1حاملت باجىت 

 خيشلت               
-lilia.benmensour@univ

khenchela.dz 
salim_durable@yahoo.fr   djalildjebari@hotmail.com  

 8امللخص
كلى  السطمي جللباث طلس الصسف ألزس  جىاولذ هره الىزكت الللمُت دزاطت كُاطُت

لى جىطُذ ئوتهدف الدزاطت .0219-0222في الجصائس خالٌ الفترة  وازداث الظلم والخدماث
طلس أزس  وهرا مداولت كُاض طلس الصسف وميزان املدفىكاث،املفاهُم املخلللت بيل مً 

هدُجت  لىئ. وجىصلذ الدزاطت الصسف السطمي كلى وازداث الظلم والخدماث في الجصائس
ًمىً  وازداث الظلم والخدماثمم  طلس الصسف السطمين اللالكت الخفاكلُت بين أ مفادها:

ل التي أؿهسث مدي صالخُت الىمىذج مً الىاخُت اللُاطُت ت املسبلاث الصغسي جمثُلها بؼٍس
طلس وكالكت كىظُت بين  ملىىي طالب أزس أن هىان  لىئوأًظا جىصلذ الدزاطت  والاخصائُت.

 في الجصائس. ووازداث الظلم والخدماث الصسف السطمي
، ئًساداث الظلم والخدماث، ميزان املدفىكاث، طلس الصسف السطمي الكلمات املفحاحية8 

لت املسبلاث الصغسي   .ػٍس
An econometric attempt to study the effect of fluctuations in the 
official exchange rate on imports of goods and services in Algeria 

during the period 2000-2019 
Abstract: 

This scientific paper dealt with a standard study of the impact of the official 
exchange rate fluctuations on imports of goods and services in Algeria during the 
period 2000-2019. The study aims to clarify the concepts related to the exchange 
rate and the balance of payments, as well as an attempt to measure the effect 
between the official exchange rate on imports of goods and services in Algeria. The 
study reached a conclusion that: The interactive relationship between the official 
exchange rate and imports of goods and services can be represented by the method 
of least squares, which showed the validity of the model in terms of measurement 
and statistics. The study also found that there is a negative significant impact and an 
inverse relationship between the official exchange rate and imports of goods and 
services in Algeria. 
Keywords: Official Exchange Rate, Balance of Payments, Revenue for Goods and 
Services, Least Squares Method. 
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  مقدمة8 

زاز وآلاالاخخالالث املخىسزة  مًللد كاهذ الجصائس مثل الىثير مً الدٌو الىامُت 

هره  جصبولرلً  ،الخاصلت لظلس الصسفوالىخائج الظالبت واملخخالُت للخللباث 

الصسف السطمي كلى وازداث جللباث طلس  أزس وكُاض دزاطت في اججاه الىزكت 

خاػت أهثر حل لا أومً . 0219-0222ي الجصائس خالٌ الفترة ف الظلم والخدماث

حي: ما مدي جأزير طلس الىدى آلا كلى باملىطىق، هداٌو صُاغت ئشيالُت الدزاطت

-0222الصسف السطمي كلى وازداث الظلم والخدماث في الجصائس خالٌ الفترة 

 ؟0219

 :جُتآلا وطم مجمىكت مً الدظاؤالث الفسكُتوكلى طىء لاشيالُت السئِظُت جم 

 ًساداث الظلم والخدماث؟ئو ماهي ػبُلت اللالكت بين طلس الصسف السطمي  -

صادزاث الظلم والخدماث كلى وازداث الظلم والخدماث في ما مدي جأزير  -

 ؟0219-0222الجصائس خالٌ الفترة 

حمالي الىاجج املدلي كلى وازداث ئي جأزير الىمى في هصِب الفسد مً ما مد -

 ؟0219-0222الجصائس خالٌ الفترة  والخدماث فيالظلم 

 الخالُت:  اثالفسطُ ولإلحابت كلى هره لاشيالُت هؼسح

 .ازداث الظلم والخدماث في الجصائسالصسف السطمي ًإزس طلبا كلى و طلس  -

في وازداث الظلم والخدماث جإزس طلبا كلى  صادزاث الظلم والخدماث -

  الجصائس.

وازداث الظلم ًإزس طلبا كلى حمالي الىاجج املدلي ئالىمى في هصِب الفسد مً  -

 في الجصائس.والخدماث 

  أهمية الدزاطة8

كً جىطُداث ًجاد ل  في الظعيجىمً أهمُت هرا البدث مً الىاخُت الللمُت 

زازه كلى لاًساداث والصادزاث في الجصائس، وطىف آطلس الصسف السطمي و  طلىن

بدًىامُىُت اللملت ًإدي الخلسف كلى هرا الىىق مً آلازاز ئلى جىمُت الىعي 

 الىػىُت وخدود جأزيراتها.
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  الدزاطة8أهداف 

: هـسا  ألهمُت املىطىق، فان أهداف البدث جخمدىز خٌى

 بُنهما؛ املدفىكاث واللالكت ميزانو الصسف جىطُذ مفهىم طلس  -

في والخدماث والىمى  وصادزاث الظلم الصسف السطميمً طلس  أزس ولجىطُذ  -

 كلى وازداث الظلم والخدماث في الجصائس؛ الدخل الفسدي

أثس ثقلبات طعس الصسف السطمي همىذج كُاس ي ًمىً مً خالله كُاض  ئكداد -

  .0207-0222في الجصائس خالل الفترة وازدات الظلع والخدمات على 

  8وثوصيف البياهات مىهج الدزاطة

جدلُلها، جم الاكخماد كلى  لىئهداف التي حظعى في طىء ػبُلت الدزاطت ولا 

ىدزج جدخه املىهج الىصفي الخدلُلي لظسد  املىهج الاطخيباػي بصفت كامت، ٍو

مخخلف املفاهُم الىازدة في الجاهب الىـسي للدزاطت، واكخمدها كلى لادواث 

ت لدزاطت  ثس ثقلبات طعس أالىمُت مثل الؼسق اللُاطُت والاخصائُت الظسوٍز

، وجم جلدًس 0207-0222جصائس خالل الفترة الصسف على الوازدات في ال

لت املس  رهامج الببلاث الصغسي، خُث جم الاطخلاهت بالىمىذج باطخخدام ػٍس

 .Eviews 10 الاخصائي

ت للفترة املمخدة مً اكخمد   0222همىذج البدث كلى بُاهاث لظالطل شمىُت طىٍى

 02ميىهت مً وبهرا ًيىن لدًىا كُىت مخىطؼت الدجم وظبُا، . 0219غاًت  لىئ

 .كاكدة بُاهاث البىً الدولي مًجم الخصٌى كليها وكد  مشاهدة.

 : لى زالر مداوز ئجلظُم الدزاطت البدث جم لُم أهداف ولخد

: لاػاز املفاهُمي لظلس الصسف   .املدىز لاٌو

 املدىز الثاوي: أطاطُاث خٌى ميزان املدفىكاث

كُاض أزس جللباث طلس الصسف السطمي كلى الىازداث في الجصائس  املدىز الثالث:

 .0219 – 0222خالٌ الفترة 
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 إلاطاز املفاهيمي لظعس الصسف.0

 8. مفهوم طعس الصسف0. 0

حىيي وخدة الىلد لا " :أهه ًمثل ٌلسف طلس الصسف الاطمي بلدة حلاٍزف منها

دلُت ملىمت باللملت لاحىبُت"، هما كُمت اللملت املبداللت اللملت املدلُت"، أو "

الظلس السطمي الري جددده الدولت للُمت الري ٌلىع "طلس الخلادٌ ٌلبر كً 

ه اللملت مً  كملتها مً الرهب والري ًخم بمىحبه الخبادٌ كلى وفم ما جدخٍى

همُت الرهب"، هما ٌلخبر ول مً طلس الصسف الاطمي وطلس الخلادٌ أطلاز 

خم ا )أطماء فُدان املىزقي  وفلا لهما في أطىاق الصسف. لخبادٌمللىت، ٍو

 .(43، الصفدت:0218اللخُيي، وشىي مصؼفى كلي مدمد، 

 أهواع طعس الصسف8 0.0

، 0202)مداطً كثمان مدمد خاج هىز،  :يمً بين أهىاكه ما ًأح

 (32الصفدت:

 الثابذ؛طلس الصسف  -

 طلس الصسف املسن؛--

 طلس الصسف املخىطؽ؛-

 طلس الصسف السطمي؛-

 طلس الصسف الخلُلي؛-

 طلس الصسف الفللي.-

 .أهظمة طعس الصسف2.08 

ٌلسف هـام الصسف بأهه مجمىكت اللىاكد املدددة لخدخل الظلؼاث 

الىلدًت في طىق الصسف بغسض الخأزير كلى طلىن طلس الصسف، خُث جخيىن 

 (190، الصفدت:0218)كبىد كبد املجُد، لخظس دولي،  لس الصسف مً:أهـمت ط

 أهـمت الصسف الثابخت؛-

 أهـمت الصسف الىطُؼت؛-

 أهـمت الصسف املسهت.-
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 .أهم العوامل املؤثسة في طعس الصسف2.08 

خللباث مظخمسة جددر حغيراث في امللامالث لكادة ما جخلسض اللملت 

)كبد اللادز  جأزير مجمىكت مً اللىامل هرهس أهمها: جدذالاكخصادًت للدولت 

 (9-8، الصفدت: 0219دزبالي، مدمد السملي، حاهفي 

 الخغيراث في كُمت الصادزاث والىازداث؛-

 حغير ملدالث الخضخم؛-

 ملدالث الفائدة؛الخغير في -

 الخدخالث الخيىمُت؛-

ت.-  اللىامل الظُاطُت واللظىٍس

 أطاطيات حول ميزان املدفوعات.2

 8مفهوم ميزان املدفوعات 0.2

كبازة كً سجل ئخصائي ليافت امللامالث الاكخصادًت التي جخم بين 

 امللُمين في دولت ملُىت وغير امللُمين فيها خالٌ فترة ملُىت كىامها في اللادة

لت اللُد املصدوج خم الدسجُل باطخخدام ػٍس ابت وكبد  .طىت واخدة، ٍو )صالح أٍو

 (168، صفدت 172، الصفدت: 0218السشاق خلُل، حىان 

 8أطباب الخلل في ميزان املدفوعات 0.2

ابت وكبد السشاق )صالح  ًددر الخلل هدُجت للدة أطباب أهمها: أٍو

 (172، الصفدت: 0218خلُل، حىان 

 صسف اللملت املدلُت؛الخلُُم الخاػئ لظلس -

 الخضخم املدلي؛-

 جدهىز امليزة اليظبُت للصادزاث؛-

 طللت ملُىت؛ فيأطباب هُيلُت هترهص الصادزاث -

 شماث الاكخصادًت اللاملُت مً جضخم وهظاد؛أطباب دوزٍت مثل لا -

 الؼازئت واليىازر الؼبُلُت أو الاطؼساباث الظُاطُت.الـسوف -
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 .أهمية ميزان املدفوعات2.28 

، 0202)مىير خسوف واخسون، حي:يبم أهمُت ميزان املدفىكاث مً آلاج

 (00الصفدت:

ٌلىع امليزان كىة الاكخصاد الىػني ودزحت جىُفه مم املخغيراث الدولُت ألهه -

 حجم وهُيل الخصدًس والاطخيراد؛ٌلىع 

ًـهس امليزان اللىي املدددة لظلس الصسف، هما ٌلىع أزس طُاطاث الاكخصاد -

 كلى هُيل الخجازة الخازحُت؛

ٌلخبر أداة هامت حظاكد الظلؼاث كلى جخؼُؽ وجىحُه اللالكاث الاكخصادًت -

 الخازحُت للدولت.

 .مكوهات ميزان املدفوعات2.28 

ً فسكُت وهي: ميزان املدفىكاث ًخيىن  )مىير خسوف مً كدة مىاٍش

 (04، صفدت 00، الصفدت:0202واخسون، 

 امليزان الخجازي )الصادزاث والىازداث(؛-

 ميزان الخدماث؛-

 ميزان الفىائد ولازباح؛-

ت؛-  ميزان اللملُاث الجاٍز

 ميزان امللامالث السأطمالُت؛-

 ميزان خسهت الرهب.-

 .ثأثير طعس الصسف على الصادزات والوازدات3.28 

ئن جلُُم كملت ما بأكلى مً كُمتها ال ٌلني بالظسوزة الخأزير طلبا كلى 

صادزاتها، ولىً ًددر الخأزير الظليي كىدما ًيىن جلُُم اللملت بأكلى وظبُا مما 

الصادزاث ف اطلئلى لخلُُم املسجفم لظلس الصسف ًإدي ئفا .لدي مىافظيها

مً ئهخاج  لفلدانها اللدزة الخىافظُت في لاطىاق الدولُت وحلل الىازداث أفُد

اطخيرادها بالظلس السطمي،   خصىصا باليظبت للظلم التي ًمىً مدلُاالظلم 

، ذلً طلبا كلى مدصالث اللملت لاحىبُتفي طلس الصسف جإزس  هما أن املغاالة
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، بِىما ًخم تهخاج ًخم طدادها باللملت املدلُن حصءا هاما مً جيالُف لا أ

طخللل مً كدزة  ىبُت حساء الخصدًس، فهره املغاالةالخصٌى كلى اللمالث لاح

ً كلى املىافظت و  ازحُت هرا الاطخمساز في لاهخاج لألطىاق الخجدد مً املصدٍز

في جلُُم طلس الصسف بأكلى مً كُمخه  ً حهت، ومً حهت أخسي فان املغاالةم

ٍد في جىافظُتها ي الى جخفُع أطلاز الىازداث ملىمت باللملت املدلُت، مما ًص ًإد

 (456، الصفدت:0211)كبد السشاق بً الصاوي، هىفمبر .في الظىق املدلي

. قياض أثس ثقلبات طعس الصسف السطمي على الوازدات في الجصائس 2

 0207-0222خالل الفترة 

 :تجُآلاًيبغي اجباق الخؼىاث را لازس للُاض ه

 ثحدًد محغيرات الدزاطة .0.2

زس جللباث طلس الصسف كلى الىازداث في الجصائس خالٌ الفترة ألدزاطت       

 اثاملخغير ، أما همخغير جابم (IMكُمت الىازداث )جم اكخماد وكد ، 0222-0219

ييصسف الدًىاز الجصائسي ملابل طلس  في فخمثلذ تاملظخلل ( TC) الدوالز لامٍس

 اخخُاز هره املخغيراث م. ج(PIB) ( والىاجج املدلي لاحماليXP) وكُمت الصادزاث

 ي.الجصائس لالكخصاد  اهمُتهأو كلى أطاض دزاطاث طابلت 

حمالي الىاجج املدلي(: )% مً ئ IMمت وازداث الظلم والخدماث مخغير كُ -

، والشيل 0219-0222الفترة الٌ ًخمثل في جؼىز كُمت الىازداث في الجصائس خ

 حي ًىضح جؼىز هرا املخغير في الجصائس:آلا

 0207-80222 ثطوز قيمة وازدات الظلع والخدمات في الجصائس خالل الفترة 20 الشكل زقم

 
 .Eviews10باالكخماد كلى مخسحاث  ينكداد الباخثاملصدز: مً ئ



محاولة قياسية لدراسة أثر تقلبات سعر الصرف الرسمي على  بن منصور، بوقنة، جباري
 0202-0222واردات السلع والخدمات في الجزائر خالل الفترة 

 

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

203 

 

(: مً ئحمالي الىاجج املدلي %) XP  مخغير كُمت صادزاث الظلم والخدماث -

-0222حي ًمثل جؼىز كُمت الصادزاث في الجصائس خالٌ الفترة والشيل آلا

0219: 

 0207-80222 ثطوز قيمة صادزات الظلع والخدمات في الجصائس خالل الفترة 20 الشكل زقم

 
 .Eviews10باالكخماد كلى مخسحاث  ينكداد الباخثاملصدز: مً ئ

الدًىاز الجصائسي مً ىخداث ال: وهى كدد TC السطميمخغير طلس الصسف  -

يي في الجصائس خ -0222الٌ الفترة ملابل وخدة واخدة مً الدوالز لامٍس

 حي ًمثل جؼىزه:، والشيل آلا0219

 0219-0222: جؼىز كُمت طلس الصسف السطمي في الجصائس خالٌ الفترة 24الشيل زكم 

 
 .Eviews10باالكخماد كلى مخسحاث  ينكداد الباخثاملصدز: مً ئ
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ا%حمررررررررالي الىرررررررراجج املدلرررررررري )مخغيررررررررر الىمررررررررى فرررررررري هصررررررررِب الفررررررررسد مررررررررً ئ - (: BIPطررررررررىٍى

حررررررري ًمثرررررررل جؼرررررررىز كُمرررررررت الىررررررراجج املدلررررررري الخرررررررام فررررررري الجصائرررررررس خرررررررالٌ والشررررررريل آلا

 :0219-0222الفترة 

 حمالي الىاجج املدلي في الجصائس فسد مً ئ: جؼىز وظبت الىمى في هصِب ال23الشيل زكم 

 0219-0222خالٌ الفترة 

 
 .Eviews10كداد الباخثين باالكخماد كلى مخسحاث املصدز: مً ئ

 ثقدًس هموذج الاهحداز. .0.2

ٌظخخدم جدلُل الاهدداز هأداة ئخصائُت لخفظير الخغيراث في مخغير              

 مخغير ( هدالت للخغيراث في dependent variableواخد ًؼلم كلُه املخغير الخابم )

 ( وذلً كبر امللادلت:independent variablesمفظسة )و أ تمظخلل أو مخغيراث

Y = f(X1.X2.X3…..XN) 

 i=1,2…N؛ و املفظسأاملظخلل  : املخغيرXi: املخغير الخابم، وYخُث 

 ىخب والخالي:ًفي هرا البدث  الخؼي املخلددن همىذج الاهدداز اومىه ف

ttttt PIBaTCaXPaaIM  3210
ˆˆˆˆ 

ˆ,ˆ,ˆ2,ˆ3لخلدًس مللماث الاهددازثقدًس الىموذج8 -
10 aaaa   م وظخلمل ػٍس

جم الخصٌى  Eviews10بسهامج  ادخاٌ البُاهاث فيوب (،MCO) املسبلاث الصغسي 

 :كلى الخلدًس الخالي
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 8 ثقدًس الىموذج20الجدول زقم 

 املعدلcoefficient prob R2 R2 املحغير
F-

statistic 

Prob(F-

statistic) 
DW 

C 71.964 0.0001 

0.657589 0.593387 10.24249 0.000526 1.14719 
XP -0.658 0.0012 

TC -0.222 0.0334 

PIB -0.948 0.0495 

 .EVIEWS10كداد الباخثين بىاء كلى مخسحاث بسهامج ئمً  املصدز8

املخلدد امللدز ٌلؼى باللالكت مً خالٌ الجدٌو الظابم فان همىذج الاهدداز 

 الخالُت:
                                                         

                       

، فاهىا طىمس كلى زالر مساخل وذلً ولخلُُم مدي صالخُت الىمىذج

 حي:ٌو الظابم ومخسحاث الاًفُىش، واآلباالكخماد كلى الجد

 جُت:شمل الخلُُم الاخصائي اللىاصس آلاٌ للىموذج8الحقييم الاحصائي .0.0.2

 (8̂ ،̂ ( ملعىوية معلمات الىموذج )Student test) اخحباز طخيودهد-أ

 : تجُطِخم اللُام باخخباز الفسطُت آلا (8 ̂ اخحباز معىوية املعلمة )-

{
    ̂   

    ̂   
 

 زفع فسطُت اللدم ًمىًالجدٌو الظابم، في ليها ئمً خالٌ الىخائج املخىصل 

ت )لها ملنى اكخصادي( كىد مظخىي داللت   ̂ ن املللمت أبملنى     ملىٍى

α كُمت صادزاث الظلم والخدماث )% مً ئحمالي الخغير في أن  بملنى. %  

هى وازداث الظلم  بشيل طليي في املخغير الخابم و إزس فلال ً( XPالىاجج املدلي 

 ( في الجصائس.IMمً احمالي الىاجج املدلي  %والخدماث) 

طِخم اللُام باخخباز الفسطُت كلى هدى ممازل (8  ̂ اخحباز معىوية املعلمة )-

}:   تجُآلا
    ̂   
    ̂   
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زفع فسطُت اللدم ًمىً الجدٌو الظابم، في  ليهائمً خالٌ الىخائج املخىصل 

ت )لها ملنى اكخصادي( كىد مظخىي داللت   ̂ ن املللمتأبملنى     لها ملىٍى

α طلس الصسف السطمي )كملت مدلُت ملابل الخغير في أن مما ًدٌ كلى ، %  

يي هى وازداث الظلم  بشيل طليي في املخغير الخابم و ( ًإزس فلال TCالدوالز لامٍس

 ( في الجصائس.IMمً احمالي الىاجج املدلي  %)  والخدماث

 (8 ̂ معىوية املعلمة )اخحباز -

   :{
    ̂   
    ̂   

 

فاهه طِخم زفع فسطُت الجدٌو الظابم، في ليها ئمً خالٌ الىخائج املخىصل 

ت )لها ملنى اكخصادي( كىد مظخىي   ̂ ن املللمتأبملنى    اللدم  لها ملىٍى

αداللت  لني ذلً، %   حمالي الىاجج املدلي ئلىمى في هصِب الفسد مً أن ا َو

ا%) هى وازداث الظلم ( ًإزس بشيل طالب وكىس ي في املخغير الخابم و BIPطىٍى

 ( في الجصائس.IMمً احمالي الىاجج املدلي  %والخدماث) 

-Prob(F)أن ًالخف مً خالٌ الجدٌو الظابم  اخحباز فيشس8-ب

statistic)=0.000526 ًت  2.25( أكل م بملنى أن الىمىذج هيل له ملىٍى

مما ًدٌ كلى أن الىمىذج هيل Ft   10.24349 =أكل مً FCئخصائُت. وكُمت 

 ملىىي.

لى وظبت ئ R2=0.657589ٌشير ملامل الخددًد  8(  ) معامل الححدًد-ج

ر الخاصل في املخغير الخابم، حُدة، وهي جمثل وظبت جفظير املخغيراث املظخللت للخغي

حمالي ئوازداث الظلم والخدماث )% مً مً الخغيراث في  %65.75هثر مً أن أأي 

في خين جفظس اليظبت  ،املخغيراث املظخللت بالىمىذج جفظسها( IMالىاجج املدلي 

ولم ًخم دمجها في الىمىذج مدل ًخظمنها  مً كبل مخغيراث ال %43.05املخبلُت 

 بىاقي خد الخؼأ اللشىائي.ب املمثلتوهي ، الدزاطت

̅̅̅̅  )  0.5933 =معامللللللللل الححدًللللللللد املعللللللللدل-د جمثررررررررل وظرررررررربت جفظررررررررير و 8 (

مررررررررً الخغيررررررررراث  %59.44هثررررررررر مررررررررً أن أأي  .املخغيررررررررراث املظررررررررخللت فرررررررري املخغيررررررررر الخررررررررابم
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جرررررررررررررررررم  (IMحمرررررررررررررررررالي الىررررررررررررررررراجج املدلررررررررررررررررري ئوازداث الظرررررررررررررررررلم والخررررررررررررررررردماث )% مرررررررررررررررررً فررررررررررررررررري 

فررررررررري خرررررررررين جفظرررررررررس اليظررررررررربت  ،جفظررررررررريرها مرررررررررً خرررررررررالٌ املخغيرررررررررراث املظرررررررررخللت برررررررررالىمىذج

ولرررررررررررررررم ًرررررررررررررررخم دمجهرررررررررررررررا فررررررررررررررري ًخظرررررررررررررررمنها  مرررررررررررررررً كبرررررررررررررررل مخغيرررررررررررررررراث ال %32.67املخبلُرررررررررررررررت 

 وهى امللُاز الري ولخمد كلُه.. الىمىذج مدل الدزاطت

خم كبر املساخل آلا الحقييم القياس ي للىموذج0.0.2.8  جُت:ٍو

: جم مالخـت مً خالٌ (Test  de Durbin-Watsonواجظن ) -اخحباز دزبن-أ

، وهي كُمت 1.13 حظاوي ( Durbin – Watson stat)  كُمت نأبم الجدٌو الظا

كدم وحىد مشيلت الازجباغ الراحي لى ئجلم خازج مىؼلت لازجباغ الراحي، ما ٌشير 

أهد مً الىدُجت في الاخخبازاث وطُجسي الخ .للبىاقي في الىمىذج مدل الدزاطت

 .ليها فُما ًخص الخلُُم اللُاس يئملخىصل والجدٌو املىالي ًىضح الىخائج اجُت، آلا

 8 اخحباز صالحية الىموذج20 الجدول زقم
 القساز القيمة املحظوبة الفسضيات 

اخحباز الحوشيع 

 الطبيعي

 H0 الحوشيع الطبيعي للبواقي8

 H1ي للبواقي8 عغير طبي الحوشيع

J-B=0.054020 

Prob(j-b=2.3062)>0.05 

 8هقبل فسضية العدم

طلظلة بواقي الىموذج 

 ثحوشع ثوشيعا طبيعيا

اخحباز الازثباط 

 الراجي للبواقي

 H0عدم وجود ازثباط ذاجي8

 H1وجود ازثباط ذاجي8

Prob(0.1627)>0.05 8هقبل فسضية العدم 

 عدم وجود ازثباط ذاجي

اخحباز عدم 

 ثبات الحباًن

 H0 غياب عدم ثبات الحباًن8

 H1 وجود عدم ثبات الحباًن8

Prob(ch-square)=2.2232>0.05 8هقبل فسضية العدم 

غياب عدم ثبات 

 الحباًن

 .EVIEWS10كداد الباخثين بىاء كلى مخسحاث بسهامج ئمً  املصدز8

 أوال8 اخحباز الحوشيع الطبيعي للبواقي8 

أن هخائج  24خُث جم مالخـت مً خالٌ الجدٌو الظابم وامللخم زكم 

ٌ  الاخخباز  ن كُمت الاخخباز أالري ًمثل ملامل الالخىاء  (SKewness) لاو

(ProbChi-square=0.6020 ًأهبر م )ت2.25  ، وكلُه فاهىا هلبل الفسطُت الصفٍس

(H0) بأن الظالطل مخىاؿسة، هرلً فان كُمت (ProbChi-square لال )خخباز الثاوي 
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(Kurtosisالخاص بالد )وواهذ كُمتها 2.25مً  )الخفسػذ( حاءث أهبر  ؼذظ 

(ProbChi-square=3.2855ت ( اللائلت بأن H0) (، وكلُه هلبل بالفسطُت الصفٍس

لى ئ(، Jarque-Berra) هره البىاقي لها حظؼذ ػبُعي، بِىما ٌشير الاخخباز لاخير

ت خُث  ،الؼبُعي البىاقي جدبم الخىشَم ما ٌلني أن( H0) صخت الفسطُت الصفٍس

 .2.25أهبر مً  (Prob-Chi-square=0.5283)حاءث كُمت الاخخباز 

ن البىاقي أاث الثالر الظابلت ًمىىىا اللٌى حمالُت لالخخباز ئوهىدُجت 

( هما أنها Kurtosis( و)SKewness) مخىاؿسة ولها حظؼذ ػبُعي خظب اخخباز

 (.Jarque-Berra) جدبم الخىشَم الؼبُعي خظب اخخباز

 :للبواقيثاهيا8 اخحباز الازثباط الراجي 

مً أحل الخأهد مً خلى الىمىذج مً مشيلت الازجباغ الراحي للبىاقي جخم  

( الري جـهس هخائجه في الجدٌو Serial Correlation LM Testsالاطخلاهت باخخباز )

ت، 20الظابم وامللخم زكم  لى كدم وحىد ئ( H0) خُث حشير الفسطُت الصفٍس

لى وحىد ازجباغ ذاحي ئ( H1) سطُت البدًلتبِىما حشير الف .ازجباغ ذاحي بين البىاقي

 2.25( أهبر مً Prob-Chi-square=0.1627) كُمت الاخخباز نأبما و  .بين البىاقي

ت  .( اللائلت بلدم وحىد ازجباغ ذاحي بين البىاقيH0) فاهىا هلبل الفسطُت الصفٍس

 لىمىذج.في ا ةحُد طمتوهرا ٌلد 

 ثالثا8 اخحباز ثجاوع البواقي )مشكلة عدم ثبات الحباًن(8 

ت بِىما حشير  ،وحىد ججاوع بين البىاقيلى ئ( H0) حشير الفسطُت الصفٍس

وجـهس هخائج هرا  .كدم وحىد ججاوع بين البىاقيلى ئ( H1) الفسطُت البدًلت

اللُمت  نأ ًالخف، خُث 23لاخخباز مً خالٌ الجدٌو الظابم وامللخم زكم 

، 2.25أهبر مً وهي  (Prob-Chi-square=0.4450)ر الاخخمالُت لالخخباز كدزث ب

ت ( اللائلت بخجاوع البىاقي ما ٌلد بدوزه H0) وكلُه فاهىا هلبل الفسطُت الصفٍس

 الىمىذج. حىدةمإشسا حُدا 
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ًدٌ مما  ،ن ول الشسوغ مدللتأوبىاء كلى ماطبم، ًمىً اللٌى ب 

لى املسخلت ئ، ومىه طِخم املسوز وكدم جديزهاكلى حىدة ودكت امللامالث امللدزة 

 الثالثت ولاخيرة.

 الحقييم الاقحصادي للىموذج2.0.2.8

 1 همىذج الاهدداز امللدز وذلً باالكخماد كلى امللخم الىصفي زكم ًمىً هخابت

 والخالي:
                                                         

                       
 ج امللرررررردز هالخررررررف أنمررررررً خررررررالٌ الىمررررررىذ   ̂ وهرررررررا املخغيررررررر                 

الثابذ ًخم جفظيره والخالي: أهه في خالت اولدام املخغيراث املفظسة فهرا ملىاه أن 

 .71.964062 طُيىن  الىازداثمخىطؽ ملدٌ 

  مررررً خررررالٌ الىمررررىذج امللرررردز جررررم مالخـررررت أن  ̂  ثأي أهرررره ولمررررا حغيررررر         

فرري )% مررً ئحمررالي الىرراجج املدلرري(  XPكُمررت صررادزاث الظررلم والخرردماث وازجفلررذ 

مً احمالي الىراجج  %)  IM  وازداث الظلم والخدماثن االجصائس بىخدة واخدة ف

رررت الاكخصرررادًت، وهررررا مىافرررم       جدىررراكص برررر املدلررري(  ، وكلُررره فررران للىـٍس

صررادزاث الظررلم : اللائلررت بررأنلمررل كلررى كبررٌى الفسطررُت املىطررىمت هخررائج البدررث ح

 في الجصائس.وازداث الظلم والخدماث جإزس طلبا كلى  والخدماث

 مالخـرررت أن  ذمرررً خرررالٌ الىمرررىذج امللررردز جمررر  ̂ أي أهررره ولمرررا ازجفرررم         

يررررريملابرررررل للررررردًىاز  TCطرررررلس الصرررررسف السطرررررمي  بىخررررردة فررررري الجصائرررررس  الررررردوالز لامٍس

جدىرراكص بررر حمررالي الىراجج املدلرري( ئمررً  %)  وازداث الظررلم والخردماثن اواخردة فرر

ررت الاكخصررادًت، وكلُرره فرران هخررائج البدرر0.2226 ث حلمررل كلررى . وهررى مىافررم للىـٍس

ًرإزس طرلبا كلرى  للردًىاز  طرلس الصرسف السطرميازجفاق : للائلت بأنكبٌى الفسطُت ا

 وازداث الظلم والخدماث في الجصائس. 

 مالخـرررت أن  ذمرررً خرررالٌ الىمرررىذج امللررردز جمررر  ̂ أي أهررره ولمرررا ازجفرررم         

ا%حمرررالي الىررراجج املدلررري )ئالىمرررى فررري هصرررِب الفرررسد مرررً  بىخررردة واخررردة ( BIPطرررىٍى

       جدىاكص بر مً احمالي الىاجج املدلي(  %)  وازداث الظلم والخدماثن اف
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رررررت وكىظرررررُت، وكلُررررره فررررران هخرررررائج البدرررررث ح لمرررررل كلرررررى كبرررررٌى الفسطرررررُت وهررررري ملىٍى

ًرررإزس طرررلبا كلررررى حمرررالي الىررراجج املدلرررري ئالىمرررى فرررري هصرررِب الفرررسد مررررً : املىطرررىمت ب

 في الجصائس.وازداث الظلم والخدماث 

 خاثمة3.8

خاولىا مً خالٌ هره الدزاطت جددًد أزس جللباث طلس الصسف السطمي 

، ولخددًد هرا 0219-0222والخدماث في الجصائس خالٌ الفترة كلى وازداث الظلم 

لت املسبلاث الصغسي  لى الىخائج مما طمذ بالخىصل ئ ،لازس كمىا باطخخدام ػٍس

 الخالُت:

 خصائُا ئلظابلت هالخف بأن الىمىذج ملبٌى مً خالٌ الدزاطت ا

 وكُاطُا، وبالخالي ًمىً كبٌى الىمىذج مً حمُم الىىاحي.

  وازداث الظلم و اللالكت الخفاكلُت بين جللباث طلس الصسف السطمي

لت  0219-0222والخدماث في الجصائس خالٌ الفترة  ًمىً جمثُلها بؼٍس

املسبلاث الصغسي والتي أؿهسث مدي صالخُت الىمىذج مً الىاخُت 

 اللُاطُت والاخصائُت.

  ت بين طلس الصسف السطمي في الجصائس  هىان كالكت كىظُت ملىٍى

ادة طلس  لى ئالصسف السطمي طخإدي ووازداث الظلم والخدماث، فٍص

 اهخفاض وازداث الظلم والخدماث.

  ت بين صادزاث الظلم والخدماث في الجصائس هىان كالكت كىظُت ملىٍى

ادة صادزاث الظلم والخدماث  لى ئجإدي ووازداث الظلم والخدماث، فٍص

 اهخفاض وازداث الظلم والخدماث.

 ت بين الىمى في هصِب الفسد مً ُت ملىهىان كالكت كىظ حمالي ئٍى

ادة الىمى في  الىاجج املدلي في الجصائس ووازداث الظلم والخدماث، فٍص

لى اهخفاض وازداث الظلم ئمالي الىاجج املدلي جإدي حئهصِب الفسد مً 

 .والخدماث
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 :كلى طىء الىخائج املخدصل كليها ًمىىىا وطم الخىصُاث الخالُتالحوصيات8 

مخىاشهت مً ومخىىكت وطُاطت مالُت وهلدًت الاكخماد كلى مصادز بدًلت  -

 للدًىاز. حل الخفاؾ كلى اطخلساز طلس الصسف السطميأ

 .اللظاء كلى طىق اللمالث الظىداء وفخذ مياجب صسف ملخمدة -

م الصادزاث وجدظين اللؼاق  وطم خؼؽ واطتراجُجُاث واضخت - لخىَى

 خىطؽ والبلُد.املصسفي في الجصائس كلى املدي امل

 .املالحق8 6

 8 ثقدًس هموذج الاهحداز الخطي البظيط20امللحق زقم 

 
 8 اخحباز الازثباط الراجي20امللحق زقم 
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 حوشيع الطبيعيللك بيرا ز 8اخحباز جا22امللحق زقم 

 
 8اخحباز مشكلة عدم ثبات الحباًن22امللحق 

 
 8ساجعامل .5

أزس لاحىز كلى طلس . (0218ؼفى كلي مدمد. )املىزقي اللخُيي، وشىي مصأطماء فُدان 

الصسف لاطمي: الدزوض املظخفادة مً الخؼبُم كلى الاكخصاد املصسي خالٌ 

(. الىادي، حاملت الشهُد خمه لخظس، الجصائس: 28)املجلد  0215-1992الفترة 

 مجلت زؤي اكخصادًت.

ابت وكبد السش  أزس الخغيراث في طلس الصسف كلى الخضخم (. 0218 اق خلُل. )حىانصالح أٍو

(. لاغىاغ، حاملت لاغىاغ، 15)املجلد  0216-1992املدل دزاطت خالت الجصائس

 الجصائس: مجلت دزاطاث اللدد الاكخصادي.



محاولة قياسية لدراسة أثر تقلبات سعر الصرف الرسمي على  بن منصور، بوقنة، جباري
 0202-0222واردات السلع والخدمات في الجزائر خالل الفترة 
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أزاز اهدساف طلس الصسف الخلُلي كً مظىىاه (.آ0211بً الصاوي. )هىفمبر كبد السشاق 

بظىسة، حاملت مدمد خُظس، الجصائس: مجلت الللىم  الخىاشوي خالت الجصائس.

 الاوظاهُت.

دزاطت كُاطُت للخيبإ بظلس الصسف لاطمي (. 0219السملي. )حاهفي  كبد اللادز دزبالي، مدمد

املدًت، حاملت املدًت، الجصائس: مجلت الاكخصاد  للدًىاز الجصائسي كلى املدي اللصير.

 دامت.مخبر الخىمُت املدلُت املظخ-والخىمُت

أزس الظُاطت الىلدًت كلى اطخلساز طلس الصسف في (. 0218ملجُد، لخظس دولي. )كبىد كبد ا

( خالٌ VARالجصائس: دزاطت كُاطُت باطخخدام هماذج أشلت الاهدداز الراحي )

 مجلت مجامُم امللسفت. .0215-1992الفترة 

الاحمالي كلى طلس الصسف  أزس الخغير في الىاجج املدلي(. 0202مان مدمد خاج هىز. )مداطً كث

(. مجلت اكخصادًاث شماٌ 16)املجلد املجلد 0218-0212في الظىدان للفترة 

لُا.  افٍس

أزس الاطدثماز لاحىيي املباشس كلى ميزان املدفىكاث الجصائس: (. 0202مىير خسوف وآخسون. )

 Revue des Réformes(. 13)املجلد  0216-0222دزاطت كُاطُت للفترة 

Economiques et Intégration En Economie Mondiale. 
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والحجارة الخارجية للجزائر  اخحبار عالكة الارثباط بين سياسة سعر الصرف

 9159 – 5991للفترة  دراسة ثحليلية
 

 سامي مباركي  سامية ملعاش

 ، الجزائر5جامعة باثنة  ، الجزائر5جامعة باثنة  

batna.dz-samia.megaache@univ       batna.dz-sami.mebarki@univ 

  

  :امللخص

الخجازة الخازحيت  غلىطػس الصسف ئلى جددًد أزس الىزكت البدثيت تهدف هره 

لت باطخػماٌ وذلً والىمي لهره الػالكت، الىصفي الخدليلين غلى ، مػخمدةللجصائس  ػٍس

ً خالٌ ال في كياض الاهدداز الخؼي  .9154و 5441 بين اإلامخدة فترةالػالكت بين هرًً اإلاخغيًر

ت غلى الصادزاث ًإزس  ال أن طػس الصسف وجىصلذ الدزاطت ئلى  ؛والىازداث الجصائٍس

ت لخغيراث جبين الىخائج اإلاخدصل غليها  فمً خالٌ غدم اطخجابت الصادزاث والىازداث الجصائٍس

ت ،خالٌ فترة الدزاطتطػس الصسف   ، هماوهرا زاحؼ ئلى الهييل السئيس ي للصادزاث الجصائٍس

 ول مً الصادزاث والىازداث جخأزس بأطػاز البتروٌ في الظىق الدوليت. أن جبين أًظا

 .جخفيع كيمت الػملت ، طػس الصسف،زداثوالىا ، الصادزاثالجصائس  الكلمات املفحاحية:

 

Testing the correlation relationship between exchange rate policy and foreign 

trade of Algeria: An analytical study for the period 1995-2019 

Abstract: 

This research paper aimed to determine the effect of the exchange rate on 

Algeria's foreign trade, based on both descriptive and quantitative analyzes of this 

relationship, by using the linear regression method in measuring the relationship 

between these two variables during the period between 1995 and 2019. 

This study concluded that the exchange rate does not affect exports. And 

Algerian imports, through the results obtained, it was found that Algerian exports 

mailto:samia.megaache@univ-batna.dz
mailto:samia.megaache@univ-batna.dz
mailto:sami.mebarki@univ-batna.dz
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and imports did not respond to changes in the exchange rate during the study period. 

This is due to the main structure of Algerian exports, and it was also found that both 

exports and imports are affected by oil prices in the international market. 

Keywords: Algeria, Exports and Imports, Exchange Rate, Devaluation. 

 ملدمة: 

الاكخصادًت، فهي حػخبر طياطت طػس الصسف مً أهم أدواث الظياطت 

آليت فػالت طمً مجمىغت مً آلالياث التي جلجأ ئليها الدولت لحماًت الاكخصاد 

ادة حجم الصادزاث  وئغادة الخىاشن ئلى ميزان اإلادفىغاث. فهره آلاليت تهدف ئلى ٍش

ت أطلىب اإلاسوهاث اإلاػسوفت في هرا اإلاجاٌوهبذ الىازداث.  .جؼبيلا لىظٍس

 للنهىض باكخصادها، ؤلاصالخاث الاكخصادًتشهدث الجصائس طلظلت مً 

في ئػاز بسامج الخىييف  والخدٌى هدى هظام ٌظدىد ئلى آلياث اكخصاد الظىق،

الهيىلي التي فسطها صىدوق الىلد الدولي. وكد مظذ هره ؤلاصالخاث بشيل هبير 

خالٌ اهتهاج طياطت جخفيع كيمت الدًىاز،  هظام صسف الدًىاز الجصائسي، مً

يي ومىه أي وباغخباز  ت مسجبؼت أطاطا بالدوالز ألامٍس الجصائس الصادزاث الجصائٍس

 جخفيع في كيمت الػملت طيىػىع ال مدالت غلى الخجازة الخازحيت للجصائس.

 مً خالٌ ما طبم ًمىً ػسح ؤلاشياليت الخاليت5 إشكالية الدراسة:

ٌ لجصائس خالالخجازة الخازحيت لغلى  طػس الصسفطياطت  جإزس مدي ئلى أي 

 ؟2019-5441 الفترة

مً وحي  ا، اطخمدجتن زئيظيخيناغخمدث الدزاطت غلى فسطيفرضيات الدراسة: 

 غلى الىدى الخالي5  ئشياليت الدزاطت

ت ًإدي جخفيع كيمت الػملت - ادة حجم الصادزاث وجلليص حجم  ئلى الجصائٍس ٍش

 .لجصائس خالٌ فترة الدزاطتالىازداث ومىه جدظً الخجازة الخازحيت ل

الحاصلت في غىاصس  ًمىً لظياطت جخفيع كيمت الػملت جفظير الخغيراثال  -

 خالٌ فترة الدزاطت؛  الخجازة الخازحيت للجصائس 
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 أهداف الدراسة:

جخفيع طػس الصسف و تهدف الدزاطت أطاطا ئلى ئبساش دوز طياطت 

ظل الخدىالث التي غسفها  في الخجازة الخازحيت للجصائسكيمت الػملت في الخأزير غلى 

ئطافت ئلى الخجازة الخازحيت حػخبر مً الاكخصاد الجصائسي خالٌ فترة الدزاطت.

 ألي الاكخصادي الىطؼ غً مػبرة داللت حػؼي أن یمىنها التي ثااإلاإشس  أهم

 حظاغد كد بخىصياث الخسوج مداولت ئلىأًظا  الدزاطت هره تهدف. هما دولت

التي حػاوي منها  الاخخالالث ءاوز  مً جلف التي الحليليت ألاطباب مػسفت غلى

 الخجازة الخازحيت للجصائس.

 أهمية الدراسة:

أهميت اإلاخغيراث التي ًدىاولها بالدزاطت،  ٌظخمد هرا البدث أهميخه مً

ومً أهميت طياطت  .اإلاخغيراث الاكخصادًت اليليتطمً لػبه جالدوز الهام الري و 

مً أهم الظياطاث التي ًمىً مً خاللها الخدخل في  جخفيع كيمت الػملت وىنها

 .للدولت اليشاغ الاكخصادي وجدليم الخىاشن الداخلي والخازجي

 منهجية الدراسة:

بالىظس ئلى ػبيػت اإلاىطىع وبغيت الخىصل ئلى جدليم ألاهداف اإلاظؼسة 

. وذلً البدثجم الاغخماد غلى ألاطلىب الخدليلي الري ًيسجم مؼ للدزاطت، 

وألاحىبيت منها الىخب،  مجمىغت مخىىغت مً اإلاساحؼ باللغت الػسبيتباطخػماٌ 

س  اإلاجالث، الدوزٍاث ، ئلى حاهب اإلاساحؼ اإلاظخلاة مً اإلاىظماث الدوليت وجلاٍز

 الاطخػاهت بالبياهاث بػع اإلاىاكؼ السطميت غلى شبىت الاهترهذ.باإلطافت ئلى

س البىً  ًالحصٌى غليها م جم التي ؤلاخصائيت وإلزباث صحت  الدولي.جلاٍز

، خينغلى الاكخصاد اللياس ي الخخياز الفسطي الاغخماد  جم الفسطياث أو هفيها،

 ل الىخائج اإلاخدصل غليها.وجدلي وجفظير

ولإلحابت غلى ؤلاشياليت اإلاؼسوخت أغاله جم جلظيم البدث ئلى اإلاداوز 

 الخاليت5
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 طػس الصسف.مفهىم طياطت  -

الجصائس خالٌ وصادزاث ووازداث جدليل جؼىز ول مً طػس الصسف  -

 .9154-5441الفترة 

لجصائس الخجازة الخازحيت لغلى  طياطت طػس الصسفألزس  جدليليتدزاطت  -

 .9154-5441خالٌ الفترة 

 سياسة سعر الصرف مفهىم .9

 الىطػيت غلى جإزس التي الاكخصادًت ثرااإلاخغي أهم مً الصسف طػس ٌػخبر

اإلاخغيراث الداخليت والخازحيت  مً بالػدًده الزجباػ وذلً ،للدولت الاكخصادًت

وهرا لخأزيره اإلاباشس غلى ،والخجازة الخازحيت وغيرها الفائدة وأطػازم والخطخ

ٌ  خبادلت بيناإلا اليتالحلىق اإلاحجم الاطخدلاكاث و  ،والىاحمت غً الػالم دو

تهات ى الدولغل ًترجبالتي  الاكخصادًت اإلاػامالث  .اإلاظخلبل في أو في الحاٌ حظٍى

 جعريف سعر الصرف. 5. 9 

ًلصد بظػس الصسف طػس غملت بػملت أخسي، أو هى وظبت أو طػس 

 حػخبرين  خي ف طلػتين الػملخ ئخدي حػد وهىرا مبادلت غملت ما بػملت أخسي،

 مً دفػها ًجب التي الىخداث غدد غً غبازة الصسف وطػس لها.  زمىا ألاخسي 

 (922، ص.9112شهاب, )أخسي  غملت مً وخدة غلىللحصٌى  مػيىت غملت

 الػملت كيمت غً غبازة هىوغليه، ًمىً اللٌى ئن طػس الصسف 

 الػملتالالشمت مً  ىخداثال غددأو هى  الىػىيت للػملت باليظبت حىبيتألا 

 الػملت ألاحىبيت. مً واخدة وخدة لشساءالىػىيت 

أهىاعه 9.9  

 :أهمها هرهس مخػددة  أشياٌ الصسف ظػسل
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 الاسمي الصرف سعر 1.2.2

 وخداث بداللت أحىبيت غملت طػس أهه غلى الاطمي الصسف طػس ٌػسف

 الػملت مً وخداث بداللت مدليت غملت طػس أي الػىع، أو مدليت غملت

 للىي  جبػا الاطمي الصسف طػس جددًد ٍخمو  .(2، ص.9112الػباض, ) ألاحىبيت

 الصسف هظام وبداللت، مػيىت شمىيت لحظت في الصسف طىق  في والؼلب الػسض

 .للػملت ئيتاالشس  اللىة حاهب أهمل الخػٍسف هرا. اإلاالخظ أن البلد في اإلاػخمد

ىلظم  الظػس وهى السطمي الصسف طػس ئلى الاطمي الصسف طػس ٍو

 ٌ ت اإلابادالث ًخص فيما به اإلاػمى ٌ  الصسف وطػس السطميت، الجاٍز  في به اإلاػمى

ت، ألاطىاق  هفع في اطمي صسف طػس مً أهثر ًىحد أن ًمىً ًأهه بمػً اإلاىاٍش

 (103 .ص ,9112كدي, )د واخ بلد وفي الػملت لىفع الىكذ

 بػين ًأخر ال الاطمي الصسف طػس أنمً الخػٍسف الظابم  وظخيخج

كيمت  خليلت ًبين ال ألاخيرت، وغليه فهرا للدول خمالخط مػدالث الاغخباز

ٌ  جىافظيت للياض غليه دٌػخم مػياز ربٌػخ وال الػملت،  ألاطىاق في الدو

 .الخازحيت

 ا لحليلي الصرف سعر 2.2.2

ٌػبر غً الليمت الحليليت  الري الظػس هى الحليلي الصسف طػس

 وخدة ءالشس  الالشمت ألاحىبيت الظلؼ مً الىخداث غً رٌػب فهى، اإلادليت لػملتل

 ىلغ البلد كدزة يعًلفهى ( 105 .ص ,9112كدي, ) تاإلادلي ؼلالظ مً واخدة

 .اإلاىافظت

 خيث البلد، يف خمطالخ دٌمػ يعًل الحليلي الصسف طػس أن هما

 وان ولما كليل الاطمي الصسف وطػسي الحليل الصسف طػس بين الفسق  انو اولم

 (9، ص.9155صالح الدًً خامد, ) مىخفع الخطخم مػدٌ
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 اللىة رشبً ريال الظػس هى الحليلي سفالص طػس أن خيخجوظ

فيد للػملت، ئيتاس الش اللسازاث أهثر مً طػس  اجخاذ في الاكخصادًين اإلاخػاملين ٍو

 الصسف الاطمي.

 هميز بين ألاهظمت الخاليت5 أهظمة سعر الصرف: 3.2 

 :الثابت الصرف هظام  1.3.2

 م 19 اللسن  أواخس في الرهب كاغدة ظل في الثابذ الصسف هظام طاد

 الىػىيت غملتها زبؼذ ئذا الرهب كاغدة غلى الدولت وحػخبر، م 20 اللسن  وأوائل

 وغىدئر، الىػني بالىلد للرهب زابذس طػ ٍخدلم،  و الرهب مً مػين بىشن

ترجب .ئلى ذهب السطميت الىلد أوزاق مً ونؤ ٌشا مال جدٍى لألفساد ًمىً  غلى ٍو

 شسػين جىفس ئذا وذلً حغيره وغدم الصسف طػس زباث الرهب بلاغدة ألاخر

 5(5441غىض هللا, )

 .دولت ول في واخدا الرهب وبيؼ شساء طػس يىن ً أن -

 .الىفلت غدًمت الرهب اهخلاالث جيىن  أن -

 هرا بخللب ٌظمذ فاههيا غمل ًخدللان ال الشسػان هران وان وإلاا

ت الظػس  زباث هظام ظل في أهه ئلى ؤلاشازة وججدز حدا، طيلت خدود في بدٍس

 الاطخلساز غلى الخازجي والخىاشن  الاطخلساز حغلب بأن ملصمت الدولت جيىن  الصسف

 الداخلي. والخىاشن 

 ف:الصر  حرية هظام     2.1.3 

ت هظام ٌػسف ل كابلت غير الىزكيت الىلىد ظل في الصسف خٍس  ئلى للخدٍى

ٌ  غسفذ وكد ذهب،  في الرهب كاغدة غً اهجلترا خسوج غلب الىظام هرا الدو

ٌ  وافت ذلً في وجالها ،5425  وحػخبر .الثاهيت الػاإلايت الحسب غلب وذلً الدو

 ًخيىن  خيث الرهب، كاغدة غً خسحذ ئذا ؤلالصاميت ألاوزاق كاغدة غلى الدولت

ٌ االخد  هره حػخبر بديث ئلصامي طػس لها ًخددد هلدًت أوزاق مً الىلدي و
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لها ًمىً ال نهائيت هلىدا الىزكيت الىلىد  طػس زباث غً أما .ذهب ئلى جدٍى

 غسطت ًيىن  بل ؤلالصاميت ألاوزاق كاغدة ظل في دائما ًخدلم ال فاهه الصسف

 الخىاشن  مظخىي  وان فلما .ألاحىبي للصسف والؼلب الػسض للىي  وفلا للخللباث

ت هظام في الصسف لظػس  بها ًخددد التي ذاتها لللىاغد وفلا ًخددد الصسف خٍس

ت في طلػت أًت طػس  الري هى الصسف لظػس الخىاشن  مظخىي  فان الثمً هظٍس

. منها اإلاػسوطت الىميت مؼ الىػىيت الػملت مً اإلاؼلىبت الىميت غىده جخػادٌ

ت في الحاٌ هى وهما  الصسف لظػس الخىاشن  مظخىي  حغير فان أًظا الثمً هظٍس

غىض ) .مػا ولخيهما أو الػسض ظسوف أو الؼلب ظسوف جخغير غىدما ًددر ئهما

 .(74 ،ص.5441هللا, 

  :املعىمة الصرف أسعار   3.3.2

م وزاء الظبب ًسحؼ  نهاًت مً الفترة خالٌ الصسف أطػاز حػٍى

 لديها ًدبم لم الىلدًت الظلؼاث أنئلى  الظبػيىاث مىخصف وئلى اثيالظخيى

م هظام ئن. الصسف أطػاز اطخلساز لخدليم أحىبي هلد أو ذهب  ال الصسف حػٍى

ت هظاما ًيىن  أن الىاكؼ في ٌػدو ذلً الىظام الري جترن فيه أي  الصسف، لحٍس

ت للظىق في جددًد طػس الصسف الخىاشوي بىاء غلى  الظلؼت الىلدًت ول الحٍس

م هىغين بين وهفسق . الػسض والؼلب  (555-4ص.ص  ,،9155هىداوي, ) للخػٍى

ًخددد طػس الصسف وفم هرا الىظام بظسوف الػسض والؼلب  :الحعىيم النلي -

  .الػملت ألاحىبيت مً دون أي جدخل مً الظلؼت الىلدًتغلى 

جدخل مً كبل الظلؼت الىلدًت للحد مً الخللباث  ًىحد :النليالحعىيم غير -

  .الػاليت فلؽ

جخدخل الظلؼت الىلدًت في ظل هرا الىظام بخددًد مظخىي : الحعىيم املدار -

سن وفم كىي مػين لظػس الصسف، ومً زم حػؼي مسوهت لهرا الظػس بأن ًخد

لحد مً الػسض والؼلب غلى أن جخدخل الظلؼاث الىلدًت في طىق الصسف ل

م الحس، أهه ٌظمذ ت، الخللباث غير اإلاسغىب أي أن هرا الىظام ًخميز غً الخػٍى
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ا الفػالت في طىق تهبخأزير الظلؼاث الىلدًت غلى جدسواث مػدٌ الصسف بخدخال

 .مػدٌ الصسفالصسف دون جخصيص ودون ئغالن مظبم غً مظاز 

ت البىىنوغليه، فان  جخدخل في جددًد طػس الصسف وفلا  اإلاسهٍص

 التي الىلدًت الظياطتوشساء غملتها اإلادليت وهرا  غسضخالٌ  مًالظائد  لىظامل

 .الداخليتها أهداف جدليم أحل مً جدبػها

 هميز بين الظياطاث الخاليت5سياسات الصرف ألاجنبي:  4.2

 :للعملة الخارجية الليمة ثخفيض سياسة 5.4.9

 الػمىميت الظلؼاث بمىحبها جلىم التي الخلىيت الػمليت جلً يه

 حميؼ اججاه وبالخالي مػيىت هلدًت كاغدة اججاه اإلادليت الػملت كيمت بخخفيع

 بالػمالث ملىمت اإلادليت ألاطػاز جخفيع غليه ًترجب اإلاػنى راهو  الػمالث

 اهخفاض مصؼلح وأما .الىػىيت بالػملت ملىمت الخازحيت ألاطػاز وزفؼ ألاحىبيت

 ألاحىبيت الػمالثججاه  ما بلد غملت كيمت اهخفاض به فيلصد الػملت كيمت

 (.21، ص.9155بسبسي, )حىبيألا  الصسف طىق  في ألاخسي 

 الػملت كيمت لخخفيع الىلدًت ؼاثبالظل جدفؼ أطباب غدة هىانو  

 وجلييد الصادزاث دشجيؼل وذلً اإلادفىغاث ميزان في العجص مػالجتا منه

 وحشجيؼ الخازج ئلى ألامىاٌ زؤوض جصدًس مً الحد غلى ػمل، أو الالىازداث

 باإلطافت الىاشئت الصىاغاث خماًت، هما كد ًيىن الظبب الخازج مً اطخيرادها

 في الخىطؼ حشجيؼ غىه ًيخج خيث الاكخصاد الىػني في البؼالت مشيلت غالج ئلى

ت الصىاغاث  . (293،ص.9111غىض هللا, ) الخصدًٍس

 العملة كيمة رفع سياسة 9.4.9

ادة ئلى حشير خيث الػملت كيمت جخفيع لػمليت مػاهظت غمليتهي   ٍش

 الىاخدة  الىػىيت الىلدًت  الىخدة ملابل ألاحىبيت الػمالث مً الىخداث غدد

 .(154،ص.5444الحظني, )
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 الليمت زفؼ ئلى الىلدًت الظلؼاث جدغى التي ألاطباب أهم مًو 

 الازجفاع إلاػادلت  ، أواإلادفىغاث ميزان في فائع وحىد هي لػملتها الخازحيت

كد جلجأ  ئليها  الدولت    هما ،ئطتراجيجيت لظلػت الػاإلايت ألاطػاز في الحاصل

 .ألاخسي  ألاحىبيت الػمالث لخدغيم

 مً هى الىػىيت الػملت كيمت زفؼ أنوما ججدز ؤلاشازة ئليه هى 

 حغيير ًيىن  ما وغالبا ،تػىغي بصىزة الدولت غليها جلدم ما هادزا التي ؤلاحساءاث

 وليع الػىع. الىػىيت الػملت كيمت جخفيع باججاه الصسف طػس

 الصرف على الركابة سياسة 2.4.9

 الػمالث وغسض ػلب غملياث ًىظم الري الحيىمي ؤلاشساف ذلً هي

ت للمخػاملين ًديذ فال ألاحىبيت،  جلييدًت ئحساءاث جفسض بل به الخصسف خٍس

 ويهدف. للخازج ًدفػىهه وما أحىبيت خلىق  مً غليه ًخدصلىن  ما بخصىص

 اإلادددة الىػىيت للػملت الخازحيت الليمت خماًت ئلى  الصسف غلى السكابت هظام

 في ًإزس الىػىيت الػملت طػس جللباث أن باغخباز الخازحيت ألاطىاق في بالخدهىز 

 في الخىاشن  جدليم، ئطافت ئلى ألامىاٌ زؤوض وهرلً والىازداث الصادزاث خسهت

 التي الاطخيراد جساخيص بفسض الىازداث مً الحد خالٌ مً اإلادفىغاث ميزان

ت الظياطت جدددها وغشس  وفم جمىذ  خماًت، وهرا الصسف واخخياػاث الخىمٍى

 بيؼ غً مثال الامخىاع خالٌ مً وجسكيتها ألاحىبيت اإلاىافظت مً الىاشئت الصىاغت

 بظػس بيػها أو مدليا اإلاىخجت لخلً مىافظت طلؼ شساء أحل مً ألاحىبيت الػمالث

 .(67،ص.9155بسبسي, ) الػادي غً مسجفؼ صسف

واث التي ألادوغمىما، ًمىً اللٌى ئن طياطت طػس الصسف حػخبر مً 

  جلػب
 
  دوزا

 
لت لالكخصاد والداخليت يتالخازح الخىاشهاث غلى الخأزير في هاما  بؼٍس

اإلاإشساث و  اإلادفىغاث ميزان زصيد زأطها وغلى مباشسة غير أو مباشسة

والخطخم وغيرها، ولهرا الظبب  الىمى الاكخصادًت اليليت للدولت مثل مػدٌ 
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ٌ  بػعحػمل  الخدخل في جددًد طػس الصسف مً خالٌ حػدًل كيمت  في الدو

ٌ غملتها الىػىيت مً أحل   .الاكخصادًت اإلاصاًا بػع غلى الحصى

ثحليل ثطىر كل من سعر الصرف وصادرات وواردات الجزائر خالل الفترة  .2

5991-9159 

 5 2019-1995الفترةثحليل ثطىر سعر صرف الدًنار الجزائري خالل  5.2

غسف الاكخصاد الجصائس بخؼبيم غدة هظم لظػس الصسف ازجبؼذ ازجباػا 

 ئلى الوصى ذ الثاب الصسف طػس مً بداًتيل مسخلت مً مساخل الخىميت ب وزيلا

 .اإلاسن  الصسف طػس

 (5)لجدول ركم ا

 ثطىر سعر صرف الدًنار الجزائري ملابل الدوالر ألامريكي خالل الفترة 

5991-9159 
 

 5999 5991 5991 5991 5991 السنىات

 66,5 58,73 57,70 54,74 47,66 سعر الصرف

 9114 9112 9119 9115 9111 السنىات

 72,0 77,3 79,6 77,2 75,2 سعر الصرف

 9119 9111 9111 9111 9111 السنىات

 72,6 64,58 69,29 72,64 73,27 سعر الصرف

 9154 9152 9159 9155 9151 السنىات

 80,5 79,3 77,5 72,9 74,3 سعر الصرف

 2019 9151 9151 9151 9151 السنىات

 119.35 116,62 110,96 109,47 100,69 سعر الصرف

Source5 World Bank, http://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-

indicators# 

 

http://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-
http://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-
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 (5)ركم  الشكل

 سعر صرف الدًنار الجزائري ملابل الدوالر ألامريكي خالل الفترة ثطىر 

5991-9159 
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( وباطخخدام البرمجيت 5مً ئغداد الباخثين باالغخماد غلى مػؼياث الجدٌو زكم ) :اإلاصدز

"Eviews 10" 

ًمىً مالخظت غدة حغيراث في طػس  ينمً الجدٌو والبيان الظابل

 5صسف الدًىاز ًمىً ذهسها في الىلاغ الخاليت

اطخمس الدًىاز الجصائسي باالهخفاض بمػدالث مظخلسة،  9119كبل طىت 

، خيث اهخللذ 9113و 9119أًً غسفذ جدظىا خالٌ الفترة ،9119طىتئلى غاًت 

بالدزحت ألاولي في  دج، والظبب ًسحؼ 12.13دًىاز للدوالز الىاخد ئلى  24.1مً 

ادة حجم الصادزاث البتروليت  أديما هره الفترة ئلى جدظً أطػاز البتروٌ، ئلى ٍش

ت  يي. كيمت الدًىاز ملابل ازجفاعوبالخالي الجصائٍس  الدوالز ألامٍس

 الدًىاز أزسث ألاشمت اإلااليت التي شهدها الػالم غلى  9113وفي طىت 

 أسعار كفصثو جللباث خادة مً ي أطىاق الىفؽ ما خدر فالجصائسي بظبب 

دوالز للبِرميل بدلٌى  19.9 ئلى 9111 دوالز طىت 44.4مً ئذ اهخلل هفؽ الخام لا

دج  91.99 دوالز مًز ملابل الامت الدًىيك ذظخفوجبػا لرلً اه، 9114طىت 
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 .9151طىت  دج 22.2لى ئ 9112طىت للدوالز الىاخد 

مً الػملت الصػبت الىاحم للد دفؼ الانهياز الحاد في مداخيل البالد و 

، ئلى اهخفاض هبير في طػس الػملت 9152غً انهياز أطػاز اإلادسوكاث في حىان 

وكد واصلذ الػملت الىػىيت  الدوالز.أمام  % 91الىػىيت، خيث جساحؼ الدًىاز بـ 

 9151، خيث فلدث خالٌ الظداس ي ألاٌو مً طىت 9151جساحػها في طىت 

اهخفاطا كبل أن حػسف الػملت الىػىيت  الدوالز،% مً كيمتها أمام 2خىالي 

 الظىىاث الخاليت.وظبيا خالٌ بيظب زابخت 

أطػاز الىفؽ خالٌ الفترة ٌظاهم في مما طبم وظخيخج أن أي جدظً في 

 خالٌ هفع الفترة. اطخلساز أهبر لظػس الصسف

 :  2019-1995ثحليل ثطىر الصادرات الجزائرية خالل الفترة 9.2

 (9)دول ركم الج

 9159-5991 خالل الفترة ةالجزائري الصادراتثطىر 

 )مليار دوالر(

 5999 5991 5991 5991 5991 السنىات

 12.525 10.209 13.894 13.250 10.258 الصادرات

 9114 9112 9119 9115 9111 السنىات

 31.304 23.163 18.799 19.133 22.031 الصادرات

 9119 9111 9111 9111 9111 السنىات

 45.174 79.298 60.163 54.613 46.002 الصادرات

 9154 9152 9159 9155 9151 السنىات

 60.061 64.970 71.866 73.489 57.053 الصادرات

 2019 9151 9151 9151 9151 السنىات

 35.824 41.797 35.191 30.026 43.688 الصادرات

Source: World Bank http://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-

development-indicators#c_m 

 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators#c_m
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators#c_m
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 (:9)ركم  الشكل

 9159-5991 خالل الفترة ةالجزائري الصادراتثطىر  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ٌ  مػؼياث غلىالباخثين باالغخماد  ئغداد اإلاصدز5مً يت برمجال باطخخدام( و 9) زكم الجدو

"01 swe 51" 

فترة الؤلاحماليت خالٌ  اثازجفاع كيمت الصادز أغاله هالخظ مً الجدٌو 

لخدلم ما  5441طىت دِوالز   ملياز 51.91ذ .خيث سجل9111-5441 اإلامخدة مً

 لخىخفع بػدها بظبب جدهىز كيمت 9111ً دوالز ط ملياز  99.12ملدازه 

 9114جم واصلذ الازجفاع ئلى غاًت طىت ،  9115الدوالز غلى ئزس ألخدار طبخمبر 

الاهخفاض الحاد ق  طبب الز ز دو املي 21.52 ـ با كدز ير بها اهخفاطذ سجلأًً 

 حؼ كيمت الدًىاز ملابلساوج للبرميلدوالز  19.9 وصلذ ئٌ حيلهفؽ الأطػاز ا

ػذ كيمت ازجفسي، لىً طسغان ما صائجصاد الجقألاشمت اإلااليت غلى ا طبب الدوالز

 ،9155 دوالز طىت ملياز 29.13 ىئل لخصل 9151طىت  ملياز  1111. ىاث ئلدز صالا

دوالز،  559.4 الازجفاع خيث وصل طػس البرمّيل ىؽ ئلىفديجت غىدة أطػاز اله

جي واإلاظخمس ئٌ غاًتلض افاػدها لالهخبث زالخػىد الصاد  ، وذل9151ً جدٍز

 خيث وان طػس 9151و 9151 دسوكاث، وخاصت طنيإلاكؼاع ا فيوىد س ال بطب
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سحؼ 9151 دوالز طىت 24و  9151دوالز طىت  12.5ًلدز بـ  البرميل مً الىفؽ  ٍو

الجصائسي، زم ازجفػذ في لىفؽ ل ييٍالصخسي ألامس  شغامىافظت ال  بظبب ذلً ئلى

بظبب جساحؼ صادزاث الجصائس  9154الظيخين الخاليخين لخىخفع مسة أخسي طىت 

بظبب اهخفاض الؼلب ألاوزوبي وشٍادة الػسض و  %59مً الىفؽ والغاز بيظبت 

ال ًخفى  هماو  .(9154هداٌ, ) مً الغاش السوس ي السخيص ملازهت بالغاش الجصائسي 

ت  ثاالصادز  ئحمالي مً ألاهبر الحصتغلى أخد أن   كؼاع هصیب مً هيالجصائٍس

في  جددر التي لخللباث، فان هرا ًجػل حجم صادزاتها مسهىن بااإلادسوكاث

 أمام الدوالزالظىق الىفؼيت، وهرا ما ًددر مً جللباث في طػس صسف 

 .الىفؼيت اإلاػامالث غملتباغخبازه   ألاخسي  الػامالث

 .9159-5991ثحليل ثطىر الىاردات الجزائرية خالل الفترة  2.2

 (2)دول ركم الج

 9159-5991 خالل الفترة ةالجزائري الىارداتثطىر 

 )مليار دوالر(
 5999 5991 5991 5991 5991 السنىات

 9.16 9.4 8.68 9.09 10.1 الىاردات

 9114 9112 9119 9115 9111 السنىات

 18.16 12.38 11.96 9.94 9.17 الىاردات

 9119 9111 9111 9111 9111 السنىات

 39.29 39.47 27.63 21.45 20.35 الىاردات

 9154 9152 9159 9155 9151 السنىات

 58.58 55.02 50.37 47.24 40.47 الىاردات

 2019 9151 9151 9151 9151 السنىات

 41.91 46.33 46.05 45.08 51.17 الىاردات

         Source 5 World Bank. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-

development-indicators#c_m 
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 (2) ركم الشكل

 .9159-5991 خالل الفترة ةالجزائري الىارداتثطىر  

 )مليار دوالر(
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ٌ  مػؼياث غلىالباخثين باالغخماد  ئغداد مً :اإلاصدز يت " برمجال باطخخدام( و 2) زكم الجدو

Eviews 10" 

مً  مدظازغت بيظب فاجىزتها ثددااش  كد أهه فيالخظ الىازداث غً أما

 1995 طىت دوالز ملياز 10.1خىالي مً كیمتها ازجفػذ أنها. خيث أخسي  ئلى طىت

اث الزجفاعا هظس  9113 طىت دوالز ملياز 24.22 خىالي ئلى وصلذختى   مظخٍى

، 9151و 9114زم اطخلسث خالٌ الظىىاث  ،ألاحىبيت الظلؼ غلى اإلادلي الؼلب

 هره بػد أهه ئالملياز دوالز.  11لخصل ئلى ما ًلازب  9152زم ازجفػذ طىت 

والانهياز الحاد في مداخيل البالد مً الػملت  الىفؽ أطػاز لخللباثسا وهظ الظىت

 ئساالجص  وطػذ فلد 9152الصػبت الىاحم غً انهياز أطػاز اإلادسوكاث في حىان 

 ملياز 25.45ئلى  الىازداث حجم فخللص دار يالاطخ فاجىزة لظبؽ مغاًسة طياطت

 .9154 طىت دوالز
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ة للجزائر دراسة ثحليلية ألثر سياسة سعر الصرف على الحجارة الخارجي. 4

 9159-5991خالل الفترة 

جلجأ ئليها  التي الهامت الظياطاث ئخديطػس الصسف  طياطت حػد

 ٌ ًمنها  حػاوي التي صمىتأو اإلا إكختإلاػالجت الاخخالالث اإلا الدو . مدفىغاتها مىاٍش

طػس الصسف آزاز واضحت غلى ول مً  طياطتًيخج غً  الىظسي  الجاهب مًو 

ادة غسض  الصادزاث والىازداث، ئذ جإدي غمليت جخفيع كيمت الػملت ئلى ٍش

ا ما ًإدي ئلى اهخفاض الػملت اإلادليت هديجت اهخفاض طػسها في ألاطىاق، وهر

ادة  أطػاز الظلؼ والخدماث اإلادليت ملازهت لىظيراتها ألاحىبيت مما ًيخج غىه ٍش

ادة صادزاتها.ومً حهت أخسي فان  الؼلب غلى مىخجاث الدوليت وبالخالي ٍش

جخفيع كيمت الػملت ًإدي ئلى جلليص الىازداث التي جصيذ أطػازها أغلى مً 

 ا ًىضحه الشيل أدهاه5أطػاز الظلؼ اإلادليت. وهرا م
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 (4) ركم الشكل

 أثر سعر الصرف على الصادرات والىاردات

 
 (320 .ص ،5444 ،غابد): زاإلاصد
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 .9159-5991أثر سعر الصرف على الصادرات الجزائرية خالل الفترة  5.4

تاالجص  ثاالصادز  كیمت ازجباغ مدي أغالهؤلاشازة ئليه  ذطبل هما  ئٍس

 ئحمالي في الاهخفاض أو فاالزجفاع. الػاإلايت ألاطىاق في البتروٌ طػس ثار يبخغ

 ألاطىاق في البتروٌ أطػاز اهخفاض أو بازجفاع وػيدة غالكت له ثاالصادز 

تاالجص  ثاالصادز  خصىصياثف ،الدوليت  اإلاىخجاث غلى جلخصس ٌاجص  ال التي ئٍس

 جبلى ىمايب ،ثاالصادز  خصيلت ئحمالي مً %43ما ًلازب  شيلذ التي الىفؼيت

 طئيلت ثاالصادز  خصيلت ئحمالي في اإلادسوكاث كؼاع خازج ثاالصادز  مظاهمت

 ،إلهخاحيت اػاكتهومددودًت  ؤلاهخاجي الجهاش طػف بظبب ،%9 بمخىطؽ حدا

م غً ثاالصادز  حشجيؼ طياطت أن هخأهد جػلىاج  هي الدًىاز صسف طػس ػٍس

 :ذلً یىضح الخالي والشيل.  ئسي االجص  الاكخصاد في فاشلت طياطت

 (1) مرك الشكل

 .9159-5991خالل الفترة  الصرف بسعرالجزائرية  الصادرات عالكة 
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exp p petr exch 
     ( وباطخخدام البرمجيت2مً ئغداد الباخثين باالغخماد غلى مػؼياث الجدٌو زكم ) :اإلاصدز

 "Eviews 10" 
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وػخمد في الجصائس أزس غلى الصادزاث،  لظياطت طػس ولخددًد ئن وان 

لت غلى الطخػاهت با (Simple linear regression)الاهدداز الخؼي البظيؽ  ػٍس

س اغخمادا " و Eviews 10بالبرمجت ؤلاخصائيت " غلى البياهاث اإلاظخخسحت مً جلاٍز

ت   - 5441حغؼي فترة الدزاطت البىً الدولي، وهي غبازة غً طالطل شمىيت طىٍى

ً مً همىذج وظخخدم . طىف9154  هما5 مخغيًر

سمص مإشس-  ( expله بـ ) الصادزاث ٍو

سمص ،الصسفطػس  مإشس -   (Exch)له بـ ٍو

اطيت الصيغتاإلاػادلت  أخرجو   الخاليت5 الٍس

exp= f(Exch)  

exp= +  Exch t+ ……(*) 

 :خيث

ت :  التي لم جإخر بػين الاغخباز في الدالت، حػىع جأزير حميؼ اإلاخغيراث الخفظيًر

 .هدوز أطػاز الىفؽ، أو أطػاز الفائدة مثال

هديجت حغير أطػاز الصسف. وخظب (exp)جمثل ملداز الخغير في الصادزاث5 

ت، فان الخىكػاث حشير ئلى أن أزس طػس الصسف غلى الصادزاث  اللاغدة الىظٍس

 . ًيىن ػسدًا

 .5 جمثل الخؼأ الػشىائي 

ل (*)اإلاػادلت ئن جلدًس   5اإلاسبػاث الصغسي أغؼذ الىخائج الخاليت تبؼٍس

exp t =  1.53 exch + 92.12     

t= (1.22) (5.94)  

Prob = (0,44        (  (0,20)   

𝑅2= 0.025 

1 2 

1

2
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  مػىىي هالخظ أن الىمىذج غير ما وان مخىكػا و 
 
  ، هماProbF 5% ألن ئخصائيا

  الخددًد مػامل كيمت مً هالخظ
 
في الصادزاث  خغير أي أن ال ،طػيفت حدا

ت   . الىمىذج في مدزحت غير أخسي  مخغيراث ئلى طببه ٌػىدالجصائٍس

 )4(دول ركم الج

 9159-5991 خالل الفترةهحائج ثلدًر عالكة سعر الصرف بالصادرات 
 

Dependent Variable: exp   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/21   Time: 12:15   

Sample: 1995 2019   

Included observations: 25   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXCH 0.181964 0.236146 0.770557 0.4488 

C 24.67495 19.03728 1.296138 0.2078 
     
     R-squared 0.025166     Mean dependent var 38.95124 

Adjusted R-squared -0.017218     S.D. dependent var 21.69990 

S.E. of regression 21.88592     Akaike info criterion 9.086182 

Sum squared resid 11016.85     Schwarz criterion 9.183692 

Log likelihood -111.5773     Hannan-Quinn criter. 9.113227 

F-statistic 0.593758     Durbin-Watson stat 0.310120 

Prob(F-statistic) 0.448813    
     
     

 .Eviews 10مخسحاث  اإلاصدز5 مً

  5أما لى جم جلدًس اإلاػادلت الخؼيت بين أطػاز الىفؽ وصادزاث الجصائس هجد

exp t =  1 .66 p + 3.75     

t= (17.46) (5.60)  

Prob = (0.00        (  (0,12)   

𝑅2= 0.92 
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  مػىىي أًظا هالخظ أن الىمىذج  ما وان مخىكػاهو 
 
، >ProbF  5%ألن ئخصائيا

  الخددًد مػامل كيمت مً هالخظ هما
 
ت حدا في  خغير المً  %49ئذ أن  ،كٍى

ت   .أطػاز البتروٌ مخغير  ئلى طببه ٌػىدالصادزاث الجصائٍس

 هحائج ثلدًر عالكة أسعار البترول بالصادرات  :1دول ركم الج

 9159-5991 خالل الفترة
 

Dependent Variable:exp   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/21   Time: 12:37   

Sample: 1995 2019   

Included observations: 25   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     P 0.668278 0.038266 17.46415 0.0000 

C 3.753020 2.332440 1.609053 0.1212 
     
     R-squared 0.929877     Mean dependent var 38.95124 

Adjusted R-squared 0.926829     S.D. dependent var 21.69990 

S.E. of regression 5.869872     Akaike info criterion 6.454161 

Sum squared resid 792.4740     Schwarz criterion 6.551671 

Log likelihood -78.67701     Hannan-Quinn criter. 6.481206 

F-statistic 304.9966     Durbin-Watson stat 0.761825 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .Eviews 10مخسحاث  اإلاصدز5 مً

 ثاالصادز ب ئسي االجص  الدیىاز صسف طػس ػالكتخػلم بی فیماوغليه، 

تاالجص  ٌ  مىًً ،ئٍس ه اللى
ّ
 الدیىاز صسف طػس شهده الريالازجفاع  مً بالسغم ئه

يي  أمام  الخأزير في دوز  أي مازضً لم أهه ئال اإلادزوطت، الفترة خالٌالدوالز ألامٍس

تاالجص  ثاالصادز  وجسهص ؤلاهخاجي الجهاش لظػفا هظس ى الصادزاث، غل  غلى ئٍس

 .خازحيت غىامل فیه جخدىم ريال) اإلادسوكاث (واخد مىخج
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ٌ  یمىً وغلیه  ئلى ألاطاض في یػىد ئساالجص  فيالصادزاث  جؼىز  بأن اللى

 .الدیىاز صسف طػسطياطت  ئلى ولیع البتروٌ أطػاز جؼىز 

9159-5991الجزائرية خالل الفترة أثر سياسة سعر الصرف على الىاردات  9.4  

 غلى جأزير أي لهاطػس الصسف ليع  طياطت فان للىازداث، باليظبت

 ألاهبر الجصء یػخبر التي اإلاظخىزدة الظلؼ ػبيػتبظبب  الىازداث، حجم جلليص

ت طلػا منها  والغرائيت الاطتهالهيت والظلؼ غنها الاطخغىاء یمىً ال طسوٍز

ت  جدخل التي الصىاغيت ثاوالخجهيز  اإلاصىػت هصف واإلاىخجاث ،وألادٍو

 :ذلً یىضح اإلاىالي والشيل .هخاحيتيت ؤلا للػمل همظخلصماث

 ( 1م )رك الشكل

 .9151-9111املئىية خالل الفترة  بالنسبةالجزائرية ثركيبة الىاردات  

 
 .9152-9113الجصائس اإلاصدز5 جم ئغداده باالغخماد غلى ئخصائياث بىً 

 غلىوػخمد ، الىازداثفي الجصائس أزس غلى  لظياطت طػس ولخددًد ئن وان 

لت الطخػاهت بالبرمجت با(Simple linear regression)الاهدداز الخؼي البظيؽ  ػٍس

 نهما5 مخغيري  مً همىذج وظخخدم طىف" Eviews 8ؤلاخصائيت "

سمص الىازداث  مإشس -  ( impله بـ ) ٍو

سمص ،الصسفطػس  مإشس -   (Exch)له بـ ٍو
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اطيت الصيغتاإلاػادلت  أخرجو   الخاليت5 الٍس

imp = f(Exch)  

imp = +  Exch t+ ……(*) 

 :خيث

ت التي لم جإخر بػين الاغخباز في :  حػىع جأزير حميؼ اإلاخغيراث الخفظيًر

 الدالت، هدوز أطػاز الاطتهالن، أو الىخلت الىلدًت مثال.

حغير أطػاز الصسف. وخظب  هديجت(  (impالىازداث جمثل ملداز الخغير في 5 

ت، فان الخىكػاث حشير ئلى أن أزس طػس الصسف غلى الصادزاث  اللاغدة الىظٍس

خيث أن ازجفاع طػس الصسف ًإدي ئلى اهخفاض كيمت الػملت  ،ًيىن غىظيا

لظلؼ ألاحىبيت ومىه اإلادليت وبالخالي أطػاز الظلؼ اإلادليت جيىن أزخص مً أطػاز ا

 جىخفع الىازداث. 

 .5 جمثل الخؼأ الػشىائي 

ل (*)اإلاػادلت جلدًس  وكد أغؼى  5اإلاسبػاث الصغسي الىخائج الخاليت تبؼٍس

 (1) دول ركمالج

 .9159-5991 خالل الفترةهحائج ثلدًر عالكة سعر الصرف بالىاردات 
 

Dependent Variable: imp   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/21   Time: 15:43   

Sample: 1995 2019   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Exch 0.568210 0.159486 3.562748 0.0017 

C -14.93531 12.85726 -1.161625 0.2573 

     
     

1 2 

1

2
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R-squared 0.355619     Mean dependent var 29.64460 

Adjusted R-

squared 0.327603     S.D. dependent var 18.02582 

S.E. of regression 14.78115     Akaike info criterion 8.301200 

Sum squared resid 5025.093     Schwarz criterion 8.398711 

Log likelihood -101.7650     Hannan-Quinn criter. 8.328246 

F-statistic 12.69318     Durbin-Watson stat 0.202023 

Prob(F-statistic) 0.001654    

     
 .Eviews 10مخسحاث  اإلاصدز5 مً     

imp t = 0.56 exch – 14.93     

t= (3.56) (-5.16)  

Prob = (0,001        (  (0,25)   

𝑅2= 0.35 

 كيمتو ، ProbF 5% ألن ئخصائيا مػىىي هالخظ أهه زغم أن الىمىذج 

ئال أن هخائج الىمىذج حاءث مخالفت إلاا جلسه  ،1.21جلدز بـ الخددًد مػامل

ت الاكخصادًت ً ػسدًت ،الىظٍس أي ازجفاع  ،خيث أظهس أن الػالكت بين اإلاخغيًر

ت.  طػس الصسف ًإدي ئلى ازجفاع الىازداث وهرا ًخالف اللاغدة الىظٍس

وغليه، فخغيراث طػس صسف الدًىاز ال جفظس الخغير في الىازداث خالٌ فترة 

 الدزاطت.

 ًخص فيما ؤلادازي  بالؼابؼ جميزثوغمىما، ًمىً اللٌى ئن الجصائس 

ائج ذلً هخ مً انت فيالخىمي افأهد ئػاز في والىلدًت اإلااليت الىطائل اطخخدام

ت باليظبت واكػيت غير أػس في الصسف طػس جددًد كبيل  مً كخصادًتالا للىظٍس

 اإلاإزسة واإلاخأزسة. ثاخغير ا إلابيى الداليت ثاكالالػ
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 خاثمة:.1

 غً الىشف ومداولت اإلاؼسوخت ؤلاشياليت غلى ؤلاحابت بدثىا اطتهدف

والخجازة الخازحيت للجصائس خالٌ الفترة طياطت طػس الصسف  الازجباغ بين غالكت

 مظخىي  غلى هره الظياطت أخدزخه الري مػسفت ألازس خالٌ مً 5441-9154

ًخأزس  والىازداث،وللدجم الخىصل ئلى أن الخجازة الخازحيت للجصائس الصادزاث

التي  الصدمخانبشيل هبير بما ًددر في الظىق الىفؼيت والدليل غلى ذلً 

 الىفؽ أطىاق غسفذ أیً 2009 طىت في واهذ ألاولى لصدمتحػسض لهما الظىق ا

صادزاث ووازداث  غلى اوػىع مما الػاإلايت اإلاالیت ألاشمت بظب هبيرا جساحػا

 ئلى البتروٌ مً البرميل طػس أهخفع أیً 2014 طىت الثاهيت والصدمت الجصائس،

ججازتها الخازحيت أما غً طػس غلى  اإلاباشس  ألازس له وان مما الىصف مً أكل

الصسف فسغم الازجفاع اإلاظخمس في طػس صسف الػملت الىػىيت ػىاٌ فترة 

الدزاطت، ئال أن هرا ؤلاحساء الخخفيض ي اإلاسجىص غلى أطلىب اإلاسوهاث لم ًدلم 

 اإلاياطب الاكخصادًت اإلادللت غلى مظخىي الصادزاث والىازداث. 

 النحائج مً مجمىغت ئلى الخىصلالدزاطت جم هره خالٌ  وغليه، ومً 

  :الخاليت

ت للجصائس  الظياطت طػف -  اإلادسوكاث. للؼاع الخبػيتبظبب الخصدًٍس

ظبب جسهيبت هره ألاخيرة التي حػد طلػا ب الىازداث فاجىزة جلليصصػىبت  -

ت ال ًمىً الاطخغىاء غنها.  طسوٍز

 صادزاث، بلال حشجيؼ بغیت جخفيع كيمت الػملت اإلادليت طياطت هجاح غدم -

 الؼلب غیاب ظل في الىػىيت الػملت ئطػاف ئلى آلاليت هره أدث فلد بالػىع

وهرا ما ًىفي صدق الفسطيت  الىازداث. كیمت وشٍادة جطخم وئلى خازحیا غلیھا

إهد صدق الفسطيت الثاهيت.  ألاولى للدزاطت ٍو

ٌػىد  اإلاياطب الاكخصادًت اإلادللت غلى مظخىي الخجازة الخازحيت للجصائس،  -

 أطاطا ئلى جدظً أطػاز الىفؽ.
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 الاكتراحات: مً حملت جلدًم ًمىً الرهس طالفت الىخائج مً واهؼالكا

 في مظاهمتها مظخىي  مً للسفؼ غاث ألاخسي اللؼا حشجيؼ هدى الاججاه -

 الىخید وألامل اإلاصدز اإلادسوكاث خازج الصادزاث اليلیت، ئذ حػخبر الصادزاث

 كدزاث الجصائس جمخلً وأن للصدماث، خاصت حػسطهاوججىب  الفػلي للخسوج

 ذلً. مً جمىنها هائلت

غدم اللجىء اإلاظخمس ئلى جخفيع كيمت الػملت ألن هرا ؤلاحساء مً شأهه أن  -

ًفلد زلت اإلاليمين وغير اإلاليمين بالػملت اإلادليت، هما ًمىً أن ًىػىع طلبا 

 غلى الخىاشهاث الداخليت.

 :املراجع

 ( .5444الحظني, ع. ث .)ل الدولي  .. داز اإلاجدالوي لليشسالخمٍى

 ( .طياطاث أطػاز الصسف. 9112الػباض, ب .)حظس الخىميت. 

 ( .9155بسبسي, أ. م .) الاخخياز ألامثل لىظام الصسف ودوزه في جدليم الىمى

 .. حامػت الجصائس-دزاطت خالت الجصائس -الاكخصادًتالاكخصادي في ظل الػىإلات 

 ( .9112شهاب, م. م .)الداز الجامػيت الجدًدةؤلاكخصاد الدولي اإلاػاصس .. 

 ( .9155صالح الدًً خامد .)59, مجلت ئطاءاث ماليت ومصسفيت. 

 ( .5444غابد, م. ض .)مىخبت ومؼبػت ؤلاشػاع الفىيتالخجازة الدوليت .. 

 ( .5441غىض هللا, ش. ح .)الداز الجامػيت مؼابؼ الػالكاث الاكخصادًت الدوليت .

 .ألامل

 ( .9111غىض هللا, ش. ح .)داز الجامػت الجدًدةالاكخصاد الدولي .. 

 ( .9112كدي, ع. ا .) دزاطت جدليليت “اإلادخل ئلى الظياطاث الاكخصادًت اليليت

 .دًىان اإلاؼبىغاث الجامػيت ”جلييميت.

 ( .9154هداٌ, ح .)الػسبي الجدًد%59.1غائداث الىفؽ في الجصائس  جساحؼ ..  
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  :اإلالخص

ٌ  حلد التي البِخيىًٍ ؿهىز  مم حاء الافتراطُت لللملت الخلُلي الـهىز  بن        كملت ؤو

 َرٍ وتهدف اإلاالُت. الخلامالث بها ججسي  هلملت ومياهتها دوزَا ؤخر في هجخذ افتراطُت

ً كلى الظىء حظلُؽ بلى الدزاطت  فيالدزاطت  بشيالُت وكُىبها. جمثلذ مصاًاَا ؛البِخيٍى

 ٌ ٌ  إلاخاػس اللالحُت الخلى ً بلملت الخداو  كلى َرٍ دزاطدىا في اكخمدها ا.ؤإلااهُ في البِخيٍى

ً بماَُت اإلاخلللت واإلالازف الخلاثم طسد بصدد الىصفي اإلاىهج  الدزاطت وجىصلذ ،البِخيٍى

را ألاإلااهُت، الخجسبت مً الاطخفادة واحب ؤَمها الىخاثج مً إلاجمىكت  وطم بظسوزة َو

لاث ٌ  كملُت جىـم كاهىهُت وطىابؽ حشَس ً جداو   .البِخيٍى

ً؛ الكلماث اإلافخاحيت:   .ألامىاٌ جبُع الخلدًً؛ البِخيٍى

German Experience in Bitcoin Trading 

Abstract: 

     The real emergence of the virtual currency came with the emergence of Bitcoin, 

which is the first virtual currency that succeeded in taking its role and position as the 

currency in which financial transactions are conducted. This study aims to shed light 

on Bitcoin; Its advantages and disadvantages. The problem of the study was the 

therapeutic solutions to the risks of trading Bitcoin in Germany. In this study, we 

relied on the descriptive approach in the matter of listing facts and knowledge related 

to the nature of Bitcoin. The study reached a number of results, the most important of 

which is the duty to benefit from the German experience, and this is the need to 

establish legislation and legal controls that regulate the Bitcoin trading process. 

Keywords: Bitcoin, Mining, Money laundering. 
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 مقدمت: 

وزكمُت مدظازكت، ووحىد هثحر مً هد اللالم الُىم جؼىزاث جىىىلىحُت ٌش

ىلىدا والُابان والداهمازن ووىزٍا الجىىبُت التي شّسكذ  الدٌو هإطترالُا وؤإلااهُا َو

ا ا ً، ووحىد هثحر بالفلل إلاىاػىيها الخلامل باللمالث الافتراطُت وؤشهَس لبِخيٍى

ً التي لم حلد جتردد في ال، مً الشسواث اللاإلاُت  هماًىسوطىفذ خلامل بالبِخيٍى

ما  زواحا َاثال بحن فئت اإلاخلاملحن. والتي الكذ وكبىلها وىطُلت للدفم الالىترووي،

لها ألن جصبذ ب، هـسا إلاصاًا   لللمالثبدًال  ًَا الىزكُت في اإلاظخلبل اللٍس

ً اللدًدة التي واهذ طببا ا في فترة وححزة، مً  البِخيٍى م زطى في اهدشاَز

ت وخصىصُت وؤماهتها وطهىلت  شىبها اللدًد مً جداولها، بال ؤنها حمىخفظت وطٍس

ا، هااإلاخاػس  اإلاسجبؼت باطخخدام  وجداول ؤنها حظخلمل في  والتي مً ؤبسش مخاػَس

اب والتهسب غحر اإلاشسوكت هخجازة اإلاخدزاث و  ألاوشؼت ل ؤلاَز جبُع ألامىاٌ وجمٍى

بي،  اا ؤفظل البدث كً مما ٌظخىحبالظٍس  لخلٌى لخىـُمها والخد مً مخاػَس

ؤإلااهُا صاخبت الخجسبت الفرة في َرا اإلاجاٌ والتي جؼبم كىاهحن  مثلما فللذ

لاث حل بشيالُت دزاطدىا جخمدىز وكلُه اكب مسجىبي الجساثم ؤلالىتروهُت. وحشَس

في  الحلول العالجيت إلاخاطر الخداول بعملت البيخكوين ت: ماهيفي الدظاٌئ كً

 ؟أإلاانيا

الى  جم جلظُم الدزاطتالبدثُت جدلُم ألاَداف وبغسض خل َرٍ الاشيالُت و 

 :زالزت مداوز زثِظُت هما ًلي

 .طاا اإلافاهيمل لعملت البيخكوينؤلا -1

 مخاطر البيخكوين.مزايا و -2

 الخجربت ألاإلاانيت في الخعامل بالبيخكوين.-3

 :  تهدف َرٍ الدزاطت بلىأهداف الدااست:  

ً مً خُث اإلااَُت وهُفُت الخصٌى كليها-   .الخلسف كلى كملت البِخيٍى
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ً و - ا كً الىلىد الخللُدًت.ؤطباب الخلسف كلى خصاثص البِخيٍى  جمحَز

حظلُؽ الظىء كلى  الفسص  واإلاصاًا اإلاخاخت مً خالٌ الخلامل  بلملت -

ً،  وهرلً الخددًاث واإلاخاػس التي جمثلها جلً اللملت.  البِخيٍى

 في َرا الصدد.خلسف كلى الخجسبت ألاإلااهُت ال -

 :أهميت الدااست

ً مً اإلاىاطُم الخدًثت    في الاكخصادًاث الىلدًت،   ٌلخبر مىطىق كملت البِخيٍى

والهامت كلى الظاخت اللاإلاُت، واإلاىاهبت للخؼىز الخلني والخىىىلىجي الخدًث، 

را ما اطخدعى ُام بدزاطت خصاثص ى اللبل هثحرا مً الباخثحن الاكخصادًحن َو

ً إلشالت  الغمىض وملسفت َرٍ اللملت، فبالىـس بلى اًجابُاتها اإلاخلددة ال البِخيٍى

م،  والطُما طسكت  ًلط ي ذلً كلى طلبُاتها خصىصا مم الخؼىز السكمي الظَس

ًجاد خلٌى لخماًت خلىق اللسصىت وجبُع ألامىاٌ، ومداولت بالاختراكاث و 

 ،ً مً خالٌ جؼبُم اللىاهحن السدكُت والللابُت كلى اإلاخلاملحن بلملت البِخيٍى

را بخدخل الجهاث اإلاخخصت  ،مسجىبي ألاوشؼت غحر اللاهىهُت مثلما َى ملمٌى َو

 .في ؤإلااهُا به

مً خالٌ اطت كلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي حلخمد َرٍ الدز منهج الدااست: 

ً وخصاثصها وهُفُت الخصٌى كليها، وك  سضالخلسف كلى كملت البِخيٍى

ً،ب جدبم الخجسبت ألاإلااهُت في َرا  فظال كً  ًجابُاتها  وكُىب  الخلامل بالبِخيٍى

 اإلاجاٌ.

 طاا اإلافاهيمل للبيخكوينؤلا . 1

ً و  ،حلد اللمالث الافتراطُت مً هإشهس َرٍ اللمالث، باألخسي البِخيٍى

مياهت  لدجص مىطىكاث الظاكت التي ؤزازث حدال كاإلاُا، هلملت بلىتروهُت حظعى 

 هبحرة في خاطسها ومظخلبلىا زغم كدم وحىدَا اإلاادي.
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 كوين:خحعريف البي1.1

، وجم البدء 2008هرٍ اللملت مً كبل طاجىش ي هاوىمىجى كام لصداز ؤٌو بجم    

لخمد كلى فىسة ؤن اإلااٌ كبازة كً واثً ؤو هىق مً وح .2009 في جداولها كام

همدفىكاث ملابل طلم وخدماث ؤو حظدًد ًخم كبىله  السجالث غحر اإلادظىطت،

الخلامالث اإلاالُت بىاطؼت حظخخدم . في ؤي بلد ملحن ؤو طىق اكخصادي الدًىن 

لت  َرٍ اللملت شبىت الىد للىد والخىكُم الالىترووي، والدشفحر بحن شخصحن بؼٍس

مباشسة دون الخاحت الى َُئت ؤو بىً وطُؽ، خُث جرَب الىلىد مً خظاب 

ل ؤو طساثب.بخس بشيل فىزي دون الخاحت آلى بشخص  )بىزلصزق  لى زطىم جدٍى

 (6، صفدت 2018و اخسون، 

ً كمل       ت زكمُت افتراطُت لِع لها هُان مادي ملمىض، ؤو وحىد ٌلد البِخيٍى

اجي  ها  مًمىخجت بىاطؼت بسامج خاطىبُت وال جخظم للظُؼسة ؤو الخدىم في ،فحًز

خم اطخخدامها في كملُاث ً حاهب البىً اإلاسهصي، ؤو ؤي بدازة زطمُت دولُت،

لها ب ا كىد اإلاخلاملحن جللى كبسي، و لى كمالث ؤخالشساء والبُم، ؤو جدٍى ىال اخخُاٍز

 (2481، صفدت 2020)زبعي،  .بها

م مىذ وخدا      ً حدًدة إلاً ًلىم ًخم الخصٌى كلى اللملت كً ػٍس ث بِخيٍى

ى اطم غحر مىاطب، للدم وحىد كالكت بحن كملت  بص يء ٌظمى "الخلدًً" َو

ً وكملُت الخلدًً التي  لى اطخخساج اإلالادن ب جيظبالخصٌى كلى البِخيٍى

ً هي مجسد زكابت الىتروهُت جخم مً خالٌ  وصىها،  فاللملُت في جدصُل البِخيٍى

لى طالمت كملُاث بملالجت الخىازشمُاث للمدافـت كجلىم  حهصة كالُت اللدزة،ؤ

ل، خُث ًخم مىذ  ،Block Chain زم حسجُلها في سجل كام ٌظمى  الدفم والخدٍى

ً حدًدة  ٌ وخداث بِخيٍى مً ًلىم بهرا اللمل، وال ًىجح بال حلدًً واخد ول  ألو

 (6، صفدت 2018)كظاف،  كشس دكاثم، مهما هثر كدد اإلالدهحن.

ً بالال       ت ًخمخم البِخيٍى نها كلى السخابت. ًخُث مسهٍص هما خم جىلُدَا وجخٍص

ؤنها مظخللت وال جخظم لظلؼت بصداز ؤو زكابت ؤي َُئت خيىمُت ؤو ػسف آخس. 
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وكلى السغم مً ذلً فةن كُمتها حظخمس في الىحىد بفظل الثلت واللبٌى لدي 

 اإلاخلاملحن.

 الحصول على البيخكوين:كيفيت 1.2

ً كبر شبىت الاهترهذ باطخخدام بسامج مجاهُت      ًخم اطخخساج كملت البِخيٍى

ا مً خالٌ كملُت ًؼلم  جسي كملُاث خظابُت مللدة ومىزلت،ج خم بصداَز ٍو

ً (، ًدخاج اإلاظخخدم فيها بلى خل Bictcoin Mining كليها )حلدًً البِخيٍى

اطُت  واإلاىؼلُت اإلادظلظلت )الخىازشمُاث( لىشف مجمىكت مً الخؼىاث الٍس

لت مً ألازكام والخسوف، جمُل بلى الخل التي لد ولما ازجفلذ الىمُت طلظلت ػٍى

لها بلى ؤصل في مدفـت مالُت  َا، بلدَا ًخمىً مً بصداز اللملتًصدز  وجدٍى

بلىتروهُت، ًخم اطخخدامها بلد ذلً كبر شبىت ؤلاهترهذ، مثلها مثل ؤي كملت في 

لم، وغالبا ما جيىن جدذ ؤطماء مظخلازة، لىنها ال جمخلً هفع خصاثص اللا

اللملت الخلُلُت )الىزكُت( ، فظال كً غُاب ؤي غؼاء كاهىوي لها، فبةميان ؤي 

 شخص لدًه ججهحزاث خاصت بهخاج اللملت.

ل اللملت بحن اإلاظخخدمحن كبر الاهترهذ    جخم مساكبت ومشازهت خسهت هلل ؤو جدٍى

املت بخىكُم بلىترووي ال ًمىً حغُحٍر ؤو جصوٍٍس ؤو خرفه، بلدَا ًخم وجىزُم اإلال

ً اإلاللىمت في شبىت الاه  ترهذ دون حسجُل ؤي بُاهاث شخصُت.جخٍص

لت،     جخؼلب جلً اللملُت التي ًؼلم كليها )الخلدًً( ؤحهصة ذاث ملالجاث طَس

التي حظخخدمها الشسواث  الخدًثت ؤو الخىادم )الظحرفساث( مثل الخىاطِب

الىبري، خُث ًلىم اإلاظخخدم بخثبِذ بسهامج الخلدًً كلى خاطىبه الخاص، 

ً، وبالخالي فةن الخاطىب  وخالٌ حشغُله ًيىن كُد الاجصاٌ مم شبىت البِخيٍى

لخدلم مً ، ؤي ا (Block)ًبدؤ في اللُام بدظاباث مللدة، وفً شفساث الخـس 

ًكملُاث بزطاٌ واطخلباٌ البِخي ً كبر  ٍى مً مدفـاث حمُم مظخلملي البِخيٍى

مً  ؤهثر  واهذ ألازباح اإلادللتؤفظل  الخاطىباللالم،  وولما واهذ بمياهُاث 

 .كملُت الخلدًً
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كىدما ًخم  جىلُد مجمىكت حدًدة مً اللؼم الىلدًت لدي ول مظخخدم، ًخم    

اللُمت جىشَم  َرٍ اإلابالغ وفم خىازشمُت ملُىت،  بدُث ال ًمىً ؤن جصل 

ً اإلاىحىدة في الظىق ألهثر مً  ً، هما  21اليلُت للمالث بِخيٍى ملُىن بِخيٍى

م ًدصل اإلاظخخدمىن ؤصخاب كىة اإلالالجت ألاكلى كلى خصت ؤهبر جدىاطب م

 مدي بهخاج ؤحهصتهم مً اللمالث.

لٌى اللاثمىن كلى    ً بن الهدف مً َرٍ اللملت التي جم ػسخها الٍو بِخيٍى

، ؤٌو مس  لت ه ،2009ة في كام للخداٌو فظها التي َى حغُحر الاكخصاد اللالمي بالؼٍس

ب ؤطلىب الخُاة ل  (3، صفدت 2017)مدمد،  ليشس.غحرث بها الٍى

هىاق ؤكلى حل َرٍ الخصاثص ؼبم ىفي الغالب ج :خصائص البيخكوين1.3

 (254، صفدت 2019)الساٌع،  :، وهيالىلىد الافتراطُت

اجي(، ولِع لها ؤي  - كملت زكمُت جخُلُت لِع لها ؤي وحىد مادي ملمىض )فحًز

 كُمت ذاجُت.

 ؤنها غحر مدكىمت مً ؤي حهت زطمُت، ؤو مىـمت دولُت. هـامُت بملنىكملت غحر -

 الفىُت والخلىُت.ًخاح لجمُم اإلاخلاملحن بها بمياهُت حلدًنها بدظب امياهاتهم  -

حظخخدم في هؼاق اإلااطظاث والهُئاث واإلاىاكم الالىتروهُت التي جلبل الخلامل  -

 بها.

الىزكُت السطمُت، مثل الدوالز والُىزو والجىُه، بلملُاث  ًمىً جبادلها باللمالث-

 لُت خاصت.ؼت مىاكم مخخصصت ؤو ؤحهصة صسافت آمشفسة كبر الاهترهذ، وبىاط

الخبادٌ بىاطؼتها مً شخص آلخس بصىزة مباشسة دون خاحت جخم كملُاث  -

 لخىطُؽ البىً )الىد للىد(.

ال ًىحد خد ملحن ؤو طلف مددد لإلهفاق ؤو الشساء، هما في بؼاكاث الاثخمان -

 اإلاخخلفت.



 البيتكوين تداول في األلمانية التجربة زديرة، شخاب
 

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

247 

 

ت التي جخم كدم ب- ميان الجهاث السكابُت جدبم ؤو مساكبت اللملُاث الخجاٍز

 بىاطؼتها.

ا.كدم كدزة الظلؼاث ا-  لىلدًت في ؤي دولت، كلى الخدىم في كسطها ؤو طلَس

ت، واكخمادَا كلى الخلىُت وججاوبها مم مظخجداتها  - هـسا لؼبُلتها الالمسهٍص

لت.  مالث  توجؼىزاتها ،فهي حلخبر آلُ لت طلظت وطَس   مت للشساء والبُم بؼٍس

 البيخكوين الافتراضيت العملت ومخاطر مزايا.2  

ًل :البيخكوين الافتراضيت  العملت مزايا.2.1 ا مً اإلاصاًا مجمىكت لبِخيٍى  جمحَز

د والتي الىلىد، كً ٌ  مً جٍص  ،2017 الباخىر،: )وؤَمها بها، اإلاخلاملحن كبى

 (33-32 الصفداث

 مصاٍزف ؤًت ًدفم لً فيها اإلاخلامل بإن اللملت َرٍ جخمحز  :اإلانخفضت الرسوم-

ل الىلل كلى  فلً كادة، الاثخمان بؼاكاث وشسواث البىىن جخلاطاٍ والتي والخدٍى

 اللملت زمص بل ،اإلااٌ لىلل الخاحس وبحن اللمُل بحن وطُؽ بلى خاحت َىان ًيىن 

رٍ الباجم، مدفـت بلى دخلٍو  اإلاشتري  مدفـت مً خسجً ما َى  جخم اللملُت َو

ل، زطىم ًىحد ال ؤهه هما ،( Peer To Peer) للىد الىد وحظمى وطُؽ دون   جدٍى

 الخيالُف مً ذلً غحر ؤو اإلاخخلفت لللمالث الصسف ملدالث فسوق جدمل ؤو

 .ألامىاٌ لىلل الخللُدًت اللىىاث خالٌ مً جفسض التي

 مساكبت ًمىً فال الخاصت، لؼبُلتها هـسا :والسريت والخصوصيت السرعت-

را فيها، الخدخل ؤو بىاطؼتها جخم التي والشساء البُم كملُاث  بًجابُت هلؼت َو

د إلاً  اللملت، كلى والبىىن الخيىماث طُؼسة مً جللل ؤنها هما الخصىصُت، ًٍس

 ودون  جامت وبخصىصُت اللالم، في ميان ؤي وبلى وكذ ؤي في هللها ًمىً خُث

 اللدًد امخالن ًمىً فةهه ؤخسي  حهت ومً بىً، ؤو زكابُت َُئت ؤي كلى جمس ؤن

ً ومدافف خظاباث مً  ؤي ؤو كىىان ؤو باطم مخصلت جيىن  ؤن دون  البخيٍى

 .ممخلىها كً مللىمت
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 كملت وهإنها ملها الخلامل فُمىً .ملحن حغسافي بمىكم جسجبؽ ال فهي :العاإلايت-

ا ؤن حظخؼُم دولت جىحد وال اللالم، مظخىي  كلى مخىافسة ألنها مدلُت،  جدـَس

 َرٍكلى  الدجص ألخد ًمىً ال وبالخالي ؤطاطا، لظُؼستها جخظم ال ألنها

الث، ؤو الخلامالث  غحر ؤو للمصادزة ؤو للخجمُد جخلسض ؤن ًمىً ال هما الخدٍى

الث لها جخلسض ؤن ًمىً التي اإلاخاػس مً ذلً  بذا الخللُدًت باللمالث الخدٍى

 َى مالىها ألن كاهىهُت، غحر ملامالث لظداد جخم واهذ ؤو فيها، مشيىن واهذ

 اطخخدامها. وهىق وميان آلُت جددًد كلى الظلؼت لدًه الري الىخُد

ً بسهامج ًلىم :الشفافيت- ً البِخيٍى  وان فةذا بها، اللُام جم كملُت ؤي بخخٍص

ً، مدفـت ًمخلً ما شخص  كدد ٌلسف ؤن آخس شخص ألي فُمىً بِخيٍى

ً وخداث  جمذ التي اإلالامالث وكدد اإلادفـت، َرٍ صاخب ًمخلىها التي البخيٍى

 بحن اللملت جىلل خسهت جامت وبشفافُت الجمُم ٌشاَد خُث خاللها، مً

ت ملسفت ؤخد ٌظخؼُم لً هفظه الىكذ وفي ولىً اإلادافف، را مالىها، ٍَى  َو

 .ملىُتها واهخلاٌ الىلىد َرٍ بىحىد اإلاخلاملحن حمُم اكتراف ٌلني

ً  جلىُت حلد: ألامان- ٌ )  البخيٍى  ؤهبر مً واخدة(  اإلاظخخدم والدشفحر البروجىوى

م ا الصلب مً ًجلل مما اللالم، في اإلاىشكت الخىطبت مشاَز  بكادة ؤو جصوٍَس

 ؤمىالهم، لخماًت ألامان ممازطاث حشغُل للمظخخدمحن ًمىً هما اطخيظاخها،

 ؤو الظسكت طد ألامان مً كالُت دزحاث خىفحرل خدمت مصودي اطخخدام ؤو

 .حدا كىي  ؤمان سجل فلديها ولرا  الخظازة طد الخإمحن

البيخكوين وعيوب مخاطر2.2  

 مدفـت طمً ومخصهت زكمُت، كملت الافتراطُت اللملت ألن هـسا: القرصنت-

 مظخخدميها خظاباث في والخالكب والظسكت لللسصىت كسطت فةنها زكمُت،

م كً وحلدًلها  الدفم وطاثل حمُم كابلُت مً السغم وكلى اللسصىت، ػٍس

 الافتراطُت الىلىد ؤن بال الشبىت خالٌ ألامىُت للمخاػس لخلسطها الالىترووي

 كمالث ملىُت اهخداٌ اطخدالت فسغم اإلاخاػس، جلً مً ؤهبر للدز جخلسض
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ً ت لللىة هـسا  جللُدَا، ؤو بِخيٍى  اإلالدهحن وكمل الالىتروهُت اللملت في الدشفحًر

الث، اللمالث جىزُم في  اإلادافف طسكت للمختركحن ًمىً ؤهه بال والخدٍى

 الخاطب ؤحهصة في اإلادفىؿت ؤو الاهترهذ شبىت كلى اإلاىحىدة الالىتروهُت

 البىً مىكم باختراق الالىترووي البىيي الخظاب طسكت ًخم مثلما الصخص ي،

 لم  افتراطُت إلادافف كسصىت خىادر كدة وكلذ وكد. اللمالء بُاهاث وطسكت

 للظسكت اإلاظخخدم حلسض وكىد الصلبت، ألاكساص كلى حُد بشيل  مدمُت جىً

  كدم مم ، الشبىت َرٍ طمت اإلاجهىلُت ألن ؤمىاله اطخلادة ًمىىه ال خظابه مً

 ،2019 ػالت،. )الظازكحن إلاالخلت كاهىهُت بحساءاث اجخاذ مً اإلاخظسزًٍ بمياهُت

 (157 صفدت

 مً للخيىماث بالغت اؤطساز  السكمُت اللمالث حظبب ؤن ًمىً: الضريبي التهرب

 الاًساداث خظازة خالٌ مً ألاهبر الللم مبلث ؤصبدذ خُث .اإلاالي الجاهب

بُت  (حشحن بلىن) ؤو(الىخل طلظلت) جىىىلىحُا كلى اللمالث َرٍ حلخمدو  .الظٍس

ت بخفاء) كلىالتي حلخمد   مسبىػت لِظذ فةنها مللىت، اإلالامالث ؤن فسغم ،(الهٍى

 طلظلت) حاذبُت مً هبحرا حصءا ًفظس ذلً وللل .الىترووي بلىىان طىي 

ت بخفاء) ؤن بُد ،(الىخل  الري الظسي  لالكخصاد السثِع الىكىد ؤًظا َى (الهٍى

مت كلُه حظُؼس داز الظىداء، والظىق  الجٍس  باطخخدام الساًَ الىكذ في ٍو

لخبر .السوىد بُت الاًساداث لخظازة هبحرا مصدزا الظسي  الاكخصاد َو  وجلدز .الظٍس

ا (الجباًت - الداخلُت الاًساداث داثسة)  كنها اإلافصح غحر ألاحىز  بظبب خظاثَس

ا دوالز ملُاز 500 بىدى وخدَا  .طىٍى

مً الصلب  وكالوة كلى ذلً، ًمىً ؤن ججلل جىىىلىحُا )طلظلت الىخل(    

فسض طساثب كلى ؤزباح جداٌو اللمالث اإلاشفسة،  كلى )داثسة الاًساداث الداخلُت(

بي طهال، فمً اإلامى ً ؤن ًمخلً الصخص الىاخد ؤهثر مً بذ ججلل التهسب الظٍس

اإلاشفسة، وال ًىشف للظلؼاث طىي كً خظاب واخد، خظاب لللمالث 

خداٌو اللمالث فُما بُنها، فال حظخؼُم الداثسة فسض طساثب طىي كلى  ٍو

 الخظاب اإلاللً.
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بُت،   ٌلخبر مً الصلب كلى الظلؼاث ؤن جخلبل خظازة ول َرٍ الاًساداث الظٍس

لسكابت كلى لرا فلد كمدث ول دولت بلى اجخاذ جدابحر جىاطبها خظب كدزتها كلى ا

خُث َىان مً مىم جداٌو َرٍ اللمالث نهاثُا  ،اللملُاث باللملت السكمُت

ىان مً فسض طساثب مسجفلت كلى  وكاكب ول مً ًخاحس بها مثل الجصاثس، َو

 ًيخـس جظُِم فسص هبحرة. َرٍ اللملُاث، وفي هال الخالخحن 

بي واإلاوزغم ؤن  لامالث غحر اللمالث اإلاشفسة جفخذ الباب ؤمام التهسب الظٍس

في جيلفت اإلالامالث اإلاالُت، ُذ في الىكذ ذاجه جخفُظاث َاثلت اللاهىهُت، فةنها جد

وجللص الاكخماد كلى البىىن، باإلطافت بلى جدلُم ألازباح مً خالٌ اإلاظازبت في 

ىان مً الدٌو التي ؤحاشث الخلامل باللمالث السكمُت وذلً  َرٍ اللمالث. َو

ن، وطازكذ لفسض طساثب كلى تي ًدللها اإلاظدثمسو مً ألازباح اللالطخفادة 

 (804، صفدت 2019)بىكبدلي و طلُد ،  َرٍ ألازباح مثل ؤإلااهُا والُابان.

بُلتها اإلاجهىلت، ٌصجم مً خالٌ ػمخاطر غسل ألاموال وجمويل ؤلااهاب:   

ً ؤو اللمالث ألاخسي اإلاشفسة كلى الخداًل كلى اللىاكد اإلاخلللت  البِخيٍى

الث التي ًمىً ؤن  ت الخدٍى اب وبخفاء ٍَى ل الاَز بميافدت غظل ألامىاٌ وجمٍى

حظخخدم لألغساض ؤلاحسامُت )البُم كلى الاهترهذ للظلم ؤو الخدماث غحر 

اب. ،اللاهىهُت( خددة، في كام في الىالًاث اإلا ؤو ألغساض غظل ألامىاٌ ؤو الاَز

، جم اجخاذ بحساء كاهىوي بلُادة مىخب الخدلُلاث الفُدزالي ؤفط ى بلى 2013

ل اإلاشدبه في غظل ألامىاٌ والاخخُاٌ  اكخلاالث طد مصودي مىصاث الخدٍى

بي ىُت مى ، ؤغللذ الظلؼاث اللظاثُت ألا 2013وفي ؤهخىبس  .الظٍس  Silk)م كمٍس

Road) ت ى مىكم مجهٌى الهٍى جم فُه جبادٌ الكخىاء اإلاخدزاث كبر ؤلاهترهذ؛  َو

ً اإلاخداولت لت الدفم الىخُدة اإلالبىلت في َرا حصء هبحر مً البِخيٍى ، وهي ػٍس

 (26-25، الصفداث 2019)الخمُدي ، اإلاىكم. 

ؤهه في  UNMؤؿهسث هخاثج ؤبدار آلاثاا البيئيت لخعدين عملت البيخكوين: 

ً 2018مسخلت ما خالٌ  ، جؼابلذ جيلفت ألاطساز التي اطخلصمها حلدًً البِخيٍى

ادة اإلالىزاث الىاججت كً  مم كُمتها الظىكُت هفظها، وجيشإ َرٍ ألاطساز مً ٍش
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، مثل زاوي ؤهظُد الىهسباثُت خسق الىكىد ألاخفىزي اإلاظخخدم إلهخاج الؼاكت

ذ، وكد الىسبىن والجظُماث الدكُلت وؤواطُد ا لىُتروححن وزاوي  ؤهظُد الىبًر

ادة خؼس الىفاة اإلابىسة، هما كدزث  جم زبؽ الخلسض لبلع َرٍ اإلالىزاث بٍص

ً جخلف  دوالز  0.49ذاث الدزاطت ؤزس حلدًً حلادٌ واخد دوالز مً البِخيٍى

ىُت. وؤشازث دزاطت خدًثت بلى  هإطساز بُئُت وصخُت في الىالًاث اإلاخددة الامٍس

الطخمت اإلاؼلىبت للخلدًً جظم طغىػا هبحرة كلى كؼاق  اثمبُىجس ؤن وافت الى

ظتهلً الخادم الىمىذجي خىالي  الؼاكت مم حشغُل آلاالث بشيل مظخمس، َو

1.5KW   يلف في ؤي ميان ما بحن  9000دوالزا وؤهثر مً  3224مً الؼاكت، ٍو

 (112، صفدت 2020)بىكلل،  دوالز لخلدًً كملت ملُىت.

 (85، صفدت 2019)مسشوق،  مً ؤَمها:اإلاشاكل القانونيت: 2.3

ت جىـم َرا اللمل،كدم - وكدم وحىد حهت ًدخىم بليها لفع  وحىد حهت مسهٍص

ً اللدٌ بحن الجهاث جدذ ؤي ؿسف مظخلبال.  الجزاكاث في خاٌ اخخالٌ مىاٍش

الاكتراف بها هىلىد كاهىهُت، وبالخالي ال جخمخم بخاصُت ؤلابساء التي تهم كدم  -

اإلاخلاملحن داخل ؤي مجخمم، ومً كبُل ذلً مىم بلع الخيىماث الخلامل بها 

ا اإلاسجفلت.  إلاخاػَس

لاث هاؿمت لهرا اللمل وملىىت له وخاصت في ؤطىاق اإلااٌ،  - كدم وحىد حشَس

سكت الخغحراث في كؼاق الخىىىلىحُا وكدم وصلىبت طبؽ ذلً ومىاهبخه هـسا لظ

امخالن اللاهىهُحن لألدواث الالشمت للخلىحن، وحلرز ؤو صلىبت مالخلت اللاهىهُحن 

اإلاخؼلباث الخلىُت الطخصداز كىاهحن خجداث لفهم الثغساث واإلاخؼلباث و للمظ

 واكلُت ومالثمت لخفادي ذلً.

 ق كىد طُاكها.كدم خلها إلاشيلت الخصىصُت ومشيلت اطترداد الخلى -

ومً ؤَم اإلاخاػس التي جخللم اإلاخاطر التي جخعلق بالجهاث الخنظيميت: .2.4

 (40-38، الصفداث 2020)اللمالث اإلاشفسة،  بالجهاث الخىـُمُت ما ًلي:
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بن غُاب مظاولُت الجهاث الخىـُمُت ججاٍ جىـُم اللمالث مخاطر السمعت:  -

الافتراطُت اإلاشفسة كد جيىن مدكاة لخلٍسع مىاػىيها إلاخاػس الخلامل باللمالث 

 الافتراطُت اإلاشفسة.

ًخم الخداًل كلى الخىـُم والاشساف كلى ألاوشؼت اإلاالُت الخللُدًت مً خالٌ 

ؤوشؼت "الـل" غحر اإلاىـمت، خُث ؤن اللمالث الافتراطُت اإلاشفسة جلدم هفع 

وجخظم لىفع اإلاخاػس التي  ،مت الدفم الخللُدًتالخدماث التي جلدمها ؤهـ

لت  ال  جخلسض لها، ولىنها جلىم برلً خازج ؤهـمت الدفم الخللُدًت )ؤو بؼٍس

 جسجبؽ  بها(. 

بذا كسزث الجهاث الخىـُمُت جىـُم اللمالث الافتراطُت  مخاطر اإلانافست:-

الدفم الخللُدًت اإلاشفسة التي لها هفع الىؿُفت وهفع اإلاخاػس ملازهت بإهـمت 

مم دزحت مخخلفت مً الشدة )كلى طبُل اإلاثاٌ مً خُث الخىهمت واإلاخؼلباث 

اب(، كىدثر ًخم بوشاء مجاٌ غحر  ل الاَز ت و ميافدت غظل الامىاٌ وجمٍى الاختراٍش

ث مخيافئ في الظىق، ًيشإ َرا الخؼس هدُجت للخدلُل غحر اإلاىخمل إلاخاػس اللمال 

لى جىاكص اإلادفىكاث والخدماث اإلاالُت مم خسوج ي بالافتراطُت اإلاشفسة مما ًاد

 ملدمي الخدماث مً ألاطىاق.

جازس َرٍ اللمالث كلى اطخلساز ألاطلاز مً خالٌ اسخقراا ألاسعاا : الخأثير على  -

 ما ًلي:

 الخإزحر الىبحر كلى حجم الىلد اإلاصدز.-ؤ 

 الخإزحر كلى طسكت دوزان الىلىد. -ب

 للمالث الافتراطُت واللملت الخللُدًت.اللالكت بحن امً خالٌ  -ج

الافتراطُت اإلاشفسة غحر مظخلسة بؼبُلتها،  كد جيىن اللمالث: الاسخقراا اإلاالي -

بال ؤنها في الىكذ الخاطس ال حلسض الاطخلساز اإلاالي للخؼس، هـسا الزجباػها 

اإلاددود باالكخصاد الخلُلي، واهخفاض حجم اللمالث الافتراطُت اإلاخداولت 
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اب اللبٌى الىاطم للمظخخدمحن لها. ومم ذلً، ًجب ؤن جيىن الخؼىزاث وغُ

ص كدز  اث الجهاث التي جمس بها َرٍ اللمالث مساكبت بلىاًت، باإلطافت بلى حلٍص

 الخىـُمُت وؤلاشسافُت.

وفلا للبىً اإلاسهصي ألاوزوبي ًمىً ؤن ًيىن للبٌى اللمالث  السياست النقديت:-

ى ؤمىاٌ البىً اإلاسهصي، مما هؼاق واطم جإزحر بدًل كلالافتراطُت اإلاشفسة كلى 

الخاحت بلى الىلد الالشم إلحساء اإلالامالث الىاججت كً الدخل ًللل 

ًللل مً محزاهُاث البىً اإلاسهصي  ، ألامس الري (Nominal Income)الاطمي

 ر كلى ؤطلاز الفاثدة كصحر ألاحل.وكدزتها في الخإزح

 اإلاخاػس الاكخصادًت في َرٍ اللمالث بما ًلي:وجخمثل   الاقخصاد الكلي:-  

ً وىطُلت  -ؤ اكتراف الدٌو اللـمى باللمالث الافتراطُت اإلاشفسة والبِخيٍى

ت مدفىكاث الخجازة الدولُت، ًترجب كلُه فلد للمالث ا انللخبادٌ والدفم لدظٍى

 الىلدًت. للُمتهاالىػىُت 

اإلاىلبحن لللمالث  صلىبت الخفاؾ كلى اإلالسوض الىلدي في ؿل اخخياز  -ب

 وؤلاخالٌ بىؿُفت الىلىد لللُام بىؿاثفها السثِظُت.

د الفجىة بحن الاكخصاد -ج ازجفاق الخداوالث اإلاالُت لللمالث الافتراطُت ًٍص

الىاكعي والاكخصاد اإلاالي الري جباق وحشتري فُه اإلاىخجاث اإلاالُت لغسض السبذ 

 اإلاالي.

دخت ألطباب مخخلفت جخللم بمىم حلسض اللمالث الافتراطُت لخظازة فا -د

ا، مما ًترجب كلى اإلاظتهلىحن خظازة ؤمىالهم  جداولها مً كبل الدٌو ؤو انهُاَز

وكدم كدزتهم كلى مالخلت ماطس ي اللمالث كاهىهُا، للدم صدوزَا مً حهاث 

 جىـُمُت زطمُت.  
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 .الخجربت ألاإلاانيت في الخعامل بالبيخكوين3

ً هىىقحلد ؤإلااهُا الدولت الىخُدة ال             مً  تي اكترفذ زطمُا بالبِخيٍى

الىلىد الالىتروهُت، وكد صسخذ الخيىمت ؤنها حظخؼُم فسض طساثب كلى 

ً ألازباح التي جدللها ، مم بكفاء اإلالامالث الشسواث التي جخلامل بالبِخيٍى

 الفسدًت مً َرٍ الظساثب.

وفي  َى اللبٌى اإلافخىح ولِع الخلُُد. السطمي في ؤإلااهُا ىكف الخيىمياإلابن      

ً"  2013 دٌظمبر صىفذ َُئت السكابت اإلاالُت الاجدادًت في ؤإلااهُا "بِخيٍى

ا وخدة ملترف بها ل خظم خظاب الىطاثل الخاصت للدفم، وال ًباكخباَز

ا كملت بدًلت للخىـُم.للخلُُد اطخخدامها   باكخباَز

ً" بن     مظمىح به في ؤإلااهُا، لىىه ًخؼلب جسخُص مً َُئت جداٌو "بِخيٍى

السكابت اإلاالُت الاجدادًت، وكلى السغم مً ؤن َُئت السكابت اإلاالُت الاجدادًت واهذ 

ً" مً اإلاخاػس اإلاصاخبت،  في اكخماد مثل  خٍسصت كلى جدرًس مظخخدمي "بِخيٍى

ت للىالًاث ؤًظا ؤكؼى دزوطا كُم اإلافخىح، فةن الاكخصاد ألاإلااوي َرا الىهج

غحر مخإهدة مً هُفُت ملالجت اللظُت اإلاخىامُت  ال جصاٌاللظاثُت ألاخسي التي 

ً"البشإن اطخخدام " وطخلؼي الفىاثد واإلاخاػس التي جم جددًدَا مً  .بِخيٍى

بُت كً هُفُت جفاكل اللمالث اإلاشفسة مم  خالٌ ججسبت ؤإلااهُا بشازة ؤهثر ججٍس

 صادي.اليشاغ غحر اإلاشسوق وألامً الاكخ

ً" جظلها في مىؼلت ال، فةن مسخلت البداًت في "وفي الخخام       زمادًت بِخيٍى

وهما َى الخاٌ مم حمُم كىاصس الخىىىلىحُا اإلابخىسة،   جخللم باإلاخاػس والخىـُم.

بلى ؤن ًخم فهم حللُداث وؿاثفها لبٌى اإلابىس لهرٍ اللمالث بدرز، ًخم جللُل ال

البازشة بلع ألافساد لللفص مً طفُىت الخدماث بشيل ؤفظل. وكد جثحر طماتها 

اإلاصسفُت الخللُدًت، ولىً اللُام برلً دون جلدًس اإلاخاػس اإلاسجبؼت بها ؤمس غحر 

رٍ اإلاحزاث هفظها التي ججرب اإلاظخخدمحن الشسكُح جدخىي كلى  نمظخدظً، َو

. مًبغساء كىي لظماث ؤكل   اللبٌى
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ً" غحر اإلاىـمت جىفالبن ػبُلت "    سص لالطخغالٌ كلى س الىثحر مً الفبِخيٍى

ً" ؤًظا ؤن طُدخاج وبالىـس بلى اإلاظخلبل، ؤًدي اإلاجسمحن.  مظخخدمى "بِخيٍى

ًيىهىا كلى كلم بالخظاَزع اللاهىهُت الهشت جدذ ؤكدامهم، والتي كد جصبذ 

مىاػم شلصالُت بمجسد جىطُذ بكالن الىالًاث اللظاثُت ههجا لخىـُم الخلامالث 

ث. وهجد في الىكذ الساًَ، ؤن الخماًت الىخُدة التي ًمىً بمثل َرٍ اللمال 

اللجىء بليها طد اإلاخاػس هي الدظلح بالىعي، وممازطت دزحت مالثمت مً الخدبس 

 والخفىحر كبل اإلاغامسة بالدخٌى في اللالم اإلاـلم لللمالث اإلاشفسة.

@(company2017 ،2017). 

 خعامل بالبيخكوين:لأإلاانيا لؤلاجراءاث اإلاخخذة في 3.1

اججهذ ؤإلااهُا بلى جىـُم طىق اللمالث الالىتروهُت في البالد، وذلً مً خالٌ     

الظىق في البالد ومىم ػسح بلع اللىاهحن الجدًدة، التي تهدف بلى كمل َرا 

 شسوكت في الخدور. اإلاغحر اللملُاث 

وطىف جدخل اللىاثذ الجدًدة إلايافدت غظُل ألامىاٌ خحز الخىفُر في ؤإلااهُا،   

وبرلً جلصم اللىاثذ الشسواث اللاملت في مجاٌ اللمالث اإلاشفسة بالخصٌى كلى 

 .Bafin هيئت الرقابت اإلااليت الفيدااليتجسخُص صادز كً 

س، طخؼلب اللىاثذ الجدًدة مً الشسواث ذاث الصلت    باللمالث وفلا للخلٍس

اإلاشفسة مثل البىزصاث وملدمي اإلادفـت الخصٌى كلى جسخُص مً َُئت 

السكابت اإلاالُت الفُدزالُت في البالد، والامخثاٌ للاهىن ميافدت غظُل الامىاٌ، 

بدؤ  وكد بدت في َرا الاحساء ،اللمالث الالىتروهُت ؤداة مالُت خُث طِخم اكخباز 

 (2019)خظً،  .2020ًىاًس 1في 

، ذلً الخدخل وبىاء كلُه، فما طبم ًدلل كلى ب   ًجابُت جدخل خيىماث الدٌو

كبر فسض  ت بخداٌو َرٍ اللمالث الافتراطُتالري مً شإهه جىـُم ألامىز اإلاخللل

لىلىد. وهرا كلى مً ًخلامل جساخُص مىخىبت كً الشسواث التي جخلامل بهرٍ ا

ً البُاهاث اإلاظخخدمت، ز مً ؤلافصاح اإلاؼلىب كفي طبُل بطفاء كدملها، 
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دة ومثاٌ ًدخول ري به. وكلُه فمً شإن دخٌى مثل لمشسق ألاإلااوي ججسبت فٍس

التراخُص ؤزض الىاكم وجسجُبها لإلفصاح اإلاروىز حلل اإلالامالث التي جخم َرٍ 

مً خالٌ َرٍ اللمالث مللىت للخيىمت كلى هدى ًمىنها مً الخلامل ملها خظب 

بُت مثال، وبخاصت بذا ما  جساٍ مىاطبا مً وافت الصواًا، ولُىً مً الىاخُت الظٍس

ما وحد اإلاخلاملىن بهرٍ اللمالث والخجاز ؤهفظهم مسغمحن كلى ؤلافصاح الخام 

ت. اتهم في ؿل وطم الدولت خدود واضخت لهم بغسض كدم بخفاء الهٍى  كً ٍَى

 (30، صفدت 2018)غالب، 

 ترخيص:المدى اشتراط الحصول على 3.2

اشتراغ ؤلاذن ؤو الترخُص بخصىص اللمالث الافتراطُت َى ججىب الجهالت    

اإلاسافلت لها، فىحىد جسخُص مادي ملمىض ٌظخلصم بُاهاث ملُىت كد جم 

ؤلافصاح كنها بالفلل. وكلُه فةذا جىافسث ألاخحرة فةهىا هيىن كد خؼىها برلً 

را ما ًصِب في صالح خؼىة هدى  اللظاء كلى الجهالت اإلاخصلت بهرٍ اللمالث، َو

 الدولت واإلاخلاملحن. 

فمىكف اإلاشسق ألاإلااوي في َرا الصدد ٌلخبر مىكفا ممحزا، خُث ًىحد لديها      

ى هص ًدبم اللظم ألاٌو  بالفلل هص ًخم بكماله في خصىص َرٍ اإلاظإلت، َو

الىص مىه، وبملخط ى  32ًد في اإلاادة ددوبالخ، مً كاهىن البىىن ألاإلااوي

ت في  اإلاروىز، فةن ؤي شخص ًلىم بإكماٌ بىىُت ؤو خدماث مالُت ألغساض ججاٍز

 ؤإلااهُا فهى بداحت بلى جسخُص هخابي مً مىخب السكابت اإلاالُت ألاإلااهُت الفُدزالُت.

وبىاء كلى ما طبم، فلد صىفذ ووالت السكابت اإلاالُت الفُدزالُت اللمالث  

ً -  Digital Currenciesكمُتالس  ا وخداث  - وكلى ألاخص كملت البخيٍى باكخباَز

، 2019)خظً ٌ.،  بمىحب كاهىن البىىن ألاإلااوي.  Units  Of  accountخظاب

 (708-706الصفداث 
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 .الخاجمت:4

ً وطُلت إلجمام       لت بن كملت البِخيٍى اإلالاملت اإلاالُت الالىتروهُت الظَس

ت،  سغم مً ؤنها جدلم فسصا وبالواإلاشفسة والبلُدة كً الظلؼاث والبىىن اإلاسهٍص

فهي ًجابُت في جداٌو اللملت بإمان  بدال مً الىلىد الىزكُت اإلالسطت للظسكت، ب

مخاػس وجددًاث هخبُع ألامىاٌ والخجازة في ألاطلخت في الىكذ هفظه لها 

را ما ًدفلىا بلى بًجاد كىاهحن جظبؽ بصداز َرٍ اللملت، ومخابلت واإلاخد زاث، َو

، وبًجاد خلٌى مصاًاَاومساكبت آلُاث جداولها كلى اإلاظخىي الدولي، للخفاؾ كلى 

ا را ما جمحزث  إلاخاػَس ً، َو ت اإلاخلاملحن واإلاخداولحن للملت البِخيٍى هخددًد ٍَى

د  به ؤإلااهُا في َرا الخصىص، بذ شمل اإلاشسق ألاإلااوي وافت الشسواث التي جٍس

الخلامل مم ألاإلاان للخصٌى كلى جلً التراخُص، في مداولت مىفلت وخؼىة 

خماًت شلبها مً كملُاث الىصب ؤو الاخخُاٌ التي كد جمازض كلُه ل امدظىبت منه

ؤزىاء حلامله في َرٍ اللمالث حدًدة اإلاالمذ، وىنها لم جلخصس التراخُص كلى 

مً ذلً مىمىه ؤن في خصٌى والغسض  لمل في ؤإلااهُا فلؽ.لشسواث التي حا

بُاهاث مدددة وملسوفت لدي الجهاث  طُىفسالشسهت كلى الترخُص اإلاروىز 

 .مما ٌظمذ بدظُحر حُد إلالف اللمالث اإلاشفسةالسكابُت 

 الخوصياث:. 5

ً وب - ا للُىبهاًجاد خلٌى طسوزة الاكتراف بالبِخيٍى وحللها كملت  ومخاػَس

 مدازبتها. الىتروهُت فللُت بدٌ

ً بهدف اللظاء كلى حشدًد كملُاث السكابت كلى ب - صداز وجداٌو البِخيٍى

ل ألا را بةزطاء  الوشؼت غحر الجساثم الالىتروهُت مً جمٍى س مبادت لاهىهُت َو وحلٍص

ل ُع ألا كملُاث جبِ كًمً ؤحل الىشف  الخىهمت  والشفافُت، مىاٌ وجمٍى

بي. اب واللظاء كلى التهسب الظٍس  الاَز
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ًطسوزة جدخل خيىماث ال - ، مً خالٌ فسض دٌو لخىـُم جداٌو كملت البِخيٍى

جساخُص لها مشخملت كلى بُاهاث مدددة إلطفاء كدز مً ؤلافصاح كً البُاهاث 

 خجسبت ألاإلااهُت.ال كلى غساز، خخدمتاإلاظ

لاث حدًدة لخىـُم الظىق الافتراض ي، - ةبلاء الىاض كلى حهل ف بدخاٌ حشَس

ً" طُترن الخيىماث غحر مجهصة بشيل مىاطب لبشإن اإلاياهت السطمُت " لبِخيٍى

 لخماًت اكخصاداتها مً اإلاخاػس.

ادة الىعي بشإن كملت  كلد هدواث بزشادًت - بُت لٍص ًوبسامج جدٍز ، البِخيٍى

ا   ىتروهُت.لالجساثم ؤلااإلاخصلت بوملسفت مخاػَس

 اإلاراجع:. 6

 :الكخب

م الالىترووي.(. 2019بشحر اللالق. )-  داز الُاشوزي الللمُت لليشس والخىشَم. ،زدنألا  الدظٍى

الفسص  :اإلااجمس اللمالث الافتراطُتهخاب وكاجم (. 2019خمصة كمي طلُد. )ؤخالم بىكبدلي، و -

دزاطت خالت صدمت هاججت كً اطخخدام اللملت الافتراطُت كلى الاكخصاد  ،والخددًاث

 الامازاث اللسبُت. الجصاثسي.

م الالىترووي في اللسن الخادي (. 2019ؤخمد صالح الىاصس. )كلي فالح الصكبي، و  - الدظٍى

.ً  ألازدن: داز الُاشوزي الللمُت لليشس والخىشَم. واللشٍس

 اإلاجالث والدواياث:

الخصاثص، واإلاخاػس كلى الاكخصاد  ،اإلافهىم :(. اللملت الافتراطُت2019)حىان, المُت ػالت.  -

 .مجلت آلافاق للللىماللالمي. 

ً: هلىد حدًدة ؤم فلاكت مالُت؟ 2019ماٌ مسشوق. )طبخمبر, آ- مجلت شلاق (. البِخيٍى

 (.2)للدزاطاث الاكخصادًت

مجلت الدزاطاث اإلاالُت (. اللمالث اإلاشفسة. 2018كبد اللادز وزطمت غالب. )مازض, -

 .واإلاصسفُت
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ً وخى2020هللا زبعي. )خمد مدمد كبدؤكبد هللا - م الخلامل به دزاطت (. خلُلت البخيٍى

 .مجلت ولُت الدزاطاث الاطالمُت بىحن بإطىان. فلهُت ملازهت

ا الاكخصادً –مفهىمها  -(. الىلىد الافتراطُت 2017ىاًس , الباخىر. )ً - اإلاجلت . توؤهىاكها وآزاَز

 .حاملت كحن شمع ،الللمُت الاكخصاد والخجازة

ً 2019مساد الساٌع. )حىان, - مجلت دزاطاث اللدد . BTC(. جددًاث الىلد الافتراض ي البِخيٍى

 .الاكخصادي

دزاطت خالت  -(. جلدًس آلازاز البُئُت لخلدًً اللمالث اإلاشفسة2020مصؼفى بىكلل. )-

 .ً  .مجلت الاكخصاد والبِئتالبِخيٍى

 اإلالخقياث:

(. اللمالث السكمُت هألُت خدًثت في الخجازة الالىتروهُت. اإلالخلى 2018)لصزق، وآخسون. بى -

طسوزة الاهخلاٌ وجددًاث الخماًت، مُلت:  ،ث خٌى اإلاظتهلً والاكخصاد السكميالىػني الثال

 اإلاسهص الجامعي كبد الخفُف بىالصىف.

للمالث (. مً الخددًاث التي جىاحه اإلاصازف الاطالمُت طىق ا2018مدمد مؼلم كظاف. )

.  الافتراطُت. اإلااجمس الدولي الثامً خٌى الصحرفت الاطالمُت في فلظؼحن بحن الىاكم واإلاإمٌى

لُت إلاازد الدف2019) َاًدي كِس ى خظً كلي خظً.- م السكمي الخاطس (. الخاحت إلاـلت حشَس

لت م واإلاظخلبل. اللمالث الافتراطُت في اإلاحزان اجمس الدولي الخامع كشس ليلُت الشَس

 والدزاطاث بجاملت الشازكت. اللاَسة، مصس.

ً( 2017مد. )اغظؼع, اخظً مد- ابُت. مسهص د (. اٌ)بِخيٍى ل الخسواث الاَز وزَا في جمٍى

 .اإلالً فُصل للبدىر والدزاطاث الاطالمُت

في ؤإلااهُا  BaFin(. اللمالث الالىتروهُت طخؼلب زخصت مً 2019هىفمبر,  21ؤخمد خظً. )-

 .www.bitcoinnews.aeالاطترداد مً اللام اإلالبل. جم 

- AI Tamimi @company2017( .19 10 ,2017"ً جخترق الىـام اإلاالي شِئا  (. "بِخيٍى

ما الري ٌلُىه ؿهىز اللمالث اإلاشفسة باليظبت للجساثم اإلاالُت. جم الاطترداد مً  :فشِئا

www.zawya.com. 

(. مخاػس وجداكُاث اللمالث اإلاشفسة كلى اللؼاق 2019. )مً بً كبد هللا الخمُديكبد السخ-

 اإلاالي. صىدوق الىلد اللسبي.

http://www.bitcoinnews.ae/
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 اللمالث اإلاشفسة. (.2020البىً اإلاسهصي الازدوي. )آذاز  -
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لكل من السياسخين الىلدًت و املاليت على سعر صرف  الاكخصادًتثار آلا

 الجسائري  لالكخصاد الدًىار في ظل الواكع الريعي 

ص   د. طلُم كى                                  د. طمُدت بىخفف                                                                      د. ُبد الىافي بىلٍى

 زيؼلت             حامِت                        حامِت طُِدة                  حامِت بظىسة    

        Salim.gat@univ-biskra.dz    abdelwafi1@yahoo.com            .fr bouhafs.samiha@yahoo 

  :امللخص

دًت واإلاالُت وطِس ؿسف تهدف هره الدزاطت إلى البدث في هبُِت الِالكت بحن الظُاطخحن الىل

الظُاطخحن ُلى كُمت طِس ؿسف الدًىاز، باإلكافت إلى البدث  جؤزس الدًىاز الجصابسي، وهُف 

الظُاطخحن الىلدًت  جإزحر  في الِىامل ألازسي اإلاؤزسة في طِس الـسف. جىؿلذ الدزاطت إلى ؤن

وال جفظس الخغحراث  ،واإلاالُت غحر كىي ُلى طِس ؿسف الدًىاز في بِم الفتراث وكُِف جماما

ىت الِمىمُت ؤو ما التي جددر في طِس ؿسف الدًىاز بظب ل للخٍص ب مددودًت مـادز الخمٍى

ل الحلُل الاكخـادٌِسف بإزس  عي ُلى مـادز الخمٍى ُىامل ؤزسي لها جإزحر  ت، وؤن هىانُالَس

ومنها ؤطِاز البتروٌ في الظىق الدولُت، وزؿُد اخخُاهاث  ،خلُلي ُلى طِس ؿسف الدًىاز

 الـسف السطمُت.

، ؤطِاز البتروٌ، هلدًت، طُاطت مالُت، طِس ؿسف الدًىاز اطتُط .الكلماث املفخاخيت

 .اخخُاهاث الـسف

Abstract: 

This study aims to investigate the nature of the relationship between the monetary 

and financial policies and the exchange rate of the Algerian dinar, and how the booth 

policies affected the value of the dinar exchange rate, in addition to research other 

factors affecting the exchange rate of the dinar. The study found that the monetary 

and financial policies have a weak effect on the exchange rate of the dinar in some 

periods and completely do not explain the changes that occur in the exchange rate of 

the dinar, because the limited sources of financing for the public treasury, or what is 

known as the impact of the rentier economy on the sources of real  financing, and the 

study concluded that there are other factors that have a real impact on the exchange 

mailto:abdelwafi1@yahoo.com
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rate of the dinar, including oil prices in the international market, and the 

accumulation of the official exchange reserves . 

Keywords: Monetary policy, Fiscal policy, Dinar exchange rate, Oil prices, Exchange 

reserves.  

  ملدمت: .1

ا، إذ ٌغلب ُلُه هابّ الـىاُت    ُّ ِ ٌِخبر الاكخـاد الىهني اكخـادا َز

 ّ الاطخسساحُت اإلاترهصة في كواَ اإلادسوكاث، وهى ألامس الري حِله ًفخلد لخىَى

اليظُج ؤلاهخاجي الىهني باإلكافت إلى اُخماده ُلى جسهُبت ؤخادًت للـادزاث. وفي 

سوكاث في ألاطىاق الدولُت زاؿت ًل الخللباث الحادة التي حِسفها ؤطِاز اإلاد

، ُسف 2014بِد الـدمت الىفوُت التي كسبذ ؤطِاز الىفى ؤوازس ُام 

، مما الاكخـادًتالجصابسي مساخل حد خسحت في إدازة طُاطاجه  الاكخـاد

والىلدًت وزاؿت ؤطِاز ؿسف  الاكخـادًتطلبا ُلى بِم اإلاؤػساث  اوِىع

 الدًىاز. 

جخإزس زس و ؤ التي ج الاكخـادًتـسف مً ؤم اإلاخغحراث إن طِس الـسف ؤو هٌام ال   

اإلادلي مّ  الاكخـاداللىاة التي ًخِامل مً زاللها  إذ ٌؼيل، الاكخـاديباإلاىار 

ألوكاَ ل تحِخبر كُمت طِس ؿسف الِملت جسحم، هما الِالمي الاكخـاد

 .الدازلُت الاكخـادًت

 الاكخـاد اهخلاٌُسف طِس ؿسف الدًىاز الجصابسي ُدة جوىزاث مىر   

ؤزسث  اكخـادًتالظىق، خُث  هسؤث ُدة ؿدماث  اكخـادالجصابسي إلى هٌام 

 ازخالالثُلى كُمت طِس ؿسف الدًىاز الجصابسي، ؤدث في بِم الفتراث إلى 

ألاطاطُت اإلاظخىزدة وغحرها جمشلذ في زفّ جيالُف الظلّ  واحخماُُت اكخـادًت

اق ؤلاحابت ُلى إػيالُت لرلً ًإحي هرا البدث في طُ .الاكخـادًتزاز مً آلا

 الخالُت:

ىار، كيف جؤثر كل من السياسخين الىلدًت واملاليت على أسعار صرف الدً

 ؟وماهي طبيعت العالكت بينهما
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 خم مِالجت إػيالُت الدزاطت في زالزت مداوز زبِظُت، هما ًلي:دط

  .ساسيت خول السياست الىلدًت واملاليتأمفاهيم  ول:املدور لا 

 املدور الثاوي: أسباب ريعّيت الاكخصاد الجسائري.

 جطور سعر صرف الدًىار الجسائري. املدور الثالث:

ثارهمةا علةى سةعر صةرف آالسياسخين الىلدًةت واملاليةت و  اججاهاثاملدور الرابع: 

 الدًىار.

 املاليت السياست ساسيت خول السياست الىلدًت و أمفاهيم . 2

 :السياست الىلدًت. 1. 2

 عريف السياست الىلدًت ح  1.1.2

ذ وجوىزث  للد حِددث حِاٍزف خوىز بالظُاطت الىلدًت وجىُى

ت اإلافاهُم  داٌو الترهحز ُلى بِمهلرلً طىف  .وجسـف البىىن اإلاسهٍص

 الؼاةِت منها. 

الظُاطت جىٌُم همُت الىلىد اإلاخىفسة في اإلاجخمّ بغسق جدلُم ؤهداف "هي 

الاكخـادًت اإلاخمشلت في جدلُم الخىمُت الاكخـادًت والللاء ُلى البوالت 

اث واإلادافٌت ُلى اطخلساز اإلاظخىي الِام  وجدلُم جىاشن في محزان اإلادفُى

  (173)كُاء م.، ؿفدت    لألطِاز

الىلدًت التي  ازاث وؤلاحساءاثاللس حمُّ "بإجها ف الظُاطت الىلدًت وحِس      

 .(98، ؿفدت 2005)مفخاح،  تهدف إلى الخإزحر في الىٌام الىلدي"
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ت مً ؤلاحساءاث التي حِمل ُلى الخيظُم بحن مِدالث الدزٌى هي "     مجمُى

ؤي  ،إلاسخلف ألافساد والوىابف واللواُاث زالٌ مسخلت الىمى الاكخـادي

جسجبى ازجباها وزُلا بِملُت جصحُذ إُادة جىشَّ و  .طُاطت الدزٌى )الىلدًت(

 (89، ؿفدت 2000)ػهاب،  "الدزل ؤزىاء الىمى الاكخـادي.

ومً زالٌ الخِاٍزف الظابلت فئن ؤي حٍِسف ػامل وواف للظُاطت 

ت مً الِىاؿس الهامت وهي: ًىف ُلىالىلدًت ال بد ؤن   مجمُى

 ماٌ التي جلىم بها الظلواث الىلدًت  ؛ؤلاحساءاث وألُا

  حظخِمل ؤلاحساءاث للخإزحر ُلى اإلاخغحراث الىلدًت وبالخإزحر

ىان اإلاـسفُت وغحر اإلاـسفُت  ؛في طلىن ألُا

  جدددها  الظُاطت الىلدًت إلى جدلُم ؤهدافتهدف

 .الظلواث الىلدًت

  النهائيت للسياست الىلدًتلاهداف  -2.1.2

الظُاطت الىلدًت بخددًد ألادواث الىلدًت الطخسدامها  اطتراجُجُتجبدؤ 

هداف ألاولُت التي ازخازتها الظلواث الىلدًت، زم الخإزحر ُلى ألا للخإػحر ُلى 

ألاهداف الىطُوت وذلً مً ؤحل الىؿٌى إلى ألاهداف النهابُت التي جسطمها في 

مىما هىان اجفاق واطّ بحن  .دًت الِامتكىء الظُاطت الاكخـا هداف ألا ُو

لظُاطت الىلدًت بؼيل لت للظُاطت الاكخـادًت بؼيل ُام و السبِظت والنهابُ

 :وهي .زاؾ

 .جدلُم الاطخلساز في اإلاظخىي الِام لألطِاز -

 .الِمالت الياملت -

اث. -  جدلُم جىاشن محزان اإلادفُى

 .جدلُم مِدٌ ُاٌ مً الىمى -
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مىً جدلُم هره ألاهداف بما ٌِسف باإلاسبّ السحسي ليالدوز. )كدي،  ٍو

 (34، ؿفدت 2003

 ( : مسبّ والدوز 01ػيل زكم )         

 

 

 

 

 

 

 .(34، ص 2003كدي، )املصدر : 

هرا الؼيل ًىضح ؤن الِمل ُلى الىؿٌى إلى اإلاسهص اإلاالي، والري ٌِد دلُال  إن

ت في الوسح  لتإخبِت ال ٌِد طهال، وهىا جوسح مظُلى جدلُم الظُاطت اإلا ألاولٍى

وللد ؤزبدذ الظىىاث ألازحرة ؤن ؤهداف جدلُم الخىاشن الخازجي،  .لهره ألاهداف

زاز ُلى الىمى آها ءن جسلم وزاخدلم دون ؤًواطخلساز ألاطِاز ال ًمىً ؤن 

ِت مً باإلالابل فئن الاهخمام بخدلُم الىمى الاكخـادي ودزحت مسجف .والدؼغُل

ُف  الِمالت كد ًىجس ُىه كغىن جطخمُت وازخالالث ادة الخًى زازحُت، فٍص

اث.والِمالت ًؤدي إلى ازجفاَ ألا   طِاز وازخالٌ محزان اإلادفُى

 : السياست املاليت  2.2

إُادة م، و كبى مِدالث الخطخالُت دوز مهم في جدلُم الخىاشن و اإلا للظُاطت

لرلً و  .جىشَّ الدزل بحن ؤفساد اإلاجخمّ الري ًددر فُه ازخالٌ بفِل الخطخم

 :يى ذهس هره ألاداة اإلاالُت هما ًلطىف هإحي ُل

 النمو

0 
 استقرار األسعار

 التوازن

 التشغيل
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 : : حعريف السياست املاليت 1.2.2

  :هرهس منها ،لظُاطت اإلاالُتلُدة حِاٍزف  جلدًمًمىً 

الظُاطت اإلاالُت هي بسهامج جسووه وجىفره الدولت ُمدا مظخسدمت ؤن: "

زاز غحر آزاز مسغىبت وججىب آادًت وبسامجها ؤلاهفاكُت إلخدار فيها مـادزها ؤلاًس 

الظُاس ي جدلُلا و مسغىبت ُلى وافت مخغحراث اليؼان الاكخـادي والاحخماعي 

 .(16-15، الـفداث 2002)دزاش،  "ألهداف اإلاجخمّ

الدولت  جؤدًهدوز الري واهذ الوكد جوىز مفهىم الظُاطت اإلاالُت خظب 

اطخسدام ؤلاًساداث الِامت ً وىهه "ُولىىه لم ًسسج  ،يؼان الاكخـاديالفي 

للحيىمت وؤلاهفاق الِام الحيىمي" لخدلُم ُدد مً ألاهداف الاكخـادًت 

والاحخماُُت واإلاالُت زالٌ  فترة شمىُت مُِىت، وجلً ألاهداف جخلخف في 

، وجىحُه اليؼان دي والخىمُت والِدالت في الخىشَّالاطخلساز الاكخـا

، 2004)ُبد اإلاولب،  الاكخـادي، ومدازبت ؤو ُالج الخطخم، والىظاد.

 (41-40الـفداث 

 أهداف السياست املاليت  2.2.2

كخـادي ؤن حِمل اللسوزي بِد احظاَ دوز الدولت في اليؼان الاؤؿبذ مً 

ولرلً ؤؿبذ لصاما  ،ن ًيسجم مِهؤو  ،مّ وؼان ألافسادالخيظُم بالحيىماث 

 ُلى الظُاطت اإلاالُت ؤن حِمل ُلى جدلُم ألاهداف الخالُت:

 الخوازن املالي  - أ

لـد  بي بالـفاث التي ججِله ًالبم خاحاث  كسوزة ؤن ًدظم الىٌامبه ٍو اللٍس

البم في الىكذ ذاجه مـلحت اإلامٌى  ىت الِامت مً خُث اإلاسوهت والغصازة ٍو الخٍص
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ؤًلا الطخسدام اللسوق ألغساق و مً خُث ُدالت الخىشَّ ومىاُُد الجباًت، 

 (118 ، ؿفدت ؾ2006)طاهس،  إهخاحُت وهىرا.

 الخوازن الاكخصادي  - ب

ًخِحن ُلى الحيىمت ؤن جىاشن بحن  ممابمِنى الىؿٌى إلى حجم ؤلاهخاج ألامشل، 

وؼان اللواَ الخاؾ والِام للىؿٌى إلى ؤكص ى إهخاحُت ممىىت، فيلما واهذ 

اإلاؼسوُاث الخاؿت ؤكدز ُلى ؤلاهخاج مً اإلاؼسوُاث الِامت وحب ُلى الحيىمت 

ؤن جمخىّ ًُ الخدزل اإلاباػس وؤن جلخـس وؼاهاتها ُلى الخىحُه بىاطوت 

اهاث واللسابب إذا  فُيبغي ؤن ال جلل اإلاىافّ التي  .دُذ الحاحت إلى ذلًؤلُا

ًدـل ُليها اإلاجخمّ مً ؤلاهفاق الحيىمي ًُ جلً التي وان ًمىً الحـٌى 

خدلم الخىاشن بحن اللواُحن الِام  .لى ًلذ اإلاىازد في ؤًدي ألافساد ُليها ٍو

والخاؾ ُىدما جـل مجمَى اإلاىافّ الىاججت ًُ اإلايؼأث الخاؿت، والىفلاث 

فالخىاشن ٌِني اطخغالٌ إمياهُاث اإلاجخمّ ُلى  ؛ِا إلى ؤكص ى خد مظخواَم

، الـفداث 2004)ُبد اإلاولب،  ؤخظً وحه للىؿٌى إلى حجم ؤلاهخاج ألامشل.

41-42) 

 الخوازن الاحخماعي -ج

ؤن ًـل اإلاجخمّ إلى ؤُلى مظخىي ممىً مً السفاهُت لألفساد في خدود  بمِنى

ؤن ال جلف الظُاطت  ؤيالاحخماُُت،  هُاث اإلاجخمّ وما جلخلُه الِدالتإميا

ادة ؤلاهخاج بل ًجب ؤن ًلترن هرا الهدف بخدظحن هسق جىشَّ  ،اإلاالُت ُىد خد ٍش

ادة اإلاىافّ التي  .اإلاىخجاث ُلى ألافساد مىً مً ٍش ًدـل ُليها اإلاجخمّ مً ٍو

م إُادة جىشَِها ُلى ألافساد جىشَِا ؤكسبا  ملداز مِحن مً اإلاىخجاث ًُ هٍس

 (118، ؿفدت 2006)طاهس،  للِدالت.
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 الخوازن العام -د

 ،ًجب ؤن تهدف الظُاطت اإلاالُت إلى جدلُم الخىاشن بحن مجمَى ؤلاهفاق اللىمي

باإلكافت إلى هفلاث الحيىمت وبحن مجمَى  ،هفلاث ألافساد لالطتهالن والاطدشماز

بدؼغُل حمُّ ُىاؿس ؤلاهخاج  ي باألطِاز آلاهُت في مظخىي ٌظمذالىاجج اللىم

ت للىؿٌى إلى هرا  .اإلاخاخت وألادواث التي حظخسدمها الحيىمت هشحرة ومخىُى

فاءاث واإلاؼازهت مّ ألافساد  ،الهدف اهاث وؤلُا وؤهمها اللسابب، واللسوق وؤلُا

ً اإلاؼسوُاث وغحرها.  في جيٍى

 فعاليت أدواث السياست املاليت -3.2.2

حظخسدم الظُاطت اإلالُت ؤدواث زبِظُت جخمشل في الىفلاث الِامت وؤلازاداث 

لظُاطت اإلاالُت لرا ًمىً حظمُت ا .ؤي بىىد اإلاحزاهُت الِامت للدولت ،الِامت

 هما ًلي: توبالخالي طيىاكؽ فِالُت ؤدواث الظُاطت اإلاالُ .بظُاطت اإلاىاشهت الِامت

 فعاليت الركابت الضريبيت - أ

بت هجصء مً    بُت ُلى ؤهم بىىد اللٍس ظُاطاث الحظُوس فىسة السكابت اللٍس

لخدىم بِىامل الاهفاق الِام، وهئخدي اإلاخغحراث التي التي حظعى لالُت اإلا

حظخسدم مِها طُاطت اإلاحزاهُت في  السكابت ُلى الخطخم، والىظاد، بدُث حؼيل 

بُت دُامت هبري مً دُابم طُاطت اإلاحزاهُت في مىاحهت  طُاطت السكابت اللٍس

الخللباث الاكخـادًت والظُوسة ُلى خسهت اللغىن الخطخمُت في الاكخـاد 

 اللىمي جدلُلا لالطخلساز والىمى الاكخـادي.

فلد ؤؿبدذ وطُلت هامت حظخوُّ بها الدولت ؤن جؤزس  ِلم باللسابب،فُما ًخ 

بت ُالُت، وحِفي الفلساء مً  ُلى دزٌى ألافساد، بإن جفسق ُلى ألاغىُاء كٍس

م اللسابب ؤن جدد مً الاطتهالن ؤو حصجّ ُلى  .اللسابب وهي حظخوُّ ًُ هٍس

 الاطدشماز.
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ادة   بت ٍش ففي خالت كـىز ؤلاهفاق الخاؾ جلخض ي طُاطت السكابت ُلى اللٍس

بت طىاء ُلى ألازباح، لسفّ  -الولب الفِلي - ؤلاهفاق الِام بسفم مِدالث اللٍس

ؤو ُلى الاطتهالن لسفّ مِدالث الاهفاق الاطتهالوي،  ،مِدالث ؤلاهفاق الاطدشمازي 

د مً الدزٌى الىلدًت بُد ألا  فساد الطخسدامها في جدفحز ُىاؿس وذلً بترن اإلاٍص

 .الولب الفِلي مً الاطتهالن ؤو الاطدشماز

جب ؤلاػازة إلى ؤن اللسابب اإلاباػسة جفلل ُلى اللسابب غحر اإلاباػسة في جوهىا  

زاز آجصاًد  وبالخاليزمان، سابب ألازحرة جؤدي إلى ازجفاَ ألاُالج الخطخم، ألن الل

بُت في الحد  وهرلً .الخطخم في هفع الىكذ وللمان هجاح الظُاطاث اللٍس

بت اإلاىاطبت  مً اللغىن الخطخمُت ًيبغي ُلى الظلواث الِامت ؤن جسخاز اللٍس

بت لفسكها في اإلاىكّ الري جيىن فُه ألازواز  وبـفت زاؿت هَى اللٍس

 (133-132، الـفداث 2002فخاح، )مجدي ُبد ال الخطخمُت ؤهثر مً غحرها.

 فعاليت الركابت على الدًن العام - ب

بُت   الث  ،إلى حاهب السكابت اللٍس حظاهم زكابت الدًً الِام في إدازة الخدٍى

م ججمُد ا للىة الؼسابُت الصابدة في اإلاالُت، وجىحُه ؤلاهفاق ؤلاهخاجي ًُ هٍس

ل اإلاحزاهُت الظىق  وغالبا ما جلجإ الظلواث الحيىمُت إلى  .واطخسدامها في جمٍى

لالهخخاب مً كبل الجمهىز وىطابل ُلد اللسوق، وهسح ألاطهم والظىداث 

 (169، ؿفدت 2000)غاشي خظحن،  لسكابت اإلاالُت.ل

ت باليظبت للسكابت ُلى الدًً ال    سي البِم إمياهُت جوبُم ألافياز الىُجًز ِام ٍو

ُف اليامل  في البلدان الىامُت، هٌسا للِف مِدالث ؤلاهخاج فيها ؤو ُدم الخًى

اث ؤلاهخاج الىلي ادة اإلاولىبت في مظخٍى  جخدلم لِىاؿس ؤلاهخاج، فخدلُم الٍص

ل ال ؤن اللسوق مً  عجص اإلاىٌم باللسوق، فمً اإلاالخٍباطخسدام طُاطت جمٍى

المخـاؾ اللىة الؼسابُت لدي  الىطابل التي هشحرا ما لجإث إليها الحيىماث

ألافساد واإلاؼسوُاث بـدد مدازبت الخطخم، ولىً مً اإلاِلىم ؤن الدٌو 

سق، ؤهمها اهسفاق حجم لمؼاول ُدًدة وهي في طبُل ُلد ال اإلاخسلفت جىاحه
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دم جىافس طىق  اهسة الخفلُل الظلعي، ُو اإلادزساث واهدؼاز ُادة الاهخىاش ًو

لى ذلً فئن  )مجدي  ٌو الىامُت مددودة في جوبُم هره ألاداةالدكدزة مالُت، ُو

 (133، ؿفدت 2002ُبد الفخاح، 

 الركابت على إلاهفاق العامفعاليت   -ج

جإزحرها في السكابت ُلى الخطخم والاهىماغ مً زالٌ  اػس طُاطت اإلاحزاهُتجب   

ؤلاهفاق الحيىمي طىاء الاطتهالوي ؤو الاطدشمازي بسفّ مِدالجه ؤو جسفُلها 

اطت ؤلاهفاق الحيىمي في إخدار عجص ؤو ُخظب وكّ الاكخـاد، وجخمشل ط

فابم في اإلاحزاهُت للخدىم في اللغىن الخطخمُت ؤو الاهىماػُت، ففي خالت 

خماد ُلى طُاطت الخىطّ ؤلاهفاقي للخإزحر ُلى حجم ؤلاهفاق  الىظاد ًمىً الُا

اجه باطخسدام عجص في اإلاىاشهت  م الاهسفاق الوازا في مظخٍى الخاؾ، وحٍِى

م الا ددر الِىع في خالت الخطخم. .كتراق ؤو ؤلاؿداز الىلديًمٌى ًُ هٍس  ٍو

َِخمد جدلُل ملاُف ؤلاهفاق الحيىمي ُلى ؤطاض ؤن حغحرا في هرا ؤلاهفاق، و    

ادة  .ًؤدي إلى حغُحر مظخىي الخىاشن الِام بفسق زباث الِىامل ألازسي  إذ جؤدي ٍش

ادة الحـُلت الـافُت مً اللسابب،  هدُجت خدور جىطّ ؤلاهفاق الحيىمي إلى ٍش

ادة ؤلاهفاق الحيىمي.  اكخـادي، وشٍادة الدزل اللىمي بمِدٌ ؤهبر مً مِدٌ ٍش

 .(231، ؿفدت 2007)ُبد الٌُِم، 

ادة دزٌى ألافساد   ادة ؤلاهفاق الحيىمي جؤدي إلى ٍش ؤلاهفاق الحيىمي و .إذ ؤن ٍش

ادة الولب الىلي في الاكخـاد ألامس الري حِمل ُلى  هى بمشابت دزٌى لألفساد ٍش

ادة إهخ ّ واإلاؤطظاث الاكخـادًت إلى ٍش ادة في طُدفّ اإلاؼاَز احها إلاىاهبت هره الٍص

ادة ولبال ُف وجلدًم الحىافص لألفساد لٍص ادة الخًى ادة ؤلاهخاج حِني ٍش ، هما ؤن ٍش

ادة حدًدة في إهخاحهم وزفّ هفاءة الِمل ألامس الري طُؤدي إلى خدور  ٍش

دفّ بدسهت  الدزٌى لألفساد مً هاخُت والحد مً البوالت مً هاخُت ؤزسي، ٍو

دد مً خالت التراحّ.  اليؼان الاكخـادي ٍو
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 أسباب ريعيت الاكخصاد الوطني. 3

 سياست الاهفخاح الخجاري   1.3

الىازداث ما ٌظاوي ؤو فخدا إذا ما ػيلذ فُه الـادزاث و ٌِخبر الاكخـاد مى

ٍسجفّ ملاُف ؤلاهفاق الِام في ابت مً إحمالي الىاجج اإلادلي، و باإلا 60ًفىق 

بدظب ي الدٌو ذاث الاكخـاد اإلافخىح. و الدٌو ذاث الاكخـاد اإلاغلم ُىه ف

ت الى ت فئن الخىطّ في ؤلاهفاق الِام ًؤدي في دٌو ذاث اكخـاد مفخىح ُالىٌٍس جًز

خبر حظسبا للدزل إلى اهسفاق كُمت اإلالاُف بظبب حجم الىازداث التي حِ

)ًخجلى ذلً باليظبت للدٌو التي حِخمد ُلى الىازداث بـفت ؤطاطُت لظد 

ً الدزل ًُ دابسة الولب خاحاتها الاطتهالهُت(، ؤي جؤدي إلى زسوج حصء م

 ٍخم خظاب دزحت اهفخاح اكخـاد مِحن ُلى الِالم الخازجي هما ًلي:الىلي. و 

 اجج اإلادلي ؤلاحمالي.دزحت الاهفخاح= الـادزاث + الىازداث/ الى

 ، جددظب هما ًلي: 2014مشال دزحت اهفخاح الاكخـاد الجصابسي لِام 

 مليار دوالر. 208الىاجج الداخلي الخام: 

 مليار دوالر. 65الصادراث: 

 مليار دوالر. 55الوارداث: 

 . الاكخصاد الوطني هو اكخصاد مىفخذ وسبيا.0557= 120/208درحت الاهفخاح= 

إلى ؤهه ُلى السغم مً وحىد مُل خدي لالطتهالن مسجفّ في الدٌو ججدز ؤلاػازة 

ادة في الدزل، و الىامُت، إال ؤن آلُت اإلا لظبب إلى َِىد الاُف لم جدلم ٍش

ُدم اطخجابت الجهاش ؤلاهخاجي، مما حِل البِم ًسي كِف الواكت ؤلاهخاحُت و 

.ُؤن الىمىذج الى  جزي غحر مىاٍث لهره الدٌو

حر مً طُاطاث الدٌو التي جبيذ الخىطّ في ؤلاهفاق الحيىمي للد واهذ هخابج هش 

هى جدفحز الولب اإلادلي الري لم ًجد طلِا مدلُت الطدُِابها ، لرلً واحهذ 

ً، إما اللجىء إلى الاطخحراد لظد هره الفجىة باليظبت للدٌو  هره الدٌو زُاٍز

جدهىز اللدزة باللغىن الخطخمُت و ذاث اإلالدزة اإلاالُت الِالُت ؤو اللبٌى 

 الؼسابُت هدُجت جطخم الولب )الولب ًـبذ ؤهبر مً الِسق(.
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ا ُملُا إلى اشدهاز هرا في الجصابس ؤدث طُاطت الاهفخاح الخجازي التي جم جوبُله  

جصاًد هامؽ السبذ فُه ُلى خظاب كواَ ؤلاهخاج الدازلي، فاإلاخِامل اللواَ و 

لُا مّ مسدود لُت ؤلاهخاحُت دازالاكخـادي الىهني غالبا ما ًلازن مسدود الِم

بما ؤن الاطخحراد مً بِم الدٌو التي جخدوى جيلفت ؤلاهخاج فيها ُملُت الاطخحراد، و 

 والـحن وجسهُا... ٌٌِم مً هامؽ زبذ اإلاظخىزدًً.

 ضعف إلاهخاحيت 2.3

 مفهوم إلاهخاحيت 1.2.3

ل ُىامل ؤلاه والِمل، زؤض خاج الِالكت ؤلاهخاحُت هي ُملُت جلىُت ًخم فيها جدٍى

اإلادزالث ألازسي واإلاىاد الخام والظلّ اإلاىازد الوبُُِت و اإلااٌ، الواكت و 

ٍخِلم و مىخجاث طلُِت واهذ ؤو زدمُت. و الخدماث الىطُوت إلى مسسحاث ؤو 

الخىىىلىحُا اإلاسجبوت بالِالكت احُت بفاُلُت اطخسدام اإلادزالث و مفهىم ؤلاهخ

ها ملداز ما جيخجه الىخدة الىاخدة مً ؤلاهخاحُت، خُث حِسف ؤلاهخاحُت ُلى ؤج

 (2007)بابىس.،  ُىامل ؤلاهخاج.

حن، اإلاظخىي الجصةي ؤًً ًخم الترهحز ُلى  مىً مِالجت ؤلاهخاحُت مً مظخٍى ٍو

إهخاج الىخدة الىاخدة مً ُىامل ؤلاهخاج، هما ًمىً مِالجتها ُلى اإلاظخىي 

 هاخُت إهخاحُت اللواُاث الاكخـادًت  و هرا الاكخـاد الىهني.  مًالىلي، 

ؤلاهخاحُت بـفت ُامت، : جىحد ُدة ُىامل جخدىم في مددداث إلاهخاحيت 2.2.3

 ٍمىً خـسها فُما ًلي:و 

  كفاءة و جأهيل العىصر البشري:  - أ

فبلدز ما  ؛الاكخـادًت ؤهم مددداث ؤلاهخاحُت في الىخداثٌِخبر الِامل ؤخد 

د م م الظلبي ؤخد ؤهسدوده. ٌِخبر الخدفحز ؤلاًجابي و ًيىن الِامل مؤهال ًٍص

د مً دافُِت و  زغبت الِامل في ؤلاهخاج ؤهثر، إال ؤن الخدفحز الِىامل التي جٍص

 وخده غحر وافي في ًل ُدم جإهُل الِامل دازل اإلاؤطظت، لرا وحب ُلى

ت و  يُاإلاؤطظت الجصابٍس ت الجامُِت ؤو اإلاهىُت ؤن جىلي بالغ هرا اإلاىٌىمت الخيٍى

ً الِىـس البؼسي ُلى اُخباز ؤهه  سؤض اإلااٌ الحلُلي اإلاملىن الاهخمامها لخيٍى
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فيها مً  جإهُلفي ذاث الظُاق ًخِحن ُلى اإلاؤطظاث مىاؿلت ُملُت لدحها. و مًى

همإؤحل  و هُفُت الخِامل مّ اإلاِوُاث  ُلى هسق ؤلاهخاج والدظُحر الحدًشت هاُل

 الخىىىلىحُت الحدًشت.

ت: - ب   املىظومت الدسييًر

ت السػُدة  زغم ؤهمُت اإلاهازاث الفىُت لدي الِماٌ إال ؤن غُاب الِملُت الدظُحًر

في الخسوُى، الخىٌُم، الخىحُه  اللادزة ُلى الالتزام بمهام ؤلادازة اإلاخمشلت

و بالخالي ًىِىع طلبا ُلى ، طظتػإهه ؤن ٌُِم مسدودًت اإلاؤ السكابت مً و 

ت اج اإلاهازاث الفىُت لدي الِماٌ و إهخاحُتها. جدخ فحن إلى مهازاث حظُحًر اإلاًى

ومهازاث في الِالكاث ؤلاوظاهُت جدفِها إلى إُواء ؤفلل ما لدحها، فبدون جىٌُم 

بدون كُادة ًمىً إلاىاطب في اإلايان غحر اإلاىاطب، و مشال ًمىً ؤن ًىكّ السحل ا

ُفي لدي ُمالها، هما ؤن غُاب هٌام زكابي فِاٌ  ؤن جسظس  اإلاؤطظت السكا الًى

فحن إلى الخىاول و  التراخي في ؤداء واحباتهم، ألامس الري مً ػإهه كد ًدفّ باإلاًى

 ؤن ًىِىع طلبا ُلى إهخاحُت اإلاؤطظت.

ت حِاوي مً ًاهسحي الفظاد ؤلادازي الري  في الجصابس ال جصاٌ اإلاىٌىمت الدظُحًر

م إُواء باث ٌِخب ر الِابم ألاٌو في وحه إهالق آلالت ؤلاهخاحُت الىهىُت ًُ هٍس

هت واإلادظىبُت والسػىة وغحرها، وهى ما ًخجلى في الىطا ،الفسؿت لغحر اإلاؤهلحن

هرا ًاهسة الجمىد ؤلادازي التي جخمشل في الجمىد ُلى الىـىؾ الخىٌُمُت بما و 

ذ اليؼاهاث الاكخـادًت و ٌِلد ُملُت م ٍـِب مً الاطدشماز ُلى ىذ جـاٍز

 الساغبحن فُه.

  الخكىولوحيا املسخعملت: -ج

بما ؤن آلالت حِخبر بمشابت امخداد لُد الِامل دازل اإلاؤطظت ؤو اإلاـىّ، فئن ًد 

بدظب كىة آلالت التي الِامل طخيىن ؤكىي وؤكدز ُلى الِواء وؤلاهخاج 

إهخاحُت اإلاؤطظت،  خاطم حدا في هىا جخجلى كىة الخىىىلىحُا هِاملٌظخِملها، و 

ؤخدثها في الِملُت  لِل الِالم ال ًصاٌ ًدًً للشىزة الـىاُُت بفِل الوفسة التيو 

ِابما ؤن و . ؤلاهخاحُت ، فئن الخىافع ُلى ُالم الُىم ٌِخبر ُاإلاا مخدسوا وطَس



 الدًىار صرف سعر على واملاليت الىلدًت السياسخين من لكل الاكخصادًت ثارآلا قط، بولويز، بوحفص

 الجسائري  لالكخصاد  الريعي الواكع ظل في
 

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

274 

 

ُت ؤلاهخاج واهدظاب ألاطىاق باث ُلى ت وهُى ، ؤػده، ما ًخولب جىافظُت طٍِس

ىً جدلُله إال بالحـٌى ُلى الخىىىلىحُا الحدًشت همسخلت هى ألامس الري ال ًمو 

هرا سواث الساغبت في زفّ إهخاحُتها و ؤولى والخدىم فيها همسخلت الخلت باليظبت للؼ

 جىافظُتها.

ت الظلواث و  طعيهىا جخطح ؤهمُت  مً الهفخاح مّ الِالم لاإلاؤطظاث الجصابٍس

د مً الاطدشماز ألاحىب م حرب اإلاٍص فخذ ػساواث مّ و  ي اإلاباػس الخازجي ًُ هٍس

اإلاؤطظاث الدٌو و  ًُألاكواب الاكخـادًت الـاُدة زاؿت في آطُا، بُِدا 

ت الغسبُت التي ال جلدم إال الخىىىلىحُا اإلاظتهلىت ووفم   .مؼسوهُتهاالاخخياٍز

 جطوراث أسعار صرف الدًىار الجسائري  . 4

زس وجخإزس ؤ التي ج الاكخـادًتٌِخبر طِس الـسف ؤو هٌام الـسف مً ؤم اإلاخغحراث 

، ذلً ؤن طِس الـسف هى اللىاة التي ًخِامل مً زاللها الاكخـاديباإلاىار 

 الاكخـادًتألوكاَ ل ومسآة ُاهظتالِالمي،  الاكخـاداإلادلي مّ  الاكخـاد

 مً هىا جىمً ؤهمُت ؤطِاز الـسف. .الدازلُت

 الدًىار الجسائري ملابل الدوالر لامريكي جطوراث سعر صرف :(01الجدول ركم )

 2019-1990للفترة 

 السىواث

 البياهاث

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

سعر 

الصرف 

(DA/$US) 

8.96 19.00 21.82 23.36 35.09 47.68 54.77 57.73 58.74 

 السىواث

 البياهاث

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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سعر 

الصرف 

(DA/$US) 

66.64 75.29 77.30 79.69 77.39 72.30 73.36 72.64 68.46 

 السىواث

 

 البياهاث

2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 2014 2015 2016 

 

 

سعر 

الصرف 

(DA/$US) 

60.63 72.32 74.39 72.24 77.6 79.4 80.6 100.5 109.5 

 السىواث

سعر 

الصرف 

(DA/$US) 

2017 

 

111.0 

2018 

 

116.6 

2019 

 

119.4 

 

، 2011 ،رير السىوي لبىك الجسائرالخل؛ صدر: املجلس الوطني الاكخصادي والاحخماعيامل

 .171 - 170ص.  ص

رررررررا بيظرررررررربت ) حِرررررررل طررررررررِس ممرررررررا  1991( طرررررررىت % 100ُرررررررسف طرررررررِس الـرررررررسف اهسفاك 

يي بِدما وان  1دًىاز حصابسي ملابل  19الـسف ًلدز بر  ليل  دًىاز  8.96دوالز ؤمٍس

يررررررررررري فررررررررررري طرررررررررررىت  1 وؿرررررررررررل مِرررررررررررردٌ  1994 – 1991، زرررررررررررالٌ الفتررررررررررررة 1990دوالز ؤمٍس

ا ممرا حِرل  % 4الاهسفاق الاطرمي للُمرت الردًىاز فري اإلاخىطرى  كُمرت الردًىاز طرىٍى

يي في الظىق السطمُتدًىاز لي 24الجصابسي خىالي   .ل دوالز ؤمٍس

م اهدـرسث فري  1994وما ًالخٍ ؤن ألاهداف الفىزٍت لبرهامج الخصحُذ في ُام   

مذ بخددًررد كُمخرره خظررب ، فُمررا ٌظررت اإلابررالغ فيهررا للرردًىاز الجصابررسي جصررحُذ اللُمرر

هىرررا خرردر زفررم هبحررر و  .هٌررام طررِس الـررسف ؤهثررر ػررفافُتكررىي الظررىق وحِررل 

ررررل  –ُلررررى زوررررىجحن فرررري مررررازض  % 50للرررردًىاز الجصابررررسي بدررررىالي  ـرررربذ  1994ؤفٍس لُ

و مررسة ؤزررسي فرري . $DA  /1(US ) 36الرردًىاز الجصابررسي ملابررل الرردوالز ٌظرراوي خررىالي 

ًرررررت طرررررربخمبر  يرررررري، و  1دًىرررررراز ملابررررررل  47م 1995جها اهسفررررررم طررررررِس الظررررررىق دوالز ؤمٍس
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ررت لُـررل إلررى خررىالي كررِفي الظررِس السطررمي زررالٌ جلررً الفترررة، بِررد جسفررُم  اإلاىاٍش

ي حررس دازة طررِس الـررسف و م، ؤجبِررذ طُاطررت إل  1994كُمررت الرردًىاز الجصابررسي ُررام 

واث الظُاطاث مىر ذلً الىكذ ؤدث ؤدو . 1996ـف الخسفُم الاطمي ختى مىخ

رررص اطرررخلساز طرررِس الـرررسف مىرررر الىلدًرررت اإلادؼرررددة و  رررت  اإلاسهرررص الخجرررازي إلرررى حٍِص جلٍى

دًىرررررررراز ليررررررررل دوالز خُررررررررث واؿررررررررلذ الظررررررررلواث  50فرررررررري خرررررررردود  1998- 1996طررررررررىت   

ت بالظماح للىي الظرىق بخددًرد طرِس الـرسف مرّ مساُراة جىللهرا لخجىرب  الجصابٍس

  1994لإلػرررازة ابخررررداء مررررً ؤهخررررىبس ُمررررت الحلُلُررررت ُلرررى هدررررى مظررررخمس ، و لؤي زفرررّ لل

ؤؿررربذ طرررِس الـرررسف مسبُرررا مرررً زرررالٌ ُلرررد حلظررراث ًىمُرررت لخددًرررد الظرررِس جدرررذ 

فلرررد وررران ًرررخم بخددًرررد طرررِس الـرررسف لجمُرررّ اإلاِرررامالث ًىمُرررا . إدازة بىرررً الجصابرررس 

ت فري بداًرت ورل حلظرت و بىاء ُلى ُسوق ملدمت مً الب فري كرىء ؤًلرا ىىن الخجاٍز

إوؼررررراء  1996مرررررً الخورررررىاث ألاطاطرررررُت التررررري اجسررررررث فررررري و  .جرررررىفس الِملرررررت ألاحىبُرررررت

  2011و 2006 – 1999الفتررررة مرررً فررري ؤمرررا  .ق الىلرررد ألاحىبررري فُمرررا برررحن البىرررىنطرررى 

يررري و رررجل ؤدورررى كُمرررت  جىاؿرررل جساحرررّ كُمرررت الررردًىاز الجصابرررسي ملابرررل الررردوالز ألامٍس

وؤُلى كُمت  جلها الردًىاز . 2002طىت ي دًىاز حصابس  79.69ملابل الدوالز بدىالي 

يري 72.30 واهذ بلُمت 2004ملابل الدوالز طىت  ، واإلاالخرٍ دًىراز ملابرل دوالز ؤمٍس

ؤن هرررره الفترررررة ػررررهدث دزررررٌى ُملررررت حدًرررردة فرررري اإلاِررررامالث الدولُررررت الـررررادزة ُررررً 

يررري ؤؿررربدذالاجدررراد ألاوزبررري التررري  ؤدي الىكرررّ الاكخـرررادي و  .جىرررافع الررردوالز ألامٍس

ىُرت إلرى جساحرّ كُمرت الردوالز ملابرل ُمرالث للفتر  ة ألازحرة في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ررت دولُررت ، و جىرردزج طُاطررت حظررُحر طررِس الـررسف ؤزررسي وزاؿررت ؤشمررت الررسهً الِلاٍز

م اإلاىحررررره لظرررررِس ؿرررررسف الررررردًىاز   مرررررً هرررررسف بىرررررً الجصابرررررس فررررري إهررررراز طُاطرررررت الخِرررررٍى

حن للجصابررس ،  ملابررل الِمررالث ألاحىبُررت السبِظررُت وهرري ُمررالث ؤهررم ا لؼررسواء الخجرراٍز

 ُرررام 74.39 ىجساحرررّ إلرررخُرررث  2011-2008جربرررربا زرررالٌ همرررا ُرررسف طرررِس الـرررسف 

 ( 76، ؿفدت 2006)بىً الجصابس ب.،  2010

هصالق طِس ؿرسف الردًىاز ملابرل الردوالز اطخمس ا 2014غاًت  إلى 2011ؤما طىىاث 

يي إلى  دًىراز للردوالز، زغرم ؤن هرره الفتررة واهرذ الفتررة الرهبُرت  80.60 خدودألامٍس
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وررران حجرررم ؤلاهفررراق  اإلالابرررلدوالز وفررري  110ُخبرررت  ببلىغهررراباليظررربت ألطرررِاز البترررروٌ 

 ملُاز دًىاز. 7000الِام في خدود 

الجصابررررررررسي والترررررررري  الاكخـرررررررراد( ألاؿررررررررِب ُلررررررررى 2019-2015وحِخبررررررررر اإلاسخلررررررررت ألازحررررررررر)

زازها ُلى التراحّ الىبحر فري طرِس ؿرسف الردًىاز والرري جساحرّ إلرى خردود آ اوِىظذ

ُرررذ و دًىررراز للررردوالز،  119 وؿرررل إلررررى وررران طرررربرها التراحرررّ الىبحرررر فررري طررررِس البترررروٌ خ

 .2019دوالز في  64خىالي و  2016دوالز في  45خدود 

 ثارهما على سعر صرف الدًىارآالسياسخين الىلدًت واملاليت و  اججاهاث: 5

جإزررررر الظُاطررررت الىلدًررررت ؤهمُررررت : لسياسةةةةت الىلدًةةةةت وسةةةةعر صةةةةرف الةةةةدًىارا 1.5

لها مً كىة جإزحر ُلى مٌِم اإلاؤػساث الىلدًت  بالغت في مجاٌ الىلد واإلااٌ إلاا

 الاخخُراهيوظبت  ،ُدة كىىاث منها ؤطِاز الفابدةُلى ، ولخإزحرها الاكخـادفي 

 M2اللاهىوي، وهرلً مِدٌ همى الىخلت الىلدًت مؼازا إلُره براإلاجمّ الىلردي 

 والري هى مدل دزاطدىا.

مهمررا حرردا ألهرره  M2ٌِخبررر مؤػررس همررى الىخلررت الىلدًررت مؼررازا إلُرره برراإلاجمّ الىلرردي 

الظُاطت الىلدًت اإلاخبىاة مً هرسف الحيىمرت، طُاطرت هلدًرت  اججاهًٌهس بىكىح 

الجصابررررررررسي مىررررررررر ؤن زرررررررراق مِسهررررررررت الخىمُررررررررت  االكخـررررررررادفؤو جىطررررررررُِت،  اهىماػررررررررُت

  (.02)( هما ًىضحه الجدٌو M2هرا اإلاؤػس في الخغحر والىمى )ؤزر  الاكخـادًت

لى  اججاهاثالجدٌو ؤن فترة الدزاطت ؤزرث ُدة هرا هالخٍ مً  ُو

وهي اإلاسخلت ، 2008 إلى 2000 طىت جلظُمها إلى فترجحن مً ؤطاطها طىف ًخم

ملُاز  2022.5مً خىالي  M2حد ملحىي في الىخلت الىلدًت  االتي ُسفذ همى 

في اإلالابل ُسف طِس ؿسف الدًىاز جدظىا مً ، ملُاز دًىاز 6956دًىاز إلى خدود 

دًىاز للدوالز، وهرا ؤمس  60.63دًىاز للدوالز همخىطى طىىي إلى خدود  75.29

ول أؤدي إلى جت الىلدًت مً ػإهه ؤن ًغحر مىولي ألن ؤي ضح لىمُت إكافت للىخل

طِس الـسف  ازجفاَفي كُمت طِس الـسف وهرا ما لم ًددر في الجصابس، ألن 
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 اخخُاهاثاإلادظىض في ؤطِاز البتروٌ وشٍادة في زؿُد  باالزجفاَ اوان مدفُى

 .04هما هي مبِىت في الجدٌو زكم  الـسف السطمُت

 دًىار( 109الوخدة ) (: جطور الكخلت الىلدًت ملابل كيمت صرف الدًىار02الجدول ركم )

 السىواث

 

 البياهاث
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

سعر الصرف 

(DA/$US) 75.29 77.30 79.69 77.39 72.30 73.36 72.64 68.46 60.63 

الكخلت 

 الىلدًت

M2 
2022.5 

2473.5 

 
2901.5 3354.4 3738.0 4157.6 4933.7 5494.6 6956.0 

 السىواث  

 البياهاث
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

سعر الصرف 

(DA/$US) 72.32 74.39 72.24 
77.6 

 
79.4 80.6 100.5 109.5 110.0 

الكخلت 

 الىلدًت

M2 

7173.1 8162.7 9929.2 11015.2 11941.5 13663.9 13704.5 13816.3 14974.6 

 السىواث 

 

 البياهاث
2018 2019 

 

 

سعر الصرف 

(DA/$US) 116.6 119.4 

الكخلت 

 الىلدًت

M2 

16636.7 / 

Source: ONS,  Principaux indicateurs de l'économie Algérienne 2000- 2019. 
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لظِس ؿسف الدًىاز مً  اهبحر  اهالخٍ جساحِ 2019 - 2009 زالٌ ؤما الفترة

ادة الىخلت الىلدًت مً ح 119إلى  72 هت، وجدذ جإزحر دًىاز للدوالز وذلً بظبب ٍش

دوالز  147بدىالي  ا لهخُث بلغ طِس البرمُل ؤكص ى طِس  الـدمت البترولُت

ّ حدا إلى خدود  دوالز في الىكذ الري ُمدث فُه  35لُىسفم بؼيل كىي وطَس

دوالز، وهرلً كُام  38حعي للمحزاهُت الِامت إلى الحيىمت إلى زفّ الظِس اإلاس 

ىت مبالغ  ُف الِمىمي الري ولف الخٍص الحيىمت بمساحِت ػبىت ألاحىز في الًى

ّ لحل مؼيلت  الاكخـادًتهبحرة، وهى ما ؤزبً ؿاوعي الظُاطت  ل مؼاَز جمٍى

فخم اللجىء إلى الحل ألاطهل ، الخىمُت اإلابرمجت وحجم ؤلاهفاق الِمىمي الىبحر

ىت الِمىمُت.     و   اإلاخمشل في جسفُم كُمت الدًىاز مً ؤحل إُادة جلُم زؿُد الخٍص

 السياست املاليت وسعر صرف الدًىار. 2.5

جسخلف ًُ  اكخـادًتإلى جوبُم طُاطاث  2000ُمدث الجصابس مىر طىت 

، والتي واهذ حظُوس ُليها 2000 – 1990جلً التي واهذ موبلت مىر الفترة 

وبلذ الجصابس طُاطت مالُت ف 2015-2000ما الفترة الظُاطت الىلدًت، ؤ

ّ الاكخـا د الجصابسي وزلم مىاؿب جىطُُِت بهدف جدلُم همى اكخـادي وجىَى

سف  ُلى اػخملذهره الظُاطت بظُاطت ؤلاوِاغ الاكخـادي والتي  ذُمل، ُو

(، والبرهامج 2004-2001زالزت بسامج: هي بسهامج دُم ؤلاوِاغ الاكخـادي )

(، وهرلً بسهامج جىهُد الىمى 2009-2005الخىمُلي لدُم الىمى الاكخـادي )

 (.03)(. وهرا ما ًىضحه الجدٌو 2014-2010الاكخـادي )

مً  بخداءامىً جلظُمها إلى مسخلخحن، هالخٍ مً الجدٌو ؤن فترة الدزاطت ً

وهي اإلاسخلت التي ُسفذ همى حد ملحىي في ؤلاهفاق الِام  2008 إلى 2000 ىتط

في اإلالابل ُسف طِس  ،ملُاز دًىاز 4191ملُاز دًىاز إلى خدود  1178مً خىالي 

 60.63دًىاز للدوالز همخىطى طىىي إلى خدود  75.29ؿسف الدًىاز جدظىا مً 

ادة   اؤلاهفاق الِام وإذا وان مخبُىدًىاز للدوالز، وهرا ؤمس غحر مىولي ألن ؤي ٍش

ادة اإلاسصون الىلدي في  وجدظحن  الاكخـادبتراحّ في ؤطِاز الفابدة ًؤدي إلى ٍش
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الىهني، مما ًلغى ُلى طِس  الاكخـادوزاؿت مّ كِف إهخاحُت  رادحالاطخ

ادة الخىاشن إلا اثالـسف هدى الخدهىز إُل وهرا ما لم ًددر في  .حزان اإلادفُى

اإلادظىض في ؤطِاز  باالزجفاَ اطِس الـسف وان مدفُى َازجفاالجصابس، ألن 

الـسف السطمُت هما هي مبِىت في الجدٌو  اخخُاهاثالبتروٌ وشٍادة في زؿُد 

 .04زكم 

 (: جطور إلاهفاق العام ملابل الخغيراث في أسعار سرف الدًىار03الجدول )

 دًىار( 109) الوخدة 

 السىواث       

 

 البياهاث

 

2000 2001 

2002 2003 2004 2005 2006  

2007 

2008 

 إلاهفاق العام 

1178.1 
1321.0 

 

1550.6 

 

 

1690.2 

 

 

1891.8 

 

 

2052.0 

 

 

2453.0 

 

 

3108.6 

 

 

4191.1 

 

 

سعر الصرف 

(DA/$US) 75.29 77.30 

79.69 77.39 72.30 73.36 72.64 68.46 60.63 

 السىواث      

 

 البياهاث
2009 2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 إلاهفاق العام

 
4246.9 4466.9 

5853.8 

 

 

7058.2 

 

 

6024.1 

 

 

6995.8 

 

 

7656.3 

 

 

7297.5 

 

 

7282.6 

 

 

سعر الصرف 

(DA/$US) 72.32 74.39 
72.24 77.6 79.4 80.6 100.5 109.5 110.0 

 السىواث       

 2019 2018 البياهاث
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 إلاهفاق العام 

7732.1 7725.5 

سعر الصرف 

(DA/$US) 116.6 119.4 

SOURCE: DGT, Situation Résumée des Opérations du Trésor "SROT" 2000 - 2019 

إلى  72لظِس ؿسف الدًىاز مً  اهبحر  اىالخٍ جساحِف 2019 - 2009ؤما الفترة 

ادة ؤلاهفاق الِام مً حهت، وجدذ جإزحر الـدمت  119 دًىاز للدوالز بظبب ٍش

لُىسفم بؼيل ، دوالز  147البترولُت خُث بلغ طِس البرمُل ؤكص ى طِس بدىالي 

ّ إلى خدود  في الىكذ الري  2008دوالز في اإلاىخـف الشاوي مً ُام  35كىي وطَس

دوالز،  38إلى زفّ الظِس اإلاسحعي للمحزاهُت الِامت إلى ُمدث فُه الحيىمت 

ُف الِمىمي الري ولف  وهرلً كُام الحيىمت بمساحِت ػبىت ألاحىز في الًى

ىت مبالغ هبحرة، -2010 هوالق بسهامج جىهُد الىمى الاكخـاديباإلكافت ال  الخٍص

 القاهوُماز التي اهوللذ كبل ُؼس طىىاث مً الا كمً دًىامُىُت إُادة  2014

ت بالبرهامج الخىمُلي لدُم الىمى  .البرهامج وجىاؿلذ هره الدًىامُىُت الخىمٍى

 17.500ن الظابلحن خىالي إحمالي اإلابلغ اإلاسـف للبرهامجح ، إذ بلغالاكخـادي

وهى  ،ملُاز دج 21214ملُاز دوالز ؤي خىالي  286ملُاز دج، وجم جسـُف مبلغ 

ّ الخىمُت لحل مؼيلت  الاكخـادًتما ؤزبً ؿاوعي الظُاطت  ل مؼاَز جمٍى

فخم اللجىء إلى جسفُم كُمت الدًىاز  ،حجم ؤلاهفاق الِمىمي الىبحراإلابرمجت و 

ىت الِمىمُت.مً ؤحل إُادة   جلُم زؿُد الخٍص

 الصرف الرسيمت وسعر صرف الدًىار. اخخياطاث 3.5

الفىرررررررس للظُاطررررررت اإلاالُرررررررت وجبنررررررري لخىحررررررره الرررررررى إ 2000ُمرررررردث الجصابرررررررس مىرررررررر طررررررىت    

 1990ُلرررى خظررراب الظُاطرررت الىلدًرررت التررري واهرررذ مىرررر  الاكخـررراديُجرررزي للىمرررى الى

ل  جملى ُلى الجصابس مً هسف ؿىدوق الىلد الدولي مً ؤحل الحـٌى ُلى الخمٍى
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الجصابررررررررررس مررررررررررً ججازبهررررررررررا الظررررررررررابلت  اطررررررررررخفادثفرررررررررري ػرررررررررريل مدًىهُررررررررررت زازحُررررررررررت، همررررررررررا 

ز الرررىفى فررري ألاطرررىاق والاهخياطررراث الاكخـرررادًت التررري مرررسث بهرررا بظررربب جساحرررّ ؤطرررِا

 اخخُاهرراثالِاإلاُررت، فياهررذ الىدُجررت هرري إوؼرراء ؿررىدوق كرربى ؤلاًررساداث وؿررىدق 

ص  . الاكخـادي الاطخلسازالـسف السطمُت الري وان له دوز في حٍِص  لحد ملبٌى

وجدليةةةةةم  الاكخصةةةةةادًتواملالخةةةةةا أن الجسائةةةةةر كاهةةةةةذ حعخمةةةةةد فةةةةةي  دارة  ةةةةةؤو ها    

مةةةةن  علةةةةى الثالوةةةةي أو املثلةةةةث املكةةةةون  اعخمادهةةةةامةةةةن خةةةةالل  الاكخصةةةةادًتالخىميةةةةت 

الصةةةةةةرف  اخخيةةةةةةاطيالخغيةةةةةةر فةةةةةةي رصةةةةةةيد صةةةةةةىدوق الخغيةةةةةةراث فةةةةةةي أسةةةةةةعار البتةةةةةةرول و 

الخغيةةر فةةي أسةةعار صةةرف الةةدًىار ملابةةل الةةدوالر خصوصةةا، كةةل هةة ا فةةي الرسةةمي و 

ًضةةةةةمن مصةةةةةادر جمويةةةةةل  اكخصةةةةةاديظةةةةةل ضةةةةةعف الوكومةةةةةت علةةةةةى وضةةةةةع برهةةةةةامج 

وجخلةةةم  باالسةةةخلرار يليةةةت و صةةةلبت جمخةةةاز خل اكخصةةةادًتمسةةةخدامت ويبعةةةث جىميةةةت 

 فرص للخطور والخخلص من الخبعيت للطاع املدروكاث.

هرا ما ًىضحه الجدٌو اإلاىالي والري ًـىز الِالكت بؼيل واضرح برحن اإلاخغحرراث  

 رررررررجل فيهرررررررا  2008إلرررررررى غاًرررررررت  2000الشالزرررررررت الظرررررررابلت، إذ هالخرررررررٍ ؤن الفتررررررررة مرررررررً 

دًىراز للردوالز  75.29مرً س ؿرسف الردًىاز الجصابسي جدظىا في ول مرً طرِ الاكخـاد

ا بالخدظرررً فررري اإلاخىطرررى  60.63همخىطرررى طرررىىي إلرررى خررردود  دًىررراز للررردوالز مررردفُى

دوالز للبرمُرررررررل فررررررري  99.10إلرررررررى  2000دوالز فررررررري  28.60الظرررررررىىي لظرررررررِس البرمُرررررررل مرررررررً 

رررررادة اإلاورررررسدة لسؿرررررُد  2008 الـرررررسف  اخخُاهررررراثمرررررً حهرررررت، ومرررررً حهرررررت ؤزرررررسي الٍص

ملُررراز دوالز، وهررررا ؤمرررس مىولررري باليظررربت  143.1ملُررراز دوالز إلرررى  11.9السطرررمُت مرررً 

 الجصابسي هما ؤػسها لرلً طابلا. لالكخـاد

فرررررئن هرررررره الفتررررررة واهرررررذ زرررررالف الفتررررررة  2019إلرررررى غاًرررررت 2009ؤمرررررا باليظررررربت للفتررررررة 

دوالز  61ؤطرِاز البترروٌ مررً  ازجفراَ 2014إلرى  2008إذ هالخرٍ مرً طرىت  .الظرابلت

الـررررررررسف  اخخُاهرررررررراث اهخللررررررررذدوالز للبرمُررررررررل، وفرررررررري هفررررررررع الفترررررررررة  99للبرمُررررررررل إلررررررررى 

 اخخُاهراثؤُلرى زؿرُد مرً . وهرى ملُاز دوالز 194ز دوالز إلى ملُا 148السطمُت مً 

إلرررى غاًرررت ًىمىرررا هررررا، وفررري اإلالابرررل  رررجل طرررِس ؿرررسف الررردًىاز جرررم جدلُلررره الـرررسف 
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، إن 2014دًىراز للردوالز طرىت  80إلرى  2009ىاز للدوالز طرىت دً 72جساحِا مهما مً 

سحّ  .(2008-2000الىكّ الظابم مِاهع جماما إلاا هى مخىكّ ملازهت باإلاسخلت ) ٍو

 واخخُاهررراثخسهرررت طرررِس ؿرررسف الررردًىاز مرررّ ؤطرررِاز البترررروٌ اإلاتزاًررردة   احظررراقُررردم 

ُرداد اإلاىاشهرت هى ؤن الحيىمت كامذ بسفّ الظِس اإلاسحعي إل و الـسف إلى ؤمس واخد 

ّ الخىم 38الِامت إلى خدود  الطرخمت التري  الاكخـادًتٍت ى دوالز باإلكافت للمؼاَز

ىرت الِمىمُرت، خُرث  رل للخٍص بسمجتها في هره الفترة ملابل مددودًرت مـرادز الخمٍى

 جم اللجىء إلى جسفُم كُمت ؤطِاز ؿسف الدًىاز.

الجصابررسي  كخـررادالاوهرري مرً ؤؿررِب اإلاساخررل ُلرى  2019-2015وبسـرىؾ الفترررة 

ؤشمررت هفوُررت  باالكخـررادوالظُاطررُت، إذ ُـررفذ  الاحخماُُررتمررً ُرردة هررىا ي ختررى 

دوالز بداًررت طررىت  25دوالز إلررى خرردود  100ؤزررسي بظرربب جساحررّ ؤطررِاز البتررروٌ مررً 

ّ  الاطررخجزافوهرررلً  2015 الـررسف، لرررلً لجررإث الحيىمررت إلررى  الخخُاهرراثالظررَس

 119للررردوالز إلرررى  2014دًىررراز ُررام  72الخسفررُم ؤلادازي لظرررِس ؿررسف الررردًىاز مررً 

رررررررل غحرررررررر 2019دًىررررررراز للررررررردوالز بدلرررررررٌى طرررررررىت  ، باإلكرررررررافت إلرررررررى إهرررررررالق مؼرررررررسوَ الخمٍى

ادة موسدة في الىخلت الىلدًت لىفع الفترة هما ًىضرحه  الخللُدي الري ؤدي إلى ٍش

دوالز طرررىت  50زفرررّ الظرررِس السحعررري مرررسة ؤزرررسي إلرررى إلرررى باإلكرررافت ، 02الجررردٌو زكرررم 

ىت الِمىمُت ملابل اللِف الؼدًد ُمما شاد مً جلِ 2018 م الخىاق ُلى الخٍص

رررررل الِادًرررررت ، مشرررررل اللرررررسق ، و ُررررردم هجاُرررررت اإلاـرررررادز اإلاظرررررخددزتفررررري مـرررررادز الخمٍى

ررل إىدي للخىمُررت الاكخـررادًت الررري جررم الظرر الامخشرراٌ بسهررامج و ، 2016هالكررت فرري ؤفٍس

ررل غحررر الخللُرردي الررري 2017الجبرراةي الررري امخررد إلررى غاًررت دٌظررمبر  ، و ؤزحرررا الخمٍى

ملُراز دًىراز حصابرسي، زرالٌ الفتررة اإلامخردة  6500ؤطفس ًُ هباُت وضر  مرا ٌِرادٌ 

 .2020إلى غاًت بداًت ُام  2017مً الشالسي ألازحر لِام 
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الصرف الرسميت ملابل سعر صرف الدًىار وأسعار  اخخياطاث(: جطور 04الجدول )

 دوالر( 109البترول)الوخدة 

 السىواث

 البياهاث

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

املخوسط 

السىوي 

ألسعار 

 البترول

$US 

28.60 24.90 25.30 29.00 38.60 54.30 65.00 74.40 99.10 

 خخياطاث 

الصرف 

 الرسميت

11.9 17.9 23.1 32.9 43.1 56.1 78.77 110.1 143.1 

سعر 

الصرف 

(DA/$US) 

75.29 77.30 79.69 77.39 72.30 73.36 72.64 68.46 60.63 

 السىواث

 البياهاث

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

املخوسط 

السىوي 

ألسعار 

  البترول

$US 

61.60 80.00 112.90 110.70 109.10 99.10 52.80 44.80 53.90 

 خخياطاث 

الصرف 

 الرسميت

148.9 162.2 182.2 190.7 194 178.9 144.0 114.0 97.3 

سعر 

الصرف 

(DA/$US) 

72.32 74.39 72.24 77.6 

 

79.4 80.6 100.5 109.5 110.0 
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 السىواث

 البياهاث

2018 2019  

املخوسط 

السىوي 

ألسعار 

 البترول

$US 

71.30 64.40 

  خخياطاث

الصرف 

 الرسميت

79.9 / 

سعر 

الصرف 

(DA/$US) 

116.6 119.4 

SOURCE: ONS, Principaux indicateurs de l'économie Algérienne 2000- 2019 . 

 سعر صرف الدًىار الجسائري  اهسالقلاسباب الوليليت وراء . 4.5

ؤو جساحررررّ  اهررررصالقممررررا طرررربم ًمىررررً الخإهُررررد ُلررررى ألاطررررباب الحلُلُررررت وزاء  هوالكرررراا

ُِرت  رل الِادًرت همرا  الاكخـرادكُمت الدًىاز الجصابرسي فري ًرل َز وشرح مـرادز الخمٍى

 ًلي:

الـررررررسف السطررررررمُت، حررررررساء جساحررررررّ ؤطررررررِاز البتررررررروٌ فرررررري  اخخُاهرررررراثجساحرررررّ  -

 ألاطىاق الدولُت.

ب الِملت الـِبت.الحد مً هسوب و  -  تهٍس

ىت الِمىمُت بالِملت اإلادلُت. -  إُادة جلُم زؿُد الخٍص

ألاحىبرري اإلاباػررس مرً زررالٌ جسفررُم  الاطردشماز  واطررخلوابحرررب  تمداولر -

ررص الجرررب هخراج ُلررى غررساز مرا جفِرره الـررحن، و جيلفرت ُىامررل ؤلا  مداولرت حٍِص

 لجصابس.لالظُا ي 



 الدًىار صرف سعر على واملاليت الىلدًت السياسخين من لكل الاكخصادًت ثارآلا قط، بولويز، بوحفص

 الجسائري  لالكخصاد  الريعي الواكع ظل في
 

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

286 

 

رررررم جللُرررررل الفجرررررىة برررررحن  - رررررت، ُرررررً هٍس مداولرررررت الللررررراء ُلرررررى الظرررررىق اإلاىاٍش

ت.  الظِس السطمي وطِس الظىق اإلاىاٍش

 الخاجمت :. 6

مً زالٌ وزكخىا البدشُت هره ًمىً ؤن هرهس ؤهم الىخابج اإلاخدـل ُليها 

 :هما ًلي ازخـازا

الجصابس إلى التي جم جوبُلها ُملُا في  ؤدث طُاطت الاهفخاح الخجازي  -

جصاًد هامؽ السبذ فُه ُلى خظاب كواَ ؤلاهخاج اشدهاز هرا اللواَ و 

الدازلي، فاإلاخِامل الاكخـادي الىهني غالبا ما ًلازن مسدود الِملُت 

بما ؤن الاطخحراد مً بِم مسدود ُملُت الاطخحراد، ؤلاهخاحُت دازلُا مّ 

... ٌٌِم مً هامؽ  الدٌو التي جخدوى جيلفت ؤلاهخاج فيها والـحن وجسهُا

 .زبذ اإلاظخىزدًً

 اهخلرررررررراٌإن طرررررررِس ؿررررررررسف الررررررردًىاز الجصابررررررررسي ُرررررررسف ُرررررررردة جورررررررىزاث مىررررررررر  -

الظررررررررىق، خُررررررررث هررررررررسؤث ُرررررررردة  اكخـررررررررادالجصابررررررررسي إلررررررررى هٌررررررررام  الاكخـرررررررراد

 ؤزسث ُلى كُمت طِس ؿسف الدًىاز الجصابسي  اكخـادًتؿدماث 

الجصابسي والتي  الاكخـاد( ألاؿِب ُلى 2019-2015حِخبر اإلاسخلت )  -

الري جساحّ راحّ الىبحر في طِس ؿسف الدًىاز زازها ُلى التآ اوِىظذ

دًىاز للدوالز، والتي وان طبرها التراحّ الىبحر في طِس  119إلى خدود 

دوالز في  64خىالي و  2016دوالز في  45البتروٌ خُذ وؿل إلى خدود 

2019 

جسخلررف  اكخـررادًتإلررى جوبُررم طُاطراث  2000ُمردث الجصابررس مىررر طرىت  -

، والترررررري واهررررررذ 2000 – 1990ىررررررر الفترررررررة ُررررررً جلررررررً الترررررري واهررررررذ موبلررررررت م

وبلرررررررررذ ف 2015-2000حظرررررررررُوس ُليهرررررررررا الظُاطرررررررررت الىلدًرررررررررت، ؤمرررررررررا الفتررررررررررة 

رررررّ  الجصابرررررس طُاطرررررت مالُرررررت جىطرررررُُِت بهررررردف جدلُرررررم همرررررى اكخـرررررادي وجىَى
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ـررررررررا سفرررررررررالاكخ هررررررررره الظُاطرررررررررت  ذد الجصابررررررررسي وزلرررررررررم مىاؿررررررررب ُمررررررررل، ُو

 .زالزت بسامجاػخملذ ُلى بظُاطت ؤلاوِاغ الاكخـادي والتي 

 الاكخـادًتوجدلُم الخىمُت  الاكخـادًتالجصابس في إدازة ػؤوجها حِخمد  -

ُلرى الشالسري ؤو اإلاشلرث اإلايرىن مرً الخغحرراث فري ؤطرِاز  اُخمادهامً زالٌ 

الخغحرر فرري الـرسف السطررمي و  اخخُراهيالبترروٌ و الخغحرر فرري زؿرُد ؿررىدوق 

 افخلرررادؤطرررِاز ؿرررسف الررردًىاز ملابرررل الررردوالز زـىؿرررا، ورررل هررررا فررري ًرررل 

ررررررل  اكخـرررررراديُلررررررى وكررررررّ بسهررررررامج لللرررررردزة الحيىمررررررت  ًلررررررمً مـررررررادز جمٍى

بِررررررث جىمُررررررت   باالطررررررخلساز خلُلُررررررت وؿررررررلبت جمخرررررراش  اكخـررررررادًتمظررررررخدامت ٍو

 وجسلم فسؾ للخوىز والخسلف مً الخبُِت للواَ اإلادسوكاث.

إن جررررررررإزحر الظُاطررررررررت الىلدًررررررررت واإلاالُررررررررت ُلررررررررى طررررررررِس ؿررررررررسف الرررررررردًىاز واهررررررررذ  -

الخغحررررررراث فرررررري طررررررِس الـررررررسف لِرررررردة  وجسلررررررّمخربربررررررت مررررررً فترررررررة ألزررررررسي، 

 ومنهررررا ،الجصابررررسي  الاكخـررررادُىامررررل ذاث ؤهمُررررت هبحرررررة هٌررررسا لخـىؿررررُت 

الحررد ، الـررسف السطررمُت. ؤطررِاز البتررروٌ فرري ألاطررىاق الدولُررت اخخُاهرراث

ىرررررررت ، مرررررررً الهرررررررسوب اللررررررراهىوي للِملرررررررت الـرررررررِبت إُرررررررادة جلرررررررُم زؿرررررررُد الخٍص

ألاحىبرري  الاطرردشماز  واطررخلوابحرررب  تالِمىمُررت بالِملررت اإلادلُررت، مداولرر

اإلاباػرررررس مرررررً زرررررالٌ جسفرررررُم جيلفرررررت ُىامرررررل ؤلاهخررررراج ُلرررررى غرررررساز مرررررا جفِررررره 

ررص الجرررب الظررُا ي  ـررحن، حٍِص رررت و لجصابرررس، لال الللرراء ُلررى الظررىق اإلاىاٍش

ت. م جللُل الفجىة بحن الظِس السطمي وطِس الظىق اإلاىاٍش  ًُ هٍس

  :املراحع. 7
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  :امللخظ

حّخبر ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم ئواس لخدُٝٞ الهذٗ النهائي مً العُاظت الىٝذًت،      

ذ خاولذ الجضائش جىبُٞ هزه العُاظت ِلى  .لخد٢م في مّذالث الخطخما واإلاخمثل في ٜو

تهذٗ هزه الىسٜت البدثُت ئلى حعلُي المىء ِلى  .2010مشاخل واجطح رل٤ في ظىت 

العُاظت الىٝذًت و٠زل٤ الخّٗش ِلى ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم، ٠ما ظِخم الخىٛش ئلى 

ت في جبني هزه العُاظت، مذي جىبُٝها والّىائٞ التي حّ  ترك هجاخها. الخجشبت الجضائٍش

لذ هزه الذساظت ئلى حملت مً الىخائج أهمها: لخىبُٞ ظُاظت اظتهذاٗ   ذ جـى ٜو

ش ١ل اإلاخىلباث واظخدذار ِذد مً ألادواث ٔحر اإلاباؼشة إلداسة  الخطخم البذ مً ج٘ى

العُاظت الىٝذًت، ٠زل٤ ٌّذ مؽ٣ل الخأخش الضمني بحن جىبُٞ أدواث العُاظت الىٝذًت 

ا وأن وجأزحرها في مّذ٥ ا لخطخم مً الخدذًاث ال٢بحرة التي جىاحه البى٤ اإلاش٠ضي، خفـى

 الجضائش حّاوي بالذسحت ألاولى مً الخطخم اإلاعخىسد. 

 الجضائش. ،: العُاظت الىٝذًت، ظُاظت اظتهذاٗ الخطخماملفخاخُت الكلماث

Inflation Targeting Policy as a Modern Direction of Monetary Policy in Algeria  

Abstract: 

     Inflation targeting policy is a framework for achieving the ultimate monetary 

policy goal to control inflation rates. Algeria government tried to implement this 

policy in stages as it became clear in 2010.This paper aims to highlight monetary 

policy as well as to identify inflation targeting policy. The Algerian experience in 

adopting this policy, the extent of its implementation and the obstacles to its success 

will also be discussed.  

mailto:mouici36wissem@gmail.com
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The study reached a series of results, the most important of which are: To 

implement the inflation targeting policy, all requirements and a number of indirect 

tools for managing monetary policy must be met. The problem of time delay between 

the application of monetary policy instruments and their impact on the inflation rate 

is one of the major challenges facing the central bank, especially since Algeria suffers 

primarily from imported inflation. 

Keywords: Monetary Policy, Inflation Targeting policy, Algeria. 

  ملذمت: 

ت في  ًخمثل الهذٗ الشئِس ي مً العُاظت الىٝذًت إلاٍّم البىٟى اإلاش٠ٍض

جدُٝٞ الاظخٝشاس في ألاظّاس ورل٤ مً خال٥ اإلاداٍ٘ت ِلى ُٜمت الّملت اإلادلُت 

ذ أـبذ ولْ هذٗ واضح ليعبت الخطخم ٠ٕاًت نهائُت  داخلُا وخاسحُا، ٜو

ىبا بؽ٣ل  وباإلاٝاسهت ٘ان ٠ثحرا  .متزاًذ في العىىاث ألاخحرةللعُاظت الىٝذًت مٔش

ت في الّٝذ اإلااض ي ٜذ جخلذ ًِ ألاظّاس الشظمُت الثابخت  مً البىٟى اإلاش٠ٍض

 لّمالتها أو ًِ أظّاس الفٗش اإلاذاسة باخ٣ام. 

ئن مؽ٣لت الخطخم لِعذ ولُذة الّفش الخذًث بل ظاًشث ١ا٘ت 

ٍىاهش الاٜخفادًت التي جىاحه أي ألاهٍمت ِبر مخخلٚ الّفىس، وحّذ مً أهم ال

م مً اهخمام الاٜخفادًحن بهزه الٍاهشة، ئال أن  هىاٟ اٜخفاد في الّالم، وبالٔش

الاحخماُِت والاٜخفادًت ِلى الىٍام  هاآزاس حذال ٠بحرا خى٥ أظبابها، و 

الاٜخفادي، وأ٘مل العُاظاث التي ًخّحن ئجباِها لخٝلُل ألالشاس الىاحمت ِنها، 

اظتهذاٗ الخطخم ٠أخذ الاظتراجُجُاث  اظتراجُجُتأدي ئلى ٌهىس ألامش الزي 

ذ بذأ جىبُٝها في بذاًت الدعُّىاث،  خُث الخذًثت إلداسة العُاظت الىٝذًت، ٜو

. وبما أن الجضائش ؼأنها الاظتراجُجُت١اهذ هُىصٍلىذا العباٜت ئلى اِخماد هزه 

اإلاؽا١ل  ؼأن أي دولت حّاوي مً مؽ٣ل الخطخم الزي لذًه الّذًذ مً

العلبُت، لزل٤ ٘ٝذ خاولذ جىبُٞ ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم ِبر مشاخل، ئال 

 . 2010أن رل٤ بذا واضخا ظىت 
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 : ذساستال إشكالُت. 1.1

ظبٞ ًم٢ً ـُأت ئؼ٣الُت الذساظت في العإا٥  ماِلى جأظِعا  

 الجىهشي الخالي:

هل ًمكً لسُاست استهذاف الخضخم أن جدلم أهذاف السُاست 

 الىلذًت في الجضااش؟

ُت الخالُت:  وإلبشاص مّالم ؤلاؼ٣الُت الشئِعُت ظِخم وشح ألاظئلت الِٙش

 ُ٘ما جخمثل ألاهذاٗ النهائُت للعُاظت الىٝذًت؟ -

 ما هي مخىلباث ججعُذ ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم؟ -

ُ٘ما جخمثل أهم الخدذًاث التي جىاحه بى٤ الجضائش في الخأزحر ِلى مّذ٥  -

 الخطخم؟

 :فشغُاث الذساست 

جخمثل ألاهذاٗ النهائُت للعُاظت الىٝذًت في: اظخٝشاس اإلاعخىي الّام لألظّاس،  -

اث، جدُٝٞ مّذ٥ همى  جدُٝٞ الّمالت ال٣املت، جدُٝٞ الخىاصن في محزان اإلاذِ٘ى

 مشجْٙ؛

جخمثل مخىلباث ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم ُ٘ما ًلي: اظخٝاللُت البى٤  -

الخدخُت والخٝىُت اإلاخىىسة، اظخٝشاس الاٜخفاد ال٢لي، اظخٝشاس اإلاش٠ضي، البيُت 

 الاٜخفاد اإلاالي وجىىسه؛

٥ مّذ ٌّذ مؽ٣ل الخأخش الضمني بحن جىبُٞ أدواث العُاظت الىٝذًت وجأزحرها في -

 مّاهاة في ٌلالتي جىاحه البى٤ اإلاش٠ضي،  الخطخم مً الخدذًاث ال٢بحرة

 الجضائش مً الخطخم اإلاعخىسد.
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ج٢مً أهمُت هزه الذساظت في أنها مداولت لدعلُي المىء : الذساست. أهمُت 1.1

ِلى ججشبت اظتهذاٗ الخطخم في الجضائش ٠خىحه خذًث للعُاظت الىٝذًت، هٍشا 

للذوس الزي جلّبه العُاظت الىٝذًت لممان اظخٝشاس معخىي ألاظّاس والخد٢م 

 في مّذالث الخطخم.

 اٗ هزه الذساظت ُ٘ما ًلي:جخمثل أهذ أهذاف الذساست:. 1.1

 ِشك ؤلاواس الىٍشي للعُاظت الىٝذًت؛ 

 ِشك ؤلاواس اإلاٙاهُمي لعُاظت اظتهذاٗ الخطخم؛ 

 الّىائٞ التي في الجضائش و  ججشبت اظتهذاٗ الخطخم حعلُي المىء ِلى

 حّترك جىبُٝها.

 . مىهج الذساست:1.1

وؤلاإلاام بمخخلٚ حىاهبه وؤلاحابت ِلى ؤلاؼ٣الُت  لذساظت هزا اإلاىلُى

ٙي الخدلُلي الزي ًخال، ظِخم اِخماد ااإلاىشوخت م ووبُّت هزه ءإلاىهج الـى

ٞ حمْ بُاهاث  شها ٠مُا ًِ وٍش ٚ الٍاهشة اإلاذسوظت وجفٍى الذساظت، وهزا لـى

 ومّلىماث وجدلُلها.

خم حىاهبه ظِ إلاّالجت هزا اإلاىلُى وؤلاإلاام بمخخلٚهُكل الذساست: .5.1

ٝا إلاا ًليجٝعُمه ئلى زالر مداوس   :٘و

 لعُاظت الىٝذًت؛مٙاهُم أظاظُت خى٥ ااملدىس ألاول: 

 ؤلاواس اإلاٙاهُمي لعُاظت اظتهذاٗ الخطخم؛املدىس الثاوي: 

 ججشبت اظتهذاٗ الخطخم في الجضائش.املدىس الثالث: 

 : لسُاست الىلذًتمفاهُم أساسُت خىل ا .1

ف  1.1  السُاست الىلذًت وأهذافها:حعٍش

ف السُاست الىلذًت 1.1.1 حّذدث الخّاٍسٚ اإلاٝذمت للعُاظت الىٝذًت، : حعٍش

 ظِخم ر٠ش بّمها ُ٘ما ًلي:و 
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ف الاكخطادي  -أ   (George parient)حعٍش

هي "مجمُى الخذابحر اإلاخخزة مً ٜبل العلىاث الىٝذًت ٜفذ ئخذار أزش ِلى     

"  .)95ص  ،1212بىخاسي،  (الاٜخفاد، مً أحل لمان اظخٝشاس أظّاس الفٗش

ف الاكخطادي  -ب   (Kent)حعٍش

ت مً الىظائل التي جدبّها ؤلاداسة الىٝذًت      العُاظت الىٝذًت هي "مجمِى

بلٓى هذٗ اٜخفادي مّحن، ٠هذٗ الاظخٕال٥  إلاشاٜبت ِشك الىٝذ بهذٗ

                                                                               (.181، ص1212)خذاد، هزلىل،  ال٣امل"

ٙحن العابٝحن، ًم٢ً ئِىاء حٍّشٚ ؼامل للعُاظت  ومً خال٥ الخٍّش

ت ؤلاحشاءاث والٝشاساث التي جٝىم بها العلىاث الىٝذًت،  الىٝذًت بأنها مجمِى

ىان الاٜخفادًت لخدُٝٞ ألاهذاٗ  للخأزحر ِلى اإلاخٕحراث الىٝذًت وظلٟى ألِا

 .الاٜخفادًت اإلاعىشة

جخخلٚ أهذاٗ العُاظت الىٝذًت باخخالٗ  أهذاف السُاست الىلذًت: 1.1.1

، العُاظاث الاٜخفادًت واإلاالُت اإلاخبّت وباخخالٗ اله٣ُل البى٣ي واإلاالي للذولت

 .و٠زل٤ باخخالٗ اإلاشاخل الضمىُت

ألاهذاٗ النهائُت للعُاظت الىٝذًت ألاهذاف النهااُت للسُاست الىلذًت:  -أ

جخلخق في اإلاشبْ السخشي الزي حاء به الاٜخفادي "ه٣ُىالط ١الذوس"، وجخمثل 

 ُ٘ما ًلي:

   :حّخبر اإلاداٍ٘ت ِلى اظخٝشاس ألاظّاس، اسخلشاس املسخىي العام لألسعاس

أهم الّىامل التي جإزش ِلى اليؽاه الاٜخفادي واإلاإؼشاث الاٜخفادًت مً 

الشئِعُت، وجىدفش هزه الٕاًت في الّمل ِلى مداسبت الخٕحراث اإلاعخمشة 

اث  والّىُٙت في معخىي ألاظّاس، هٍشا ل٣ىن أًت حٕحراث ٠بحرة في معخٍى

الذخل ألاظّاس جإزش ظلبا ِلى الىٝىد، وبالخالي آزاسها لاسة ِلى معخىي 

والثروة، وجخفق اإلاىاسد الاٜخفادًت بحن الٙشوُ ؤلاهخاحُت وبالخالي ألاداء 

 (.198-199، ص ص 1211)خلُل،  الاٜخفادي
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  :ٌّخبر حؽُٕل ألاًادي مً ألاهذاٗ الّامت والزي جدلُم العمالت الكاملت

ت والىبُُّت، ئلا٘ت ئلى الخذ مً البىالت  ُٚ اإلاىاسد البؽٍش ٌعاهم في جٌى

 (.92، ص1215، سىل ك، عبى)

 :ادة  جدلُم معذل همى مشجفع هذٗ ِام ٌععى ئلُه الجمُْ مً خال٥ ٍص

حجم الىاجج ؤلاحمالي وصٍادة دخل ألا٘شاد وسْ٘ اإلاعخىي اإلاِّش ي وصٍادة 

ادة  الاظدثماس، باإللا٘ت ئلى تهُئت في الىٝذ ألاحىبي واإلادلي للمعاهمت في ٍص

، عبى) خفادًت اإلاىلىب جدُٝٝها. مّذالث الىمى واإلاعاهمت في الخىمُت الاٜ

 (.92، ص1215، كسىل 

 :٢ًمً دوس العُاظت الىٝذًت في جٝلُل  جدلُم جىاصن ميزان املذفىعاث

ْ ظّش  ت ب٘ش اث مً خال٥ ُٜام البىٟى اإلاش٠ٍض العجض في محزان اإلاذِ٘ى

ْ مً أظّاس الٙائذة، وئرا اسجّٙذ  ت ج٘ش الخفم ألهه ظُجّل البىٟى الخجاٍس

لى الائخمان أو ولبه ظِىخٙن، وهى ما ظُجّل ألاظّاس جمُل ٘ان ؤلاٜبا٥ ِ

ئلى الاهخٙاك أًما وئرا اهخٙمذ ألاظّاس مدلُا ٘ان هزا ؤلاحشاء ظُإدي 

ئلى حشجُْ الفادساث، و٠ما أن اسجٙاُ أظّاس الٙائذة مدلُا ظُٕشي ألا٘شاد 

ُٚ أمىالهم بالبىٟى الىوىُت مما ٌعاهم في جخُٙن العجض  ألاحاهب ئلى جٌى

اث  (.152، ص 1222الذوسي، السامشابي، ) في محزان اإلاذِ٘ى

 أثش السُاست الىلذًت على الاكخطادًاث  1.1

 اججاهاث السُاساث الىلذًت 1.1.1

ىىاث العُاظت الىٝذًت  شظم بًٝىم البى٤ اإلاش٠ضي مً خال٥ أدواث ٜو

لى هزا ألاظاط ًم٢ً الخمُحز بحن ىب في جدُٝٝها، ِو  مّالم هزه ألاخحرة اإلأش

 الاججاهاث الخالُت:

ْ ظّش السُاست الىلذًت الاهكماشُت:  -أ ٞ ٘س جىبٞ هزه العُاظت ًِ وٍش

الٙائذة، خُث جُٝذ الائخمان وحشجْ اإلاىاوىحن ِلى الادخاس، وبالخالي ؤلاٜال٥ مً 

ادة ألاحىس  ذم اإلاىالبت بٍض )إهً،  حجم وظائل الذْ٘، و٠بذ حماح الخطخم ِو

 (.18، ص 1212-1211
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ظُاظت هٝذًت جىظُّت،  ئجباُ حععى الذو٥ ئلى :الىلذًت الخىسعُت السُاست -ب

ِىذما حعخخذم مخخلٚ ألادواث إلاىذ الائخمان وحّله مخاخا بذسحت ٠بحرة 

ادة لليؽاه  وبخ٣لٙت بعُىت وبؽشوه مِعشة، ٘هي بزل٤ جخجه هدى الٍض

م، وباإلاٝابل ًإدي الاٜخفادي ختى ولى أدي ئلى اسجٙاُ مدعىط في مّذ٥ الخطخ

ادة الٝ ة الؽشائُت وصٍادة الىلب الاظدثماسي وجدُٝٞ أِلى معخىي ذس ئلى ٍص

ُٚ  (.191، ص 1221)بً هاوي،  للخٌى

السُاست الىلذًت راث الاججاه املخخلط )الاججاه خسب ظشوف الذول  -ج

ًخٙٞ ِلماء اإلاالُت أن هزا الاججاه خاؿ بالذو٥ الىامُت، التي حّخمذ الىامُت(: 

لُه ئما ِلى الضساِت  اإلاىظمُت أو ِلى مدفى٥ واخذ وجفذًش اإلاىاد ألاولُت، ِو

ل  ادة حجم وظائل الذْ٘ ِىذ مشخلت بذء الضساِت وجمٍى ًٝىم البى٤ اإلاش٠ضي بٍض

ٝلق مً حجمها ِىذ بُّه، وهزا لخفش آزاس الخطخم )بً شُدت،  اإلادفى٥، ٍو

 (.112، ص 1589

ٍت ِذد مً ألادواث حعخخذم البىٟى اإلاش٠ض  :أدواث السُاست الىلذًت 1.1.1

ت، و٠زا  الىٝذًت لخخم٢ً مً الخذخل إلاشاٜبت الّملُاث الائخماهُت للبىٟى الخجاٍس

ٝا لألهذاٗ اإلاعىشة.  ئداسة اإلاّشوك الىٝذي ٘و

ُت ٠ما ألادواث الخللُذًت للسُاست الىلذًت:  -أ جخمثل في ألادواث ال٢مُت والىِى

 :ًلي

 ألادواث الكمُت للسُاست الىلذًت 

ألادواث ئلى الخأزحر في حجم الائخمان الزي جمىده البىٟى وهزا تهذٗ هزه 

بٕن الىٍش ًِ ٠ُُٙت اظخّما٥ هزا الائخمان، وأبشص ألادواث ال٢مُت اإلاعخخذمت 

 ألداء هزا الٕشك هجذ:

 :ًٝفذ بعّش ئِادة الخفم الٙائذة التي ًدفل ِليها   سعش إعادة الخطم

 البى٤ اإلاش٠ضي هٍحر ئِادة
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ت، و٠زل٤ هٍحر جٝذًم خفمه ألاوساٛ  ت التي جٝذمها البىٟى الخجاٍس الخجاٍس

ت. ْ البى٤ اإلاش٠ضي مّذ٥ ئِادة  الٝشوك للبىٟى الخجاٍس ٘ٙي خالت الخطخم ً٘ش

الخفم لُدّذ مً ٜذسة البىٟى ِلى الخىظْ في الائخمان بُٕت مجابهت ألاولاُ 

ان لذي الخطخمُت، ومً زم ًلجأ البى٤ اإلاش٠ضي ئلى ظُاظت الخّذ مً الائخم

 ْ ْ ج٣لٙت الائخمان اإلاخمثلت في مّذ٥ الٙائذة ٘ت٘ر ت ُ٘ٝىم ب٘ش البىٟى الخجاٍس

ذ ًلجئىن ئلى  ل، مما ًذْ٘ اإلاعدثمش أن ًمخىْ ًِ الاٜتراك. ٜو ج٣لٙت الخمٍى

اظدثماس أمىالهم في العٛى اإلاالي بؽشائهم أظهم وظىذاث، وه٢زا جخشج ألامىا٥ 

ى٢مؾ.مً ٘خ العُىلت ُ٘خٝلق حجم ال٢خلت ال وال٢ّغ صخُذ في  ىٝذًت ٍو

 (.111، ص 1219-1211)بلعاٌش،  خالت ئجباُ البى٤ اإلاش٠ضي ظُاظت جىظُّت

 :عملُاث السىق املفخىح 

ل البى٤ اإلاش٠ضي في العٛى اإلاالي      
ّ
حّّشٗ ِملُاث العٛى اإلاٙخىخت بأنها جذخ

بؽ٣ل  مً خال٥ بُْ أو ؼشاء ألاوساٛ اإلاالُت بفىسة ِامت والعىذاث الخ٣ىمُت

خاؿ بهذٗ الخأزحر ِلى ِشك الىٝىد خعب الٍشوٗ الاٜخفادًت، وحّّذ العٛى 

، 1221)بً علي،  اإلاٙخىخت أهم أدواث العُاظت الىٝذًت في الاٜخفاد الشأظمالي

 (.111 -111ص ص 

  :ت معذل الاخخُاطي اللاهىوي تهذٗ هزه العُاظت ئلى ئحباس البىٟى الخجاٍس

إلاذوهت في محزاهُاتها ِلى ؼ٣ل هٝذ مش٠ضي ِلى الاخخٙاً بجضء مً الُٝم ا

 (.192، ص 1582)باسي،  لذي البى٤ اإلاش٠ضي في خعاب ٔحر مىخج للٙىائذ

 ُت  :ألادواث الىىعُت للسُاست الىلذًت ٌعخخذم البى٤ اإلاش٠ضي أدواث هِى

خم ِشك هزه ألادواث ١اآلحي:  للخأزحر ِلى الائخمان، ٍو

 تهذٗ هزه العُاظت ئلى جدذًذ همى اإلافذس سُاست جأطير اللشوع :

ألاظاس ي لخلٞ الىٝىد بؽ٣ل ٜاهىوي وهي الٝشوك اإلاىصِت مً وٗش البىٟى 

واإلاإظعاث اإلاالُت، لم حؽمل هزه ألاداة جدذًذ اإلابلٖ اإلاخاح للٝشك ٘ٝي، 

ادة الخفم،  ت الفالخت إِل بل أًما جٝلُق الٙترة الضمىُت لألوساٛ الخجاٍس
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ٞ البى٤ اإلاش٠ضي بمىذ ٘ٙي ٌشوٗ الخطخ م مثال جٝذم الذولت ًِ وٍش

ت والتي لم ج٢ً ظببا في ئخذار  الائخمان خعب الٝىاِاث راث ألاولٍى

ادة مّذ٥ الخطخم ُ٘خخز ظُاظت جأوحر الٝشك  الخطخم، أما ِىذ ٍص

ٝت لبرامج اظخٝشاس ال٢خلت  ادة ما ج٣ىن هزه العُاظت م٘ش ت، ِو ؤلاحباٍس

 (. 51ص  ،1228-1222)ساٌس،  الىٝذًت

 :ًيخهج البى٤ اإلاش٠ضي ظُاظت اهخٝائُت ججّل  السُاست الاهخلااُت لللشع

ٜشاساجه جخّلٞ ٘ٝي ببّن الٝىاِاث التي ٌّخبرها أ٠ثر مشدودًت لالٜخفاد 

الىوني ُ٘ٝىم بخىحُه الٝشوك ئليها، بدُث ج٣ىن ٜشاساجه ٠ُٙلت باِىاء ١ل 

 (.118، ص 1221لي، )بً ع الدعهُالث في مىذ الٝشوك ئلى هزه الٝىاِاث

 :في ٠ثحر مً الذو٥ حؽتره العلىاث الىٝذًت ِلى  اليسب الذهُا للسُىلت

مً الىدائْ  %40و  % 25البى٤ اإلاش٠ضي الاخخٙاً بيعب ظُىلت جتراوح بحن 

وجلجأ العلىاث  .مْ اِخباس الىدائْ جدذ الىلب هي الّىفش ألاظاس ي ٘يها

ت أـى٥ مشجّٙت  الىٝذًت ئلى هزه ألاداة إلاا ٣ًىن لذي البىٟى الخجاٍس

  (.118، ص 1221)بً علي،  وجخخٗى العلىاث مً ؤلا٘شاه في الٝشوك

ذ أزبدذ ِذم  م ؼُُى ألادواث اإلاباؼشة للعُاظت الىٝذًت ئال أنها مْ الٜى ٔس

ضي، ومً حهت أخشي ّ٘الُتها ٘هي مً حهت ال جُٙذ محزاهُت البى٤ اإلاش٠

 مخّلٝت بالُٝذ الزي جٙشله ِلى جىىس العٛى وخُٝٝت أنها أٜل جأزحرا

 (.11، ص 1222)هاضش،  

  :هى أداة ًداو٥ مً خاللها البى٤ اإلاش٠ضي ئٜىاُ البىٟى إلاكىاع ألادبي

ت باجباِها لعُاظت مُّىت دون الخاحت ئلى ئـذاس حّلُماث سظمُت أو  الخجاٍس

ا  .(52، ص 1228-1222)ساٌس، بت الٝاهىهُت اظخخذام أدواث الٜش

 . ألادواث غير الخللُذًت للسُاست الىلذًت 1.1.1

  :ت لخيؽُي الخِسير الكمي هى أداة ٔحر جٝلُذًت حعخخذمها البىٟى اإلاش٠ٍض

الاٜخفاد الٝىمي، ِىذما جفبذ ألادواث الخٝلُذًت للعُاظت الىٝذًت ٔحر 
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ى٥ ا ادة ٠مُت ألامىا٥ ّ٘الت، خُث ٌؽتري البى٤ اإلاش٠ضي ألـا إلاالُت لٍض

خمحز هزا ألاظلىب ًِ العُاظت الىٝذًت اإلاّخادة  اإلاخاخت في الاٜخفاد، ٍو

ى٥ اإلاالُت ب مً أحل الخٙاً ِلى مّذالث أ٠ثر ِلى هدى ؽشاء أو بُْ ألـا

ت(،  الٙائذة في العٛى ِىذ ُٜمت الهذٗ اإلادذد )مّذالث ٘ائذة ـٍٙش

ى٤ اإلاش٠ضي ِىذ مداولخه الخذ مً جأزحر والخِعحر ال٢مي مماسظت ًٝىم بها الب

ٞ ئـذاس الش١ىد الاٜخفادي ِلى ألاوؽىت الاٜخفادًت الخ ُُٝٝت ًِ وٍش

ٞ وباِت ٠مُاث حذًذة مً الّملت ٘ائن )بلعضوص  مً الىٝىد أي ًِ وٍش

 (.112، ص 1221بً علي، 

  :وحّني ُٜام البى٤ اإلاش٠ضي ببُْ بشهامج مىدنى العااذ على السىذاث

لت ألاحل، العىذاث ٜ فحرة ألاحل، زم ًخم بُٝمتها ؼشاء ظىذاث خضاهت وٍى

لت ألاحل ودّ٘ها  وهذٗ هزه العُاظت هى الخأزحر ِلى مّذالث الٙائذة وٍى

ادة  لالهخٙاك، وجخخلٚ ًِ ظُاظت الدعُحر ال٢مي في أهه ال ًترجب ِليها ٍص

نها في حجم الّشك الىٝذي، خُث ال جإزش في حجم محزاهُت البى٤ اإلاش٠ضي، أل

جخمثل في اظدبذا٥ ظىذاث راث اظخدٝاٛ ٜفحر ألاحل بعىذاث راث 

ذ اظخخذمذ هزه ألاداة أزىاء ألاصمت اإلاالُت  ل ألاحل، ٜو اظخدٝاٛ وٍى

٣ي  (.21، ص 1211)ضاسي،  الّاإلاُت ألاخحرة مً وٗش الٙذسالي ألامٍش

ئلى ًم٢ً أن ًيخٝل أزش العُاظت الىٝذًت : كىىاث اهخلال السُاست الىلذًت 1.1

اليؽاه الاٜخفادي مً خال٥ ما ٌّٗش بٝىىاث العُاظت الىٝذًت التي ًبلٖ بها 

 أزش أدواث العُاظت الىٝذًت ئلى الهذٗ النهائي.

حّخبر ٜىاة ظّش الٙائذة الٝىاة الخٝلُذًت الهخٝا٥ أزش كىاة سعش الفااذة:  -أ

ت، ٘ان العُاظت العُاظت الىٝذًت ئلى هذٗ الىمى،  وخعب وحهت هٍش ٠ُجًز

الىٝذًت الخىظُّت جإ٠ذ اهخٙالا في مّذالث الٙائذة الخُُٝٝت، وهزا ما ًدٙض 

 (.21، ص 1212)بىاوي، حىان  الاظدثماس الزي ًذْ٘ الىمى
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: مً بحن ٜىىاث الاهخٝا٥ للعُاظت الىٝذًت، هجذ مّذالث كىىاث ألاسعاس -ب

ا٥ أزش دُث حّخبر ٜىاة ظّش الفٗش أخذ أهم أهىاُ اهخٝبالفٗش أظّاس ألاظهم، 

العُاظت الىٝذًت، خاـت في الاٜخفادًاث التي جخمحز بذسحت ٠بحرة مً الاهٙخاح 

الّالمي، ٘ىجذ أن جٙعحر الخٕحراث ال٢بحرة في ظّش الٙائذة، ئلا٘ت ئلى الخٕحراث 

ىجم ِلى الخىظْ الىٝذي  في الّشك الىٝذي ًخٙن ظّش الّملت اإلادلُت، ٍو

والزي ٣ًىن مصخىبا باسجٙاُ أظّاس  اسجٙاُ اإلاعخىي الّام لألظّاس اإلادلُت،

. وبالخالي ٘هي جىٝل أزش العُاظت الىٝذًت ئلى الىلب ال٢لي مً خال٥  الفٗش

 (.111، ص 1221)بً علي،  الفادساث، ومً زم ئلى ؤلاهخاج ال٢لي

حشجْ العُاظت الىٝذًت البىٟى ِلى ؤلاٜشاك، وجتزاًذ كىىاث اللشع:  -ج

ً حهت أخشي، وهزا بالىٍش ئلى مماِٚ الاخخُاواث ٔحر اإلاٝشلت للبىٟى م

الٝشك الزي ظُذّ٘ها لإلٜشاك أ٠ثر، ٠زل٤ اهخٙاك اإلاّذالث ًٝلل مؽا١ل 

الخىش اإلاّىىي والاهخٝاء اإلاىحه ئلى جدٍش٤ وجشؼُذ الٝشك وهى اإلاٙهىم الزي 

هزا اإلاٙهىم ٌؽحر ئلى أن البىٟى جىصُ ٜشولا  Stiglitz, (Weynٜذمه ١ل مً )

ب اإلاإظعاث والّائالث في الخفى٥ ِليها بالؽشوه اإلاىبٜٞلُلت، ِىذما ال   جٔش

 (.51، ص 1212-1219)خاجي ، 

 لسُاست استهذاف الخضخم طاس املفاهُميإلا  .1

ف سُاست استهذاف الخضخم 1.1  حعٍش

( اظتهذاٗ الخطخم بأهه هٍام للعُاظت 2002) (Eser Tutar)ِٗش      

الن الّام ًِ الهذٗ  الشظمي إلاجاالث أو هذٗ ٠مي إلاّذ٥ الىٝذًت ًخمحز باإِل

تراٗ الٍاهش بأن جخُٙن واظخٝشاس  الخطخم لٙترة صمىُت واخذة أو أ٠ثر، مْ الِا

ل هى الهذٗ ألاولي للعاظت الىٝذًت ، 1211، حباسي ) الخطخم في اإلاذي الىٍى

 (.22ص

ّخبر       اظتهذاٗ الخطخم بأهه ًبذأ بالدعلُم بأن أي  (Stone As Career)َو

( أو  بى٤ مش٠ضي ًٙخٝش لعُاظت ظّش ـٗش واضخت )اظتهذاٗ ظّش الفٗش

ٜاِذة هٝذًت )اظتهذاٗ هٝذي( ٌّذ جلٝائُا مىبٝا لعُاظت اظتهذاٗ الخطخم، 
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مُٚ بأن هزا الفىٚ ملتزم بىلىح بعُاظت اظتهذاٗ الخطخم )الىاكت،  ٍو

ل   (.112، ص 1559أفٍش

 سُاست استهذاف الخضخم مخطلباث ججسُذ 1.1

ت مً الؽشوه لىجاح ِملُت جىبُٞ ظُاظت اظتهذاٗ       هىال٤ مجمِى

 :الخطخم ومً أهمها

ت حّخبر ئخذي اإلاعائل اسخلاللُت البىك املشهضي:  -أ ئن اظخٝاللُت البىٟى اإلاش٠ٍض

في الهامت في ئواس البدث ًِ ؤلاواس اإلاإظس ي الزي ٌعاِذ العُاظت الىٝذًت 

ل.  اتها اإلاخذهُت في ألاحلحن اإلاخىظي والىٍى ئبٝاء مّذالث الخطخم ِىذ معخٍى

ت البى٤ اإلاش٠ضي في سظم وجىُٙز ظُاظخه الىٝذًت دون  وحّني الاظخٝاللُت خٍش

الخمُى لالِخباساث أو الخذخالث العُاظُت. وال حّني الاظخٝاللُت بأي خا٥ مً 

ي والخ٣ىمت، واهٙشاد البى٤ في جدذًذ ألاخىا٥، الاهٙفام الخام بحن البى٤ اإلاش٠ض 

ألاهذاٗ النهائُت للعُاظت الىٝذًت، خُث ًم٢ً الاجٙاٛ ِلى هزه ألاهذاٗ 

لُه ٘ان البى٤ ًبدث ًِ الاظخٝاللُت في جدذًذ ألاهذاٗ الىظُىت وفي  بُنهما. ِو

اهتهاج ألادواث اإلاىاظبت لبلٓى جل٤ ألاهذاٗ مْ لشوسة الخٙاً ِلى أ٠بر ٜذس 

)بشِش ي،  وسجام والخىأم بحن العُاظت الىٝذًت والعُاظت اإلاالُتمم٢ً مً الا

 (122، ص 1212

واخذة مً الخفائق ألاظاظُت البيُت الخدخُت والخلىُت املخطىسة:  -ب

الظتهذاٗ الخطخم هى التر٠حز ِلى الّمل في جدذًذ مّذ٥ الخطخم اإلاعخٝبلي 

ّاث مى  زٛى بها، ولزل٤ ٘اهه بؽ٣ل دُٜٞ، ئر ًخّحن ِلى البى٤ اإلاش٠ضي ولْ جٜى

ّاث ب٢ٙاءة ِالُت،  ش له بيُت جدخُت مخىىسة جممً ئهجاص الخٜى مً الالصم أن جخ٘ى

خُث ٌعخىحب ألامش أن جخمحز هزه ألاخحرة أوال: بالٝذسة ِلى حمْ البُاهاث، زاهُا: 

ٝت اظخخذام هزه البُاهاث بؽ٣ل ّ٘ا٥، وزالثا: الٝذسة ِلى جدذًذ  دساًت بىٍش

 .(122، ص 1212)بشِش ي،  . ؽشووتهمارج الخيبإ اإلا

ٌؽ٣ل ِذم اظخٝشاس الاٜخفاد ال٢لي أداة للدؽ٤ُ٢ اسخلشاس الاكخطاد الكلي:  -ج

في ّ٘الُت ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم، خُث مً خال٥ هزا الىلْ جٙشك ِلى 
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البى٤ اإلاش٠ضي ألاهذاٗ اإلاخماسبت. ئن الخىبُٞ الّٙا٥ لعُاظت اظتهذاٗ 

العُاظت الىٝذًت لُٝىد اإلاىاصهت الّامت للذو٥. ئر الخطخم ًخىلب أن ال جخمْ 

وحّخبر ، ٍل الىٝذي لخٕىُت العجض الخ٣ىميًجب الخٝلُل مً ئم٣اهُت الخمى 

ض مفذاُٜت ظُاظت اظتهذاٗ  الىلُّت اإلاالُت العلُمت للخ٣ىمت أداة ّ٘الت لخٍّض

  .(25، ص1211)حباسي، العىادي،  الخطخم

ئن لّٚ الجهاص اإلافشفي وجضاًذ مؽ٣لت اسخلشاس اللطاع املالي وجطىسه:  -د

الٝشوك الشدًئت جلّب دوسا في جُٝذ ٜذسة البى٤ اإلاش٠ضي ِلى الخشاٟ، ئر أهه في 

ئواس ظُّه ئلى ئداسة العُاظت الىٝذًت واإلاداٍ٘ت ِلى ظالمت الجهاص اإلافشفي، 

ْ أظّاس الٙائذة جخ٘ى ا مً حجم ألالشاس التي مً ًجذ هٙعه ِاحضا أمام ٘س

ْ أن جفِب الجهاص اإلافشفي، ٠ما أن جضاًذ مل٢ُت هزا الـأخحر ئلى الّملت  اإلاخٜى

ألاحىبُت جذْ٘ البى٤ اإلاش٠ضي ٔلى مماِٙت الجهىد مً أحل خعً ئداسة ظّش 

)حباسي،  الفٗش وجخُٙن حجم آلازاس العلبُت التي ٜذ جفِب الّملت اإلادلُت

  .(82، ص1211العىادي، 

 الاهخلاداث املىحهت لسُاست استهذاف الخضخم 1.1

ًم٢ً ئًجاص أهم الاهخٝاداث التي حّشلذ لها ظُاظت اظتهذاٗ 

 :(21، صالخىوي) الخطخم في الىٝاه الخالُت

هىاٟ ؼ٤ ٠بحر ًدىم خى٥ مٝذسة العلىت الىٝذًت ِلى جىبُٞ ظُاظت  -1

 ْ مفممي العُاظت هٝذًت جإزش بالّٙلُت اإلاىلىبت ِلى مّذ٥ الخطخم ئر ًخٜى

ت  ى٥ ئلى مّذ٥ الخطخم اإلاعتهذٗ مدٙ٘ى الىٝذًت أن ج٣ىن ِملُت الـى

ّبت للخجعُذ مٝاسهت بخثبِذ ظّش الفٗش أو جدُٝٞ مّذ٥ همى ما  باإلاخاوش ـو

 أو الخد٢م في اإلاّشوك الىٝذي؛

خباس ِلى ِملُت جىبُٞ ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم جٝىم  -2 ألاخز بّحن الِا

لت بحن الخٕحراث في العُاظت الىٝذًت وجأزحراتها ِلى  جأخحراث مدخملت وٍى



   مويسي ،بوسمينة
 لمسياسة حديث كتوجه التضخم استهداف سياسة

 الجزائر في النقدية
 

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

302 

 

الخطخم، ُ٘جب العماح بمشوس ٘ترة صمىُت ١اُ٘ت ٜبل الخأ٠ذ مً مذي جدٝٞ 

 العُاظت اإلاىخهجت؛ بخفىؿهذاٗ أو ئحشاء الخّذًل الالصم ألا 

خطخم ِلى اسجٙاُ ًىفب اهخمام البى٤ لمً ئواس ظُاظت اظتهذاٗ ال -3

خت في ألاظّاس، ما  خجاهل ١ل الخٝلباث الىاسئت واإلاٜإ ألاظّاس بؽ٣ل حىهشي، ٍو

، حباسي )ًجّل حني آلازاس الجاهبُت للعُاظت ِلى اإلاعخىي الجضئي بُّذ اإلاىا٥

 ؛(22، ص1211

في خالت الفذماث الخاسحُت ١اسجٙاُ أظّاس الىاٜت، ٘مً البذًهي اسجٙاُ  -4

الىاجج اإلادلي وفي ٌل اهتهاج ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم مً ألاظّاس واهخٙاك 

ْ أن ٌّمذ ئلى جخُٙن مّذ٥ همى الٝاِذة  وٗش البى٤ اإلاش٠ضي مً اإلاخٜى

ؽحر ١ل مً ادة المٕىه ِلى الىاجج اإلادلي، َو  Taylor الىٝذًت مما ًإدي ئلى ٍص

 & Mcgallumt  ،في هزا الىلْ ئلى أ٘ملُت اظتهذاٗ مّذ٥ همى الىاجج اإلادلي

يخج ًِ هزا الخىحه الّذًذ مً اإلاؽا١ل الشاحّت لّذم ٜذسة البى٤ اإلاش٠ضي  ٍو

ِلى الخيبإ الذُٜٞ بمّذ٥ الىاجج اإلادلي، باإللا٘ت ئلى الجهل ال٢بحر لٍّشمت 

ه؛  واظّت مً الجمهىس إلاٙهىم الىاجج اإلادلي وما ًدخٍى

م مً الىجاخاث الباهشة التي خٝٝتها ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم في ِلى  -5 الٔش

الخخُٙن اإلاعخمش إلاّذالث الخطخم، ئال أن ألاظىاٛ ال جضا٥ حؽ٤٢ في مذي 

 ئم٣اهُت اإلاداٍ٘ت ِلى هزه ؤلاهجاصاث في اإلاعخٝبل؛

الىبُّت اإلاعخٝبلُت إلواس اظتهذاٗ الخطخم ًجلب بّن الؽ٣ٟى في ِملُت  -6

ت الخفٗش مً حاهب البى٤ ـىاِت الٝشا ذ مً خٍش س العُاس ي، خُث ٌعمذ باإلاٍض

اإلاش٠ضي مً مجشد اظتهذاٗ ظّش الفٗش أو اإلاّشوك الىٝذي، لزل٤ ٜذ حعمذ 

ت لىالعي العُاظاث بمخابّت العُاظاث الخىظُّت بؽ٣ل  هزه العلىت الخٝذًٍش

 (.22، ص1211، حباسي ) مٙشه
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 . ججشبت استهذاف الخضخم في الجضااش1

م مً جىحه العلىت الىٝذًت في الجضائش هدى اظتهذاٗ الخطخم، ئال أن       بالٔش

رل٤ ١ان خذًثا مٝاسهت بالذو٥ الىامُت ألاخشي التي اِخمذث جل٤ العُاظت مىز 

 ظىىاث الدعُّىاث. 

جبيذ الجضائش ظُاظُت اظتهذاٗ الخطخم ٠اواس خذًث للعُاظت  

لمعتهذ٘اث ال٢مُت للىٝىد لُفبذ رو أهمُت بالٕت ل 2010الىٝذًت ظىت 

والائخمان اإلافشفي والتي ًم٢ً أن جٙعش ٠مإؼشاث وظُىت أو أهذاٗ حؽُٕلُت، 

خُث ًخىلب الخطخم اإلاعتهذٗ في ألاحل اإلاخىظي ألادواث الالصمت لخّمُٞ 

ؤلاواس الخدلُلي لذِم وجفمُم العُاظت الىٝذًت وجىُٙزها بأظلىب مشن بىاظىت 

 (.12، ص 1212العشبي،  )ضىذوق الىلذالبى٤ اإلاش٠ضي 

 الخُاساث الضمىُت للسلطت الىلذًت في الجضااش مً أحل استهذاف الخضخم 1.1

ًم٢ً الٝى٥ أن ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم في الجضائش ٜذ مشث بمشخلخحن      

أظاظِخحن جمثلذ ألاولى في الُٝام باظتهذاٗ لمني إلاّذ٥ الخطخم، أما اإلاشخلت 

ذ ِمذث العلىاث الثاهُت ٘ٝذ جم ٘يها الاظته ذ إلاّذ٥ الخطخم، ٜو ذاٗ الفٍش

الىٝذًت ئلى جدذًذ الخُاساث ألاظاظُت الظتهذاٗ الخطخم، خُث ٜامذ بما 

 :(11، ص 1212)خلف هللا، ضشاسمت، ًلي

 أوال جم اخخُاس مإؼش أظّاس مىاظب للخطخم 

 ٗالن ًِ مّذ٥ الخطخم اإلاعتهذ  زاهُا ٜامذ باإِل

 ّاث معخٝبلُت إلا  ّذ٥ الخطخمٜامذ بخٝذًش جٜى

 :ًم٢ً ؼشح اإلاشاخل الضمىُت التي جم مً خاللها جىُٙز هزه الخُاساث ٠ما ًلي     

 (1212 – 1221املشخلت ألاولى ) -أ

ذ هزه اإلاشخلت اظتهذا٘ا لمىُا إلاّذ٥ الخطخم، ٘ٝذ     العلىاث  ٜامذ ِ٘ش

الىٝذًت باخخُاس اإلاإؼش اإلاىاظب للخطخم، والزي اظدىذ ئلى مإؼش أظّاس 

مادة مً اإلاىاد  261( خُث اِخمذ لبىاء هزا اإلاإؼش ئدساج أظّاس CPIاإلاعتهل٢حن )
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ذ خفذ جل٤  الٕزائُت واإلاىخجاث اإلافىّت والخذماث اإلادلُت واإلاعخىسدة، ٜو

ٜامذ العلىاث الىٝذًت في هزا ؤلاواس  ألاظّاس أظش مىىٝت الجضائش الّاـمت. ٠ما

ـــ  ، خال٥ الٙترة %04-03بخدذًذ هذٗ لمني إلاّذ٥ الخطخم جم جدذًذه بـ

، ومْ جىحه الىلْ 2010-2009خال٥ الٙترة  %04زم خذد بـــ  2007-2008

الىٝذي الّالمي هدى جفذًش الخطخم ِبر العلْ ئلى الذو٥ اإلاعخىسدة لها، 

ذ ًِ مّذ٥ الخطخم  جىحهذ العلىاث الىٝذًت في الن الفٍش الجضائش ئلى ؤلِا

 . (52-59، ص ص 1218)ضذًلي،  اإلاعتهذٗ لخالفي الخأزش بخل٤ ألاولاُ

 1211املشخلت الثاهُت: ابخذاء مً سىت  -ب

الخاث الىٝذًت التي أحٍشذ ظىت       والتي جمثلذ في ـذوس  2010ِٝب ؤلـا

اإلاخّلٞ بٝاهىن الىٝذ والٝشك والزي  11-03اإلاّذ٥ واإلاخمم لألمش  04-10ألامش 

ذ للعُاظت الىٝذًت،  ٍش ـذس بهذٗ التر٠حز ِلى اظخٝشاس ألاظّاس ٠هذٗ أولي ـو

الن ًِ مّذ٥ الخطخم اإلاعتهذٗ، والزي خذد  ٜام مجلغ الىٝذ والٝشك باإِل

والعىىاث اإلاىالُت لها مْ العماح بهامؾ  2011ابخذاء مً ظىت  %04بيعبت 

ّخبر رل٤ أو٥ اججاه هدى اظتهذاٗ الخطخم بفٙت مباؼشة (، %01 +جدٟش ) َو

ّاث  دت، ٠ما أسس ى بى٤ الجضائش لىٙغ الٕشك همىرج ٠مي لخٝذًش الخٜى ٍش ـو

 .(52-59، ص ص 1218)ضذًلي،  خى٥ مّذ٥ الخطخم في ألاحل الٝفحر

ًىضح جىىس مّذ٥ الخطخم في الجضائش خال٥ الٙترة  (01)والؽ٣ل 

 .2017ٔاًت ظىت  ئلى 2000اإلامخذة مً ظىت 

( أخزث مّذالث 2012-2001ًالخَ أهه مً خال٥ الٙترة اإلامخذة مً )

بعبب  2012ظىت  %8.5ئلى أن بلٕذ  2000ظىت  %0.3الخطخم في الاسجٙاُ مً 

ى٥  ادة ـافي ألـا ادة ال٢بحرة في همى ال٢خلت الىٝذًت الزي حعبب ُ٘ه ٍص الٍض

اظت مالُت جىظُّت مً خال٥ ألاحىبُت، ٠ما جضامىذ هزه الٙترة مْ جىبُٞ ظُ

جىُٙز بشهامجي دِم ؤلاوّاػ الاٜخفادي ودِم الىمى، اللزان أزشا بؽ٣ل واضح 

ادة ألاحىس هي ألاخشي في  ذ ظاهمذ ٍص ادة الىلب ال٢لي والخطخم، هزا ٜو ِلى ٍص
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جطخم ألاظّاس، ٠ما ًم٢ً ئسحاُ هزا الاسجٙاُ في مّذ٥ الخطخم ئلى اسجٙاُ 

التي حؽ٣ل وعبت ٠بحرة في جش٠ُب مإؼش أظّاس الاظتهالٟ، أظّاس اإلاىاد الٕزائُت 

ادة مشوهت الاظخحراد  والتي اسجّٙذ أظّاسها في ألاظىاٛ الذولُت، باإللا٘ت ئلى ٍص

اء اإلاشجْٙ للىلب ِلى ظلْ الاظتهالٟ واهخٝا٥ الخطخم اإلاعخىسد مً الؽش١

حن ألاظاظُحن للجضائش.  الخجاٍس

 (1212-1222ش للفترة املمخذة مً )الخضخم في الجضاا(: جطىس معذل 21الشكل سكم ) 

 
خماد ئِذاد ال املطذس: ش بى٤ الجضائش والذًىان الىوني لإلخفائُاث  : ِلىباخثخحن بااِل  .ONSجٝاٍس

 %3.2٘ٝذ اهخٙن مّذ٥ الخطخم لُبلٖ  2014و  2013أما ًِ ظىتي 

٢ّغ هزا التراحْ الخىحه الجذًذ للعُاظت الىٝذًت  %2.9و  ِلى الخىالي، َو

لُّىد مّذ٥ الخطخم ئلى  ،للجضائش و التي أـبذ هذ٘ها النهائي اظتهذاٗ الخطخم

شحْ رل٤  %6.4و  %4.8لُبلٖ  2016و  2015الاسجٙاُ في ظىتي  ِلى الخىالي، ٍو

الٕزائُت و٠زا اإلاىخجاث  الاسجٙاُ ال٢بحر في أظّاس العلْ الاظتهال٠ُت واإلاىخجاث

٘ٝذ جشاحّذ وجحرة الخطخم بؽ٣ل  2017وبخفىؿ ظىت  اإلافىّت والخذماث.

س ي،  %5.60وُٙٚ لُبلٖ   .(51، ص 1218-1212)مَى

 . ضعىباث وعىاام جطبُم سُاست استهذاف الخضخم في الجضااش1.1

ى٥ ئلى هخائج مشلُت مً جىبُٞ  مً بحن الفّىباث التي خالذ دون الـى

، 1212)بشِش ي،  اظتهذاٗ الخطخم في الجضائش هجذ ما ًلي اظتراجُجُت

 (:111ص
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ىت؛  -1  ِذم ٜذسة البى٤ اإلاش٠ضي ِلى جدُٝٞ اظخٝاللُت جامت ًِ الخٍض

 ُٔاب الؽٙاُ٘ت الخامت في جىبُٞ العُاظت الىٝذًت؛ -2

جبُّت الجضائش الاٜخفادًت بذسحت ٠بحرة للخاسج، خُث هجذ أن الجضائش  -3

اإلاىاد الٕزائُت والفىاُِت والٙالخُت، ألامش الزي ًجّل مً حعخىسد أٔلب 

 مهمت البى٤ اإلاش٠ضي ـّبت خاـت خُا٥ الخطخم اإلاعخىسد؛

لّٚ الخيعُٞ بحن العُاظت الىٝذًت واإلاالُت، ألامش الزي ًإدي ئلى الاسجٙاُ  -4

 اإلاعخمش في مّذ٥ الخطخم خاـت حشاء اسجٙاُ الىٙٝاث وصٍادة ألاحىس؛

مي مّحن ئلى جٝلُل ٜذسة ومشوهت البى٤ اإلاش٠ضي ًإدي التر٠حز ِل -5 ى مّذ٥ ٜس

ِلى جىُٙز ظُاظخه الىٝذًت في الخّامل مْ الفذماث الذاخلُت والخاسحُت 

 (.115، ص 1212-1219)وحذي، 

ُٔاب ظٛى مالي وؽُي مً ؼأهه حعهُل مهمت اظترحاُ العُىلت باليعبت  -6

 ١ىنها اظم وه٣ُل ٘ٝي.للبى٤ اإلاش٠ضي، وهزا ألن بىسـت الجضائش ال حٕذو 

  . الخاجمت:9

حّخبر ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم جىحه خذًث للعُاظت الىٝذًت ٌععى 

البى٤ اإلاش٠ضي مً خاللها ئلى جدُٝٞ الاظخٝشاس في معخىي ألاظّاس ٠هذٗ أولي 

ذ أووخُذ للعُاظت  ل، ٜو دذ ّ٘الُتها في الّذًذ مً زبالىٝذًت ِلى اإلاذي الىٍى

جىبُٞ هزه العُاظت ِلى مشاخل ألنها حّاوي مً خاولذ الجضائش  .الذو٥ 

ل ولم حعخىْ اإلاداٍ٘ت ِلى اإلاجا٥  الخطخم، ئال أنها لم جىجح ِلى اإلاذي الىٍى

م مً ١ل الخّذًالث وؤلاحشاءاث التي ٜام   بى٤ الجضائش.بها اإلاعتهذٗ بالٔش

لذ ئليها ِلى ما ظبٞ ًم٢ً جلخُق أهم الىخائ بىاء . الىخااج:1.9 ج التي جـى

 ما ًلي: ٠هزه الذساظت 

 ِ لبى٤ اإلاش٠ضي ل٢ً مباسة ًِ ئواس للعُاظت الىٝذًت ًاظتهذاٗ الخطخم

ى٥  مً خالله جدُٝٞ اهخٙاك مّذالث الخطخم في اإلاذي الٝفحر، والـى
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خمثل الاظتهذاٗ في  لت، ٍو ئلى اإلاداٍ٘ت ِلى اظخٝشاس ألاظّاس في آلاحا٥ الىٍى

ذ إلاج الن الفٍش  ا٥ أو مّذ٥ ٌعمذ ُ٘ه بخٕحر مّذالث الخطخم الّٙلي؛ؤلِا

   لخىبُٞ ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم البذ مً اظدُٙاء ١ل اإلاخىلباث

اإلاإظعُت والاٜخفادًت، واظخدذار ِذد مً ألادواث ٔحر اإلاباؼشة إلداسة 

 العُاظت الىٝذًت وصٍادة اإلافذاُٜت والؽٙاُ٘ت؛

   للبى٤ اإلاش٠ضي آلُاث  ًخىلب هجاح ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم أن ٣ًىن

 ٘ىُت مخٝذمت للخيبإ بمّذ٥ الخطخم؛

   ٌّذ مؽ٣ل الخأخش الضمني بحن جىبُٞ أدواث العُاظت الىٝذًت وجأزحرها في

ا  مّذ٥ الخطخم مً الخدذًاث ال٢بحرة التي جىاحه البى٤ اإلاش٠ضي، خفـى

 وأن الجضائش حّاوي بالذسحت ألاولى مً الخطخم اإلاعخىسد؛

  اظتهذاٗ الخطخم باليعبت للجضائش ومخخلٚ  ُجُتاظتراجًخىلب هجاح

ابت ِليها، الذو٥ الىامُت مّالجت الدؽىه في  الععي و ألاظّاس، وصٍادة الٜش

 لخدُٝٞ الا٠خٙاء الزاحي.

ل ئليها ًم٢ً جٝذًم  . الخىضُاث:1.9 بّن ِلى لىء الىخائج اإلاخـى

 ١اآلحي: الخىضُاث

 ش هٍامها  لىجاح ظُاظت اظتهذاٗ الخطخم في الجضائش ًخىحب ِليها جىٍى

 اإلاالي وأظىاٜها اإلاالُت، وجٝلُق جبُّتها للخاسج؛

 لشوسة ئدخا٥ ئـالخاث وحّذًالث ِلى أدواث العُاظت الىٝذًت؛ 
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 . املالخم6

 أداء البلذان املستهذفت للخضخم

خ اعخماد  البلذ جاٍس

 استراجُجُت

استهذاف 

 الخضخم

معذل الخضخم 

خ اعخماد  في جاٍس

 .الاستراجُجُت

مخىسط 

معذل 

الخضخم في 

1225 

معذل 

الخضخم 

 املستهذف

 3-1 0.8 3.3 1990 هُىصٍلىذا

 1-/2 0.2 6.9 1991 هىذا

 1-/2 2.2 4.0 1992 اململكت املخدذة

ذ  1-/2 -0.3 1.8 1993 السٍى

 3-2 1.9 2.0 1993 استرالُا

الجمهىسٍت 

 الدشُكُت

1997 6.8 1.0 2/-1 

 1-/2 3.3 8.1 1997 إسشااُل

 2-3 3.8 10.6 1998 بىلىذا

ل  1-/2 4.9 3.3 1999 البراٍص

 1-/2 1.5 3.2 1999 الدشُلي

 1-/2.5 4.2 9.3 1999 هىلىمبُا

لُا  1-/4.5 7.1 2.6 2000 حىىب إفٍش

 1-/3+ -0.9 0.8 2000 جاًالهذا



   مويسي ،بوسمينة
 لمسياسة حديث كتوجه التضخم استهداف سياسة

 الجزائر في النقدية
 

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

309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (47، ؿ 2019ظ٣ىث ، )املطذس: 

 . املشاحع:2

ش ـىذٛو الىٝذ 2020. )"استهذاف الخضخم: ججاسب عشبُت ودولُت" -1 (. جٍٝش

 الّشبي.

السُاست الىلذًت ودوسها في غبط العشع (."2011-2010ئ٠ً، لىهِغ. ) -1

.سظالت ماحعخحر في ("1225-1222)الىلذي في الجضااش خالل الفترة مً 

 .3الّلىم الاٜخفادًت، حامّت الجضائش 

 4-2 2.8 2.9 2001 هىسٍا

 6-3 5.3 9.0 2001 املكسُك

 3-0.5 12.0 4.1 2001 أٌسلىذا

 1-/2+ 2.2 3.6 2001 النروٍج

ا  1-/3+ 4.2 10.8 2001 هىغاٍس

 1-/2+ 2.9 -0.1 2002 بيرو

 -4.5/1+ 1.6 4.5 2002 الفلبين

 -5/1+ 1.8 9.2 2005 غىاجُماال

 6-4 4.6 7.4 2005 اهذوهِسُا

 -3.5/1+ 5.6 9.3 2005 سوماهُا

 -6.5/1+ 6.2 7.7 2006 جشهُا

 8-4 7.8 10.8 2006 ضشبُا

 1-/14.5 19.3 10.5 2007 غاها
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الىلىد والبىىن (."1987باسي، ظُجل )جشحمت ِبذ هللا مىفىس وآخشون(. ) -3

اك.والاكخطاد" خ لليؽش، الٍش اك: داس اإلاٍش  . الٍش

"مخطلباث جطبُم إستراجُجُت (.2017بؽِش ي، ولُذ. )١اهىن الثاوي    -4

اس خذًث إلداسة السُاست الىلذًت في الجضااش". استهذاف الخضخم هإط

(، حامّت الٝذط 2)41مجلت حامّت الٝذط اإلاٙخىخت لألبدار والذساظاث، 

 .اإلاٙخىخت، ٘لعىحن

أثش الطيرفت الالكتروهُت على السُاست (."2005-2014بلّاٌؾ، مُادة. ) -5

.أوشوخت د٠خىساه في الّلىم فشوسا(" -الىلذًت )دساست ملاسهت الجضااش

ٜخفادًت، جخفق اٜخفادًاث الىٝىد والبىٟى ؤلاظالمُت، حامّت مدمذ الا

 .خُمش، بع٢شة

، الاكخطاد الىلذي واملطشفي"(."1985بً ؼُدت، مفىٙى سؼذي. ) -6

ت: الذاس الجامُّت للىباِت واليؽش.  ؤلاظ٢ىذٍس

اث والسُاست الىلذًت"(.2004بً ِلي، بلّضوص. )  -7 . "مداغشاث في الىظٍش

اث الجامُّتالجضائش: دًىان   .اإلاىبِى

. ألاسدن: داس اكخطادًاث الىلىد والبىىن"(. "2002بً هاوي، خعحن. ) -8

 ال٢ىذي لليؽش والخىصَْ. 

عالكت اسخلاللُت البىك املشهضي بفعالُت (."2017)حىان .بىاوي، ٘خُدت -9

، الّذد السُاست الىلذًت" شة22.مجلت مّاٗس  .، حامّت البٍى

حىبي وعالكتها بالسُاست ت الطشف ألا سُاس(."2010بىخاسي، لخلى مىس ى. ) -10

ت للىباِت واليؽش والخىصَْ.الىلذًت"  . لبىان: م٢خبت خعحن الّفٍش

ظلعلت "استهذاف الخضخم والسُاست الىلذًت". الخىوي، هاجي. )د.ث(.  -11

ذ: حعش الخىمُت،   .اإلاّهذ الّشبي للخخىُي وؤلاخفاءال٣ٍى

في البلذان  "جلُُم سُاست استهذاف الخضخم(.2014حباسي، ؼىقي.) -12

ل، الشُلي، جشهُا".  مجلت أداء الىاشئت مع إلاشاسة إلى ججشبت: البراٍص

ت،   .، حامّت وسٜلت، الجضائش06الّذد اإلاإظعاث الجضائٍش
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"سُاست استهذاف الخضخم (. 2014حباسي، ؼىقي، الّىادي، خمضة. ) -13

هإطاس  إلداسة السُاست الىلذًت مع إلاشاسة إلى ججاسب البراصبل، وحشُلي، 

 ، ؤلاماساث.( 2) 2مجلت سؤي ئظتراجُجُت، وجشهُا". 

دوس السُاست الىلذًت في معالجت اخخالل (. "2016-2015خاجي، ظمُت.)  -14

اه في الّلىم .أوشوخت د٠خىس ("1211-1552ميزان املذفىعاث خالت الجضااش )

 .الاٜخفادًت، حامّت مدمذ خُمش، بع٢شة

الىلىد واملطاسف )مذخل جدلُلي (."2010خذاد، أ٠شم، وهزلى٥، مؽهىس. ) -15

 (. ِمان: داس وائل لليؽش.3)هوهظشي( 

شاسمت، ِبذ الىخُذ.) -16 ا، ـو "فعالُت السُاست (. 2017خلٚ هللا، ص٠ٍش

استهذاف الخضخم  تإستراجُجُالىلذًت لبىك الجضااش في ظل الخىحه هدى 

 .مجلت الّلىم ؤلاوعاهُت لجامّت  أم البىاقي".1212-122للفترة 

)الجضء  مبادئ الاكخطاد الىلذي واملطشفي"(."2012خلُل، ِبذ الٝادس. ) -17

اث الجامُّت.  الثاوي(. الجضائش: دًىان اإلاىبِى

ا، والعامشائي، ٌعشي. ) -18 ت والسُاساث (."2006الذوسي، ص٠ٍش البىىن املشهٍض

 ، ِمان: داس الُاصوسي لليؽش والخىصَْ.ذًت"الىل

في الحساباث الخاسحُت وأثشها  الخغيراث(. "2009-2008ساٌغ، ٘مُل. ) -19

.أوشوخت د٠خىساه ٔحر ("1212-1585على الىغعُت الىلذًت في الجضااش )

ميؽىسة في الّلىم الاٜخفادًت، جخفق اٜخفاد الخىمُت، حامّت الخاج 

 .لخمش، باجىت

السُاست الىلذًت غير الخللُذًت: ألادواث (."2013ِلي. ) ـاسي، -20

ت للّىإلات والعُاظاث الاٜخفادًت، )الّذد  .وألاهذاف" (، 4اإلاجلت الجضائٍش

 .3حامّت الجضائش 

ت، خعحن -21 "سُاست استهذاف الخضخم (. 2018).ـذًٝي، أخمذ، وبً الّاٍس

". 1212-1222هبذًل إلداسة السُاست الىلذًت في الجضااش خالل الفترة 
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مجلت مّهذ الّلىم الاٜخفادًت )مجلت ِلىم الاٜخفاد والدعُحر والخجاسة(، 

 .، الجضائش03(، حامّت الجضائش 02)الّذد 

"دوس السُاست الىلذًت غير الخللُذًت (. 2019ِبى، ِمش، ٜعى٥، ٠ما٥. ) -22

ادة الٜخفادًاث ". -عشع ججاسب دولُت–في جدفيز الاكخطاد  مجلت الٍش

ما٥. )اإلاجلذ  لي، الؽلٚ.01)الّذد (، 05ألِا  (، حامّت خعِبت بً بِى

س ي، وظام. ) -23 "أثش حغيراث أسعاس الىفط على السُاست (. 2018-2017مَى

مز٠شة ماظتر في الّلىم الاٜخفادًت، جخفق اٜخفاد الىلذًت في الجضااش". 

.  هٝذي وبى٣ي، حامّت الؽارلي بً حذًذ، الىاٗس

ت في ظل عالكت البىىن (."2006هاـش، ظلُمان. ) -24 إلاسالمُت بالبىىن املشهٍض

ام.املخغيراث الذولُت الحذًثت"  . الجضائش: م٢خب الٍش

ل  -25 املذخل الكمي آللُت جأثير (."1995الىاٜت، أخمذ أبى الٙخىح. )أٍ٘ش

، مجلت آ٘اٛ "-جلُُم وهلذ–السُاست الىلذًت وكىىاث الخأثير امللترخت 

 حذًذة، مفش.

ست الىلذًت وسُاست استهذاف "السُا(. 2016-2015وحذي، حمُلت. ) -26

 ".1211-1552دساست كُاسُت لحالت الجضااش خالل الفترة –الخضخم 

سظالت ماحعخحر ميؽىسة في الّلىم الاٜخفادًت، جخفق اٜخفاد ُٜاس ي 

 بى٣ي ومالي، حامّت أبي ب٢ش بلٝاًذ ، جلمعان.
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 ري ؾعغ الصغف والخطخم في الجؼائغازخباع الاؾخلغاع الهُىلي والخيامل املتزامً ملخغي

 2017-1981صعاؾت كُاؾُت للفترة  

               حامعت عباؽ لغغوع زيكلت                         مدؿً خمٍغؽ

Hamritm@gmail.com                                                                       

  :امللخص

اث الخطخم في الاكخصاصًاث ٌعخبر ؾعغ الصغف مً املخغيراث لا   ؾاؾُت التي جإزغ على مؿخٍى

ؾعغ الصغف جمىذ لالكخصاص عضة مؼاًا لىنها جإزغ على اؾخلاللُت الؿلؼت  فاصاعة ،املفخىخت

جلضًغ  فيالىعكت البدثُت  هظه الهضف مً . لظلً ًخمثلزغي الىلضًت في اؾتهضاف املخغيراث لا 

ل بالعالكت الخىاػهُت في لا  ازخباع الخغيراث و  الخطخمالصغف و ين مخغير ؾعغ حل الؼٍى

ت جم اؾخعماٌ بُاه ،الهُيلُت لى وحىص عالكت ئجم الخىصل و ، 2017- 1981 للفترةاث ؾىٍى

لت لا  لى خضور حغيراث هُيلُت في ئ باإلطافت ،حل بين ؾعغ الصغف و الخطخمجياملُت ػٍى

ً مً زالٌ ازخباع  جي  جىحههدُجت  Quandt Likelihood Ratioاملخغيًر الاكخصاص بكيل جضٍع

 .هدى اكخصاص الؿىق 

 .الصغف، الخطخم، الخيامل املتزامً، الخغيراث الهُيلُتؾعغ   الكلماث املفخاحيت:

Testing structural change and cointegration for exchange rate and inflation in 

Algeria: Econometric study for the period 1981-2017 

Abstract: 

The exchange rate can be considered as the most important variable that effect the 

inflation rate, its management has many benefits but would affect negatively the 

autonomy of monetary policy, the purpose of this paper is estimation the long run 

relationship between the variables as well as assessing any structural breaks found 

using a sample running from 1981 to 2017, a significant long run relationship was 

found between exchange rate and inflation using cointegration analysis, a structural 

breaks were also found using Quandt likelihood ratio test,  as a result of Algerian 

economy shifting gradually to market economy. 

Keywords: exchange rate, inflation, cointegration, structural breaks 
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 مقذمت: 

هبير على  جأزير ؾاؾُت التي لها ٌعخبر ؾعغ الصغف مً املخغيراث لا  

اث الخطخم في الاكخصاصًاث املفخىخت خُث جلجأ العضًض مً البلضان الى  ،مؿخٍى

مخغيراث املؿتهضفت مً ػغف لل الاكخصاصًتصاعة ؾعغ الصغف خؿب الخىاػهاث ئ

ؾعغ الصغف هي الخدىم في  إلصاعةؾاؾُت ؿلؼت الىلضًت، مً بين املؼاًا لا ال

اث الخطخم مً زالٌ كىاة ؾعغ الصغف لىً لها بعع الؿلبُاث  ،مؿخٍى

اث ؽ املأًاث املفخىخت، خُث جإزغ جضفلاث ع زاصت في الاكخصاص اٌ على مؿخٍى

طا وان ازغ على مؿخىي الخطخم املؿتهضف، فالتي بضوعها جإ الىخلت الىلضًت و 

ذ  مؿخىي ؾعغ الصغف، و طمني في الحفاؾ على أالبىً املغهؼي لضًه التزام صٍغ

يل هبير على مخغير ؾعغ البىً املغهؼي ًغهؼ بكت كض ججعل فان هظه الؿُاؾ

زغي التي كض ًيىن لها صوع هبير مثل معضالث هماٌ املخغيراث لا ئالصغف مع 

كض ًفكل في الحفاؾ على  املغهؼي هما ان البىً  ،الىخلت الىلضًتو الفائضة 

ًإزغ بكيل ؾلبي على مصضاكُت البىً لضي  مام ،مؿخىي الخطخم املؿتهضف

لى فكل ئلت في الؿلؼت الىلضًت التي جإصي ػمت زأًسلم  ضكما  اوهظالجمهىع، 

 .عؾاء الخىكعاث الخطخمُتئي في البىً املغهؼ 

صاعة ؾعغ الصغف في الحفاؾ ئؼائغ مً البلضان التي حعخمض على الجو  

ؾعغ  جسفُعلى ئث أؾعاع، وكض لجالخاعجي واؾخلغاع لا و على الاؾخلغاع الضازلي 

ؾعاع أىضوق الىلض الضولي هدُجت انهُاع الصغف عضة مغاث باالجفاق مع ص

ساصت فُما ًخعلم بمضازُل مً آلازاع، بؿُاؾت العضًض وان لهظه الو  .البتروٌ

م  العملت الصعبت، لىنها كض جإزغ بكيل ؾلبي على اث الخطخم عً ػٍغ مؿخٍى

زاصت في ؿل الصعىباث ؾىاق الضولُت ؾاؾُت في لا ؾعاع املىاعص لا أاعجفاع 

صعىباث  مًخالٌ كؼاع الىاعصاث، خُث ٌعاوي كؼاع الاهخاج ئلُت وصعىبت الهُي

مو الخىػَع و  باإلهخاجفُما ًخعلم  مً الاخخياعاث في ؾىق  وحىص هىعو  ،الدؿٍى

 .ؾاؾُتاملىاص لا 
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زغ ؾعغ أ: ما الضعاؾت في الؿإاٌ آلاحي تقيالُئ مما جلضم، جخلخص

اث هُيلُت في الخطخم في الجؼائغ؟ وهل خضزذ حغير الصغف على معضالث 

ت في معضالث ؾعغ الصغف ئصث أالاكخصاص الجؼائغي   الخطخم؟ و لى حغيراث حىهٍغ

 :يما ًللى ئالاقيالُت جم جلؿُم مداوع البدث هظه  عًولئلحابت 

 .الخطخم في الجؼائغو : ؾُاؾُاث ؾعغ الصغف ول املحوس لا 

  .الخغيراث الهُيلُتو : ازخباعاث الخيامل املتزامً املحوس الثاوي

 .: الضعاؾت اللُاؾُتحوس الثالثامل

 :هذاف البحثأ

جدضًض العالكت الخىاػهُت بين ؾعغ الصغف  فيؾاس ي لهظا البدث ًخمثل الهضف لا 

لى جدضًض الخغيراث الهُيلُت التي عغفها ئ باإلطافتومؿخىي الخطخم في الجؼائغ، 

 الجؼائغي زالٌ فترة الضعاؾت.صاص الاكخ

 :هميت البحثأ

اث الخطخم جإزغ  ي اكخصاص ٌعخمض وف ،كىاة ؾعغ الصغف بكيل هبير على مؿخٍى

 ،ن مضازُل الضولت جيىن غير مؿخلغةواكخصاص الجؼائغ، فا -على كؼاع الىفؽ 

لت فعالت في الحفاؾ على املخغيراث وبالخالي كض حؿاعض ئ صاعة ؾعغ الصغف بؼٍغ

 املؿتهضفت طمً الىؼاق املعلً عىه.

 الخضخم في الجضائشو ول: سياساث سعش الصشف حوس لا امل

 سياساث سعش الصشف .1

ً جلخُصها مً صاعة ؾعغ الصغف ًمىئمغاخل في  ةالاكخصاص الجؼائغي بعضمغ 

 حي:زالٌ آلا
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 :الشبغ بعملت واحذة. 1.1

الىـام الىلضي الضولي في املغخلت ما  تن ووصػ هي التي جدىمٍذ اجفاكُاث بغ واه

ذ  ًخىحبخُث  1973كبل  على ول بلض عظى في صىضوق الىلض الضولي بالخصٍغ

العملت  ذعً حعاصٌ عملخه باليؿبت ئلى وػن معين مً الظهب الصافي وواه

ت خؿب اجفاكُاث ماي  ل بدٍغ ت في جلً الفترة كابل للخدٍى املخعلم  1962الجؼائٍغ

ً املغخلت مساػغ هبيرة مخعللت الاكخصاصي مع فغوؿا، لىً قهضث جلبالخعاون 

بهغوب عؤوؽ وازخالالث في ميزان املضفىعاث، ومً الحلٌى التي اعخمضتها الجؼائغ 

خُث جم العمل  ،هي ئوكاء هـام للغكابت على ؾعغ الصغف والخجاعة الخاعحُت

جبعذ هظه و خجاعة ىـام الحصص للخجاعة الخاعحُت، وئوكاء الضًىان الىػني للب

ت ) ل الخضابير ئوكاء الىخضة الىلضًت الجؼائٍغ . 1964الضًىاع الجؼائغي( في أفٍغ

ملغ مً الظهب الخالص بؿعغ صغف مدؿاوي  180وواهذ حعاصٌ في جلً الفترة 

حعغض  1968صًىاع حؼائغي(، في ؾىت 1فغهً فغوس ي =  1مع العملت الفغوؿُت )

أصث ئلى جسفُع كُمت الفغهً الفغوس ي  بىً فغوؿا ئلى هجماث مظاعبت هبيرة

 .(150، ص.2014)ؾمير اًذ ًديى،  باالجفاق مع صىضوق الىلض الضولي

للعملت  مخخالُتجبع طعف العملت الفغوؿُت زالٌ هظه الفترة جسفُظاث  

ت يلفت الاؾدثماع في ئػاع املسؼؽ الغباعي جمما هجم عىه ئعاصة جلُُم  الجؼائٍغ

 .(156، ص.2014)خمُضاث،  1973-1970لاٌو 

اهسفاض  مثلصعىباث اكخصاصًت   1986ؾىت  البتروٌأؾعاع  انهُاع هخج عً 

 واعجفاعالخطخم و عجؼ في ميزاهُت الضولت واعجفاع معضالث البؼالت و ىمى المعضٌ 

)عِش ي،  هظه الصعىباث لخللُلجؼلب اللجىء الى جضابير حضًضة  ممااملضًىهُت 

 .(136، ص.2006

  :من خالل سلت عمالثالشبغ .7.1

مً جثبُذ الضًىاع الجؼائغي ىاث الؿبعُىاث لجاث الجؼائغ الى في بضاًت ؾى   

ين  الهم الكغواءعملت  14ؾلت عمالث  جخيىن مً  زالٌ مع جغحُذ ول الخجاٍع
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ًمىذ هىع  ، مً قأن هظا الاحغاء انخؿب اهمُتها في الخجاعة الخاعحُتعملت على 

ًللل جيلفت املىخجاث مع جللُل مساػغه، هما  مً الاؾخلغاع لؿعغ الصغف

اث الخىافؿُت، لىً ؾعغ الصغف وان بعُضا عً  دؿً مً مؿخٍى املؿخىعصة ٍو

 املىاػي و مما ػاص مً هىة الخباعض بين ؾعغ الصغف الغؾمي  الحلُلُت كُمخه

 (.158-157ص ، ص2014خمُضاث، )

اصة الفاعق بين  في للض ؾاهمذ اللُىص املفغوطت للؼلب على الصغف لاحىبي  ٍػ

مياجب الصغف والدؿعير  اوعضامؾعغ الصغف الغؾمي واملىاػي زاصت في ؿل 

وطعف الخصضًغ زاعج كؼاع املدغوكاث وازخالٌ مؿخىي  للعملتإلاصاعي 

 .(IMF,2005,PP.37-39) على العمالث الاحىبُتالؼلب و الخىاػن بين العغض 

  :الخخفيض الخذسيجي للذيىاس الجضائشي .1.1

في ؿل الاجفاق املبرم مع صىضوق الىلض الضولي في اػاع الترجِب املؿاهض جم 

 غُتبوطلً  1992الى ؾىت  1987جسفُع الضًىاع الجؼائغي بيؿبت هبيرة مً ؾىت 

اث  الؿىق لى ؾعغ صغف جىاػوي ًخدضص خؿب كىي ئالىصٌى  وجدؿين مؿخٍى

مع الخسفُع الخىافؿُت للؼاع الصاصعاث زاعج املدغوكاث، وكض جغافم هظا 

عيصالخاث طاث ػابع ئ واكخصاصي مثل كاهىن الاؾخلالٌ الظاحي  حكَغ

املإؾؿاث  خأهُللاللغض وكاهىن الاؾعاع، و للمإؾؿاث العمىمُت وكاهىن الىلض 

 للبىً املغهؼي  ومىذ اؾخلاللُتالضولت  هُمىتلى اكخصاص الؿىق وجللُل ئللضزٌى 

في ؿل الاجفاق  %22 بجم جسفُع الضًىاع . و (315-314،ص ص.1996)حىصي، 

 .الثاوي مع صىضوق الىلض الضولي

صًىاع ملابل الضوالع  36لُصل ئلى مؿخىي  ازغ قهض الضًىاع الجؼائغي جسفُظا آ

ل  يي كبل ئبغام الاجفاق الجضًض مع صىضوق الىلض الضولي في أفٍغ  1994لامٍغ

 .(299،ص.2010)بساعي،  لىظه العملُت تهضف ئه ذوواه

  غ  املخىؾؽ؛ املضي فيالضًىاع  جدٍغ
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  بحجم الىاعصاث بازخُاع جىلُفاث مسخلفت لؿعغ  كُمت العملتعبؽ

 الصغف؛

  اخخُاػي الصغف ً الصاصعاث زاعج كؼاع املدغوكاث  بدشجُعجيٍى

ل للضًً الخاعجي؛ غ الىاعصاث والبدث عً جمٍى  وجدٍغ

 أؾعاع فائضة  الىخلت الىلضًت وجؼبُم وطبؽالخطخم املؿخىعص  جللُل

 مالئمت.

لى ؾعغ صغف ئؾُاؾت جسفُع الضًىاع هي الىصٌى  وان الهضف الاؾاس ي مً

زغي ألىً هظه الؿُاؾت جخؼلب جضابير  ،الؿىق جىاػوي ًخدضص خؿب كىي 

 ,Benissad)ما ًلي الؿلبُت لهظه الؿُاؾت  زاع آلاهم أومً بين  هجاعتها،لظمان 

2004, PP.108-109).  

  ع الصاصعاث غير في  املدغوكاثًخدضص ؾعغ  مدخملالؿىق العالمي وجىَى

غُاب فىائع مثل ير بؿبب عضم هفاءة هـام إلاهخاج حل اللصفي لا 

 .الخصضًغ

 م كىاة ا جإزغ لىاعصاث بكيل هبير في مؿخىي الخطخم املدلي عً ػٍغ

بكيل  ًإزغ  امم ،الجؼائغي الضًىاع  جضهىع ؾعغ الصغف زاصت في ؿل 

اصة جيلفت الؿلع الغظائُت  علىؾلبي  م ٍػ الخيلفت الاحخماعُت عً ػٍغ

ؾعاع املضزالث املؿخىعصة التي جخؼلبها أػٍاصة و التي ال جيخج مدلُا 

 .العملُت الاهخاحُت

 سوق الصشف ما بين البىوك  .1.1

هـام حلؿاث الدؿعير، وهي  كبل العمل بؿىق الصغف واهذ الجؼائغ حعخمض

لخدضي ؾعغ الصغف خؿب  ملغ البىً املغهؼي حعلض في عباعة عً حلؿاث 

لت  ،املؼلىب مً الىلض الاحىبيو املعغوض  لى غاًت ئواؾخمغ العمل بهظه الؼٍغ

خُث هجح بىً الجؼائغ في جىحُه ؾعغ الصغف بصفخه العاعض الىخُض  1995
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لصالح بىً حىبُت مً العملت لا % 50 على نخُث ًدىاٌػ املصضعو حىبي للىلض لا 

ل للضًىاع الجؼائغي ئؿاعض في الـغوف كض حهظه الجؼائغ،  عؾاء كابلُت الخدٍى

غ الو  جي خدٍغ ىاعصاث والكغوع في ئعضاص ؾىق الصغف ما بين البىىن، لل الخضٍع

 .(491،ص.2014)بلحغف،  31/12/1995ئلى غاًت العمل بىـام الخثبُذواؾخمغ 

 08-95ؾىق الصغف ما بين البىىن في الجؼائغ مً زالٌ الالئدت عكم  جأؾؿذ

 1995في صٌؿمبر  95-78املخعللت بؿىق الصغف ولامغ عكم  1995في صٌؿمبر 

 1995املإعر في صٌؿمبر  95-79املخعلم بلىاعض ومغاهؼ الصغف ولامغ عكم 

ولى العملُاث في هظه الؿىق أٍلت وعمل ؾىق الصغف بين البىىن، املخعلم بؼغ 

حل، آلا ووهي جدخىي على ؾىق الصغف الفىعي  1996/حاهفي /2في اهؼللذ 

م املىح وعملذ الجؼائغ بىـام ًً ًخضزل البىً املغهؼي في هظه الؿىق أ هالخعٍى

 مؿخجضاثمً زالٌ اخخُاػي ؾعغ الصغف لخصحُذ مؿاع ؾعغ الصغف خؿب 

ت املخعللت بمغاهؼ الصغف  مع الاكخصاص مً ػغف اخترام الخضابير الاختراٍػ

غ الضوعٍت الى بىً  مً زالٌ حسجُل ،البىىن العملُاث وكُاؾها  واعؾاٌ الخلاٍع

 .(166، ص.2014)اًذ ًحي،الجؼائغ

نها بلُذ غير أالبىىن  نما بيؾىق الصغف  بالغغم مً البضء في اعؾاء صعائم

خُث  ،مً ػغف بىً الجؼائغ بضوعه العاعض الىخُض للعمالث الاحىبُت ةُمدخىغ 

غحع  .بالغغم مً جدؿً املإقغاث الاكخصاصًت امىسفظ ن ؾعغ الصغف بليأ ٍو

 ،لدشجُع الصاصعاث زاعج املدغوكاث جىصُاث صىضوق الىلض الضوليً الى طل

ؾعغ صغف مىسفع في مسح مضًىهُت . فلض ٌؿاهم وحشجُع الاؾدثماع لاحىبي

ىت العمىمُت ججاه البىً املغهؼي )  ,GRIN) ( 2002ملُاع صج ؾىت  2000الخٍؼ

2004,P.92). 

 جعوس معذل الخضخم في الجضائش  .7

ت، ه دُجت الـغوف الاكخصاصًت التي مغ معضٌ الخطخم بعضة مغاخل حىهٍغ

جي فغط غ الخضٍع . لؤلؾعاعها انهُاع مضازُل اؾعاع املدغوكاث، والخىحه هدى الخدٍغ
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مىً ابغاػ اهم   حي:املغاخل مً زالٌ آلاهظه ٍو

 1881-1821الفترة . 1.7

للض اصي الاصضاع الىلضي ملىاحهت عجؼ امليزاهُت هدُجت انهُاع اؾعاع البتروٌ في 

بمعضٌ  1986الى اعجفاع معضالث الخطخم خُث بلغ الظعوة في ؾىت  1983ؾىت 

غحع اعجفاع  ،1970في ؾىت   %6.6% بِىما واهذ كُمخه جلضع ب 12.37ًلضع ب  ٍو

معضٌ الخطخم الى عضم مغوهت حهاػ العغض الخاص بالؿلع الؼعاعُت مثل 

م واكخصاع الاكخصاص على كؼاع املدغوكاث و الخىػَع و كىىاث الاهخاج  الدؿٍى

باالطافت  الى  ،وعضم جىىعه،  هما ان الؿُاؾت الىلضًت واهذ غير واضحت املعالم

ً هبيرة للمإؾؿاث العمىمُت في جل هُيلُت وجىـُمُتو ازخالالث مالُت  وحىص

ىت، الفترة  .(210-209، ص ص.2013)بً بٍغ

 1889-1898الفترة  .7.7

الظي اهخلل و اعجفاع هبير في معضٌ الخطخم  1994الى  1989عغفذ الفترة مً 

مىً جفؿير هظا الاعجفاع في  1992ؾىت  %31.67الى  1990ؾىت  %16.62مً  ٍو

ىت،)بً :معضٌ الخطخم بؿببين عئِؿين  .(220.ص ،2013بٍغ

  ًغ الاؾعاع ابخضاء م ىت وجدٍغ الخللُل مً الاعباء التي جخدملها الخٍؼ

جي هدى اكخصاص الؿىق خُث و ؾىىاث الدؿعُىاث  الخىحه بكيل جضٍع

غ خىالى   مً الاؾعاع %85جم جدٍغ

  جي في كُمت العملت الىػىُت باالجفاق مع صىضوق الخسفُع الخضٍع

م مضزالث  الىلض الضولي الظي اصي اعجفاع معضالث الخطخم عً ػٍغ

 .ثالىاعصا

ػاص جضهىع الحالت  1994بؿبب اؾخمغاع طعف اؾعاع البتروٌ مىظ بضاًت 

ت الى الاعخماص على بغامج  الاكخصاصًت لالكخصاص مما اصي بالؿلؼاث الجؼائٍغ

الخصحُذ الهُىلي لصىضوق الىلض الضولي مً زالٌ مغخلخين:  املغخلت الاولى مً  
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وطعُت الاكخصاص وحؿمى مغخلت النهىض وطلً لضعاؾت  1995وماي  1994ماي 

الكغوغ الالػمت للخىحه هدى اكخصاص الؿىق، وفي املغخلت الثاهُت مً و الجؼائغي 

جم الكغوع في جؼبُم جىصُاث صىضوق الىلض الضولي  1998الى ماي  1995ماي 

غ الجؼئي لؤلؾعاع وجسفُع مؿخىي الضعم عً بعع املىخجاث،  مً زالٌ الخدٍغ

في املغخلت الاولى  %100لخطخم كضع بدىالي مما اصي الى اعجفاع هبير في مؿخىي ا

ىت، زالٌ املغخلت الثاهُت  %60واعجفاع كضع بدىالي  -210، ص ص.2013)بً بٍغ

211). 

 7112-7111الفترة من  .1.7

اؾعاع الىفؽ في الاعجفاع، مما ازغ بكيل اًجابي على  بضأث 2000ابخضاء مً ؾىت 

اصة  اخخُاػي الصغف والاصزاع الىػني، لىً اعجفاع اؾعاع الىفؽ جغافم مع ٍػ

م  اؾعاع املىاص الاؾاؾُت التي ًيخلل جأزيرها الى مؿخىي الخطخم املدلي عً ػٍغ

حت كىاة ؾعغ الصغف زاصت في ؿل طعف مؿخىي الاهخاج املدلي والاعخماص بضع 

بغامج الخىمُت  جؼلبهاهبيرة على الىاعصاث التي جضزل في العملُت الاهخاحُت التي 

املؿؼغة، لىً عغف معضٌ الخطخم في الجؼائغ هىع مً الاؾخلغاع خٌى املؿخىي 

بالغغم مً اعجفاعاث  %4الظي ًلضع ب و املؿتهضف مً ػغف البىً املغهؼي 

بفظل جضزل البىً املغهؼي في الؿىق الىلضي  ،2009و 2004لاؾعاع في ؾىت 

ت، وبضاًت مً ؾىت  وصل معضٌ  2012المخصاص الؿُىلت لضي البىىن الخجاٍع

 ,Ben Naceur)% 11الخطخم في الجؼائغ ئلى مؿخىي غير مؿبىق وكضع بدىالي 

2013,P.22)  والتي واهذ جغحع بيؿبت هبيرة ئلى اعجفاع أؾعاع  2012في بضاًت ؾىت

غظائُت امليىهت لؿلت مإقغ أؾعاع الاؾتهالن في الجؼائغ والتي جمثل خىالي املىاص ال

وأغلب هظه املىاص جسظع ئلى الدؿعير إلاصاعي والضعم مً احمالي املإقغ، % 43.9

هما جخأزغ هظه املىاص الغظائُت باملكاول املخعللت بازخالٌ حىاهب العغض في 

ً والخىػَع والعلباث املخعللت بالبيُت ا الاكخصاص الىػني لخدخُت ومكاول الخسٍؼ

 ووحىص هىع مً الاخخياعاث في الؿىق.
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 الخغيراث الهيكليتو املحوس الثاوي: اخخباساث الخكامل املتزامن 

حعخبر ازخباعاث الخيامل املتزامً مً الازخباعاث الاؾاؾُت لخلضًغ العالكاث 

لت الاحل، لىً اغلب الؿالؾل الؼمىُت الاكخصاصًت جدخىي على  الخىاػهُت ػٍى

حظع الىخضة، واحغاءاث الفغوكاث لجعل الؿالؾل الؼمىُت مؿخلغة ؾىف ًإصي 

لت الاحل التي لها هخائج هامت على  ؾلىن املخغيراث في الاحل الى اػالت املغهبت ػٍى

ل  .الؼٍى

 إخخباس الاسخقشاسيت   .1

 :فولشإخخباس ديكي  .1.1 

ت ٌعخمض على زالر الىماطج ازخباع صًيي فىلغ لالؾ الاؾاؾُت الخالُت: خلغاٍع

(N.Gujarati, 2008, PP.755-756) 

            …………….1 

               ……………….2 

                   ……………….3 

( random walkالؿيروعة عكىائُت البدخت ) 1خُث جمثل الؿيروعة في املعاصلت 

الؿيروعة العكىائُت مع الجىىح  2بِىما جمثل الؿيروعة العكىائُت في املعاصلت 

(random walk with drift وجمثل الؿيروعة العكىائُت في املعاصلت ،)الؿيروعة  3

 random walk with drift andالعكىائُت مع الجىىح واملىحى الؼمني املدضص 

deterministic time trend سخلف اللُم الحغحت خؿب ازخالف الؿيروعة ج،و

،  وئصعاج همىطج في ميان لازغ ًإصي ئلى أزؼاء الثالزتامللترخت مً بين الىماطج 

 (. model misspecificationفي صُاغت الىمىطج )

بمعنى عضم وحىص حظع الىخضة     الفغض الصفغي في ازخباع صًيي فىلغ هي 

أي الؿيروعة مؿخلغة،  في ؿل الفغطُت     في ملابل الفغطُت البضًلت 

ت جىػَع املعلمت  ال ًدبع جىػَع ؾخىصهذ أي هىان جديز في هظه كُمت   الصفٍغ
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هظه املعلمت ختى ئفي خالت العُىاث الىبيرة، وبالخالي فان هظه اللُم ًخم ملاعهتها 

م املداواة مثل مداواة )  Monteباللُم الحغحت التي ًخم اؾخسغاحها عً ػٍغ

Carlo). 

 ديكي فولش املوسع  اخخباس   .1.7

ًخم فغض ان البىاقي غير مغجبؼت طاجُا وهظه في ازخباع صًيي فىلغ البؿُؽ  

يبغي  الفغطُت عبما جيىن فغطُت غير معلىلت زاصت في الؿالؾل الؼمىُت، ٍو

م الازخباعاث إلاخصائُتالخأهض مً هظه املكيلت املخعللت بالبىاقي    ،عً ػٍغ

وملعالجت  هظا املكيل ًخم ئطافت فجىاث ئطافُت ئلى ازخباع صًيي فىلغ البؿُؽ 

الى غاًت ػواٌ مكيلت الاعجباغ الظاحي مً زالٌ همىطج       للمخغير الخابع 

 ,Fabozzi) زظ الكيل الخاليأً اعخماص همىطج صًيي فىلغ العام او املؼىع الظي

2007, PP.249-250). 

     ( )  (   )     ∑           
 
   ……………………..4 

صالت جدضًضًه في الؼمً  خُث ان الحغحت جسخلف بازخالف   f(t)خُث جمثل  

لت املؿخعملت  ػبُعت هظه الضالت، هما أن قيل هظه الضالت ًإزغ على هىعُت الؼٍغ

أي اللُام باػالت  ،detrending or differencing)لجعل الؿيروعة مؿخلغة )

مىً مصاصفت زالر خاالث  الاججاه العام أو ئػالت الاججاه العام العكىائي ٍو

 أؾاؾُت:

 .(pure random walk)ؾيروعة عكىائُت بدخه  -

اح  -  .drift (f(t)=c)ؾيروعة عكىائُت مع اهٍؼ

 .(deterministic linear trendؾيروعة عكىائُت مع اججاه زؼي مدضص ) -
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 اخخباس الخكامل املتزامن . 7

لت لاحل بين املخغيراث فاهه ًمىً جمثُلها في  في خالت وحىص عالكت جىاػهُت ػٍى

لت لاحل  الى  باإلطافتقيل همىطج جصحُذ الخؼأ الظي ٌكمل الخغيراث ػٍى

بين هظلً ملضاع الخصحُذ الالػم في خالت الابخعاص  الخغيراث كصيرة لاحل معا ٍو

ًيىن الخىفُم الخؼي في الحالت العامت  ملخغيراث مخياملت   عً املؿخىي الخىاػوي،

أًظا، لىً في خاالث ازغي كض  ًيىن  1مخيامل مً الضعحت  I(1) مً الضعحت 

في هظه  .بمعني مؿخلغ، I(0)الخىفُم الخؼي للمخغيراث مخيامل مً صعحت أكل 

ل، وفي الحالت العامت و الحالت جيىن املخغيراث مخياملت  جخدغن معا في لاحل الؼٍى

جيىن مخياملت    مً املخغيراث، فان مغهباث الكعاع (k*1)قعاع   ئطا وان 

 ,Brooks, 2008) أعضاص ػبُعُت ئطا جدلم الكغغ  d,bخُث  (d,b)مً الضعحت 

P.336): 

 ؛dمخياملت مً الضعحت   ول مغهباث الكعاع   -

 .(   )     α بدُث 𝛼ًىحض على لاكل قعاع مً املعامالث  -

 ل وغشاهجش جهآالخكامل املتزامن وفق مقاسبت  .1.7

ل وغغاهجغ في ازخباع الخيامل املتزامً على البىاقي على صعاؾت جحعخمض ملاعبت اه

الىمىطج ًدخىي على  (، فاطا وانresiduals-based approachؾلىن البىاقي )

 مضعحت في الىمىطج مً الكيل الخالي: kمخغيراث 

                           ……………..5 

مً زالٌ البىاقي، ألهه   4ًمىً ئحغاء ازخباع الخيامل املتزامً على الىمىطج   

مخغيراث الىمىطج، ئطا واهذ البىاقي  بينًمىً هخابت البىاقي في قيل جغهُب زؼي 

و مؿخلغة  فان املخغيراث جغبؼها عالكت جيامل متزامً في ال جدخىي حظع الىخضة ا

ل، اما اطا واهذ البىاقي غير مؿخلغة فان املخغيراث ال جغبؼها عالكت  لاحل الؼٍى

ل في الىاكع الخؼبُلي جيىن البىاقي مجهىلت وبالخالي  ،جيامل متزامً في لاحل الؼٍى
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 proxy)اقي لاصــــلُتير ًىىب علً البى ًمىً اؾخعماٌ البىاقي امللضعة همخغ

variableوئحغاء ازخباع حظع الىخضة على البىاقي امللضعة ،) (M. Wooldridge, 

2012, P.648) :مً زالٌ العالكت الخالُت 

  ̂    ̂      ……………….6 

  .هي مخغيراث لها هفـ الخىػَع ومؿخللت عً بعظها   

بما أن هظا الازخباع هى ازخباع على البىاقي امللضعة مً همىطج أزغ ولِؿذ    

البىاقي لاصلُت فان اللُم الحغحت ؾىف جيىن مسخلفت عً اللُم الحغحت 

( في هظه الحالت ًمىً اؾخعماٌ اللُم الحغحت DF and ADFالخاصت بازخباع)

بازخباع اهلل َعغف هظا الازخباع و ( ENGLE AND GRANJER 1987الخاصت ب)

غحع الؿبب في اؾخسضام اللُم الحغحت املعضلت هى أن الازخباع ًخم  وكغاهجغ، ٍو

على البىاقي املخدصل عليها مً همىطج أزغ بىاء على مجمىعت مً املعلماث 

امللضعة وبالخالي أي زؼا جلضًغ في املعاًىت لهظه املعلماث ؾىف ًإصي ئلى ازؼاء 

ت والبضًلت مً الكيل اًظا في هظه الازخباع، وجيىن ص ُاغت الفغطُت الصفٍغ

 الخالي: 

{
          ̂   ( )
           ̂   ( )

…………………………7 

املخغيراث جغبؼها  عالكت جيامل متزامً في  فانئطا جم عفع الفغض الصفغي  

ل، في خالت وحىص الخيامل املتزامً ًخم جلضًغ همىطج ًدخىي على ول   لاحل الؼٍى

لت لاحل التي  املغهبت فصيره لاحل ممثلت في الفغوكاث باإلطافت ئلى املغهبت ػٍى

 .(Brooks, 2014, P.377) ًمثلها همىطج جصحُذ الخؼأ 

 الخغيراث الهيكليت  اخخباس  .1

   :للخغيراث الهيكليت املعلومت showاخخباس  .1.1

 لُىً همىطج الاهدضاع الخالي:  
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                                (   
 )………………………..8 

زابخت زالٌ فترة     عىض جلضًغ هماطج الاهدضاع ًخم في العاصة فغض ان املعلماث

الضعاؾت وزالٌ اي فترة التي مً زاللها بىاء الخىكعاث، ومً بين الازخباعاث 

وجلىم فىغة  chow testاملؿخعملت الزخباع مضي صحت هظه الفغطُت هى ازخباع 

 :يما ًلهظا الازخباع على 

ما جلؿُم البُاهاث الى فترجين، فترة مً ما كبل خضور الخغير الهُىلي والفترة  --

 بعض خضور الخغير الهُىلي.

ضعى هظا الاهدضاع باالهدضاع امللُض  - جلضًغ الاهدضاع ليامل الفترة الؼمىُت ٍو

restricted regression  خُث ًخم في هظا الاهدضاع جلُُض معلماث الىمىطج بفغض

  .انها مخمازلت زالٌ الفترجين وخؿاب مجمىع البىاقي املغبعت

جلضًغ الاهدضاع زالٌ الفترجين الؼمىخين وخؿاب مجمىع البىاقي املغبعت  -

residual sum of squares  ضعى هظا الاهدضاع باالهدضاع زالٌ ول فترة ػمىُت ٍو

 غير امللُض  

 :خؿاب كُمت الاخصائُت -

  
     (             )

             
 
    

 
  (      )………………………….9 

ت (      )وجدبع هظه الاخصائُت جىػَع فِكغ ب  اطا واهذ  ،صعحت خٍغ

ت وبالخالي  بت مً الصفٍغ املعلماث مخمازلت زالٌ الفترجين فان الاخصائُت جيىن كٍغ

ال ًخم فغض الفغض الصفغي بمعنى جمازل املعلماث كبل وبعض فترة الخغير 

الخغير الهُىلي، اما واهذ املدؿىبت اهبر مً اللُمت بالخالي عضم وحىص و الهُىلي 

املجضولت فُخم فغض الفغض الصفغي وبالخالي وحىص حغير هُىلي زالٌ فترة 

 .(Brooks, 2014, P.333) الضعاؾت
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 QLRاخخباس الخغيراث الهيكليت في جاسيخ غير محذد اخخباس  .7.1

ش الخغير الهُىلي غير معلىم او معلىم فلؽ طمً  في غالب الاخُان ًيىن جاٍع

ش  𝜏هؼاق ػمني مدضص ولُىً بين الخاٍع
 

ش و   𝜏الخاٍع
 

في هظه الحالت ًمىً  ،

ش املفترطت في هظا املجاٌ  chowاللُام بازخباع  للخغير الهُىلي طمً ول الخىاٍع

الؼمني واؾخعماٌ اللُمت العـمى الزخباع فِكغ هضلُل لحضور الخغير الهُىلي 

 Quandt likelihood ratioطمً هظه الفترة الؼمىُت، وهظا الازخباع ًؼلم علُه 

test  او ازخصاع ازخباعQLR ، ُمت العـمى وبما ان هظا الازخباع ًسخص بالل

الزخباع فِكغ طمً العضًض مً اللُم فان جىػَع هظا الازخباع ًسخلف عً جىػَع 

عخمض هظا الازخباع على عضص اللُىص املفغوطت )عضص املعلماث  ،فِكغ املعُاعي  َو

بما فيها الحض الثابذ( هما ٌعخمض اًظا على عضص املكاهضاث في العُىت التي ًخم 

خم اح غاء هظا الازخباع باؾدبعاص حؼء مً املكاهضاث على اؾاؾها الازخباع، ٍو

املكاهضاث النهاًت مً حجم العُىت،  وفي الىاكع الخؼبُلي ًخم ازخُاع و الاولُت 

مكاهضاث العُىت التي ًخم على اؾاؾها احغاء الازخباع لللُم املدصىعة بين 

سين   ت الى اكغب عضص صحُذ[       𝜏        𝜏]الخاٍع اي  ،ملٍغ

 %70ء الازخباع على املكاهضاث الىؾُؼت مً حجم العُىت امللضعة ب ًخم احغا

مً حجم املكاهضاث لبضاًت  %15مً حجم املكاهضاث اليلُت للعُىت، وكص 

مً حجم املكاهضاث لنهاًت العُىت، فاطا وان همىطج الاهدضاع  %15والعُىت 

 املضعوؽ هى: 

                       (𝜏)     (𝜏)     
   (𝜏)       …………………..10 

 :هى QLRفازخباع 

       [ (𝜏 )  (𝜏   )     (𝜏 )]………………………….11 

ًمىً ان جفؿيرة            وعفع الفغض الصفغي في هظا الازخباع 

سين املظوىعًٍ او وحىص عضة حغيراث هُيلُت  بىحىص حغير هُىلي وخُض بين الخاٍع
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جي لخؽ اهدضاع املجخمع هما ًمىً جفؿيره اًظا  & H.stock) بىحىص جؼىع جضٍع

W.watson, 2015, P.561) 

 الذساست الخعبيقيت  :املحوس الثالث

م ازخباع صًيي ا املظمً زالٌ ه دىع ًخم جلضًغ ازخباعاث حظع الىخضة عً ػٍغ

ش حغير هُىلي  Zivot-Andrewsفىلغ املىؾع، وازخباع  لجظع الىخضة في خالت جاٍع

الى ازخباعاث الخيامل املتزامً وازخباعاث الدشخُص ملضي  باإلطافتغير معلىم، 

 مصضاكُت الىمىطج 

 :السالسل الضمىيت للذساست .1

ؾعغ الصغف  ومخغير  INFمخغير الخطخم على جدخىي الؿالؾل الؼمىُت للضعاؾت 

الى غاًت  1981للفترة مً  Official exchange rate ئلى والتي جغمؼ  OERالغؾمي 

 .2017الفترة 

: جعوس معذالث الخضخم وسعش الصشف في الجضائش خالل الفترة (1سقم) شكل

 .الفشق الاول و باسخعمال بياهاث املسخوى  1891-7112

 

Stata16 (computer software) (2019).USA. StataCorp LLC 
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ليل مً الخطخم وؾعغ الصغف في خالت املؿخىي املؿاع الؼمني  1الكيل ًمثل 

 .ٌو )الجؼء الؿفلي(حغاء الفغق لا ئوعىض  )الجؼء العلىي(

 اخخباس حزس الوحذة  .7

 :سعاخخباس ديكي فولش املو  .1.7

املىؾع، ومً زالٌ  الزخباع حظع الىخضة جم الاعخماص على ازخباع صًيي فىلغ 

الكيل البُاوي للؿالؾل الؼمىُت ًـهغ ان الؿلؿلت الؼمىُت الخاصت بالخطخم 

، بِىما الؿلؿلت الؼمىُت الخاصت 2لضيها زابذ، وبالخالي جم الاعخماص على الىمىطج 

بؿعغ الصغف فلضيها مىدنى ػمني باإلطافت الى زابذ غير معضوم وبالخالي جم 

ت الخاصت  3الى الىمىطج  باإلطافت 2الاعخماص على الىمىطج  لضعاؾت الاؾخلغاٍع

بهظه الؿلؿلت الؼمىُت، مً زالٌ الجضٌو ًخطح ان الؿالؾل الؼمىُت لضيها حظع 

الىخضة في املؿخىي، خُث ان كُمت الاخصائُت اكل مً اللُمت الحغحت باللُم 

ت امل Pvaluesاملؼللت، هما ان اللُم الاخخمالُت  اع سخاهبر مً مؿخىي املعىٍى

فغي الخاص بجظع الىخضة، عىض احغاء الفغق صوبالخالي ال ًخم فغض الفغض ال

الاٌو اصبدذ هظه الؿالؾل الؼمىُت مؿخلغة هما ًـهغ مً اللُم الحغحت 

ت املسخاعو   اللُم الاخخمالُت التي هي اكل مً مؿخىي املعىٍى

 : اخخباس ديكي فولش املعوس لجزس الوحذة(1)الجذول سقم 

 املسخوى  السالسل عىذ

ت %5القيمت الحشحت    tكُمت الاخصائُت  مؿخىي املعىٍى

-2.969 0.2586 -2.066 INF  (2)الىمىطج 

-2.969 0.9361 -0.220 ER (2)الىمىطج 

-3.556 0.6052 -1.993 ER (3)الىمىطج 

 السالسل عىذ الفشق الاول 

-2.972 0.0001 -4.586 D_INF  (2)الىمىطج 
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-2.972 0.0004 -3.670 D_ER (2)الىمىطج 

-4.288 0.0026 -3.641 D_ER  (3)الىمىطج 
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 لجزس الوحذاث مع جاسيخ حغير هيكلي غير معلوم  Zivot-Andrewsاخخباس  -7-7

لت وؿبُا، جم زالٌ هظه الفترة العضًض  بما ان الؿالؾل الؼمىُت لضيها فترة ػٍى

املالُت وؾُاؾت اصاعة ؾعغ و الصضماث في الؿُاؾت الىلضًت و مً الخغيراث 

ض مً اخخماٌ خضور الخغيراث الهُيلُت التي جإصي الى جديز  الصغف، مما ًٍؼ

مً  والخأهضالىخضة،  ازخباع صًيي فىلغ املىؾع هدى عضم الفغض الصفغي لجظع 

لجظع الىخضة في  Zivot-Andrewsازخباعاث حظع الىخضة جم اللجىء الى ازخباع 

خالت الخغيراث الهُيلُت غير املعلىمت وهخائج هظا الازخباع مىضحت مً زالٌ 

 الجضٌو الخالي:

 الوحذةلجزس  Zivot-Andrewsاخخباس  (:7سقم ) الجذول 

5% critical value Date Min t statistics السالسل 

-4.80 1997 -3.918 INF  1الىمىطج 

-4.80 1994 -3.393 ER  1الىمىطج 

-5.08 1994 -3.218 ER  3الىمىطج 
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اي فغض حغير  1باليؿبت لؿلؿلت معضٌ الخطخم جم الاعخماص على الىمىطج 

هُىلي في مؿخىي الثابذ، بِىما باليؿبت الى ؾلؿلت ؾعغ الصغف جم الاعخماص 

اي خضور حغير مؿخىي الثابذ، وخضور  3الى الىمىطج  باإلطافت 1على الىمىطج 

غف جدخىي على املُل معا خُث ان ؾلؿلت ؾعغ الصو حغير في مؿخىي الثابذ 

مىدنى ػمني واضح، مً زالٌ هخائج الجضٌو فان اخصائُت الازخباع اكل باللُمت 
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ت  بالخالي ال ًخم فغض و  %5املؼللت مً اللُم الحغحت عىض مؿخىي املعىٍى

الفغض الصفغي لجظع الىخضة وعلُت ًيبغي اللجىء الى الفغوكاث الاولى لضعاؾت 

.ً  العالكت بين املخغيًر

 اخخباس الاسخقشاس الهيكلي للسالسل الضمىيت  .1

 1980الؿالؾل الؼمىُت مىطىع الضعاؾت جدخىي على عضص مكاهضاث هبير مً 

الخغيراث و خُث مغ الاكخصاص الجؼائغي العضًض مً الاصالخاث  2017الى غاًت 

التي كض جإصي الى حغير مؿاع الؿالؾل الؼمىُت وخضور الخغيراث الهُىلي هدُجت 

ؿُاؾاث والىمؽ الاكخصاصي املخبع، والزخباع مضي وحىص الخغيراث الهُيلُت حغير ال

والىخائج مبِىت في الكيل الخالي، املىحى على الِؿاع  ،QLR جم الاعخماص على ازخباع 

باليؿبت ملخغير الخطخم، بِىما ًمثل الكيل على  QLRًبين مسخلف كُم ازخباع 

ش املغافم ألهبر حغير هُىلي  ،صغفالُمين مسخلف كُم الازخباع ملخغير ؾعغ ال الخاٍع

مع وحىص  1996للخغير  باليؿبت لؿلؿلت معضٌ الخطخم  ًدضر عىض الؿىت 

بِىما ؾلؿلت  ،2009، 2008، 1998، 1997لؿىىاث حغيراث هُيلُت ازغي في ا

مع مىحىص حغيراث  1985حغير هُىلي هي  ألهبر الؼمىُت لؿعغ الصغف املغافلت 

 . 1995، 1990، 1987، 1986هُيلُت ازغي عىض الؿىىاث 

الخضخم وسعش  ي للخغيراث الهيكليت ملخغير  QLRاخخباس  :(7سقم ) الشكل

 الصشف
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 اخخباس الخكامل املتزامن  .1

  :عذد عالقاث الخكامل املتزامن اخخباس  .1.1

الزخباع عضص عالكاث الخيامل املتزامً جم الاعخماص على الحاالث الخالُت للصُغت 

 العامت الزخباع ًىهاوؿىن:

    𝛼(         )  ∑           𝜏  
   
   

  …………………………..12 

𝜏 الحالت الاولى: وحىص مىدنى زؼي في مؿخىي البُاهاث مع جيامل متزامً  :  

  .خٌى مىدنى ػمني

𝜏    الحالت الثاهُت  وحىص مىدنى ػمني زؼي في مؿخىي البُاهاث مع    

  .جيامل متزامً خٌى زابذ غير معضوم

𝜏    الحالت الثالثت  عضم وحىص مىدنى ػمني في مؿخىي        

  .البُاهاث مع جيامل متزامً خٌى زابذ غير معضوم

مً زالٌ ازخباع الخيامل املتزامً عىض ول الفجىاث ختى الفجىة الخامؿت جبين   

ان الحالت الثالثت فلؽ هي التي اصث الى وحىص جيامل متزامً عىض الفجىة الاولى 

 :هما هى مبين في الكيل الخالي

 اخخباس يوهاوسون لعذد عالقاث الخكامل املتزامن (:1سقم ) ول الجذ
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    2      6      -217.06818     0.08886

    1      4      -218.78978     0.45001      3.4432*    9.42

    0      0      -229.85021           .     25.5641    19.96

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value

maximum                                      trace    critical

                                                         5%

                                                                               

Sample:  1981 - 2017                                             Lags =       1

Trend: rconstant                                        Number of obs =      37

                       Johansen tests for cointegration                        
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 جقذيش الخكامل املتزامن  .7.1

ل وجلضًغ قعاع  traceاؿهغ ازخباع  وحىص عالكت جياملُت واخضة في الاحل الؼٍى

  :الخيامل املتزامً مبين مً خالٌ الجضٌو الخالي

 : عالقاث شعاع الخكامل املتزامن(1سقم )الجذول 
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وبالخالي ال  1مخغير الخطخم كُمت زابخت  باعؼاءجم الاعخماص على جلُُض ًىهاوؿىن 

ت في  ًـهغ الاهدغاف املعُاعي لهظا املخغير، هما ًـهغ ان حمُع املعامالث معىٍى

مىً هخابت  %5هظه العالكت الخياملُت خُث ان اللُمت الاخخمالُت اكل مً  ٍو

 .هظه العالكت الخياملُت مً زالٌ املعاصلت

                           ( )……………………………………………13 

ل بين ؾعغ الصغف الغؾمي ومعضٌ أي أ ن هىان عالكت جىاػهُت في الاحل الؼٍى

اصة في معضٌ الخطخم  اصة ؾعغ الصغف جترافم مع ٍػ الخطخم، خُث ان ٍػ

ل مع بلاء الاقُاء الازغي على  للحفاؾ على هظا املؿخىي الخىاػوي في الاحل الؼٍى

 خالها.

 سشعت الخعذيل هحو الخواصن  جقذيش  .1.1

جلضًغ ؾغعت الخعضًل هدى الخىاػن الخاصت بهظا الىمىطج مبِىت مً زالٌ 

  :الجضٌو الخالي

 

                                                                              

       _cons    -11.08925   3.405375    -3.26   0.001    -17.76367   -4.414841

         oer     .1465123   .0594022     2.47   0.014     .0300862    .2629385

         inf            1          .        .       .            .           .

_ce1          

                                                                              

        beta        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                 Johansen normalization restriction imposed
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 : جقذيش سشعت الخعذيل هحو الخواصن (5سقم )الجذول 
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الخىاػن الخاصت بمخغير الخطخم لجضٌو ان ؾغعت الخعضًل هدى اًـهغ مً زالٌ 

ت، بِىما ؾغعت الخعضًل الخاصت بمخغير ؾعغ الصغف مىحبت  ؾالبت معىٍى

ت وبالخالي اطا وان معضٌ الخطخم اعلى مً املؿخىي الخىاػوي في الفترة  ،ومعىٍى

للحفاؾ على املؿخىي الخىاػوي، واطا  %15.75الؿابلت فؿىف ًىسفع بيؿبت 

ملؿخىي الخىاػوي في الفترة الؿابلت فؿىف ًغجفع وان معضٌ الخطخم اعلى مً ا

 هظللً للبلاء في هظا املؿخىي الخىاػوي. %31.78ؾعغ الصغف بيؿبت 

 حشخيص الىمورج .1.1

  :اسخقشاسيت همورج الخكامل املتزامن .1.1.1

لفدص مضي صحت عضص عالكاث الخيامل املتزامً، ًمىً الاعخماص على 

املصفىفت املغافلت لىمىطج قعاع  ،companion matrixاملصفىفت املغافلت 

ً وعالكت جياملُت واخضة ًجب ان جدخىي على   1=1-2الخيامل املتزامً بمخغيًر

لت اكل  ت بِىما باقي اللُمت الخاصت ًجب ان جيىن طاث ػٍى كُمت زاصت وخضٍو

مً الىاخض، وبمالخـت الجضٌو عكم ًخطح ان هظا الكغغ مدلم وبالخالي فام 

 الخىصُف الىمىطج صحُذ 

 

 

                                                                              

         L1.     .3178469    .080465     3.95   0.000     .1601383    .4755554

        _ce1  

D_oer         

                                                                              

         L1.    -.1575542   .0781992    -2.01   0.044    -.3108218   -.0042866

        _ce1  

D_inf         

                                                                              

       alpha        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
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 : اسخقشاسيت همودج الخكامل املتزامن(2سقم ) الجذول 
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 ي للبواقي لالاسجباط الدسلس .7.1.1

 Lagrange-multiplierلفدص الاعجباغ الظاحي للبىاقي جم الاعخماص على ازخباع 

ت في هظا الازخباع هي عضم  ختى الفجىة الؿاصؾت، خُث ان الفغطُت الصفٍغ

ن أ حىة املسخاعة، مً زالٌ الجضٌو ًخطوحىص الاعجباغ الظاحي للبىاقي ختى الفج

ت املسخاع وبالخالي ال  اللُمت الاخخمالُت عىض ول فجىة هي اهبر مً مؿخىي املعىٍى

 ًخم عفع الفغض الصفغي.

 لالسجباط الدسلسلي للبواقي Lagrange-multiplier: اخخباس (2سقم ) الجذول 
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 الخوصيع العبيعي للبواقي  .1.1.1

ان صالت املعلىلُت العـمى الزخباع ًىهاوؿىن ًخم اقخلاكها بفغض ان البىاقي 

مؿخللت ومخمازلت الخىػَع الؼبُعي، والزخباع الخىػَع الؼبُعي للبىاقي جم الاعخماص 

ؼهغ مً زالٌ الجضٌو ان كُمت الازخباع اهبر مً  Jarque-Berraعلى ازخباع   ٍو

   The VECM specification imposes a unit modulus.

                                            

      .1857907 -    .17091i      .252445    

      .1857907 +    .17091i      .252445    

      .8106046                   .810605    

             1                         1    

                                            

           Eigenvalue            Modulus    

                                            

   Eigenvalue stability condition

   H0: no autocorrelation at lag order

                                          

      6       3.4921     4     0.47909    

      5       1.7200     4     0.78708    

      4       0.8228     4     0.93537    

      3       3.2067     4     0.52385    

      2       5.7910     4     0.21531    

      1       4.0526     4     0.39893    

                                          

    lag         chi2    df   Prob > chi2  

                                          

   Lagrange-multiplier test
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ت املسخاع  وبالخالي ال ًخم عفع الفغض الصفغي الظي مفاصه  %5مؿخىي املعىٍى

 ان البىاقي جخىػع ػبُعُا

 للخوصيع العبيعي للبواقي  Jarque-Berra: اخخباس (2سقم ) الجذول 
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 الخاجمت.5

الؿُاؾت الىلضًت، خُث ًإزغ  إلصاعةؾاؾُت ٌعخبر ؾعغ الصغف مً املخغيراث لا 

اث لا ؾعغ الصغف على العضً عاع في الاحل ؾض مً املخغيراث زاصت مؿخٍى

ل خؿب ه ت حعاصٌ اللىة الكغائُت، وجلجالؼٍى صاعة ئلى ئالعضًض مً البلضان  أـٍغ

اث الىمى  اللاعضة الىلضًت و ؾعغ الصغف الؾتهضاف مخغيراث ازغي همؿخٍى

دض مً اؾخلاللُت الؿلؼت الىلضًت جث الخطخم، لىً اصاعة ؾعغ الصغف ومعضال 

وجدضر في بعع الاخُان مباصلت ما بين هظه  .في الترهيز على ول الاهضاف

الاهضاف، أي ان الترهيز على هضف مدضص كض ًإصي الى فكل الؿلؼت الىلضًت في 

البلضان التي  الترهيز على اهضاف ازغي كض جيىن طاث اهمُت، والجؼائغ مً بين

اث الاؾخلغاع  الخاعجي و  الضازليجلجأ الى اصاعة ؾعغ الصغف للخدىم في مؿخٍى

في معضالث الخطخم هدُجت اهسفاض  اواؾخلغاع الاؾعاع، وكض عغفذ اعجفاع

جخظمً  ؛عىائض املدغوكاث واللجىء الى زؼت بضًلت مع صىضوق الىلض الضولي

ج غ الخضٍع اث الاؾعاع واؾعاع الخدٍغ   .الصغف ي ملؿخٍى

اث الخطخم في ًإزغ  لت مباقغة وغير مباقغة على مؿخٍى ؾعغ الصغف بؼٍغ

م كىاة  الجؼائغ، هدُجت اهخلاٌ ازغ الاؾعاع الضولُت الى الاؾعاع املدلُت عً ػٍغ

                                                            

                   ALL              8.896   4    0.06376    

                 D_oer              8.620   2    0.01344    

                 D_inf              0.276   2    0.87101    

                                                            

              Equation              chi2   df  Prob > chi2  

                                                            

   Jarque-Bera test
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ؾعغ الصغف، هما ان الؿىق املدلُت في الجؼائغ ماػالذ حعغف بعع الازخالالث 

م و في الاهخاج   .ؼت اخالٌ الىاعصاث بعُضة الافمزالخىػَع مما ًجعل و الدؿٍى

لت  مً زالٌ همىطج الخيامل املتزامً جم الخىصل الى وحىص عالكت جىاػهُه ػٍى

ت بين ؾعغ الصغف ومؿخىي الخطخم، أي ان ؾعغ الصغف ًإزغ  الاحل ومعىٍى

يبغي  غ ازغ في الاؾعاع، ٍو اث الخطخم وهظا الازغ ؾىف ًؼصاص الى جدٍغ على مؿخٍى

، زاصت في ؿل لامغ ضًلت للىعصاث ملداولت الخللُل مً هظااًجاص اؾتراجُجُت ب

عضم اؾخلغاع عىائض املدغوكاث التي بضوعها ؾىف جإزغ على مضي اؾخلغاع 

اث املعِكت.  الخؼؽ البضًلت ملداولت هبذ حماح الخطخم ومؿخٍى

 هخائج البحث:

 :يًلما ًمىً جلخُصها في  الىخائجمً زالٌ هظا البدث جم الخىصل الى حملت مً 

عغف ؾعغ الصغف عضة جسفُظاث في كُمخه هدُجت اهسفاض اؾعاع العىائض  -

ع  للخىحهالبترولُت ولجىء الجؼائغ الى زؼت بضًلت  هدى اكخصاص الؿىق وجىَى

 الاكخصاص زاعج كؼاع املدغوكاث.

غ  جىحهعغف معضٌ الخطخم في الجؼائغ عضة اعجفاعاث هدُجت  - الجؼائغ هدى جدٍغ

الخللُل مً هفلاث الضعم، لىً بىً الجؼائغ هجح في و جُت الاؾعاع بصفت جضٍع

الحفاؾ على مؿخىي الخطخم طمً املؿخىي املؿتهضف هدُجت جغاهم اخخُاػي 

م املىحه. م الخعٍى  الصغف واصاعة ؾعغ الصغف طمً ؾىق الصغف عً ػٍغ

م اعجفاع اؾعاع املىاص - اث الخطخم عً ػٍغ ًإزغ ؾعغ الصغف على مؿخٍى

م مضزالث الاهخاج  الضولُت وعًؾىاق الاؾاؾُت في الا  الؿلع الىؾُؼت التي و ػٍغ

 جخؼلبها بغامج الخىمُت.

م  - ػَع ووحىص الخى و حعاوي ؾىق الاهخاج في الجؼائغ مً عضة ازخالالث في الدؿٍى

اث الخطخم عً  هىع مً الاخخياعاث، وهظه ض مً اعجفاع مؿخٍى الازخالالث كض جٍؼ
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م ازخالالث حاهب العغض، وهظا كض ًإصي الى جفاكم معضالث الخطخم عً  ػٍغ

م كىاه ؾعغ الصغف في ؿل عضم وحىص زؼت بضًلت   الىاعصاث. إلخالٌػٍغ

هم حاهب العغض الىلضي الاحىبي لضي اٌغلب على ؾىق الصغف في الجؼائغ، جغ  -

بب عضم بىً الجؼائغ وطعف جغاهم الاخخُاػي الىلضي لضي اللؼاع الخاص بؿ

 جىىع الاكخصاص زاعج كؼاع املدغوكاث.

ٌغلب على ؾعغ الصغف في الجؼائغ وحىص فاعق بين ؾعغ الصغف الغؾمي وؾعغ  -

الصغف املىاػي، بؿبب جلُُض حاهب الؼلب على العمالث الاحىبُت في خضوص 

ع الاكخصاص  ً على العمالث الاحىبُت كض ًللل مً و معُىت، وجىَى الخىاٌػ للمصضٍع

 الث بين ؾعغ الصغف الغؾمي وؾعغ الصغف املىاػي.الازخال

 املشاحع . 2

 باللغت العشبيت: املشاحع-

 :الكخب -

 .الجؼائغ (.الؼبعت الغابعت)مضزل للخدلُل الىلضي .(2014) مدمىص خمُضاث-

 .صًىان املؼبىعاث الجامعُت

ؾُاؾت الصغف لاحىبي وعالكتها بالؿُاؾت ، (2010) لحلى مىس ى بساعي  -

)الؼبعت صعاؾت جدلُلُت لآلزاع الاكخصاصًت لؿُاؾت الصغف لاحىبي-الىلضًت

ت للؼباعت واليكغ والخىػَع الاولى.  .بيروث، لبىان .مىخبت خؿين العصٍغ

 ظشوحاثالشسائل والا  -

الخدضًاث الىلضًت الضولُت وهـام ؾعغ الصغف املالئم (. 2014اًذ ًحي ؾمير) -

ت وعلىم و ولُت العلىم الاكخصاصًت  .ميكىعة. اػغوخت صهخىعاه غير للجؼائغ الخجاٍع

 .حامعت الحاج لخظغ .الدؿُير
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صعاؾت خالت الضًىاع –ؾعغ الصغف الحلُلي الخىاػوي  (.2014) بلحغف عائكت -

ت و العلىم الاكخصاصًت  تميكىعة. ولُغير أػغوخت صهخىعاه  .الجؼائغي  الخجاٍع

 .حامعت أبى بىغ بللاًض، جلمؿان .وعلىم الدؿُير

 املجالث والذوسياث

ىت الؼهغة - صعاؾت كُاؾُت لخأزير ؾعغ الصغف على الخطخم في  (.2013) بً بٍغ

ت واكخصاصًت .2011-1990الجؼائغ زالٌ الفترة   .218-209، (6)3 -أبدار ئصاٍع

أصاء الىـام املصغفي الجؼائغي في طىء الخدىالث  (.2006)هماٌ عِش ي -

-337، (6)10 .زُظغ بؿىغةحامعت مدمض  .العلىم إلاوؿاهُت مجلت .الاكخصاصًت

347. 

م حىصي -  .ؾلؿلت بدىر ومىاككاث .الؿُاؾت الىلضًت في الجؼائغ (.1996) هٍغ

1(2) ،314-315. 
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ش  أماٌ  مخخاسي  كبذ الجباس                                      ػٍى

 -ألاغىاغ–حاملت كماس زلُجي                -ألاغىاغ–حاملت كماس زلُجي 

a.touer@lagh-univ.d z                              mokhtari_abg@yahoo.com 

  :امللخص

في  ظلش الصشفو ، ملذٌ الخطخم ظلش الفائذةبين ساظت ئلى جدذًذ اللالكت هذفذ هزه الذ

 لبلعحاهب هـشي ًخظمً دساظت  ؛اهبينئلى حوكذ كعمذ . 0202-0222خالٌ الفترة  الجضائش 

أما الجاهب  .هابُناللالكت و ذٌ الخطخم ظلش الفائذة وملو علش الصشف الخاصت بإلافاهُم ا

كذم وحىد أؿهشث الىخائج وكذ  .دهدذاس الخؼي اإلاخلذلا همىرج اخخباس  فشهض كلى الخؼبُلي

ت راث داللت ئخصائُت بين ملذٌ الخطخم  لزا جم  ئصالت ملذٌ الخطخم  ظلش الصشف،و ملىٍى

ببين  اإلافاطلت وبلذ ،جمم بين ظلش الصشف  وظلش الفائذةلىخدصل كلى همىرج بعُؽ ً

ألامثل والزي له  الىمىرج ئلى الخىصل جم ،اإلاخلذد( والىمىرج الثاوي البعُؽالىمىرج ألاٌو )

ت راث داللت ئخصائُت  بين ظلش الفائذة  ملذسجه كلى  اخخباس خم لُ وظلش الصشفكالكت ملىٍى

 الخيبإ.

 خؼي مخلذد، ظلش الصشف، ظلش الفائذة، ملذٌ الخطخم، اهدذاس :اليلمات املفحاحية 

 .الخيبإ

Study of the Relationship of the Exchange Rate, the Interest Rate and the 

Inflation Rate in Algeria during the Period 2000-2018 

Abstract: 

This study aimed to determine the relationship of the exchange rate, the interest 

rate and the inflation rate in Algeria during the period 2000-2018. This study has 

mailto:mokhtari_abg@yahoo.com
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been divided into two aspects; a theoretical aspect that includes studying some of the 

concepts of the exchange rate as well as the interest rate and inflation rate and 

studying the relationship between them. On the application side, after choosing the 

model with multiple linear regression, and testing its hypotheses, the results showed 

that there is no significant statistically significant between the inflation rate and the 

exchange rate, so the inflation rate was removed to get a simple model that combines 

the exchange rate and the interest rate ,and after a comparison between the model 

the first(multiple) and the second simple model, the optimal model was reached, 

which has a statically significant relationship between the interest rate and the 

exchange rate .At the end, its predictive ability was tested. 

Keywords: Exchange Rate, Interest Rate, Inflation Rate, Multiple Linear Regression, 

Forecasting. 

  ملدمة: 

مً  لاكخصادًتفي ئػاس الخغيراث الذولُت كامذ الجضائش بمجمىكت مً ؤلاصالخاث 

، لهزا بشص لاكخصاديأحل جدلُم جىاصهاث داخلُت وخاسحُت وجدعين ألاداء 

صشف في بعلش الصشف الذًىاس الجضائشي ، وجخخلف دسحت جأزير ظلش ال لاهخمام

وزُلا  اوال ؼً أن هىان جشابؼ ظخلشاس هزا العلش،االىػني كلى مذي  لاكخصاد

إلالشفت أهم اإلاخغيراث و  تلاكخصادًللذًذ مً اإلاخغيراث بين ظلش الصشف وا

لاكخصادًت اإلاإزشة كلى ظلش صشف الذًىاس الجضائشي ٌعخلضم اظخخذام ػشق 

همُت حعاكذ في ملشفت معاس ظلش الصشف، وهزا وعبت معاهمت ول مخغير في 

جدذًذه، ومً بين جلً الؼشق الىمارج اللُاظُت التي حلخمذ كلى الخصىساث 

ت في جفعير اللالكت بين اإلاخ غيراث لاكخصادًت مخخزة في رلً اللغت الىـٍش

اطُت لصُاغت الىمىرج كلى ؼيل ملادالث جبعؽ اللالكت بين هزه  الٍش

اإلاخغيراث، ولهزا حلخبر الىمارج اللُاظُت لاكخصادًت وظُلت كُاظُت جدلُلُت 
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لذساظت ألاوطاق لاكخصادًت، خاصت في خالت اإلاخغيراث لاكخصادًت اإلاخذاخلت 

 .بُنهاواإلاترابؼت فُما 

 : إلاشيالية

التي حعاكذ في جدذًذ أو حلذ الذساظت الخالُت مداولت للىكىف كلى أهم اللىامل 

كلى الخلشف كلى ما ئرا واهذ  جشهض صشف في الجضائش، هما الظلش  حغيراثجفعير 

ت راث داللت ئخصائُت بين ظلش الفائذة وملذٌ الخطخم  هىان كالكت ملىٍى

 وظلش الصشف.

 :ؼيالُت الخالُتمً هزا ًمىً ػشح ؤلا  اهؼالكاو 

ما ػبُلت اللالكت التي جشبؽ ظلش الصشف بعلش الفائذة وملذٌ الخطخم في 

 ( ؟0202-0222)  الجضائش خالٌ الفترة

ىبثم كً هزا العإاٌ اإلادىسي  ظئلت الفشكُت آلاجُت:ألا  ٍو

ت راث داللت ئخصائُت بين ظلش الفائذة وظلش  -0 هل هىان كالكت ملىٍى

 ؟الصشف 

ت راث داللت ئخصائُت بين الخطخم وظلش الصشف ؟ -0  هل هىان كالكت ملىٍى

  هُف ًإزش ظلش الفائذة كلى ظلش الصشف؟ -3

 :الفسطيات

ت راث داللت ئخصائُت بين ظلش الفائذة وظلش الصشف؛ -1  جىحذ كالكت ملىٍى

ت راث داللت ئخصائُت بين ملذٌ الخطخم وظلش  -2 جىحذ كالكت ملىٍى

 الصشف؛

 ًإزش ظلش الفائذة كلى ظلش الصشف جأزيرا كىعُا؛   -3



 مختاري،  طوير
عالكة سعس الصسف بسعس دزاسة 

الفائدة ومعدل الحضخم في الجصائس 

 0208-0222خالل الفترة 
 

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

345 

 

  أهمية الدزاسة :

همُت مىطىق ظلش الصشف الزي ٌلخبر مً اإلاىاطُم أجىمً أهمُت الذساظت في 

مىً جىطُذ أهمُخه فُما .كخصادًتفي الخُاة لاحذا همت اإلا  ًلي: ٍو

 ٌلخبر ظلش الصشف اإلاشآة اللاهعت للىطم ؤلاكخصادي ألي دولت ؛ 

 حععى حمُم الذٌو للخفاؾ كلى ظلش صشف ًىاظب وطلها ؤلاكخصادي؛ 

 زاس الىبيرة التي جخلفها الخللباث الخاصلت في ظلش الصشف .آلا 

 :هجية الدزاسة وألادوات املسحخدمةمى

ظىلخمذ في ئكذاد هزه الذساظت كلى اإلاىهج الىصفي في الجاهب الىـشي مً خالٌ 

الخؼشق ئلى اإلافاهُم اإلاخلللت بيل مً ظلش الصشف، ملذٌ الخطخم وظلش 

الفائذة واللىامل اإلاإزشة كلى أظلاس الصشف وفي الجاهب الخؼبُلي ظِخم ئجباق 

بي  الفائذة وملذٌ الخطخم كلى  اللالكاث وجأزير ول مً ظلش  الخخباس اإلاىهج الخجٍش

كلى أخذ ألاظالُب ؤلاخصائُت والزي ظِعاكذ في  اكخماداظلش الصشف وهزا 

الىؽف كً اللالكت بين مخغيراث الذساظت أال وهى ؤلاهدذاس الخؼي اإلاخلذد 

لت اإلاشبلاث الصغشي، باإلكخماد كلى البرهامج  والبعُؽ وفلا لؼٍش

 . 02.2Eviewsؤلاخصائي

 الىظسي  إلاطاز  .أوال

 إلاطاز الىظسي لسعس الصسف

ٌلبر ظلش الصشف كً كذد الىخذاث الىلذًت جعسيف سعس الصسف :  -0

التي جبذٌ به وخذة مً اللملت اإلادلُت ئلى أخشي أحىبُت ) بين كملخين 

مخخلفخين ( ، وهى بهزا ًجعذ أداة الشبؽ بين لاكخصاد اإلادلي وباقي 

بؽ بين أظلاس العلم في لاكخصادًاث ،باإلطافت ئلى رلً  فهى ًش 
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لاكخصاد اإلادلي واظلاسها في العىق اللاإلاُت ، فالعلش اللالمي والعلش 

 . (0202)كذي،  اإلادلي للعللت مشجبؼان مً خالٌ ظلش الصشف

 أدوات وأهداف سياسة سعس الصسف -0

حلذ ظُاظت أظلاس الصشف مً طمً مفهوم سياسة سعس الصسف:  .0.0

ذف به العُاظاث اإلاخلذدة التي جلجأ ئليها العلؼاث الىلذًت ببلذان اللالم

ئداسة لاكخصاد الىػني وجدلُم همى اكخصادي حُذ والبدث كً الخىاصن 

الخطخم ،و الخذ مً الخلل في جىاصهاث لاكخصاد  الخاسجي والخدىم في 

 .(0200)مشاد،  .الىػً

لخىفُز هزه العُاظت وجدلُم أهذافها . أدوات سياسة سعس الصسف: 0.0

 :(7102)قدي،  حعخلمل العلؼاث اللذًذ مً ألادواث والىظائل أهمها

إلاا جشغب العلؼاث في حلذًل جىاصن ميزان أ. جعدًل سعس صسف العملة: -0.0

مها في ؿل هـام ظلش صشف  اإلاذفىكاث جلىم بخخفُع اللملت أو ئكادة جلٍى

ن أو يلائم فخلمل كلى الخأزير كلى جدعالصشف الفي ؿل هـام ظلش  زابذ أما

 جذهىس اللملت.

وحعخخذم ظُاظت الخخفُع كلى هؼاق واظم لدشجُم الصادساث، ئال أن هجاح 

 هزه العُاظت ًخىكف كلى جىفش مجمىكت مً الؽشوغ:

الؼلب اللالمي كلى مىخجاث الذولت بلذس هبير مً اإلاشوهت بدُث ًإدي  احعام -  

ادة أهبر في ؤلاهخاج اللالمي؛  جخفُع اللملت ئلى ٍص

اللشض اإلادلي لعلم الخصذًش بلذس واف مً اإلاشوهت بدُث  احعامطشوسة  -  

في الؼلب أو الؼلب الجذًذ الىاحم كً ئسجفاق  لالسجفاقٌعخجُب الجهاص ؤلاهخاجي 

 ادساث؛الص

 طشوسة جىفش ئظخلشاس في ألاظلاس اإلادلُت؛ -  

 كذم كُام الذٌو اإلاىافعت ألاخشي باحشاءاث ممازلت لخخفُع كمالتها؛ -  
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ت  اظخجابت -   العلم اإلاصذسة إلاىاصفاث الجىدة واإلالاًير الصخُت الظشوٍس

 للخصذًش.

’ em+e 0ليرهش واللاض ي بأن جيىن: –لؽشوغ ماسؼاٌ  لاظخجابت -  
m  أي

                                                                                                           .0ُذ مجمىق مشوهت الؼلب ومشوهت الصادساث أهبر مً الىاخذ الصخ

في ؿل أظلاس صشف زابخت أو ؼبه مذاسة  الصسف: اححياطات اسحخدامب. -0.0

ئلى اإلادافـت كلى ظلش صشف كملتها، فلىذ ئنهُاس كملتها جلجأ العلؼاث الىلذًت 

جلىم ببُم اللمالث الصلبت لذيها ملابل اللملت اإلادلُت، وكىذما جخدعً اللملت 

جلىم بؽشاء اللمالث ألاحىبُت ملابل اللملت اإلادلُت، وكىذما جيىن ؤلاخخُاػاث 

 غير وافُت ًلىم البىً اإلاشهضي بخخفُع اللملت اإلادلُت.

كىذما جيىن اللملت طلُفت ًلىم البىً  . إسحخدام سعس الفائدة:جـ-0.0

ع خؼش ئنهُاس  باكخماداإلاشهضي  اللملت، في  ظُاظت ظلش الفائذة اإلاشجفلت لخلٍى

الىـام الىلذي ألاوسوبي كىذما اكخبر الفشهً أطلف مً اإلااسن ألاإلااوي، كمذ 

بىً فشوعا ئلى جدذًذ أظلاس فائذة أكلى مً أظلاس الفائذة ألاإلااهُت، ئال أن 

 الخيلفت اإلاشجفلت لللشض تهذد الىمى.

اث  د. مساكبة الصسف:-0.0 جلض ي ظُاظت مشاكبت الصشف باخظاق اإلاؽتًر

خم واإلا إلالاومت خشوج  اظخخذامهابُلاث لللملت الصلبت ئلى سخصت خاصت، ٍو

سؤوط ألامىاٌ خاصت الخشوج اإلاظاسبي، ومً بين الخذابير التي حلخمذها 

 العلؼاث الىلذًت:

ت اللبلُت للىاسداث؛ -    مىم الدعٍى

باكادة اللمالث ألاحىبُت اإلادصل كليها في الخاسج هدُجت الخصذًش  لالتزام -  

 فترة صمىُت مدذدة؛  طمً

ل  -   جلعُم الخعاباث البىىُت ئلى خعاباث لغير اإلالُمين حعخفُذ مً الخدٍى

 الخاسجي لللملت؛

ت اإلالامالث مم الخاسج؛ -   لها حعٍى  خعاباث للملُمين ال ًمىً كً ػٍش
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ؿاهشة  اهدؽاس وؽير ئلى أن ملـم الذٌو بذأث جخخلى كً مشاكبت الصشف بلذ  

م.  الخلٍى

يهذف هـام أظلاس الصشف اإلاخلذد ئلى  إكامة سعس صسف محعدد:هـ. -0.0

ت لخذمت بلع  جخفُع آزاس خذة الخللباث في ألاظىاق وجىحُه العُاظت الخجاٍس

 ألاغشاض اإلادذدة.

هـام زىائي أو أهثر لعلش الصشف بىحىد  اكخمادومً أهم الىظائل اإلاعخخذمت 

ً أو أهثر لعلش صشف اللملت، أخذهما مغالى فُ خللم باإلالامالث ظلٍش ه ٍو

ت أو ألاظاظُت أو أدواث اللؼاكاث اإلاشاد دكمها  الخاصت بالىاسداث الظشوٍس

 وجشكُتها.

أما العلم اإلادلُت اإلاىحهت للخصذًش أو الىاسداث غير ألاظاظُت فخخظم لعلش 

  الصشف اللادي.

جخمثل أهذاف ظُاظت ظلش الصشف في  أهداف سياسة سعس الصسف: -3

 :(0203)حمُلت،  اللىاصش الخالُت

ًإدي جدعً ظلش الصشف ئلى ئهخفاض في معخىي أ. ملاومة الحضخم: -3

الخطخم اإلاعخىسد وجدعً في معخىي جىافعُت اإلاإظعاث، ففي اإلاذي اللصير 

معخىي الخطخم  ًيىن ؤلاهخفاض في جيالُف ؤلاظخيراد أزش ئًجابي كلى ئهخفاض

اإلاعخىسد وجدعً في معخىي جىافعُت اإلاإظعاث وجخظاكف أسباح اإلاإظعاث 

بما ًمىنها مً جشؼُذ أداة ؤلاهخاج في اإلاذي اإلاخىظؽ وهىزا جدلم اإلاإظعاث 

كىائذ ئهخاحُت وجخمىً مً ئهخاج ظلم راث حىدة كالُت بما ٌلني جدعً 

 جىافعُتها.

الخلُلي )الزي ًجلل ؤلاكخصاد  ًإدي ظلش الصشف ب. ثخصيص املوازد:-3

ل اإلاىاسد ئلى كؼاق العلم الذولُت )اإلاىحهت ئلى الخصذًش(،  أهثر جىافعُت( ئلى جدٍى

وهزا ما ٌلمل كلى جىظُم كاكذة العلم الذولُت بدُث ًصبذ كذد هبير مً 

 العلم كابال للخصذًش، وبالخالي ًلل كذد العلم التي ًخم ئظخيرادها.
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إدي ظلش الصشف دوسا هاما في جىصَم الذخل بين الفئاث ً جـ. ثوشيع الدخل:-3

أو بين اللؼاكاث اإلادلُت، فلىذ ئسجفاق اللذسة الخىافعُت للؼاق الخصذًش 

الخللُذي )مىاد أولُت، صساكُت...( هدُجت ئهخفاض ظلش الصشف الخلُلي، فان 

لىد الشبذ مً هزا الىطم ئلى أصخاب سؤوط ألامىاٌ  في رلً ًجلله أهثر سبدُت َو

الىكذ الزي جىخفع فُه اللذسة الؽشائُت لللماٌ، وكىذ ئهخفاض اللذسة 

الخىافعُت الىاحمت كً ئهخفاض ظلش الصشف ؤلاظمي فان رلً ًإدي ئلى ئسجفاق 

 اللذسة الؽشائُت لألحىس.

ظُاظت لخخفُع  اكخمادًمىً للبىً اإلاشهضي  د. ثىمية الصىاعة املحلية:-3

اكت الىػىُت، فللذ كام البىً الفُذسالي أظلاس الصشف مً أحل حشجُم الصى

وفي مشخلت زاهُت  ،بخخفُع هام لللملت مما شجم الصادساث 0492ألاإلااوي كام 

ت، هما  باكخمادكام  العلؼاث الىلذًت ظُاظت  اكخمذثظُاظت اللملت اللٍى

 الخخفُع لخماًت العىق اإلادلي مً اإلاىافعت الخاسحُت وحشجُم الصادساث.

 عس الفائدة:إلاطاز الىظسي لس

ل بالذًً، ٌلشف ظلش الف :جعسيف سعس الفائدة -0 ائذة بأهه زمً الخمٍى

 مىاٌ اإلاخصصت لإلكشاضالثمً الزي ًذفله اإلالترض للخصٌى كلى مبلغ مً ألا و 

 .)غضالت(

ظلش الفائذة في ًمىىىا خصش ميىهاث .مىوهات سعس الفائدة سعس الفائدة 0

 :الخالُتاللىاصش 

IN= IN*+MRP+LP+DRP+IF ؛ 

IN  ظلش الفائذة ؤلاظمي؛ 

IN* ظلش الفائذة الخلُلي الخالي مً اإلاخاػش؛ 

LP م كالوة مخاػش العُىلت ؛  كالوة العُىلت أو اللذسة كلى الدعٍى

MRP ؛(0209)فلِغ،  كالوة مخاػش  ؤلاظخدلاق 
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IF  ق ملذٌ الخطخم في وجأخز هزه اللالوة هدُجت جىكم ئسجفاكالوة الخطخم

ظلفها وهزه اللالوة أاإلاعخلبل، خُث  ن هزا ألاخير ًإزش كلى اللىة الؽشائُت ٍو

ع الىلص في اللىة الؽشائُت؛ جأحي  مً أحل حلٍى

DRP  جىكم الذائً هزه اللالوة في ملذٌ الفائذة هدُجت  وجأحيكالوة كذم حعذًذ

مؽاول في العُىلت معخلبال جدٌى دون دفم الذًً، أي ًيىن اإلاذًً مً  ةملاها

 مصذس العىذ غير كادس كلى دفم الفىائذ أو اللُمت ؤلاظمُت في أحل العذاد

 .(0200)سؼُذ،، 

 هلخص أهمُت ظلش الفائذة في اللىاصش الخالُتأهمية سعس الفائدة:  .3

 :(0209 )مدمذ،

 ؛ الذولُت اإلاالُت الخذفلاث لالظخلؼاب أداة 

 ؛ثاإلاذفىكا ميزان في الخلل لخلذًل أداة 

 البلذ؛ صشف لخلذًل ظلش أداة 

 الخطخم؛ مً للخذ أداة 

 الىػني لادخاس لخلبئت أداة .  

 إلاطاز الىظسي ملعدل الحضخم :

ادة همُت الىلجعسيف الحضخم  -0  ىد بذسحت جىخفع ملها كُمت:هى ٍص

لشفه بلع ؤلاكخصادًين بأهه كباسة كً اأي  ،الىلىد سجفاق معخىي ألاظلاس ،َو

 .(0200)الضبُذي،  هلىد هثيرة جؼاسد ظلم كلُلت

ٌلالج الخطخم ئما باظخلماٌ العُاظت اإلاالُت  سياسات عالج الحضخم: -0

 . أو العُاظت الىلذًت

حلشف العُاظت الىلذًت بأنها اللمل  السياسة الىلدًة وأدواتها :  -0.0

الزي ٌعخخذم إلاشاكبت كشض الىلىد مً البىً اإلاشهضي، ورلً 

 . (0202)دباث،  لخدلُم أهذاف العُاظت ؤلاكخصادًت

 : ومً بين أهم أدواتها
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حلخبر أظلاس الفائذة أخذ ألادواث الىلذًت التي  أ. سعس أو معدل الفائدة :-0.0

ت للخدىم في كشض الىلىد. ففي خالت الخطخم جلجأ  جمخليلها اإلاصاسف اإلاشهٍض

ادة أظلاس الفائذة، مما ًإدي لخىحه أصخاب الفىائع اإلاالُت ئلى  هزه البىىن لٍض

فم ئًذاق امىالهم في البىىن ػلبا لألسباح، هما ظُإدي كلى الجاهب آلاخش لش 

ت للفائذة كلى اللشوض، معببا هبذ كملُاث ؤلاكتراض وفي  اإلاصاسف الخجاٍس

ادة ظلش الفائذة ئلى جللُل اإلالشوض مً الىلىد في  اإلادصلت ظخإدي ظُاظت ٍص

العىق وهى ما ظُإدي بذوسه ئلى هلص في الؼلب كلى العلم والخذماث وبالخالي 

نها اهه ظُإزش كلى حجم جشاحم أظلاسها وال ًخلى هزا ؤلاحشاء مً ظلبُاث، م

ل  ادة ولفت ؤلاكشاض وبالخالي حلثر جمٍى ؤلاظدثماس في البلذ اإلالني ألهه ظُإدي لٍض

ت  . )اللبذي( اإلاؽشوكاث ؤلاظدثماٍس

ت باإلخخفاؾوسبة الاححياط اللاهووي. ب-0.0 بصفت  : جلتزم البىىن الخجاٍس

ت بيعبت ملُىت مً ئحمالي ودائلها في ؼيل سصُذ ظائل لذي البىً  ئحباٍس

ترن للبىً  اإلاشهضي ًؼلم كليها اظم وعبت ؤلاخخُاغ اللاهىوي أو ؤلاحباسي ٍو

 .(0222)هتهاث،  اإلاشهضي خم جدذًذ هزه اليعبت

وهي دخٌى البىً اإلاشهضي للعىق اإلاالُت بصفت  :عملية السوق املفحوحة. ج-0.0

ت في العىق  ىت وألاوساق الخجاٍس ا لألوساق اإلاالُت وألاروهاث الخٍض بائلا أو مؽتًر

مىً أن ًيىن أػشاف الخلامل بىىوا أو مإظعاث أو  الىلذًت لخعابه الخاص، ٍو

 أفشاد، وهزا بهذف الخدىم في حجم العُىلت اإلاخذاولت في اإلاجخمم ففي خالت

الخطخم ًلىم البىً اإلاشهضي بُم هزه ألاوساق للخصٌى كلى كُمتها، مما ًإدي 

ت ألن ؼشاء  ئلى هلص همُت الىلذ اإلاخذاولت، فخىخفع ظُىلت البىىن الخجاٍس

ت مما ًدذ  ألافشاد لهزه ألاوساق ٌلني سخب اإلابالغ اإلالابلت لها مً البىىن الخجاٍس

العُاظت مصخىبت بعُاظت ظلش  مً كذستها كلى مىذ ؤلائخمان، وحعخخذم هزه

جلىم البىىن في خالت ؼشائها لألوساق  ختى ال لاججاهئكادة الخصم وفي هفغ 
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اإلاالُت وهلص أسصذتها الىلذًت بالخلذم ئلى البىً اإلاشهضي للخصٌى كلى مىاسد 

 (0222)حماٌ،  هلذًت حلىطها

نى بعُاظت اإلاالُت العُاظت التي حلًلصذ  السياسة املالية وأدواتها:  -0.0

 لاكخصادًتد، بىخذاجه اإلاخخلفت راث الؼبلت بذساظت اليؽاغ اإلاالي لالكخصا

ت وما ًدبم هزا اليؽاغ مً آزاس باليعبت إلاخخلف كؼاكاث ؤلاكخصاد  وؤلاداٍس

 : (0202)كمير،  ألاخشي وأهم أدواتها هي 

حلخبر الظشائب بمخخلف أهىاكها أداة مهمت في طبؽ يبية :أ. السكابة الظس -0.0

خاالث الخطخم أو ؤلاهىماػ في ؤلاكخصاد، ففي خاالث الخطخم جلجأ الخيىمت 

بت كلى الذخل  ئلى سفم حجم الظشائب جصاكذًا ظىاء الظشائب اإلاباؼشة والظٍش

بعبب جشاحم اللذسة الؽشائُت لذي ألافشاد، أو مً  جإدي ئلى جخفُع ؤلاظتهالن

خدملها اإلاعتهلً النهائي  خالٌ الظشائب غير اإلاباؼشة التي جفشض كلى العلم ٍو

لل الؼلب كليها وفي ولخا الخالخين ًخللص حجم  فترجفم أظلاس هزه العلم ٍو

خدلم الخىاصن بِىه وبين اللشض الىلي وجىخفع ملذالث  الؼلب الىلي ٍو

بلىدة ألاظلاس ئلى خالت الخىاصن وؤلاظخلشاس هزا مً حهت، ومً حهت  الخطخم

ىت الذولت مً الظشائب.  أخشي جضداد مىاسد خٍض

بت حعاهم سكابت  ب. السكابة على الدًً العام:-0.0 ئلى حاهب الشكابت كلى الظٍش

الث اإلاالُت، وجىحُه ؤلاهفاق لاهخاجي بخجمُذ اللىة  الذًً اللام في ئداسة الخدٍى

لؽشائُت الضائذة في ألاظىاق، فالعُاظت اإلاالُت في سكابتها كلى الذًً اللام حلمل ا

ل اإلاىاسد اإلاالُت أو اللىة  ل، فهي جلىم بخدٍى كلى ظذ العجض في مىابم الخمٍى

الؽشائُت الضائذة مً اللؼاق الخاص لللام، وباللذس اليافي لخثبُذ ؤلاظخلشاس 

ف اليامل، فغالبا جلجأ العلؼاث للؼلب الىلي الفلاٌ كىذ معخىي الخىؿُ

الخيىمُت في مىاحهت الخطخم ئلى كلذ اللشوض وػشح ألاظهم والعىذاث 

ألاخشي هاظدىفار لإلهخخاب مً كبل الجمهىس، حلظُذا لىظائل الشكابت اإلاالُت 

بت لؼاكتها ، فهي تهذف ئلى ئمخصاص العُىلت الىلذًت الفائظت لذي الظٍش
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لها ىت اللمىمُت إلكادة الخىاصن بين اللشض  ألاكىان ؤلاكخصادًين وجدٍى ئلى الخٍض

الىلي والؼلب الىلي للعلم والخذماث مما ٌعمذ بتراحم اإلاعخىي اللام لألظلاس 

 ئلى معخىي الخىاصن الؼبُعي.

وجخىكف فلالُت هزه ألاداة مثلها مثل ظُاظت العىق اإلافخىخت في العُاظت 

ث ألافشاد إلظدثماس أصىلهم الىلذًت كلى مذي جؼىس العىق اإلاالُت، وجفظُال 

 اإلاالُت في كشوض خيىمُت.

ؤلاهفاق الخيىمي أو ؤلاهفاق اللام ًمثل ج. السكابة على إلاهفاق الحىومي :-0.0

ئليها الخيىمت إلخذار فشق كلى الىطم  أداة العُاظت اإلاالُت التي جلجأ

ت راث اإلاىفلت ال لامت ؤلاكخصادي وؤلاحخماعي لخدلُم خؼؼها وبشامجها الخىمٍى

ىت الذولت.  مً خالٌ ئهفاق مبالغ مالُت مً خٍض

 جخأزش: العالكة الىظسية لسعس الصسف بسعس الفائدة ومعدل الحضخم  .3

 الخطخم، ،هزه اللىامل بين ومً الصشف بلىامل ئكخصادًت مخلذدة، أظلاس

 ظلش الصشف. في أزشهما ٌلىعان الفائذة ،هزًً ألاخيًرً أظلاس وملذالث
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جإزش أظلاس الفائذة في أظلاس الصشف   الصسف بسعس الفائدة :عالكة سعس 0.3

إدي كلى  بؽيل غير مباؼش فخغير ظلش الصشف ًإزش كلى خشهت سؤوط ألامىاٌ ٍو

، بهذف لى جذفم سؤوط ألامىاٌ ئلى الذاخلئسجفاق ظلش الفائذة في الذاخل ئ

اظدثماسها في خُاصة ظىذاث راث كائذ مشجفم، وكلى اللىغ مً رلً ًإدي 

، بدُث لى جذفم سؤوط ألامىاٌ ئلى الخاسجالفائذة في الذاخل ئ ظلش اهخفاض

ً اإلاالُت اللاإلاُت ألاخشي جصبذ أهثر حاربُت اإلاشاهض ، كمىما باليعبت للمعدثمٍش

سجفم ظلش الفائذة فيها كً اإلاعخىي ااإلااٌ ئلى اإلاشاهض اإلاالُت التي ًيخلل سأط 

ً  (0202)مىصىسي،  اللالمي لإلظخفادة مً الفشق بين العلٍش

 كلى مباؼشة الخطخم ملذٌ ًإزشعالكة سعس الصسف بمعدل الحضخم: 0.3

ذ الذاخل في الخطخم وعبت واهذ فارا وعبي، بؽيل الصشف  الخطخم وعبت مً جٍض

جُا الصشف ظلش اسجفاق ئلى إديً رلً فان اللالمي،  بين الفشق  بيعبت جذٍس

ادة ػٍشم كً اإلادلي والخطخم اللالمي الخطخم  ميزان اإلاذفىكاث في العجض ٍص

 لللىة لاظمي لاسجفاق أو اإلاعخىسداث اظلاس في اليعبي الهبىغ كلى اإلاترجب

)هىة، جأزير الخطخم كلى اإلاخغيراث ؤلاكخصادًت اليلُت  الىػىُت لللملت الؽشائُت

 .(0202، 0200-0422الفترة  دساظت كُاظُت لخالت الجضائش خالٌ

 ثاهيا الطسيلة وألادوات املسحخدمة في الدزاسة .0

ًخمثل الجضء الخؼبُلي لهزه الذساظت أظاظا في ملشفت ػبُلت اللالكت بين      

ومذي جأزير اإلاخغيراث اإلاعخللت كلى اإلاخغير الخابم ورلً مً  ،مخغيراث الذساظت

كلى جدذًذ هزا اللىصش أحل ؤلاحابت كلى ئؼيالُت هزا اإلاىطىق، خُث ٌؽخمل 

لت اإلاخبلت وألادواث اإلاعخلملت في ح  مم البُاهاث اإلاخلللت بالذساظت. الؼٍش

 محغيرات الدزاسة وهيفية كياسها -0

 ومً أحل الصشف ير الخابم للذساظت في ظلشًخمثل اإلاخغ: املحغير الحابع ،

باؼش اإلاكلى ظلش الصشف الشظمي بالدعلير غير  اكخمذهاأخعً جمثُل لهزا اإلاخغير 
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ت لعلش وهزا مً خال 0202-0222للجضائش خالٌ  ٌ أخز مؽاهذاث ظىٍى

 .الصشف

 كلى مخغ لاكخمادكلى خعب هذف الذساظت جم : املحغيرات املسحللة ً يًر

ائذة بىاء كلى هخائج دساظاث ظابلت مخىصل ئليها وهي ظلش الف أظاظُين ورلً

 .)كلى الىدائم( وملذٌ الخطخم

 : 0208 0222دزاسة ثطوز سعس الصسف في الجصائس خالل الفترة  -0

-0222دساظت حغيراث ظلش الصشف في الجضائش خالٌ الفترة ) (0الشيل زكم )

0202) 

92

96

100

104

108

112

116

120

124

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

TC

 
 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي  باالكخماد: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

 الفترة خالٌ خُث مش بمشاخل حغيراث، كذة الجضائش في الصشف ظلش كشف للذ

 : الخالُت اإلاشاخل جىطُدها وفم ًمىً و بالذساظت اإلالىُت

% وجبله ئهخفاض 02هالخف اسجفاق ظلش الصشف الفللي الخلُلي ما ًلاسب 

 .0220ختى  0220و0442%بين  03بدىالي 

 و  2% بين ما جتراوح بيعبت الذًىاس كُمت بخخفُع البىً اإلاشهضي  كام 0223 في و

 العىق  في اإلاخذاولت الىلذًت الىخلت جؼىس  مً للخذ أظاظا يهذف ؤلاحشاء ،وهزا%5
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ت،  وكُمت الشظمي لاظمُت للذًىاس اللُمت بين الفاسق  احعاق بلذ الظُما اإلاىاٍص

 حىان وبين  ألاحىبُت اللمالث أبشص  ملابل العىداء العىق  في الىػىُت اللملت

يي للذوالس باليعبت الجضائشي  كُمت الذًىاس اسجفلذ ،0223ر ودٌعمب  بدىالي ألامٍش

 ثفلذ ؼهذ 0229 ظىت ما. أ% 2.2 ـب الفللي الخلُلي الصشف ظلش واسجفم % 11

 جزبزب ظخمشاو . 0222 ئلى غاًت ظىت الجضائشي  الذًىاس كُمت في ػفُف سجفاقا

 . 0209 ئلى غاًت ظىت 0202 مً ظىت الصشف ظلاسأ

فلذ كشف ظلش  0202ئلى غاًت  0209ألاخيرة مً ظىت  ألاسبم أما في العىىاث

 أمام  الذًىاس الجضائشي 
ً
 سهُبا

ً
ييجشاحلا الىفؽ وسغم جدعً أظلاس  .الذوالس ألامٍش

فان كُمت الذًىاس الجضائشي واصلذ جشاحلها ملاسهت بالعىىاث اإلااطُت،  0202في 

أمام اللمالث الشئِعُت، ولم حعاهم ؤلاحشاءاث الخيىمُت ألاخيرة في وكفه خاصت 

جخفُع كُمت صشف الذًىاس  0202فُما حللم منها بلشاس بىً الجضائش اإلاشهضي 

يي بىدى   . %02الجضائشي ملاسهت بالذوالس ألامٍش

 دزاسة ثطوز املحغيرات املسحللة : 

  0208-0222ثطوز سعس الفائدة خالل 

 0202-0222دساظت حغيراث ظلش الفائذة كلى الىدائم خالٌ الفترة  :(0الشيل زكم )

1
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 .Eviews .10.0كخماد كلى البرهامج ؤلاخصائي اال : مً ئكذاد الباخثين ب املصدز



 مختاري،  طوير
عالكة سعس الصسف بسعس دزاسة 

الفائدة ومعدل الحضخم في الجصائس 

 0208-0222خالل الفترة 
 

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

357 

 

 2005ئلى غاًت 2000أي مً  الذساظت فترة بذاًت في اهه أكاله الؽيل لىا ًىضح

زباث بلذ   لِؽهذ % 3.6الى وصل خُث 0229 ظىت غاًت الى اهخفاطا ئظخمش  كشف

 . 0202رلً ئلى غاًت 

  0208-0222ثطوز معدل الحضخم خالل 

 0202-0222دساظت حغيراث ظلش الفائذة خالٌ الفترة (: 3لشيل زكم )ا

 .Eviews .10.0كخماد كلى البرهامج ؤلاخصائي اال : مً ئكذاد الباخثين باملصدز

 

 بشهامج نأ ٌلني مما 0222خالٌ ظىت  اهبير  اؼهذ ملذٌ الخطخم اهخفاط

كشف ملذٌ  0203ئلى غاًت  0200زم في ظىت  بثماسه،ى أح الهُىلي ؤلاصالح

 %.0.40بلُمت  0209لُىخفع في ظىت  االخطخم جزبزب

شحم ئسجفاق وعبت  .0202ئلى غاًت  0202لِؽهذ اسجفاكا في العىىاث ألاخيرة مً  ٍو

ادة  الخطخم ئلى مبالغت الخيىمت في هفلاتها خالٌ العىىاث ألاخيرة بذون ٍص

كذساث ؤلاظدُلاب الىػىُت مما ظاهم في خلم كىة ؼشائُت مفخللت لم ًلابلها 

 .ٌى ئلى الىطلُت الخطخمُت الخالُتكشض مدلي ملبٌى عجل بالىص
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ومعدل الحضخم في الجصائس  دزاسة العالكة بين سعس الصسف وسعس الفائدة-4

 : 0208-0222خالل الفترة 

لخىطُذ اللالكت بين ظلش الصشف وملذٌ الفائذة وملذٌ الخطخم   

كمىا بخمثُل ول مً اإلاخغير الخابم ظلش الصشف واإلاخغيراث اإلاعخللت ظلش الفائذة 

 .في هفغ اإلاىدنى 0202-0222الفترة وملذٌ الخطخم خالٌ 

 ظلش الفائذة وملذٌ الخطخم  ،ن ظلش الصشفاللالكت بي(4الشيل زكم )

 0202-0222خالٌ  الفترة 
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 .Eviews .10.0: مً ئكذاد الباخثين باكخماد كلى البرهامج ؤلاخصائي  املصدز

 .ىعُت بين ملذٌ الخطخم وظلش الصشفهالخف وحىد كالكت كو 

 :عسض ومىاكشة الىحائج -3

تكبل صُاغت وجلذًش الىمىرج ظىف هلىم بذساظت   لالعالظ اظخلشاٍس

 :الضمىُت
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 بيرون عىد املسحوى  سهحائج إخحباز دًيي فولس و فليب (:0الجدول زكم ) 

 .Eviews .10.0كخماد كلى البرهامج ؤلاخصائي اال : مً ئكذاد الباخثين باملصدز

ىا ئخخباس الىخذة ليل مخغير كلى   غفلُبخذي باظخلماٌ اخخباس دًيي فىلش و أحٍش

جدخىي كلى حزس الىخائج أن ول مً اإلاخغيراث ال  بُيذو  ،بيرون كىذ اإلاعخىي 

مً اللُم الخشحت كىذ معخىي داللت  خُث أن كُم ؤلاخصائُاث أكل ،لىخذةا

هخائج اخخباساث حزس الىخذة  الٌمً خو  .وكلُه فهي معخلشة كىذ اإلاعخىي  ℅2

 ًدبين أن اإلاخغيراث معخلشة كىذPP  اخخباسو  ADF سواإلاخمثلت في ول مً اخخبا

 هدذاس الخؼي اإلاخلذد.لا اإلاعخىي مما ٌعمذ لىا بخؼبُم 

 : الىموذج الخطي -0.5

الهذف مً هزه الذساظت هى بىاء همىرج ئخصائي بين اإلاخغيراث اإلاعخللت      

وبلذ  .B0 ،B1 ،B2 ، MCOاإلاإزشة كلى ظلش الصشف مً خالٌ ئًجاد اإلالامالث 

 :جـهش لىا الىخائج الخالُت 02EVIEWSئدخاٌ البُاهاث ئلى بشهامج 

 

 

  PP ADF اللشاس

 Prob t prob t  كىذ اإلاعخىي  

I(0) 0.0037  

-3.127176 
 

0.0459  

-3.097963 
 

Tc 

I(0) 0.0001   

-4.691763 
 

 

0.0001  

-4.691763 
 

Int 

I(0) 0.0000  

-7.751486 
 

 

0.042  -3.811 Inf 
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 : إًجاد املعامالت بواسطة طسيلة املسبعات الصغسى 

خُث ًيىن الىمىرج اإلالذس لذالت ؤلاهدذاس الخؼي اإلاخلذد للمخغيراث كُذ 

 :هما هى مبين في اإلالادلت الخالُتالذساظت 

 ًلي: ًخمثل ؼيل الذالت فُما

Y=β0+β1 inf+ β2 int+   

tc :؛ظلش الصشف  int :ظلش الفائذة؛   inf : ؛الخؼأ خذ:    ملذٌ الخطخم؛  

ىمً هذفىا مً ئظخلماٌ هزه ألاداة        دساظت مذي وحىد كالكت  فيٍو

 .كلى الخيبإالىمىرج ملذسة خخباس اومىه ظىلىم ب .ئخصائُت بين مخغيراث الذساظت

كلى هخدصل   EVIEWS 10.0وبلذ ئدخاٌ حمُم اإلاخغيراث للبرهامج ؤلاخصائي 

 :                     اإلاخشحاث الخالُت

 : هخائج ئخخباس الىمىرج ألاٌو )ؤلاهدذاس الخؼي اإلاخلذد((0الجدول زكم)

 
 .Eviews .10.0كخماد كلى البرهامج ؤلاخصائي اال : مً ئكذاد الباخثين ب املصدز

  هحائج الىموذج 

 :ًلي مً الجذٌو أكاله هجذ ملادلت الىمىرج لعلش الصشف اإلالذس هما

TC = 93.4394863145 - 0.0662943139725*INF + 3.74401727759*INT  

Dependent Variable: TC

Method: Least Squares

Date: 01/11/21   Time: 03:05

Sample: 2000 2018

Included observations: 19

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 93.43949 3.691039 25.31523 0.0000

INF -0.066294 0.591636 -0.112053 0.9122

INT 3.744017 0.628287 5.959091 0.0000

R-squared 0.739332     Mean dependent var 103.6747

Adjusted R-squared 0.706749     S.D. dependent var 8.075556

S.E. of regression 4.373129     Akaike info criterion 5.932774

Sum squared resid 305.9881     Schwarz criterion 6.081896

Log likelihood -53.36135     Hannan-Quinn criter. 5.958011

F-statistic 22.69042     Durbin-Watson stat 2.076374

Prob(F-statistic) 0.000021
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 ثحليل هحائج إلاهحداز الخطي املحعدد 

اطُت مم اإلاللمت الخلاػلُت هياللالكت ا   :لٍش

Y=β0+β1 + β2 X2+   

لت اإلاشبلاث الصغشي ومً خالٌ الجذٌو سكم  (0-0) وبلذ جلذًش الىمىرج بؼٍش

 :جدصلىا كلى اإلالؼُاث الخالُت

{
  
 

  
 

                          

   ( )  (     ) (     ) (    )                         

                                                                                    
                                                                                         
                                                                                        

  ( ،  )                                                                                    

 

 واللياسية للىموذج امللدز: والاكحصادًةالدزاسة إلاحصائية  -0.5

 الاكحصادًة: الدزاسة-أ

 ػشدًت اللالكت أن أي ،مىحبت ئؼاسجه أن هالخف ، int باليعبت إلالامل ظلش الفائذة

هزه  جخفمو  ،)ظلش الفائذة( اإلاعخلل )ظلش الصشف( واإلاخغير الخابم اإلاخغير بين

ت الزهش العابلت الخىكلاث مم الىدُجت   حغير ئرا خُث لاكخصادًت، ومىؼم الىـٍش

 ئرن وخذة،       ب ظِخغير ظلش الصشف فان واخذة بىخذة ظلش الفائذة 

 . جأزير كلى ظلش الصشف   ظلش الفائذة 𝐵1)للملامل (

 بين كىعُت اللالكت أن أي ،مىحبت ئؼاسجه أن هالخف   infباليعبت إلالذٌ الخطخم

 هزه وجخفم ملذٌ الخطخم،) واإلاخغير اإلاعخلل (ظلش الصشف) الخابم اإلاخغير)

ت ومىؼم الزهش العابلت الخىكلاث الىدُجت مم  حغير ئرا خُث لاكخصادًت، الىـٍش

 ئرن وخذة،       ـب ظِخغير ظلش الصشف فان واخذة ملذٌ الخطخم بىخذة

 .جأزير كلى ظلش صشف له  ملذٌ الخطخم   inf)اإلالامل )
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 إلاحصائية: الدزاسة -ب

ٌ  للىمىرج ظخىدهذ اخخباس هخائج جىطُذ ًمىً ٌ  خالٌ مً ألاو  الزي اإلاىالي الجذو

 TTABالجذولُت  واللُم.  اإلالذسة للمللماث TCALاإلادعىبت اللُم خالله مً هىضح

ت معخىي  وأدوى ت معخىي  كىذ رلًو   probملىٍى  .%5  ملىٍى

 خخباس ظخىدهذ للىمىرج اإلالذسا:هخائج (3جدول زكم )

 املعامالت املحغيرات

 امللدزة

الليمة 

 املحسوبة

الليمة 

 الجدولية

أدوى 

مسحوى 

 معىوية

 0β 25.31 0.002 0.0000 الثابت

معدل 

  الحضخم

β1 2.00 0.002 

2.400 

 β2 5.95 0.002 2.2222  سعس الفائدة 

 .Eviews .10.0كخماد كلى البرهامج ؤلاخصائي اال ب: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

 Prob (F-statistic)خحباز املعىوية اليلية للىموذج امللدز اثاهيا :  -

واللُمت الجذولُت  00.24هي FCALهالخف مً الجذٌو أن كُمت اإلادعىبت 

FTABت ت معخىي  اإلاعخخشحت مً حذٌو فِؽش كىذ ملىٍى  وبذسحت  5 % أي ملىٍى

ت   .3.23  حعاوي  (n-k)3-19 =خٍش

 ثحليل ومىاكشة الىحائج -6

 املعالم معىوية إخحباز-0.6

ت لخلُُم ظخىدهذ ئخصائُت حعخخذم  جأزير جلُُم زم ومً الىمىرج، ملالم ملىٍى

 اإلالذسة باإلاللماث الخاصت الفشطُاث باخخباس الخابم اإلاخغير كلى اإلافعشة اإلاخغيراث

 :الخالي الىدى كلى
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𝐻0 :𝐵0 =𝐵1= 𝐵2 =0 فشطُت اللذم 

𝐻1: 𝐵0 ≠ 𝐵1 ≠ 𝐵 2 ≠   2البذًلت الفشطُت  

 Tcal  (25.31)هالخف أن اللُمت اإلادعىبت   (B0)الثابذ  إلالامل اإلاخغير باليعبت 

، أي  H0( وبهزا هشفع فشطُت اللذم  0.002) Ttabأهبر  مً اللُمت االجذولُت 

ت الخؼأ  B0أن  ت ئخصائُت ورلً كىذ معخىي ملىٍى وكلُه  0.0000له ملىٍى

ت  B0إلاخغير الثابذ ًمىً  كبٌى ا  .% 2في الىمىرج كىذ معخىي ملىٍى

 Tcal  (0.11)هالخف أن اللُمت اإلادعىبت (B1) ملذٌ الخطخمباليعبت إلالامل 

و كلى هزا ألاظاط هلبل فشطُت اللذم  (Ttab=2.120)أكل مً اللُمت االجذولُت 

H0 ت لـ %، 2مً  أي أهبر ،prob (0.1925 (ٌعاوي  B1،و لذًىا أدوى معخىي ملىٍى

ت  هاللٌى أهًمىً وكلُه  ت ئخصائُت كىذ معخىي ملىٍى %،  2لِغ له ملىٍى

ًإزش كلى اإلاخغير الخابم )ظلش  ال وبالخالي فان اإلاخغير اإلاعخلل )ملذٌ الخطخم(

 .ما ال ًإهذ صخت الفشطُت الثاهُتوهزا  الصشف (.

أهبر  Tcal (2.42)هالخف أن اللُمت اإلادعىبت  (B2) ظلش الفائذةباليعبت إلالامل 

 𝐻0وكلى هزا ألاظاط هشفع الفشطُت  Ttab(2.055) اللُمت الجذولُتمً 

ت لـ  وىلذًىا أد و  .H1 وهلبل الفشطُت أي ) prob = 0.00 (ٌعاوي  B2معخىي ملىٍى

ت ئخصائُت، وكلُه ًمىً اللٌى أن  B2ن ، أي أ% 2أكل مً  ظلش له ملىٍى

ت له ملىى  الفائذة ن اإلاخغير فا، وبالخالي % 2ٍت ئخصائُت كىذ معخىي ملىٍى

ًإهذ صخت  وهزا ما (.زش في اإلاخغير الخابم )ظلش الصشفًإ  (اإلاعخلل )ظلش الفائذة

 .الفشطُت ألاولى

 : إخحباز املعىوية اليلية للىموذج-0.6

ت ال ئلىيهذف هزا ؤلاخخباس  (F) ئخخباس فِؽش  يلُت للىمىرج مً ئخخباس اإلالىٍى

 :خالٌ الفشطِخين الخالُخين

 وحىد كالكت بين اإلاخغيراث اإلاعخللت واإلاخغير الخابم فشطُت اللذم: جىص كلى كذم 

H0 : B0=0/ B1=0/ B2=0  
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إلالامالث التي الفشطُت البذًلت: جىص كلى وحىد كلى ألاكل ملامل مً بين ا

  H1 : B0≠0 /  B1≠ 0/ B2≠ 0ًخظمنها الىمىرج غير ملذوم 

دعىبت واللُمت اإلاجذولت اإلاعخخشحت مً مً الجذٌو أكاله هلاسن بين اللُمت اإلا

ت  مً اللُمت الجذولُت  أهبر % أي اللُمت اإلادعىبت   2حذٌو فِؽش كىذ ملىٍى

التي جىص كلى وحىد  H1وهلبل الفشطُت البذًلت  H0وكلُه هشفع فشطُت اللذم 

ت   ملامل واخذ كلى ألاكل غير ملذوم ، مما ًذٌ كلى وحىد كالكت خؼُت ملىٍى

ت  بين اإلاخغير الخابم واإلاخغير اإلاعخلل فُمىً اللٌى ئرن أن للىمىرج ملىٍى

 ئخصائُت.

 R2 :معامل الححدًد -3.6

 :جودة الحوفيم

                           :ئن اإلالادلت اإلالذسة 

، 0202-0222للفترة  y مً الخغيراث ؤلاحمالُت للمخغير الخابم %73.93جفعش لىا 

أي  ،جفعشها مخغيراث أخشي غير ملذسة في الىمىرج 06.27%أما اليعبت اإلاخبلُت 

ت حُذة.  أهه للىمىرج كذسة جفعيًر

 دزاسة ومىاكشة مشاول الحلدًس  -7

بلذ جلذًش الىمىرج كذ ًىاحه بلع اإلاؽاول والتي جيخج كنها هخائج غير صخُدت  

 .ًخؼلب الىؽف كنها وهزا ما

 بين ألاخطاء  الراجيمشيل إلازثباط -0.7

  Durbin-Watson .واجسون  دزبين اخحباز -0.7-0

 DWوكُمت  0.22والتي حعاوي  DW هلاسن بين كُمت  لاخخباس مً خالٌ هزا 

وكذد اإلاخغيراث اإلاعخللت n كُمت   لاكخباس بلين  ألاخزاإلاعخخشحت مً الجذٌو مم 

  واللخين جدذدان اإلاعاخت بين 0.23و 1.08كلى الخىالي D2 و D1 هجذ كُم ول مً

 :الؽيل خعب اإلادعىبت DWـ والؽيل اإلاىالي ًىضح اللبٌى والشفع ل 9و 0
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 اإلاددعبت( DWمىاػم اللبٌى والشفع ٌ) ( 5الشيل زكم)

 

9                  2.47      2.92                           1.53              1.08             0 

p<0 ? P=0 ? p> 

وحىد ئسجباغ 

 ظالب

 

4-d1 

 خالت الؽً

 

4-d2 

 سجباغاًىحذ  ال

 

D2 

0.22 

 خالت الؽً

 

D1 

وحىد ئسجباغ 

 مىحب

 

 

 

 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي كخماد اال ب: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

كخباس ومم ألاخز بلين لا  2.07سبً واػعىن هالخف مً خالٌ الؽيل أن كُمت د

هجذ اللُم:  0وكذد اإلاخغيراث اإلاعخللت  19الجذٌو وهزلً كذد اإلاؽاهذاث 

D1=1 وD2=1.56  ٌ خُث هالخف أن كُمت دسبً  ،اإلاعخخشحخان مً الجذو

وهزا ٌلني أن الىمىرج ال  ،سجباغ الزاحياكذم وحىد  مىؼلتجلم في واػعىن 

 الزاحي لألخؼاء. لاسجباغ تٌلاوي مً مؽيل

  Breusch Godfryإخحباز مظاعف الغساهج -0.0.7

راحي  اسجباغ وحىد باخخباس ٌعمذ والزي الغشاهج مظاكف كلى لاخخباس هزا ًشجىض

  .الىاخذ مً أهبر دسحت مً
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 خخباس مظاكف الغشهج للىمىرج اإلالذساهخائج ( 4الجدول زكم) 

 
 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي كخماد اال ب: مً ئكذاد الؼالبت  املصدز

. ℅2أهبر مً  2.2202ُمت ؤلاخخمالُت مً خالٌ الجذٌو العابم هالخف أن الل

 ؛ومىه هلبل فشطُت اللذم التي جىص كلى كذم وحىد ئسجباغ راحي بين ألاخؼاء 

ٌ  الغشاهج ًمىً مظاكف واخخباس واػعىن  سبًد اخخباس خالٌ ومً  بان اللى

 ) اللؽىائُت الخذود( ألاخؼاء بين الزاحي لاسجباغ مؽيل مً ٌلاوي الىمىرج ال

 الحباًً عدم ثجاوس الحباًً  خحالفامشيل  - 3.0.7

اخخباساث مً بُنها ئخخباس  كذة بىاظؼت ألاخؼاء جباًً زباث كذم اهدؽاف ًخم

ARCH . 

 هحائج ثلدًس هموذج) ARCH( 

 ARCHهخائج ئخخباس ( 5الجدول زكم)

 
 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي كخماد اال ب: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

وهزا ٌلني ℅ 2مً  أهبر  2.2322 لاخخمالُتًالخف مً خالٌ الجذٌو أن كُمت 

 .اللؽىائي في الىمىرج اإلالذسلخؼأ كبٌى الفشض اللذم اللائل بثباث جبُان خذ ا

 الحوشيع الطبيعي للبواقي "جان بيرا" : -4.0.7

هل العلعلت اإلالذسة أو مدل الذساظت جدبم  :ًجُب هزا الؽيل كلى العإاٌ

 الخىصَم الؼبُعي أم ال.

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.291207     Prob. F(2,14) 0.7518

Obs*R-squared 0.758851     Prob. Chi-Square(2) 0.6843

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.116361     Prob. F(1,16) 0.7375

Obs*R-squared 0.129961     Prob. Chi-Square(1) 0.7185
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 الخمثُل البُاوي للخىصَم الؼبُعي للبىاقي )ألاخؼاء(( : 6الشيل زكم )

 
 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي كخماد اال ب: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

، ومً ًىضح هزا الؽيل هل العلعلت اإلاذسوظت جدبم الخىصَم الؼبُعي أم ال

 =jarque – Bera     "S" خخباس الخىصَم الؼبُعيخالٌ ؤلاخصائُت اإلادعىبت ال 

x²والتي جىافم  x² "مسبع"واي فهي أكل جماما مً جىصَم  0.826766
0.05 (2) = 

ن ظلعلت الىمىرج جخمخم بخصائص اوكلُه ف H0وهشفع    H1 ، ئرن هلبل 5.991

 .الخىصَم الؼبُعي

 ثلدًس الىموذج بعد إشالة معدل الحضخم  -8

لصشف بلذ ئصالت ظلش الفائذة هذسط اللالكت بين ملذٌ الخطخم وظلش ا

 :فىخدصل كلى الىخائج الخالُت

 جأزير ملذٌ الخطخم كلى ظلش الصشف: (6جدول زكم )ال

 
 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي كخماد اال ب: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

0
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Series: Residuals

Sample 2000 2018

Observations 19

Mean       3.72e-14

Median   0.481617

Maximum  6.714936

Minimum -9.722570

Std. Dev.   4.123026

Skewness  -0.500361

Kurtosis   3.207102

Jarque-Bera  0.826766

Probability  0.661409


Dependent Variable: TC

Method: Least Squares

Date: 01/11/21   Time: 03:55

Sample: 2000 2018

Included observations: 19

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 93.08260 1.810354 51.41679 0.0000

INT 3.775809 0.544051 6.940173 0.0000

R-squared 0.739128     Mean dependent var 103.6747

Adjusted R-squared 0.723782     S.D. dependent var 8.075556

S.E. of regression 4.244223     Akaike info criterion 5.828295

Sum squared resid 306.2282     Schwarz criterion 5.927710

Log likelihood -53.36880     Hannan-Quinn criter. 5.845120

F-statistic 48.16600     Durbin-Watson stat 2.056726

Prob(F-statistic) 0.000002
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 هحائج إلاهحداز الخطي البسيط-8-0

بلذ جلذًش الىمىرج ألاٌو والزي ًفعش جأزير اإلاخغيراث اإلاعخللت )ظلش الفائذة      

وملذٌ الخطخم ( كلى اإلاخغير الخابم )ظلش الصشف (، ظىلىم في هزا الجضء 

دائما وملذٌ كخباس ظلش الصشف همخغير جابم االبعُؽ ب لاهدذاس بخلذًش همارج 

 .الخطخم همخغير معخلل

ل  (5-0) ت اإلاشبلاث الصغشي ومً خالٌ الجذٌو سكموبلذ جلذًش الىمىرج بؼٍش

 جدصلىا كلى اإلالؼُاث الخالُت :

{
 
 

 
 

                 
  ( )  (     ) (    )                          

                                                                                    
                                                                                       
                                                                                         

    ( ،  )                                                                                    

 

 ثحليل ومىاكشة الىموذج بعد إشالة سعس الفائدة: -8-0

ت اإلادصل كليها مً خالٌ الى𝐵0ئؼاسة الخذ الثابذ  مىرج جخفم مم الىـٍش

 اللالكت أن أي ظالبت، ئؼاسجه أن هالخف ، B2اليعبت لعلش الفائذة ب. و لاكخصادًت

 خُث ، (ظلش الفائذة)اإلاعخلل  الصشف واإلاخغيرظلش ) الخابم اإلاخغير ) بين كىعُت

       ب ظِخغير ظلش الصشف فان واخذة بىخذة الفائذة ملذٌ   حغير ئرا

 ٌ هزا ما ًإهذ صخت و  لعلش الفائذة جأزير كىس ي كلى ظلش الصشف أن ئرن  فىلى

 .الفشطُت الثالثت

 : إخحباز املعىوية للىموذج-3.8

 مً خالٌ مخشحاث بشهامج: املعالم امللدزة"لجصئية "معىوية املعىوية ا-أ

Eviews ( هالخف أن اللُمت ؤلاخخمالُتProb حعاوي )ومىه هشفع  2025≥  2.22

ًخخلف    أي أن  ،2≠    :   وهلبل الفشطُت  ،2=    :   الفشطُت 
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ا كً الصفش بمعخىي داللت  ، وبالخالي هىان كالكت راث داللت ئخصائُت %2ملىٍى

ت ئخصائُت.tcواإلاخغير الخابم  intبين  ،  أي أن اللُم اإلالذسة لذيها ملىٍى

ت اليلُت للىمىرج مً خالٌ ئخصائُت املعىوية اليلية: -ب ًمىً ئخخباس اإلالىٍى

ؤلاخصائُت لفِؽش جلذس  لاخخمالُتفِؽش، خُث هالخف مً الىمىرج اإلالذس أن 

ت وهي 2.22220ب ت ئخصائُت. % 5 أكل مً معخىي اإلالىٍى  ومىه للىمىرج ملىٍى

 معامل الححدًد "كوة إزثباط الىموذج" : -ج

 % .73.91جفعش لىا                   ئن اإلالادلت اإلالذسة     

 %  26.09أما (0202-(2000في الفترة  tcمً الخغيراث ؤلاحمالُت للمخغير الخابم 

 .ذاخلت في اإلالادلتالشة ألاخشي غير جشحم ئلى اإلاخغيراث اإلافع

 املفاطلة بين الىموذجين -9

بلذ سفع الىمىرج ألاٌو )ؤلاهدذاس الخؼي اإلاخلذد( ، ألظباب ئخصائُت مخخلفت 

واإلابِىت في جدلُل وجفعير هزا الىمىرج، كمىا باصالت ظلش الفائذة فخدصلىا كلى 

وللمفاطلت بين الىمىرحين لخصىا . الىمىرج الثاوي )ؤلاهدذاس الخؼي البعُؽ (

 :الىمىرج ألامثل في الجذٌو الخاليالىخائج  بغُت ئخخُاس 

 ملاًير اإلافاطلت بين الىمىرحين( : 7الجدول زكم )

 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي كخماد اال ب: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

  الىموذج 
Prob 

معىوية 

 Prob(F-statistic) املعالم
R² 

 املصحح
DW Akaike Schwarz 

 
C Inf Int 

1 tc c inf int 43.93 -2.222 3.299 0.000021 0.70 2.07 5.93 6.08 

2 tc C  int 93.08 
 

3.77 0.000002 0.723 0.222 2.202 2.402 
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 Schwarz , وAkaike ظخخذام ملُاسي اإلافاطلت امً خالٌ الجذٌو العابم وب 

  .الخؼي البعُؽ  لاهدذاس خخُاس الىمىرج ألامثل وهى همىرج اجم 

 إخحباز ملدزة الىموذج على الحيبؤ  -02

ًمىً ئخخباس مذي ملذسة الىمىرج كلى الخيبإ باظخخذام ملُاس ملامل كذم 

 :الدعاوي لثاًل هما ًىضخه الجذٌو الخالي

 خخباس ملامل زاًلا( : 8الجدول زكم )

90

100

110

120

130

140

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

TCF ± 2 S.E.

Forecast: TCF

Actual: TC

Forecast sample: 2000 2018

Included observations: 19

Root Mean Squared Error 4.014633

Mean Absolute Error      3.045478

Mean Abs. Percent Error 2.925468

Theil Inequality Coefficient 0.019313

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.075428

     Covariance Proportion  0.924572

Theil U2 Coefficient         0.747894

Symmetric MAPE             2.906378

 
 .Eviews .10.0كلى البرهامج ؤلاخصائي كخماد اال ب: مً ئكذاد الباخثين  املصدز

ت ملذسة له الىمىرج أن ًالخف  ًالخف ئر .زاًل ملامل خالٌ مً وهزا ملبىلت جيبٍإ

ت ممخاصة ٌؽير ئلى الىمىرج له كذسة جيب ما 2.20خُث كذس ب   0مً كٍشب أهه ٍإ

مىً   بعلش الصشف. هالخيبإ بىاظؼخٍو

 خاثمة  

للذ كمىا في هزه الذساظت بملالجت مىطىق اللالكت اللُاظُت بين ظلش   

لت اللالكت ػبُ ، خُث جىاولذ الذساظتالصشف، ظلش الفائذة وملذٌ الخطخم

خالٌ الفترة  الخطخم في الجضائش و ملذٌ الفائذة بالتي جشبؽ ظلش الصشف 

 ئلى:وخلصذ . كخماد كلى فصلين(، وجؼلب رلً لا 0222-0202)

 كخصادًا اخخباسه ئخصائُا و ابلذ و  ،لىمىرج اإلاخخاس هى الىمىرج الخؼيا

 :ًلي وكُاظُا جبين ما
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  ؛ائُت بين ظلش الصشف وملذٌ الخطخموحىد كالكت راث داللت ئخصكذم 

  ؛راث داللت ئخصائُت بين ظلش الصشف، ملذٌ الفائذةوحىد كالكت 

  اإلاعوحىد كالكت راث داللت ً خللين ظلش الفائذة ئخصائُت بين اإلاخغيًر

 ؛وملذٌ الخطخم

 ؛ىعُت بين ملذٌ الخطخم وظلش الصشفوحىد كالكت ك 

 كمىا باصالخه راث داللت ئخصائُت إلالذٌ الخطخم كالكت  هـشا للذم وحىد

خخباسه واإلافاطلت بِىه وبين اوبلذ  .هدذاس خؼي بعُؽارج ى لىخدصل كلى هم

 ؛الىمىرج الخؼي البعُؽ هى ألافظل خلذد وحذها أناإلاخؼي ال لاهدذاسمىرج ه

  ت الىمىرج اإلاخخاس جبين لىا أهه معخلش وأن له كذسة بلذ دساظت ئظخلشاٍس

 مللىلت كلى الخيبإ .

 :الحوصيات  -

 أهم جلخُص ًمىً فاهه الذساظت، هزه في هخائج مً ئلُه الخىصل جم ما كلى بىاء     

ت أنها هشي  التي الخىصُاث مىً طشوٍس صشف في ئداسة ظلش ال في منها لاظخفادة ٍو

 :الخالي الىدى كلى ورلً ،الجضائش

 ؛ألاصمت أوكاث في اللملت جخفُع كشاساث كً لابخلاد 

  اللُاس ي  لاكخصادكخماد كلى ال ورلً با طشوسة بىاء همارج اكخصادًت

 بهذف بىاء ئكخصاد مخين؛ 

  لؼاق اإلادشوكاث ورلً لجلب اللملت لطشوسة البدث كً مصادس أخشي

ً و الصلبت  كلى اإلادافـت  كادس الىلذ ألاحىبي مً خخُاػي اجذكُم كملُت جيٍى

 كلى ئظخلشاس ظلش الصشف؛ 

  ئكادة الىـش في العُاظاث اإلالالجت للخطخم وئكادة جفلُل أدواث

 كلى ظلش الصشف؛ جأزيرا ظلبُاإزش ج وي ال العُاظت اإلاالُت والىلذًت 
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 املساجع

. كلى ميزان اإلاذفىكاث في الجضائش (. أزش ظُاظت ظلش الصشف0203الجىصي حمُلت. )ماي, 

 لخلى الىػني ألاٌو خٌى ظُاظاث ئكخصادًت في الجضائش.اإلا

ماحِعخير في  سظالت. لىلذًت وئظتهذاف الخطخم بالجضائش(. العُاظت ا0202أمُىت دباث. )

 الللىم ؤلاكخصادًت حاملت جلمعان.

. )الؼبلت ألاولى ((. العُاظت الىلذًت في الىـامين ؤلاظالمي والىطعي. 0222بً دكاط حماٌ. )

 الجضائش،: داس الخلذوهُت.

(. ظلش الصشف ودوسه في حلب ؤلاظدثماس ألاحىبي دساظت كُاظُت خالت 0200بً ًاوي مشاد. )

 . حاملت جلمعان.لت ماحِعخير في الللىم ئكخصادًتاسظ الجضلئراإلاباؼش،

(. جأزير الخطخم كلى اإلاخغيراث ؤلاكخصادًت اليلُت دساظت كُاظُت لخالت 0202بً ًىظف هىة. )

. حاملت أػشوخت دهخىساه في الللىم ؤلاكخصادًت. 0200-0422الجضائش خالٌ الفترة 

 بعىشة.

. كمان: الىساق )الؼبلت ألاولى (لىعاد. (. الخطخم وا0200خعين بً ظالم حابش الضبُذي. )

 لليؽش والخىصَم.

. حاملت ذة كلى أداء اإلاإظعاث ؤلاكخصادًت(. أزش حغير ملذٌ الفائ0200خمامي سؼُذ،. )

 ماحِعخيرفي الدعُير الذولي للمإظعاث. سظالتجلمعان: 

 مزهشة(. دساظت كُاظُت لبلع مدذداث ظلش الصشف في الجضائش. 0202ظامُت مىصىسي. )

 . حاملت وسكلت.في الللىم ؤلاكخصادًت  ماظتر

 سظالت(. دساظت ئكخصادًتوكُاظُت لـاهشة الخطخم في الجضائش. 0222ظلُذ هتهاث. )

 .0222. حاملت وسكلت،ماحِعخير في الللىم ؤلاكخصادًت
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(. الخطخم والىمى ؤلاكخصادي )جلذًش كخبت الخطخم دساظت كُاظُت 0202ؼلىفي كمير. )

. حاملت سظالت دهخىساه في الللىم ؤلاكخصادًتٌ اإلاغشب اللشبي (. ملاسهت دو 

 جلمعان،.

. )الؼبلت الشابلت((. اإلاذخل ئلى العُاظاث ؤلاكخصادًت اليلُت. 0202كبذ اإلاجُذ كذي. )

 الجضائش: دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت.

ئش خالٌ الفترة (. أزش ظلش الفائذة كلى اإلاخغيراث افلخصادًت في الجضا0209لخظش بً فلِغ. )

ت سظالت. 0442-0200  . حاملت اإلاعُلت.ماحِعخير في الللىم الخجاٍس

خ(.  م غضالت. )بال جاٍس أداة ظلش الفائذة وأزشها كلى ألاصماث، ألازاس العلبُت لعلش مدمذ كبذ هٍش

ت لاكخصادًت ظىُىذة: اإلالخلى  0422أوث 02. حاملت 00، ص الفائذة في الىـٍش

ت. الىػني الخاظم، ولُت  الللىم لاكخصادًت وكلىم الدعُير والللىم الخجاٍس

لُا خالت 0209هاصف مدمذ. ) (. أزش ظلش الفائذة كلى الخذفلاث اإلاالُت ئلى دٌو ؼماٌ ئفٍش

 . خعِبت بً بىللُذ، الؽلف.مزهشة ماحعخيرفي الللىم ؤلاكخصادًتالجضائش ومصش. 

خ(. الخطخم بين   .مىكم ئظالم أوهالًًلالج الىلذي واإلاالي . الٌعلم أخمذ اللبذي. )بال جاٍس
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 ضشف الىلذًت في جدليم اظخلشاس ظعش  جلييم فعاليت العياظت

 الذًىاس الجضائشي: ملاسبت كياظيت

اء دمد.                                                   - دٟخىزاه هالبت -مد٘ىي بؼسي  ٍس  بً مِصو مد ٟش

 ُىابت-مِت باجي مخخازحا                                                               ُىابت-حامِت باجي مخخاز      

bouchra.mahfoud@univ-annaba.org         zakaria.benmaazou@univ-annaba.dz 

  :امللخظ

في جدُٜٝ  جُُٜم مدي ِٗالُت ؤدواث الظُاطت الىٜدًتبلى هره الدزاطت  تهدٖ

باطخخدام  .2018-2001 طىت اطخٜساز طِس ؿٖس الدًىاز الجصائسي خال٤ ال٘ترة اإلامخدة مً

بلى ؤن هىاٞ ُالٛت هسدًت بين طِس الـٖس  الدزاطت جىؿلذ ECMهمىذج جصخُذ الخوإ 

ل، مما ًد٤ ُلى  و٠ل مً اإلاِسوق الىٜدي والخطخم  في الجصائس بى٣ جد١م ؤنُلى اإلادي الوٍى

َِني و ، الىٜدًت للظُاطت وطُى ٟهدٖ الىٜدي الِسق في وبالخالي كُِٙ، الىٜدًت الٜاُدة

وؤن هىاٞ  ،الجصائسي  طِس ؿٖس الدًىازذل٣ ُدم ِٗالُت هره ألاخيرة في جدُٜٝ اطخٜساز 

 جازس ُلُه.ؤخسي  ُىامل

، الظُاطت الىٜدًت، الدًىاز الجصائسي، همىذج جصخُذ طِس الـٖس :املفخاخيتاليلماث  

 .الخوإ

Evaluation of effectiveness of the monetary policy in stabilizing the 

exchange rate of the Algerian dinar: An Econometric Approach 

Abstract:  

This study aims to assess the effectiveness of monetary policy tools in 

achieving stability of the Algerian dinar exchange rate during the period from 2001-

2018. Using the ECM (Error Correction Model), the study found a long- term positive 

relationship between the exchange rate and both the money supply and inflation. 

And the Bank of Algeria’s control of the monetary base is very limited, and therefore 

the money supply as an intermediate target. This means the ineffectiveness of 

monetary policy in achieving the stability of the Algerian dinar exchange rate. This 
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means that the evolution of The latter are not related only to monetary policy, but 

rather are related to other factors. 

Keywords:  Exchange rate, Monetary policy, Algerian dinar, Error correction model. 

   ملذمت: 

 ًُ حِبر التي واإلاالُت الاٛخـادًت اإلااػساث ؤخد الـٖس طِس ٌِخبر              

 اهتهاج بلى لخ٢ىماثا مٌِم دولت، لرل٣ حظعى ألي ألاداء الاٛخـادي حىدة

 الخٜلباث دولها لخجىب ُمالتها طِس ؿٖس اطخٜساز كمان بلى تهدٖ طُاطاث

مً  ِداطخٜساز ؤطِاز الـٖس ٌ. بن ألخسي  ٗترة مً الِمالث بها جمس التي الخادة

اث   الاٛخـادي اليؼان ُلى للخإزير تهدٖ، ل٢ىنها الىٜدًت الظُاطتؤولٍى

 جـاخب التي الخٜلباث الاٛخـادًت مؼ٢لت مً والخدسازه اطخٜ ُلى واإلاداٌٗت

 ،الىٜدي زاس الاٛخـادي، والاطخٜ لىمىل اجدُٜٜ، وال١ظاد الس٠ىد، الخطخم،

اث وجخُ٘م خماد الِمالث ؿٖس ؤطىاٚ زاس واطخٜ البوالت مظخٍى  آلُتي ُلى بااُل

 الخىطّ والاه١ماغ.

مىر الاطخٜال٤ مظازاث ومدواث اٛخـادًت مهمت، بدءا مً  الجصائس ثػهد        

الخدى٤ مً الاٛخـاد اإلاخوى هدى اٛخـاد الظٚى وما زاٜٗه مً جبني لظُاطاث 

٠ان الهدٖ منها النهىق باالٛخـاد الىهني  ،هٜدًت ومالُت واٛخـادًت ُدًدة

 رٟبي ز جدهى  وجدُٜٝ الاطخٜساز الداخلي والخازجي، بال ؤنها ؤدث في نهاًت اإلاواٖ بلى

دم الىهىُت الِملت ُٛمت في وابخِاده ًُ مظخىاه  الـٖس طِس فياز اطخٜس  ُو

د، به اإلاخِلٜت والظُاطاث الخىاشوي  الخأ٠ل بلى ألاؿى٤  ُٛمت حِسقبلى  ذل٣ ؤدي ٛو

٢ي الدوالز مٜابل الدًىاز الجصائسي  ُٛمت في اإلاظخمس للخدهىز  هدُجت والُىزو.  ألامٍس

ل  لظِس ٠ان والتي ،الجصائسي  الاٛخـاد ػهدها التي ألاخيرة ثاالخٔير  كىء ىُو

 ثاللمخٔير  لبِم ال١مي ألازس جٜدًس مداولت جـبذ ،ٗيها ٟبيرا زادو  الـٖس

ا، ساؤم الـٖس طِس ُلى الىٜدًت  الظُاطت ِٗالُت مدي ُلى للخِٖس كسوٍز

 .الـٖس طِس في زاالاطخٜس  جدُٜٝ في الىٜدًت
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 :مشيلت البدث

مً خال٤ ما طبٝ حظعى هره الىزٛت البدثُت بلى ؤلاحابت ُلى ؤلاػ٢الُت 

 السئِظُت الخالُت:

ؿٖس الدًىاز  "ما مدي ِٗالُت الظُاطت الىٜدًت في جدُٜٝ اطخٜساز طِس 

٢ي؟"  الجصائسي مٜابل الدوالز ألامٍس

 : فشضيت الذساظت

  :الخالُت ال٘سكُت مً هىولٝ طٖى اإلاوسوخت ؤلاػ٢الُت ًُ لإلحابت

 .في جدُٜٝ اطخٜساز ُٛمت الِملت الىهىُتِٗالت الظُاطت الىٜدًت 

 :ُٗما ًلي هدٖ الدزاطت  ًخمثل: أهذاف الذساظت

  جوىز ٠ل مً الظُاطت الىٜدًت وطِس الـٖس في الجصائس؛ بًهاز 

  ِالُت الظُاطت مداولت بًجاد همىذج ًم١ً مً خالله ُٛاض ؤزس ٗو

خدُٜٝ اطخٜساز بل الظلواث الىٜدًت في الجصائس لالىٜدًت اإلاىخهجت مً ٛ

 طِس ؿٖس الِملت؛

  الدًىاز بما  ُالج اخخال٤ طِس ؿٖسالخسوج بخىؿُاث ٛد حظهم في

به مً مظخىاه الخىاشوي وبالخالي جدُٜٝ الا ًم١ً مً  طخٜساز ال١لي جٍٜس

 لالٛخـاد الىهني.

 أهميت الذساظت: 

ص ٠اهذلظُاطت الىٜدًت ا ؤن في الدزاطت ؤهمُت جخمثل الاٛخـاد ال١لي  اهخمام مٟس

رل٣ مىر ال١ظاد ال١بير  ٟإخد الظُاطاث به جٜىم الري الخُىي  الدوز ، ٟو

ّ  في اإلاظاُدةبلى حاهب  ،الاٛخـادًت شماثألا  مً الخسوج في اإلاظاُدة ألاطاطُت ٗز

را  ،الاٛخـادي داءألا  مظخىي  اهُت ٟو ما٤ وشٍادة الٗس حظهُل دوزة ألُا

خُث ًم١ً ؤن جيخٜل الـدماث الخازحُت بلى  ،الاحخماُُت في الاٛخـاد اإلا٘خىح

س دفي ًل الخ الىٜدًت ؤٟثر حًُِٜداجـبذ مهمت الظُاطت ؤًً الاٛخـاد اإلادلي   ٍس
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ٙ الظُاطت الىٜدًت ًُ ٠ىنها  خُث، لظِس الـٖس لألطِاز اإلادلُت اإلاسجّ٘ جخٛى

 الري الىدى ُلى ،مظخٜلت ومً اإلاسجح ؤن جخ١ُٙ مّ ؿدماث ؤطِاز الـٖس

 جدُٜٝوبالخالي  الِالمي الاٛخـاد والاهدماج في الدولُت الثٜت اطخِادة مِه ًم١ً

 .الجصائس في الـٖس طِازؤ في الاطخٜساز

 :مىهجيت البدث

 وبُِتل وهرا ،الىٌسي  الجاهب في والخدلُلي الىؿ٘ي اإلاىهجين ُلى ناالباخث اُخمد

 ؤلاخـائُت باألدواث ؤخسي  حهت مً انالباخث اطخِان ٟما طت،االدز  مدل اإلاىكَى

، ؤحل مً  جمذ لرل٣ ُٛاض مدي جإزير اإلاخٔيراث الىٜدًت ُلى طِس الـٖس

 .Eviews 10 ببرهامج الاطخِاهت

 :خذود الذساظت

 2001 اإلامخدة الصمىُت ةلل٘تر  بُاهاث ُلى ًٜخـس البدث هرا ًدىاوله الري اإلاىكَى

س اإلااػساث وهي ٗترة بداًت جوبُٝ ههج اٛخـاد الظٚى  2018 ٓاًت بلى وجدٍس

 في الجصائس. اإلاالُت

 :الذساظاث العابلت

 الىلذًت العياظت بأثش"واإلاِىىهت  ،(2007) فضل أخمذ جوول خعً دزاطت

العودان خالل املذة مً  في الطشف بععش الاظخلشاس جدليم في واملاليت

 الىٜدًت الظُاطت ؤدواث ؤزس ُٛاض بلىالدزاطت   هدٗذ خُث ،"2014ئلى 1980

 بلى وجىؿلذ الدزاطت، ٗترة خال٤ الـٖس طِس في الاطخٜساز في جدُٜٝ واإلاالُت

 واإلاالُت الىٜدًت ألاطىاٚ كِٙبظبب  واإلاالُت الىٜدًت الظُاطاث كِٙ ِٗالُت

ُت، ٓير اإلاالُت اإلااطظاث لبِم اإلاتزاًد ألازس هواٛها، وكُٝ ًجِل  مما اإلاـٗس

صي  اإلاـٖس  بما اإلااطظاث هره وؼان جىحُه ٌظخوُِان ال اإلاالُت ووشازة اإلاٟس

  .واإلاالُت الىٜدًت الظُاطاث وطائل مّ ًخالءم

 العياظت أثشب"واإلاخِلٜت (، 2018) املجيذ ولخضش الذوليعبود عبذ دزاطت 

 باظخخذام كياظيت دساظت: الجضائش في الطشف ظعش اظخلشاس على الىلذًت
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 ، اُخمدث الدزاطت ُلى"2015-1990الزاحي خالل الفترة  الاهدذاس أشعت همارج

ت الخالُت: ماػس ؤطِاز طِس الـٖس الاطمي ٟمخٔير جابّ و  اإلاخٔيراث الخ٘ظيًر

 الاطتهالٞ، الِسق الىٜدي، الىاجج الداخلي الخام، ؤدواث الظُاطت الىٜدًت

جىؿلذ و )مِد٤ بُادة الخـم، الاخخُاهي الاحبازي ومِد٤ ال٘ائدة الخُٜٜي(، 

ت الاٛخـادًت بين ماػس ؤطِاز  بلى ؤن هىاٞ ُالٛت هسدًت ومىاٜٗت للىٌٍس

ما ًادي بلى جدهىز في خُث الازج٘اَ في ُٛمت ٠ل منه ،الاطتهالٞ والِسق الىٜدي

، بِىما هىاٞ ُالٛت ١ُظُت بين طِس  ُٛمت الِملت وازج٘اَ في طِس الـٖس

الـٖس الاطمي ومِد٤ بُادة الخـم، مِد٤ الاخخُاهي الاحبازي، الىاجج 

ٟما جم الخىؿل بلى ؤن الِسق الىٜدي الداخلي الخام ومِد٤ ال٘ائدة الخُٜٜي،  

ُت ؤُلى مً بُٜت اإلاخٔيراث في ج٘ظير ئجىب ومِد٤ الاخخُاهي الٜاهىوي لهما ٛدزة

لُه اإلاخٔيراث ال جازس بى٘ع اإلاظخىي في  خوإ الخيبا في طِس الـٖس السطمي، ُو

 ج٘ظير حٔيراث طِس الـٖس السطمي في الجصائس.

 :هييل البدث

 جم جٜظُم هره الىزٛت البدثُت بلى مدىزًٍ ؤطاطين: 

؛ أوال.  الظُاطت الىٜدًت وؤدبُاث طِس الـٖس

زس الظُاطت الىٜدًت ُلى اطخٜساز طِس الـٖس في ألالدزاطت الُٜاطُت  ثاهيا.

 .الجصائس

  وأدبياث ظعش الطشفالعياظاث الىلذًت  .1

 :العياظت الىلذًت: املاهيت وألاهذاف. 1. 1

حؼ٢ل مظإلت حٍِسٙ الظُاطت الىٜدًت ؤهمُت بالٔت في الخدلُل الىٜدي ألن 

ذل٣ ١ٌِع بلى خد بُِد هبُِت الىٌسة التي هدملها لهره الظُاطت وهبُِت 

مُٝ ُلى مدي  ى١ِع ٠ل ذل٣ بؼ٢ل مباػس ُو اإلاهمت التي هدددها لها، ٍو

 الِ٘الُت التي جٌهسها في جدُٜٝ هره اإلاهام. 
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 العياظت الىلذًت مفهوم.    1.1.1

٘ها ُلى ؤنها  ت ؤلاحساءاث والخدابير التي جخخرها الظلواث ًم١ً حٍِس مجمُى

الىٜدًت مً ؤحل بخدار ؤزس ُلى الاٛخـاد، وحِدًل حجم الخداو٤ الىٜدي 

، الـ٘داث 2010)الواهس لوسغ،   .للمان اطخٜساز ألاطِاز والـٖس ،وػسوهه

138-139) 

 أهذاف العياظت الىلذًت  .2.1.1

بن الخدًث ًُ ؤهداٖ الظُاطت الىٜدًت ًخولب مىا الخمُيز بين ألاهداٖ 

النهائُت وألاهداٖ الىطُوُت، خُث ٌؼ٢ل جددًد ألاهداٖ مسخلت خاطمت في 

جـمُم الظُاطت الىٜدًت خُث ًترجب ُىه خـى٤ جداُُاث ٟبيرة ُلى مظخىي 

 هي التي النهائُت األهداٖ، ٗ(141، ؿ٘دت 2010)الواهس لوسغ،  الاٛخـاد ٢ٟل

 مً وطُلت ؤو ؤداة الِامت، وذل٣ باُخبازها الاٛخـادًت الظُاطت دوما لها حظعى

ُت الىطائل ألاهداٖ  جل٣ وبلْى ٠ان، اٛخـاد ؤي في الاٛخـادًت للظُاطت الٌٗس

ى لً النهائُت
ّ
 ٛد والتي الىطُوُت ألاهداٖ وهي الثاوي بالىَى اإلاسوز خال٤ مً بال ًخإح

)ُائؼت ُمِؽ طهام هسػاوي،  زاث اُخب لِدة بلى ؤخسي  دولت مً جخخلٙ

صي ُلى الخد١م ٗيها (251، ؿ٘دت 2019 ، هرٟس منها مدي ٛدزة البى٣ اإلاٟس

رل٣ اهوالٛا مً الِالٛت  التي ٌِخٜد بىحىدها بين هره ألاهداٖ وجدُٜٜها ٟو

، ؿ٘دت 2010)الواهس لوسغ،  الىطُوت وألاهداٖ النهائُت اإلاساد جدُٜٜها.

145). 

ها  ألاولى بالدزحت الىٜدًت الظُاطت هاحظتهدٗٗاألهداٖ النهائُت التي  والتي ُٗس

 ُلى الخإزير جخمثل في:  السخسي  اإلاسبّ بإهداٖ N. Kaldor الاٛخـادي ؤلاهجليزي 

 ومِدالث (الىٜدي الِسق وحظُير جىٌُمالاٛخـاد ) في اإلاخداولت الىٜىد ٟمُت

 الظُاطت وحظعى ُام، بؼ٢ل الاٛخـادي ألاداء مظخىي  ُلى الخإزير ٛـد ال٘ائدة

ه الِام، الاٛخـادي الخىاشن  كمان بلى الىٜدًت  الداخلي الاٛخـادي الخىاشن  بؼوٍس

اثساز اطخٜ كمان هدُجت ًخدٜٝ ألاو٤  ٗالؼوس الخازجي، والخىاشن   الِامت اإلاظخٍى

 ( البوالت مدازبت) ال٢امل الدؼُٔل ؤو الِمالت جدُٜٝ ،(الخطخم مدازبت) لألطِاز
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اثزان مي جىاشن  في ُٗخمثل الثاوي الؼوس ؤما الاٛخـادي، الىمى وجدُٜٝ  اإلادُٗى

 ألاحىبُت تهااهٌير  مّ باإلاٜازهت الىهىُت الِملت ُٛمت اطخٜساز كمان خال٤ مً

)ُائؼت ُمِؽ  والسؤطمالي. اإلاالي الخجازي، نااإلايز  في الخىاشن  جدُٜٝ ومداولت

 (252 -251، الـ٘داث 2019طهام هسػاوي، 

 (N. Kaldorالسحشي ل  : معاس ألاهذاف النهائيت للعياظت الىلذًت )املشبع(01) سكم الشيل

  
 

  Source : le dico du commerce international. 

 وظائل العياظت الىلذًت. 2.1

ت مً ألادواث  حظخخدم الظلواث الىٜدًت إلدازة الظُاطت الىٜدًت مجمُى

 ال١مُت وال١ُُ٘ت ألحل الىؿى٤ بلى ألاهداٖ اإلاظوسة: 

وهي ألادواث التي ًم١ً مً ألاظاليب الغير مباششة(:  (ألادواث الىميتؤوال: 

خاللها الخإزير ُلى الدجم ال١لي للمِسوق الىٜدي بـ٘ت ُامت، دون الخمُيز بين 

 (115، ؿ٘دت 2014)الِلىاوي ُدًلت، مخخلٙ ٛواُاث اليؼان الاٛخـادي، 

م١ً خـسها ُٗما ًل  :يٍو
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صي هٌير بُادة االظِس الري ًخٜ الخطم:معذل ئعادة  . أ كاه البى٣ اإلاٟس

ت وهى  ت واإلاالُت وألاذوهاث الخ٢ىمُت للبىٞى الخجاٍز خـم ألاوزاٚ الخجاٍز

ت اؤًلا ًمثل طِس ال٘ائدة الري ًخٜ صي مً البىٞى الخجاٍز كاه البى٣ اإلاٟس

ل لها.      (40، ؿ٘دت 2014)ُبد هللا ًاطين،  هٌير جٜدًم جمٍى

ت بيظبت مً بحمالي  وعبت الاخخياظي اللاهووي: . ب جدخٍ٘ البىٞى الخجاٍز

صي ُلى البىٞى  ازس البى٣ اإلاٟس صي، ٍو ودائِها بلصامُا لدي البى٣ اإلاٟس

ت باطخخدام هره الىطُلت خظب خالت اليؼان الاٛخـادي، ٗ٘ي  الخجاٍز

صي وظبت الاخخُ ّ البى٣ اإلاٟس اهي الٜاهىوي ٗخٜل خالت الخطخم ًٗس

ت، ؤما في خالت ال١ظاد ًخ٘م  الاخخُاهاث الىٜدًت لدي البىٞى الخجاٍز

ت ُلى  د مً ٛدزة البىٞى الخجاٍز صي هره اليظبت مما ًٍص البى٣ اإلاٟس

٣ اليؼان  ادة حجم اإلاِسوق الىٜدي اإلاخداو٤ لخدٍس ؤلاٛساق، وبالخالي ٍش

 (116، ؿ٘دت 2014لىاوي ُدًلت، )الِ  الاٛخـادي.

ًٜـد بِملُاث الظٚى اإلا٘خىخت دخى٤  ظياظت العوق املفخوخت: . ث

ا ؤو بائِا في طٚى ألاوزاٚ اإلاالُت خاؿت الظىداث  صي مؼتًر البى٣ اإلاٟس

صي بِسق ؤو ػساء طىداث خ٢ىمُت في  الخ٢ىمُت، خُث ًٜىم البى٣ اإلاٟس

ادة حجم الىٜىد اإلاخداولت في الاٛخـاد.  الظٚى اإلاالي مما ٌظاهم في خ٘م ؤو ٍش

 (41، ؿ٘دت 2014)ُبد هللا ًاطين، 

في بِم  جخمثل هره ألادواث ألاظاليب املباششة(:دواث الىوعيت )ثاهيا: ألا 

ؤلاحساءاث التي حظتهدٖ الخمُيز بين ألاهىاَ اإلاخخل٘ت مً الٜسوق ُلى ؤطاض ما 

اث،   هره اطخِما٤ مً الهدٖ ٢ًىن  ٜٗدجٜسزه الظلواث الىٜدًت مً ؤولٍى

 للخـدًس اإلاىحهت ؤلاهخاج مجاالث بلى الٜسوق مً مِخبرة مبالٕ جىحُه هى ألادواث

 ؤو ُُٟ٘ت ؤدواث حظخِمل الىٜدًت الظلوت ٗةن ولرل٣ الخـىؾ، وحه ُلى

 جازس ال١مُت ألادواث ٠اهذ وبذا .٢ٟل الائخمان ُٛمت ولِع الائخمان لخىحُه مباػسة

ل حجم ُلى مباػسة  جىٌم ال١ُُ٘ت ألادواث ٗةن ألامىا٤، اطدثمازي و ال١ل الخمٍى

 ألاوؼوت بِم حِسق خالت في حظخخدم ٟإن مُِىت، مجاالث في ؤلاه٘اٚ
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 . بليها ًىحه مميزا ُالًحا ألامس ُٗخولب الهصاث بِم ؤو الاطخٜساز لِدم الاٛخـادًت

ذ في جُُٜد بلى ًدخاج جطخما جىاحه الٜواُاث بِم ٗمثال  ُٗه ٌِاوي ه٘ظه الٛى

 مم١ً ؤو جيؼُى بلى ًدخاج وهى الاه١ماغ مً ؤخسي  ٛواُاث في مخخلٙ وؼان

ل الاٛخـادًت واللسوزة اإلاىِ٘ت ٓير مً جسي  الدولت  ؤو الٜواُاث بِم جمٍى

دز،  الاٛخـادًت اإلاؼسوُاث  ٟإدواث، (158-157، الـ٘داث 2008)مِيزي ٍٛى

صي  البى٣ ٗةن الائخمان إلاساٛبت مباػسة  :آلاجُت ألاطالُب بلى ًلجإ ؤن له ًم١ً اإلاٟس

 الائخمان جىٌُم الهامؽ، جددًد ؤو الظىداث بلمان قراالاٛت جىٌُم

ابت ألادبي، ساءؤلٓا ؤو الخإزير الائخمان، خـف جددًد للمظتهل١ين، . اإلاباػسة والٛس

 (515، ؿ٘دت 2019)ُبد السشاٚ بً ُمسة, ٗاهمت ؤشهاٚ، 

 أدبياث خول ظعش الطشف  .2

بن ؤهم ما ًميز الخجازة الدولُت ًُ الخجازة الداخلُت، هى اطخخدام وخدة 

ت ًخم الخِامل بها ُلى الـُِد الدولي ُٗما ًولٝ ُلُه  هٜدًت دولُت مؼتٟر

ل، لرل٣ ٗةن ُملُت زبى ؤطِاز الِمالث الىهىُت للدو٤  الِمالث الٜابلت للخدٍى

)ُبد اإلاولب ُبد اإلاخخل٘ت جخم مً خال٤ طِس الـٖس ألاحىبي للِمالث الدولُت. 

 (19، ؿ٘دت 2016الخمُد، 

 مفهوم ظعش الطشف .1.2

طِس الـٖس هى ُبازة ًُ ُدد الىخداث مً الِملت اإلادلُت التي ًم١ً 

لُه ٗةن طِس الـٖس هى ؤداة  مبادلتها بىخدة واخدة مً الِملت ألاحىبُت، ُو

السبى بين الاٛخـاد اإلادلي وباقي الاٛخـادًاث، ٗهى ًسبى بين ؤطِاز الظلّ في 

ِالمي والظِس اإلادلي الاٛخـاد اإلادلي وؤطِازها في الظٚى الِاإلاُت ٗالظِس ال

ظعى طِس الـٖس بلى جدُٜٝ  ، َو للظلِت مسجبوان مً خال٤ طِس الـٖس

اإلاخمثلت بالخىاشن الداخلي والخازجي بذ ؤن الخىاشن ألاهداٖ الاٛخـادًت ال٢لُت 

الداخلي ًخمثل بخدُٜٝ اطخٜساز ألاطِاز وألاحىز والِمالت ال٢املت، ؤما الخىاشن 

اث. الخازجي ُٜٗـد به جىاشن ميز   (36، ؿ٘دت 2018)وافي مُلىد، ان اإلادُٗى
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 أشيال ظعش الطشف .2.2

 لظِس الـٖس ُدة ؤػ٢ا٤ وهي جىٜظم خظب هبُِتها ووًُ٘تها بلى:

هى مُٜاض لُٜمت ُملت بخدي البلدان التي ًم١ً : ظعش الطشف إلاظمي . أ

خم جددًد طِس  الـٖس الاطمي بخ٘اُل جبادلها بُٜمت ُملت بلد آخس، ٍو

ٛىي الِسق والولب ُلى هاجه الِمالث في طٚى الـٖس في لخٌت شمىُت 

مُِىت وهى ؤًلا ًخإزس بخٔيراث هره الٜىي بكاٗت بلى هٌام الـٖس اإلاِخمد 

ىٜظم طِس الـٖس بدوزه بلى ٛظمين طِس ؿٖس  ،مً هٖس الدولت. ٍو

ت السطمُتزطمي: ؤي طِس الـٖس اإلاِمى٤ به ُٗما ًخف اإلابادالث ا  ،لجاٍز

ت، وهرا ما  وطِس ؿٖس مىاشي وهى الظِس اإلاِمى٤ به في ألاطىاٚ اإلاىاٍش

ذ لى٘ع الِملت  ًٌهس بم٢اهُت وحىد ؤٟثر مً طِس ؿٖس اطمي في ه٘ع الٛى

  (22، ؿ٘دت 2014)بً ُُني زخُمت،  وفي ه٘ع البلد.

ؤهه وظبت مظخىي الظِس الِالمي للظلّ ٌِٖس ُلى  ظعش الطشف الحليلي: . ب

ام  سبى بين ألاٛز ت، ٍو اإلاخاحس بها بلى ألاطِاز اإلادلُت مٜاطا بِملت مؼتٟر

الُٜاطُت لألطِاز وطِس الـٖس ؤلاطمي، ؤو هى ُدد الىخداث مً الِملت 

ألاحىبُت الالشمت لؼساء وخدة واخدة مً الِملت اإلادلُت، وبالخالي ًِٜع 

ٝ الـُٔت الخالُت:الٜدزة ُلى اإلاىاٗظت  دظب ٗو ، 2019)بىزخلي خالد،  ٍو

 (29ؿ٘دت 

   
  

    
 

Re  :؛طِس الـٖس الخُٜٜي                                                                                          

: e ؛لـٖس ؤلاطميا طِس 

Pd  : م      ؛الُٜاس ي لألطِاز اإلادلُتالٛس

  Pf .م الُٜاس ي لألطِاز ألاحىبُت  : الٛس
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ٌِوي الُٜمت الِ٘لُت للِملت الىهىُت مٜازهت بِملت ظعش الطشف الفعلي:  . ج

م الُٜاس ي ؤو مخىطى طِس ُملت ما  ؤحىبُت، بخِبير آخس ٗهى ُبازة ًُ الٛس

لُه ٗةن  ت ؤو طلت مً الِمالث ألاحىبُت، ُو طِس الـٖس باليظبت إلاجمُى

الِ٘ا٤ ًخددد بِاملين هما ُدد الِمالث ألاحىبُت اإلاخخازة في طلت الِمالث 

 وألاوشان ؤو ألاهمُت اليظبُت ل٢ل ُملت ؤحىبُت.

هي الُٜمت الِ٘لُت الخُُٜٜت للِملت ظعش الطشف الفعلي الحليلي:  . ح

الىهىُت باليظبت للِملت ألاحىبُت ؤي الٜدزة الؼسائُت للِملت الىهىُت 

باليظبت لدولت ؤحىبُت، وهى ًددد ُلى ؤطاض حِاد٤ الٜىي الؼسائُت 

 (4، ؿ٘دت 2016)بىين بٔداد، مدمد بساٚ،  اليظبُت للِملخين في الدولخين.

 فعاليت وآليت اهخلال أثاس العياظت الىلذًت عبر كىاة ظعش الطشف .3

الدظُِىاث مً الٜسن اإلااض ي ُدد مً ػهد الاٛخـاد الِالمي مّ بداًت ُٜد 

الخوىزاث الاٛخـادًت والخٔيراث اله٢ُلُت طاُدث ُلى جصاًد دزحت اه٘خاح 

ت زئوض ألامىا٤ خاؿت  ت خٟس ت، ٗلال ًُ جصاًد خٍس ألاطىاٚ اإلاالُت والخجاٍز

ِت، وهدُجت لهرا شادث ؤهمُت طِس  ٛـيرة ألاحل التي جبدث ًُ الِىائد الظَس

هخٜا٤ الىٜدي، وجخخلٙ ِٗالُت الظُاطت الىٜدًت جبِا الـٖس ٟإخد آلُاث الا 

لىٌام طِس الـٖس اإلاوبٝ، وه٘ٚس هىا بين هٌامين لظِس الـٖس هما: هٌام 

)مىا٤ حابس مسس ي مدمد،  طِس الـٖس الثابذ، وهٌام طِس الـٖس اإلاسن 

 ٜىاة في ًل ٠ل مً الىٌامين: ، وهدىاو٤ ُٗما ًلي ؤزس هره ال(15، ؿ٘دت 2017

 فعاليت العياظت الىلذًت في ظل ظعش الطشف الثابت .1.3

 خُثبذ الثا الـٖس طِس هٌام جوبُٝ ًل في الىٜدًت الظُاطت ِٗالُت جٜل

صي  للبى٣ السئِس ي الهدٖ ٢ًىن  )مىا٤ حابس  الـٖس طِس زباث ُلى الخ٘اي اإلاٟس

 . (16ؿ٘دت ، 2017مسس ي مدمد، 

اث  ؤي ُىدما ٢ًىن طِس  BP=0ًبين الؼ٢ل الخالي ؤن جىاشن ميزان اإلادُٗى

ان  ىد ؤي طِس ٗائدة آخس ج٢ىن جدٜٗاث  I=Ifال٘ائدة اإلادلي وألاحىبي مدظاٍو ُو

ت بدُث ٢ًىن  صي ُلى  BPزئوض ألامىا٤ ٍٛى ٓير مخىاشن، مما ًجبر البى٣ اإلاٟس
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 LMٖ الثابذ، ومً زم ًخدٞس مىدنى الخدخل للمداٌٗت ُلى ه٘ع طِس الـس 

 .LM1بلى 

: الخوظع الىلذي في ظل الحشهت الخامت لخىلل سؤوط ألاموال (02سكم ) لشيلا

 وظعش الطشف الثابت 

 .(2015وبىلـىام، ٓصاشي )املطذس: 

مً خال٤ الؼ٢ل ؤُاله هجد ؤن جوبُٝ طُاطت هٜدًت جىطُِت في ًل طِس 

ُملُاث الظٚى اإلا٘خىخت )ؤي ُٛام البى٣ الـٖس اإلاسن مً خال٤ ممازطت 

ادة الائخمان اإلادلي(، مً ػإنها ؤن جى١ِع ُلى  صي بؼساء الظىداث مٜابل ٍش اإلاٟس

( بلى LM0( خُث ًادي ذل٣ بلى اهخٜا٤ مىدنى جىاشن طٚى الىٜد مً )LMمىدنى )

(LM1 ألامس الري ًادي بلى اهخ٘اق ؤطِاز ال٘ائدة اإلادلُت بلى ،)i2   ومىه خدور

زج٘اَ في مظخىي الولب اإلادلي و وشٍادة جدٗٝ زئوض ألامىا٤ بلى الخازج بدثا ا

ادة الولب ُلى الِمالث  ًُ هامؽ زبذ مسجّ٘، هره ألاخيرة طخادي بلى ٍش

ألاحىبُت، وفي ًل مسوهت طِس الـٖس ٗةن ؤطِاز الِمالث ألاحىبُت جسجّ٘. في 

ادة مظخىي الولب طُادي بلى جدهىز في اإلايزا ن الخجازي مما ًادي بلى خين ؤن ٍش

 اهخ٘اق ُٛمت الِملت.

ازج٘اَ في ؤطِاز الِمالث ألاحىبُت واهخ٘اق في ُٛمت الِملت اإلادلُت ًترجب  

ادة الٜدزة الخىاٗظُت للظلّ اإلادلُت في  ُلُه بشالت العجص وذل٣ مً خال٤ ٍش

ذ ه٘ظه حِل  ألاطىاٚ الخازحُت، مً خال٤ حِل الىازداث ؤٟثر ج٢ل٘ت وفي الٛى

( طيرجّ٘، ؤي X-Mادزاث ؤٟثر ٛدزة ُلى الخىاٗع، لرا ٗةن ؿافي الـادزاث )الـ
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(، وبالخالي ًسجّ٘ مظخىي الدخل بلى IS1( بلى )IS0طُيخٜل مىدنى طٚى الظلّ مً )

Y2 .ؿ٘دت 2010)لخلى مىس ى بىخازي،  بظبب اهخ٘اق ُٛمت الِملت الىهىُت ،

208) 

 فعاليت العياظت الىلذًت في ظل ظعش الطشف املشن  2.3

ّ مً  طُاطت طِس الـٖس اإلاسهت ججِل الظُاطت الىٜدًت ؤٟثر ِٗالُت وجٗس

ٟ٘اءتها مً خال٤ الخـى٤ ُلى الاطخٜاللُت الراجُت للظُاطت الىٜدًت وبالخالي 

ساق مثل جدُٜٝ اطخٜساز ألاطِاز ومدازبت الخطخم. )لخلى  ًم١ً اطخخدامها أٓل

 (211، ؿ٘دت 2010مىس ى بىخازي، 

  : أثش العياظت الىلذًت الخوظعيت في ظل مشوهت ظعش الطشف03الشيل 

 

 (2014 ًاطين،) املطذس:

مً خال٤ الؼ٢ل ؤُاله هجد ؤن جوبُٝ طُاطت هٜدًت جىطُِت في ًل طِس 

)ؤي ُٛام البى٣  الـٖس اإلاسن مً خال٤ ممازطت ُملُاث الظٚى اإلا٘خىخت

ادة الائخمان اإلادلي(، مً ػإنها ؤن جى١ِع ُلى  صي بؼساء الظىداث مٜابل ٍش اإلاٟس

( بلى LM0( خُث ًادي ذل٣ بلى اهخٜا٤ مىدنى جىاشن طٚى الىٜد مً )LMمىدنى )

(LM1 ألامس الري ًادي بلى اهخ٘اق ؤطِاز ال٘ائدة اإلادلُت بلى ،)i2   ومىه خدور

اإلادلي و وشٍادة جدٗٝ زئوض ألامىا٤ بلى الخازج بدثا ازج٘اَ في مظخىي الولب 

ادة الولب ُلى الِمالث  ًُ هامؽ زبذ مسجّ٘، هره ألاخيرة طخادي بلى ٍش
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ألاحىبُت، وفي ًل مسوهت طِس الـٖس ٗةن ؤطِاز الِمالث ألاحىبُت جسجّ٘. في 

ادة مظخىي الولب طُادي بلى جدهىز في اإلايزان الخجازي مما ًادي بل ى خين ؤن ٍش

 اهخ٘اق ُٛمت الِملت.

ازج٘اَ في ؤطِاز الِمالث ألاحىبُت واهخ٘اق في ُٛمت الِملت اإلادلُت ًترجب  

ادة الٜدزة الخىاٗظُت للظلّ اإلادلُت في  ُلُه بشالت العجص وذل٣ مً خال٤ ٍش

ذ ه٘ظه حِل  ألاطىاٚ الخازحُت، مً خال٤ حِل الىازداث ؤٟثر ج٢ل٘ت وفي الٛى

( طيرجّ٘، ؤي X-Mلخىاٗع، لرا ٗةن ؿافي الـادزاث )الـادزاث ؤٟثر ٛدزة ُلى ا

(، وبالخالي ًسجّ٘ مظخىي الدخل بلى IS1( بلى )IS0طُيخٜل مىدنى طٚى الظلّ مً )

Y2 .ؿ٘دت 2010)لخلى مىس ى بىخازي،  بظبب اهخ٘اق ُٛمت الِملت الىهىُت ،

208) 

العياظت الىلذًت وعالكتها بخغيراث هظم ظعش الطشف في جعوساث  .4

 الجضائش

اٞ طُاطت هٜدًت بمِىاها لم ج١ً هى 1990 وبلى ٓاًتمىر الاطخٜال٤ 

ل مٜخـسة ُلى مي ٜٗد ٠اهذ ُملُت، الخُٜٜي هُت الدولت باإلكاٗت بلى از الخمٍى

تها ُلى واٛخـس دوز الاطخداهت مً الخازج،  ن جٜدًم الدظبُٜاث دو  البى٣ ٛو

 .خدود

عالكت العياظت الىلذًت بىظام ظعش الطشف خالل مشخلت الطشف  .1.4

 الثابت

 :1973ئلى غاًت 1964مً  .1.1.4

ًلذ الجصائس بِد الاطخٜال٤ جخِامل بال٘سه٣ ال٘سوس ي الري وززخه مً ٗسوظا 

خُث ٠اهذ جابِت  ملٕ مً الرهب180ٗسه٣ ٗسوس ي=  1والري ٠ان مدددا بـ 

وهرا ٠له في بهاز الىٌام الىٜدي لبروجً وودش الري ٠ان  إلاىوٜت ال٘سه٣ ال٘سوس ي

وما ٠اهذ الجصائس آهراٞ ًٜىم ُلى ؤطاض زبى ُمالث الِالم بالرهب ؤو الدوالز، 

لخىٜف مً طُادتها في ًل ُٓاب ُملت حِبر ًُ طُادتها مً حهت وفي ًل 

ٌُم جىاؿل هسوب ألامىا٤ هدى الخازج بظبب ؤلاهازاث الرًً ٠اهىا ًٜىدون الخى
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 180ؤلادازي والاٛخـادي في الجصائس، خُث ٛدزث ألامىا٤ اإلادىلت للخازج بـ 

ا في طىت  وفي ػهس حىان مً ه٘ع الظىت جم  1962ملُىن ٗسه٣ ٗسوس ي ػهٍس

ل ما ُٛمخه  ملُىن ٗسه٣ ٗسوس ي مً الجصائس بلى ٗسوظا ُبر الٜىىاث  750جدٍى

الث الٔير بى١ُت، بكاٗت بلى الخجازي  اإلايزانفي  الاخخال٤ البى١ُت هاه٣ُ مً الخمٍى

اث ألن الخد١م ٠ان في ًد الاطخِمازوميزان اإلا ، وهرا ما جىحب جبني هٌام دُٗى

ابت ُلى الـٖس  ُلى ٠ل الِملُاث اإلاخِلٜت  1963في هٌسا لخوىزة الىكّ الٛس

ت  دباالطخيرا والخـدًس مّ مخخلٙ دو٤ الِالم، هره ؤلاحساءاث ٠اهذ مخبُى

والري  1964بةوؼاء ُملت وهىُت خُث خسج الدًىاز الجصائسي بلى الىحىد طىت 

ْ مً 180خاٍٗ ُلى ه٘ع الخ٢اٗا مّ الرهب مٜازهت بال٘سه٣ ال٘سوس ي بـ 

 (157، ؿ٘دت 2017)س ي مدمد ٟما٤، الرهب. 

وهدُجت لالزجبان مّ ال٘سه٣ ُٖس الدًىاز اهخ٘اكا مظخمسا مٜابل مخخلٙ 

ت هدُجت بلى اللِٙ اإلاخىاؿل لل٘سه٣  ُمالث حظدًد الىازداث الجصائٍس

خبازاث طُاطُت خسحذ الجصائس مً مىوٜت ال٘سه٣ ال٘سوس ي، ال٘سوس ي،  وهٌسا اُل

جسحُذ مسجبوت وجم جثبُذ طِس الـٖس بلى طلت مً الِمالث مّ مِامالث 

م ؤطِاز الـٖس  (138، ؿ٘دت 2014)ُبد هللا ًاطين،  .بالىازداث ؤزىاء حٍِى

 :   1984ئلى 1974مً  .2.1.4

ت الىٜدًت الظلواث لجإث  الـٖس هٌام جبني لىب 1974 حاه٘ي مىر الجصائٍس

 جسحُدا ُملت ل٢ل مىدذ الِملت، 14 جلمىذ ثالِمال  مً طلت لىب بىنس اإلا

اثاإلا ميزان وشن مّ ًدىاطب )الِمالث اإلاؼ٢لت له٢ُل  للدولت الخازحُت دُٗى

ت للىازداث( اث والتي جخم بها الدظٍى ٢يألا  الدوالز مىذ مّ ،اإلادُٗى  ٟبيرا وشها مٍس

اث الـادزاث خـُلت جُُٜم في هخُؤهم بظبب الظلت رهه في وظبُا  خدماث ومدُٗى

 الىاججت الظلبُت ألازاز مً الخٜلُف ىه الىٌام راه جبني مً دٖهال و٠ان، الدًً

 .الدولُت ثالِمال  ُٛم في خٜلباثلل والخـدي واخدة بِملت السبى ًُ

م  ثالِمال  مً بظلت السبى ًل في الجصائسي  الدًىاز الـٖس طِس اطخٜساز ٓز

ابت الاطخٜساز راه مُوجدُ  جٜلُف ُلى حِمل خُث ،الـٖس ُلى الـازمت بالٛس
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 لظُاطت ؤلادازي  الدظُير ؤن بال اإلادلُت الِملت مٜابل ألاحىبُت الِملت ُلى الولب

دت للجىء بلى الدًىن  الـٖس طِس والِىائد البترولُت اإلاِخبرة والام٢اهُت اإلاٍس

الخازحُت في ًل هٌام اخخ٢از الدولت للخجازة الخازحُت بِ٘ل البرهامج الِام 

 الِ٘لُت هُٛمخ ًُ خِدًب سي الجصائ الدًىاز ؿٖس طِس للىازداث، ٠ل هرا حِل  

)ؤي ؤن ُٛمت الِملت لم ج١ً مسبىهت  مٜازهت بالِمالث ألاحىبُت الخُُٜٜت

بالىكُِت الاٛخـادًت واإلاالُت الداخلُت خُث هىاٞ اه٘ـا٤ بين طِس الـٖس 

، وهرا ما ٠اهذ جـبى بلُه (6، ؿ٘دت 2015)زهان زاكُت،  والىاّٛ الاٛخـادي(

 (138، ؿ٘دت 2014)ُبد هللا ًاطين، الظلواث الىٜدًت وذل٣ مً ؤحل: 

  ت؛  حسخير ٠ل ألادواث الاٛخـادًت لهدٖ جدُٜٝ اإلاخوواث الخىمٍى

  ت بىاطوت ُٛمت الدًىاز ج٘ٚى ُٛمخه ير دُم مٜىّ للماطظاث الجصائٍس جٗى

وهرا لٔسق جخُ٘م ُٛمت الخ٢الُٙ ومخخلٙ اإلادخالث الخُُٜٜت 

 اإلاظخىزدة لهره اإلااطظاث بالىٌس ألنها ماطظاث ٗخُت ٛـد جدُُمها؛

  ل دون ؤن الظماح للماطظاث الىهىُت بالُٜام بخيبااتها ُلى اإلادي الوٍى

ٝ اطخٜساز الُٜمت  ، وهرا ًُ هٍس جخِسق لخٔيراث ُىُ٘ت لظِس الـٖس

 الخاؿُت للِملت.

العياظت الىلذًت بىظام ظعش الطشف خالل مشخلت حعويم عالكت  .2.4

 الطشف

 الىهني الاٛخـاد دخى٤  1986 طىت البترو٤ لظِس اإلا٘اجئ الخدهىز  ًُ هخج

 بحساء اطخىحب مما مددودًخه اإلاخبّ الىٌام بلْى خاللها مً جإٟد خادة ؤشمت

 الظلواث ُلى الدولُت ىٌماثاإلا كٔىهاث ؤمام، و ومالُت هٜدًت بؿالخاث

ت ٚ  الطُما الجصائٍس جُا هدجد الجصائسي  الدًىاز ُهجىح جم ليالدو  الىٜد ؿىدو  ىٍز

ٝ ذل٣ و٠ان الـٖس هٌام حوبؿال  الاٛخـادي حالاؿال  ُملُت بهاز في سوهتاإلا  ٗو

 :الخالُت ساخلاإلا
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  1994ئلى 1987الاهضالق الخذسيجي: مً ظىت  .1.2.4

جي ومساٛب لظِس الـٖس هبٝ       ٛامذ هره اإلاسخلت ُلى جىٌُم اهصالٚ جدٍز

ا ما امخدث مً  لت هُى د جم حِدًل طِس  1991بلى مازض  1987خال٤ ٗترة هٍى ٛو

الـٖس بُٔت بًـاله بلى مظخىي جىاشن الولب الىهني ُلى الظلّ والخدماث 

ألامىا٤، والجدو٤ ألاحىبُت مّ اإلاخاح مً الِمالث الـِبت ومىّ هسوب زئوض 

 اإلاىالي ًىضح مساخل ُملُت الاهصالٚ للدًىاز الجصائسي:

 : مشاخل عمليت الاهضالق للذًىاس الجضائشي (01) سكم الجذول 

جاسيخ عمليت 

 الاهضالق

دج/ الذوالس 

 ألامشييي

 املالخظت

 بداًت ُملُت الاهصالٚ 4.936 1987نهاًت 

 / 8.03 1989نهاًت 

ّ جوبُٝ ؤلاؿالخاث  10.11 1990هوفمبر  ّ ُملُت الاهصالٚ -حظَس زم حظَس

 بؼ٢ل ملخىي

 / 12.11 1990نهاًت 

اطخمساز الاهصالٚ بهدٖ الىؿى٤ بلى اإلاظخىي الري  13.58 1991حاهفي 

س الخجازة الخازحُت  ٌظمذ باطخٜسازه وبم٢اهُت جدٍس

 ُلى الِمىم والىازداث بالخـىؾ 

نهاًت حاهفي 

1991 

 مِد٤ الـٖس حِدًل 15.88

نهاًت ماسط 

1991 

17.76 / 



 محفوظ، بن معزو
تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق استقرار 

 صرف الدينار الجزائري: مقاربة قياسيةسعر 
 

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

391 

 

مً نهاًت 

1994-1991 

 ؤػهس  6اطخٜساز ُلى هرا اإلاظخىي إلادة  22.5

 FMIباالج٘اٚ مّ  %22جخُ٘م الدًىاز بمِد٤ 

 1994واطخمساز بلى 

 (142ؾ.  ،2014 ًاطين،) املطذس:

 وألن ٛىي، بؼ٢ل الدًىاز ُٛمت اهخ٘اق بلى الاطمي والخخُ٘م الاهصالٚ ؤدي     

 الظلواث ٛسزث اإلاظتهل١ين، وؤًلا الؼس٠اث ُلى زُٜال ُبئا ٠ان الخخُ٘م هرا

 وذل٣ السطمُت للِمالث ؤلادازي  الدظُير بلى ؤخسي  مسة بالسحَى زاخت ٗترة بُوائه

 22.5 ب 1991نهاًت  مىر اإلادددة ُٛمخه في الاطمي الـٖس طِس بخثبِذ

با دوالز/دًىاز  (6-5، الـ٘داث 2011)آًذ ًحي طمير،  .جٍٜس

 1994الخخفيض الطشيذ للذًىاس الجضائشي في ظىت  .2.2.4

ذ  1991بلى ٓاًت 1987بن الاهصالٛاث الظابٜت التي امخدث مً       هي بُالن ؿٍس

الدًىاز ًُ هالٚ مجلع الىٜد والـٖس للخددًد ؤلادازي لظِس الـٖس 

الجصائسي، والخىحه هدى جدُٜٝ طِس ؿٖس جىاشوي مً خال٤ بحساءاث الخخُ٘م 

ت ؤلاؿالخاث التي اجخرتها الظلواث  جي للدًىاز وهرا ج٢امال مّ مجمُى الخدٍز

جم ابسام حِدًل ه١ُلي جدذ وؿاًت ؿىدٚو الىٜد  1996آهراٞ، وفي طىت 

 %40الدولي وؤو٤ مٌاهس هرا الاج٘اٚ هي جخُ٘م ُٛمت الدًىاز الجصائسي بيظبت 

، ؿ٘دت 2017)س ي مدمد ٟما٤، . الخازحُت الخىاشهاث ًُ البدث ؤحل مً وذل٣

 جم ٟما دوالز/دًىاز 36 الدًىاز ؿٖس طِس ؤؿبذ الٜساز هرا كىء ُلى (160

ٚ  مّ الاج٘اٚ  الدًىاز ؿٖس طِس لخددًد حدًدة جٜىُت ُلى الدولي الىٜد ؿىدو

 وجم دوالز،/دج 40 بلى الدًىاز باهصالٚ والٜسق الىٜد مجلع ٌظمذ ؤن م٘ادها

خماد ٜت هره ُلى الُا  1995 طىت ؤواخس بلى 1994 طىت مً ألاخير الثلث بداًت الوٍس

بُت اهخٜالُت مسخلت الِملُت هره وجمثل ىا الِائم الـٖس جوبُٝ إلاسخلت وججٍس  وجمٍس

ت للبىٞى داد ومهلت الجصائس وبى٣ الخجاٍز  مخولباث إلاىاحهت وؤلاحساءاث الٜىاهين إُل

 ٚ  (6، ؿ٘دت 2011)آًذ ًحي طمير،  .ٖالـس  طى
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 الذًىاس الجضائشي وكابليت الخدويل  .3.2.4

را  ت ٟو ل الدًىاز" لجمُّ اإلاِامالث الجاٍز اهخٜلذ الجصائس بلى مسخلت "ٛابلُت جدٍى

ت مً  خلٝ طٚى بُني )ما ( للـٖس الري ٌظمذ للبىٞى الخجاٍز بين البىٞى

ت بالِمالث ألاحىبُت اإلاخدـل ُليها مً هٖس شبائنها و٠ان ذل٣  الخـٖس ب٢ل خٍس

واُخبر ٟإو٤ خوىة خُُٜٜت للخىحه هدى جوبُٝ طِس الـٖس  1996 حاه٘يفي 

ُما، الِائم س ػإن في الجصائس جبِتها التي الخوىاث ؤهم ًلي ٗو  :الىهىُت ُملتها جدٍس

 (306-305، الـ٘داث 2010)لخلى مىس ى بىخازي، 

  س  1994حِخبر طىت لُت الدًىاز، مً خال٤ جدٍس الاهوالٛت الخُُٜٜت لخدٍى

صي بلى جبني هٌام  اث الخاؿت بالىازداث وهرا ما دّٗ بالبى٣ اإلاٟس اإلادُٗى

 لظِس الـٖس ؤي ؤهه ًخلّ للِسق والولب. Fixingالدظِير 

  د بٟما٤ دزاطخه في  1995في طىت ل الدًىاز إلاً ًٍس جم بدخا٤ خٝ جدٍى

بىن في جلٜي الِالج بالخازج  باإلاِامالث حظمى الخازج، واإلاسض ى الرًً ًٓس

ت خم، اإلاىٌىزة ٓير الجاٍز  باليظبت الظىت خال٤ مُِىت بُٜمت جددًدها ٍو

 للولبت باليظبت وؤًلا الخازج في الِالج ًخابِىن  الرًً اإلادلُين للمسض ى

 .الىهني التراب خازج الدزاطت ًصاولىن  الرًً اإلادلُين

  ل الدًىاز إلاً  1997في طىت ؤؿدز بى٣ الجصائس حِلُمت جٜض ي بخدٍى

ب ؤن ٌظاٗس بلى الخازج في بهاز السخالث الظُاخُت.  ًٓس

 ئوشاء ظوق الطشف ما بين البىون .4.2.4

ت مّ نهاًت  Fixingجلذ مسخلت       مسخلت  1995التي جم الاطخٔىاء ُنها بظُس

 طمذ خُث ،1996 حاه٘ي في هاطخدداز جمطٚى الـٖس ما بين البىٞى والري 

ت للبىٞى  والخجازة ألاحىبُت ثُمال  بمساٟص جدخٍ٘ بإن الُتاإلا اطظاثواإلا الخجاٍز

 ُملُاث حمُّ مِالجت بلى يهدٖو  ،(8، ؿ٘دت 2015)زهان زاكُت،  بُنها ُٗما ٗيها

 ألاحىبُت والِمالث اإلادلُت الِملت بين وألحل الخظاب ُلى (وػساء بُّ) الـٖس

ل الٜابلت ألاخسي  ت للخدٍى  ًُ الِمالث ؿٖس طِس جددًد ؤًلا ُٗه ًخم ٟما ،بدٍس

ٚ  هرا في ٌؼاٞز ب،الول مّ الِسق الخٜاء م٢ُاهيزم هٍسٝ  البىٞى مً ٠ل الظى
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ت  .الِمالث وهالبي ُازض ي بـ٘ت الخلىز  حظخوُّ التي اإلاالُت واإلااطظاث الخجاٍز

 (7، ؿ٘دت 2011)آًذ ًحي طمير، 

ثش العياظت الىلذًت على اظخلشاس ظعش الطشف في ألالذساظت اللياظيت  .5

 الجضائش

 جوضيف مخغيراث الذساظت .1.5

 جم الجصائسفي  اطخٜساز طِس الـٖس ُلى الىٜدًت الظُاطت ؤزس ُٛاض بهدٖ

خماد ت بُاهاث ُلى الُا بلى  2001خال٤ ال٘ترة اإلامخدة مً  ثمخٔيرا لثالزت طىٍى

ّ مً بُاهاتها ُلى الخـى٤  جم.  2018 ٚ  لإلخـائُاث الىهني الدًىان مٛى  وؿىدو

 :يفجخمثل  ثرااإلاخٔي وهره الدولي، الىٜد

 :جخمثل في الِسق الىٜدي  املخغيراث املعخللتM2  ُل ُلى ٟمخٔير ٟو

باُخبازه ؤخد الِىامل اإلاازسة  INFالظُاطت الىٜدًت، مِدالث الخطخم 

.  في اطخٜساز طِس الـٖس

 :ُبازة ًُ ؤطِاز الـٖس الاطمُت  املخغير الخابعTCH  للدًىاز الجصائسي

٢ي.  مٜابل الدوالز ألامٍس

 ؿٖس طِس ُلى ت الىٜدًتطُاط ؤزس لُٜاض همىذج ؿُآت مداولت ؤحل مًو 

خماد جم ئسي صاالج الدًىاز  :الخالُت الدالُت الـُٔت ُلى الُا

             …...(1) 

 ٟما ًلي:  (1)مّ اٗتراق خوُت الِالٛت ًم١ً ٟخابت الدالت 

TCH= a0 + b1M2 + b2INF + et …(2) 

 ساظت الذ مخغيراث يتاس ئظخلش  اخخباس هخائج .2.5

ت مدي مً الخدٜٝ لٔسق  بحساء اخخباز زاطت جم الد مدل اإلاخٔيراث اطخٜساٍز

  :اإلاىالي الجدو٤  في مىضخت هي الاخخباز هرا وهخائج (ADF) ةالىخد حرز
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 ADF باظخخذام ثرااملخغي لجميع الوخذة حزس اخخباس هخائج: (02سكم) الجذول 

 5%  معخوى  عىذ

 

 هدُجت الخ٢امل

 

P-Value 

 

Augmented Dicky- Fuller 

 اإلاخٔيراث

 
First difference At level 

 

I(1) 

0.9923*** 

0.007*** 

-2.808733* 

-2.065585** 

 

0.876217* 

-3.052169** 

TCH 

 

I(1) 

 

0.9968 

0.0399 

-3.207853 

-3.081002 

1.227035 

-3.052169 

M2 

I(1) 0.9266 

0.0144 

-3.729857 

-3.065588 

-0.162627 

-3.052169 

INF 

 Eviews 10اُخمادا ُلى مخسحاث  مً بُداد الباخثيناملطذس: 

   Intercept الثابذ الخد ُلى ًدخىي  الري 2)) بالىمىذج باالطخِاهت الاخخباز جممالخٌت: "

 "ٜٗى

  P-value الاخخمالُت ُٜمتال %5               ***الُٜمت الخسحت ُىد        ** ؤلاخـائُت ُٜمتال*

 ٓير الصمىُت الظالطل حمُّ ؤن هجد ؤُاله اإلابين الاخخباز هخائج خال٤ مً

ٚ  ؤخر بِد مظخٜسة ؤؿبدذ وبهما اإلاظخىي  ُىد مظخٜسة  ومىه ألاو٤  ال٘س

 .I(1) ألاولى الدزحت مً مخ٢املت ٗالظالطل

  :الذساظت لىمورج املثلى إلابعاء فتراث اخخباس هخائج .3.5

 Akaike مً ٠ل مِاًير ُلى جددًدها في ٌِخمد الصمني الخبوا مدد ُدد بن

info criterion (AIC)  وSchwarz information criterion (SC)، ال٘ترة هخخاز خُث 

 الىخائج ؤػازث الاخخباز بحساء بِد ،اإلاِاًير لهره مؼاهداث ُٛم ؤٛل ٗيها ج٢ىن  التي

 اإلاىالي:٤ الجدو  خظب ذل٣ ًخطح ٟماواخدة ببواء  ٗترة بلى

 



 محفوظ، بن معزو
تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق استقرار 

 صرف الدينار الجزائري: مقاربة قياسيةسعر 
 

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

395 

 

 ملخغيراث مدل الذساظت املثلى إلابعاء ثافتر  اخخباس هخائج (:03سكم ) الجذول 

  Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس: 

 

 ـJohannsen ل املشترن الخيامل اخخباس .4.5

لت جىاشهُت ُالٛت وحىد مً الخدٜٝ بلى الاخخباز هرا يهدٖ  ثامخٔير  بين ألاحل هٍى

 الخإخير ودزحت ألاولى الدزحت مً مخ٢املت الصمىُت الظالطل حمُّ ول٢ىن  طت،زا الد

ٜت اإلاؼتٞر الخ٢امل اخخباز ءابحس  ُٗم١ً P=1 هي اإلاىاطبت  .Johannsen بوٍس

 للخيامل املشترن Johannsen: هخائج اخخباس (04سكم ) الجذول 

 Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس: 

واخخباز الُٜمت الراجُت الٜـىي  (Test Trace) ألازس اخخباز هخائج حؼير

(Maximum Eigenvalue) م ىبل  وحىد ُدم جخلمً والتي الِدمُت ال٘سكُت ٗز

ت مظخىي  ُىد ثيرااإلاخٔ بين مؼتٞر ج٢امل  مالُٜ ؤن هالخٍ خُث، %5 مِىٍى
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 59.57037 ـب جٜدزواخخباز الُٜمت الراجُت الٜـىي  ألازس الخخباز اإلادظىبت

 42.91525 ـب اإلاٜدزة الخسحت الُٜم مً ؤٟبر وهيُلى الخىالي  36.15247و

  0.0015و 0.0005 ـب جٜدز اثالاخخباز  هلهر الاخخمالُت الُٜم ؤن ٟما 25.82321و

، ج٢امل ُالٛت وحىد ُلى ًد٤ مما  0.05 مً ؤٛل وهي  ؤن ٌِني مما مؼتٞر

ل ألاحل في البِم بِلها ًُ جبخِد ال ثرااإلاخٔي  الىمىذج ٗةن وبالخالي، الوٍى

لت الخىاشهُت الِالٛت هره لخٜدًس ألاخظً في ًل وحىد ُالٛت ج٢امل  ألاحل الوٍى

 . ECM الخوإ جصخُذ همىذج هى مؼتٞر وخُدة

 ًلي: ما الاخخباز هرا مً ووظخيخج

 لت ُالٛت بُنها جىحد طتزاالد مدل الاٛخـادًت ثرااإلاخٔي  وبالخالي ،ألاحل هٍى

 في اهدساٗاث ؤًت إلشالت مىاءمت بها جددر الاٛخـادًت اإلاخٔيراث هره ٗةن

لت الخىاشهُت للِالٛت الىؿى٤  مً ؤحل الٜـير ألاحل  .ألاحل هٍى

 خباز ؤهه ًىحد ب  ألاٛل مخجه واخد للخ٢امل اإلاؼتٞر بين ُلىاألخر في الُا

بةًجاد في البداًت ٗةن جدلُل الخ٢امل اإلاؼتٞر ًٜىم  ،طتزاث الدرامخٔي

ٜت مِادلت الاهدداز  حساء زم ب راث،اإلاخٔي بين هرهOLSباُخماد هٍس

الِؼىائي اإلاخإحي مً ُالٛت الاهدداز اإلاٜدزة اخخباز حرز الىخدة للخد 

 :الىدى الخالي ُلى

TCH = 82.13028 + 1.3365M2 + 0.009509INF + et 

 Engel and Granger: اخخباس الخيامل املشترن (05سكم) الجذول 
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 جٜدًس مِادلت الاهدداز، هٜىم آلان باخخباز اطخٜساز الخد الِؼىائي:  بِد

 الُٜمت الاخخمالُت  ؤن 06 الجدو٤  مً ًخطحP-Value  الخخبازADF  للخد

ت  وهي ؤٛل مً 0.0239الِؼىائي جٜدز بـ  مما ًد٤  0.05مظخىي اإلاِىٍى

م ال٘سكُت الِدمُت الٜائلت بىحىد حرز الىخدة ؤي ؤن الخد  ُلى ٗز

 ؛الِؼىائي مظخٜس ُىد اإلاظخىي 

 اخخباس اظخلشاس الحذ العشوائي: (06سكم ) الجذول 

 Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس:  

  ؤما ُٗما ًخف اخخبازBreush-Godfrey اإلابِىت في  ؤػازث الىخائج

 0.05وهي ؤٟبر مً  0.1377 بلى ؤن ُٛمت الاخخما٤ جٜدز بـ 07الجدو٤ 

مما ٌِني ٛبى٤ ال٘سكُت الِدمُت الٜائلت بِدم وحىد ازجبان ذاحي للخد 

 الِؼىائي؛ 

الخاص بالىشف عً  Breush-Godfrey: اخخباس (07سكم) الجذول 

 للحذ العشوائيالزاحي  الاسجباط

 Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس: 
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  في اإلاٜابل ؤًهسث هخائج اخخبازBreush-Pagan Godfrey  ؤن  08 للجدو٤

وبالخالي  0.05وهي ؤٟبر مً  0.1832الُٜمت الاخخمالُت لالخخباز جٜدز بـ 

ٗةهىا هٜبل ال٘سكُت الِدمُت الٜائلت بإن الخد الِؼىائي ًخميز بثباث 

 الخباًً؛

الخاص بالىشف عً  Breush-Pagan Godfrey: اخخباس (08سكم) الجذول 

  الخباًً للحذ العشوائي ثباث

 Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس: 

  ؤما باليظبت الخخبازJarque-Bera  بلى ؤن ُٛمت  09حدو٤ ٗدؼير هخائج

ت  0.3424الاخخما٤ حظاوي  وبالخالي  0.05وهي ؤٟبر مً مظخىي اإلاِىٍى

ٗةهىا هٜبل ال٘سكُت الِدمُت الٜائلت بإن الخد الِؼىائي ًدبّ الخىشَّ 

 الوبُعي. 

 : اخخباس الخوصيع العبيعي للبواقي(09سكم) الجذول 
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Series: Residuals

Sample 2001 2018

Observations 18

Mean      -2.96e-16

Median  -0.200582

Maximum  11.12870

Minimum -19.35994

Std. Dev.   7.400412

Skewness  -0.729725

Kurtosis   3.853073

Jarque-Bera  2.143297

Probability  0.342444
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د       لُه، شائ٘ا اإلاٜدز لِع الاهدداز ؤن ُلىالظابٜت  الىخائج ٠ل جٟا  ٗةن ُو

ٜا اإلاؼتٞر الخ٢امل بخاؿُت جخمخّ الصمىُت الظالطل  Engel andإلاٜازبت  ٗو

Granger . 

 ECMالخعأ  جصحيذ همورج جلذًش .5.5

بِد الخإٟد مً وحىد الخ٢امل اإلاؼتٞر جإحي الخوىة الثالثت واإلاخِلٜت ببىاء      

م ًىضح هخائج  10 وجـمُم وجٜدًس همىذج جصخُذ الخوإ، والجدو٤ الخالي ٛز

 اخخباز الىمىذج الدزاطت:

 ECM: هخائج اخخباس همورج جصحيذ الخعأ (10سكم) الجذول 

 Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس: 

 ؤن: ECMؤًهسث هخائج همىذج 

 ت زاطت الد مخٔيراث ت مّ تخىاٜٗمو  مِىٍى  ًم١ً وبالخالي الاٛخـادًت الىٌٍس

 مً و٠ل الـٖس طِس بين الٜـير ألاحل في ُالٛت دًىام١ُُت هىاٞ ؤن الٜى٤ 

 ُسق الىٜىد والخطخم؛

  ت بين الِسق الىٜدي  TCHوطِس الـٖس  M2جىحد ُالٛت هسدًت ومِىٍى

ًترجب  % 1في ألاحل الٜـير والتي حِني ؤن ٠ل حٔير في الِسق الىٜدي بـ 

ادة طِس الـٖس بـ  %، مما ًد٤ ُلى ُدم ِٗالُت الظُاطت  5.6276ُلُه ٍش

الخد١م في اإلاِسوق الىٜدي وهى ما ًى١ِع طلبا لخدُٜٝ الىٜدًت في 

 اطخٜساز طِس الـٖس في الجصائس؛
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  ٟرل٣ الخا٤ باليظبت إلاِد٤ الخطخم وطِس الـٖس في الجصائس خُث

ؤًهسث هخائج جدلُل همىذج جصخُذ الخوإ ؤن الِالٛت بُنهما هسدًت 

ادة مِد٤ الخطخم بيظبت  ت، ؤي ؤن ٍش طِس  ًادي بلى ازج٘اَ % 1ومِىٍى

٢ي بـ  وبالخالي  % 0.00325الـٖس الدًىاز الجصائسي مٜابل الدوالز ألامٍس

 جدهىز في ُٛمت الِملت الىهىُت؛

   ُٛمت مِامل الخددًدR2  في وحُدة مىوُٜت ُٛمت وهي 0.6056جٜدز بـ 

 مً (60.56%) خىالي ً٘ظس ؤن الىمىذج ىبل حؼير خُث الخوإ جصخُذ اخخباز

 ًسحّ (39.44%) والباقي دًىاز الجصائسي ال الـٖس طِس في الخادر الخٔير

ُٝ الىمىذج اإلاٜدز؛ؤخسي  ألطباب د ُلى حىدة جٗى   ، مما ًٟا

  0.05والتي جٜل ًُ  0.030015ٟما حؼير ُٛمت بخـائُت ِٗؼس اإلاٜدزة بـ 

ت الىمىذج ٢ٟل؛ م ال٘سكُت الِدمُت الٜائلت بِدم مِىٍى  بلى ٗز

  جصخُذ الخوإ )مً حهت ؤخسي هجد ؤن ُٛمت مِامل خدError 

Correction Term ت ؤًً ٛدزة  0.3823-( طالبت ٗهي ُىد رل٣ مِىٍى ٟو

، وهرا ٌِني وحىد ُالٛت 0.05وهي ؤٛل مً  0.0474ُٛمتها الاخخمالُت بـ 

ل بين اإلاخٔيراث اإلاظخٜلت واإلاخٔير الخابّ، بِبازة  دًىام١ُُت في ألاحل الوٍى

ل ًصدح )ؤخسي ؤن الابخِاد ًُ الخىاشن في ألاحل   speed of)الوٍى

adjustment  وؤن الُٜمت الظالبت حِني التراحّ الى  38.28%٠ل طىت بمٜداز

 الُٜمت الخىاشهُت؛

  ٛدزث ُٛمت بخـائُتDurbin-Watson  بت مً  1.4114بـ مما  2وهي ٍٛس

ٌِني ُدم وحىد ازجبان ذاحي، ٟما ؤن ُٛمخه ؤٟبر مً ُٛمت مِامل الخددًد 

R2 مىذج ال ٌِاوي مً الاهدداز الصائٙ، ٗلال ًُ ذل٣ وهرا ٌِني ؤن الى

بلى ؤن الُٜمت الاخخمالُت حظاوي  Breush-Godfreyحؼير هخائج اخخباز 

 والىخائج مبِىت في الجدو٤ اإلاىالي: 0.05وهي ؤٟبر مً  0.3496
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 لالسجباط الزاحي Breush-Godfrey: هخائج اخخباس (11سكم ) الجذول 

  ECMلىمورج 

 
 Eviews 10مخسحاث بسمجُت  املطذس:

  ؤما ُٗما ًخِلٝ باخخبازBreush-Pagan Godfrey  ؤًهسث الىخائج ؤن

 .0.05ؤٟبر مً  0.9705الُٜمت الاخخمالُت واإلاٜدزة بـ 

  

ثباث الخاص ب Breush-Pagan Godfreyهخائج اخخباس  :(12سكم ) الجذول 

 ECMلىمورج  الخباًً

 Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس: 

وبالخالي ٗةهىا هٜبل ال٘سكُت الِدمُت الٜائلت بإن الخد الِؼىائي ًخميز بثباث 

 . Homoscedastic الخباًً

 ( ؤًهس اخخباز الخىشَّ الوبُعي للبىاقيJarque-Bera َّؤن البىاقي جدبّ الخىش )

 0.05وهي ؤٟبر مً  0.67الوبُعي، خُث ؤن الُٜمت الاخخمالُت ٛدزث بـ 

لُه ٗةهىا هٜبل ال٘ سكُت الِدمُت الٜائلت بإن الخد الِؼىائي ًدبّ ُو

 الخىشَّ الوبُعي:
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 ECMلىمورج  : هخائج اخخباس الخوصيع العبيعي للبواقي(13سكم) الجذول 
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Series: Residuals

Sample 2002 2018

Observations 17

Mean      -6.27e-16

Median  -0.643968

Maximum  7.658390

Minimum -7.125610

Std. Dev.   4.370279

Skewness   0.246991

Kurtosis   2.075440

Jarque-Bera  0.778337

Probability  0.677620


 
 Eviews 10مخسحاث بسمجُت املطذس: 

 خاجمت: .6

 الىٜدًت الظلواث بليها جلجإ التي الظُاطاث ؤهم مً الىٜدًت ظُاطتال حِخبر     

 مً خماًخهو  الىهني الاٛخـاد بدازةاإلاداٌٗت ُلى اطخٜساز طِس الـٖس و  بهدٖ

طِس  ُلى الىٜدًت ظُاطتال جإزير دزحت جخخلٙو  والخازحُت، الداخلُت الـدماث

ٙ الري اطخٜسازه مديالـٖس ُلى   .اإلاخبّ هٌام الـٖس هبُِت ُلى بدوزه ًخٛى

 مً خال٤ ما طبٝ جىؿلذ الدزاطت بلى الىخائج الخالُت:

 ت ألاحل اإلاٜدزة لجد٤ ؤلاػازة اإلاىحبت في مِادلت اهدداز الِالٛت الخىاشهُت هٍى

ره همىحبت وجخ٘ٝ ؤلاطمي ى ؤن الِالٛت بين الِسق الىٜدي وطِس الـٖس لُ

ِاث الٜب م١ً ج٘ظير ذل٣ ُلى ُتلالىدُجت مّ الخٛى  في الجصائس بى٣ جد١م ؤن، ٍو

 للظُاطت وطُى ٟهدٖ الىٜدي الِسق في وبالخالي كُِٙ، الىٜدًت الٜاُدة

كِٙ اطخٜاللُت بى٣ الجصائسي ومددودًت طلوخه في وهرا زاحّ بلى ، الىٜدًت

 ؿافي في ممثلت الداخلُت الٜسوق ؤن بدازة الظُاطت الىٜدًت ب٘اُلُت، خُث

 الظُاطت لٜسازاث ٟ٘اًت جخلّ ال لالٛخـاد، والٜسوق ُلى الخ٢ىمت الدًىن 

 اإلاالُت للظُاطت ُلى الترجِب  جخلّ بل، الجصائس بى٣ لخإزير وبالخالي الىٜدًت

 ًخد١م ال الجصائس بى٣ ؤن ٌِني ما .للمـاٖز الٜسوق مىذ ولظُاطت للخ٢ىمت

الىٜدًت  الٜاُدة وبالخالي الىٜدي، للِسق اإلاهمين اإلاٜابلين هاذًً في جوىز  ٟ٘اًت

م ال٘سكُت الٜائلت بإن الظُاطت الىٜدًت اإلاخبِت مً ٛبل  وهرا ًٜىدها بلى ٗز
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، خُث لىخٍ ماخسا في البى٣ الجصائس ِٗالت في جدُٜٝ اطخٜساز طِس الـٖس

ىت الِمىمُت في عجص خُٜٜي ؤؿدز زئِع الخ٢ىمت  2017طىت  ومّ دخى٤ الخٍص

ى آهراٞ ل هرا العجص مً خال٤ ػساء بى٣ الجصائس ألذوهاث الخٍص ت ٛسازا بخمٍى

ادةؤن  دون مٜابل بهخاجي، ومً اإلاِلىم  اإلادلي الخُٜٜي الىٜدي اإلاِسوق ٍش

 بلى ًادي الخُُٜٜت الىٜدًت ألازؿدة ُلى زباث الولب ًل في بالخازجي مٜازهت

ادة  اإلايزان في ٌظبب عجصا  يالر ألامس اإلاالُت، ألاؿى٤  و الظلّ ُلى ؤلاه٘اٚ ٍش

 جدهىز  بلى ًادي ما هى و الاخخُاهاث اهخ٘اق بالخاليو   اإلاا٤، زؤض ميزان و الجازي 

ادة في اإلاِسوق الىٜدي لم ج١ً مىحهت  ُٛمت الِملت اإلادلُت، ٟما ؤن هره الٍص

ل ألاحىز وبالخالي  ل ؤوؼوت ؤلاهخاج والاطدثماز بل ٠اهذ مىحهت لخمٍى لخمٍى

في نهاًت اإلاواٖ بلى جدهىز في طِس  ؤدثطاهمذ في خلٝ ٛىة ػسائُت حدًدة 

 ؿٖس الدًىاز مٜابل الُىزو والدوالز؛

  طِس الـٖس في الجصائس ؤًهسث هخائج باليظبت إلاِد٤ الخطخم و ؤما

ت،  ٍم١ً ج٘ظير و جدلُل همىذج جصخُذ الخوإ ؤن الِالٛت بُنهما هسدًت ومِىٍى

ادة في ؤطِاز الىازداث الى   The pass-through effectذل٣ بـ  ؤي جإزير اهخٜا٤ الٍص

ألاطِاز اإلادلُت )ُلى اُخباز ؤن خـت الظلّ في طلت الاطتهالٞ ٟبيرة في الجصائس 

ادة في ؤطِاز الىازداث طخٗهى بلد مظخىزد بامخُاش(،  ادي بلى الخدى٤ خُث الٍص

يها، وبما ؤن ٛل زمىا وبالخالي ًصداد الولب ُلهدى الظلّ اإلادلُت ُلى اُخبازها ؤ

الجهاش ؤلاهخاجي اإلادلي ال ًدظم باإلاسوهت ال٢اُٗت إلاىاحهت الولب اإلاتزاًد ٗةن ذل٣ 

ادة ألاطِاز اإلادلُت ومىه اهخ٘اق في ُٛمت الِملت.  ًى١ِع في ؿىزة ٍش

 :الخوضياث

  كسوزة ال٘ـل بين الدائسة الىٜدًت ودائسة ميزاهُت الدولت ٟما حاء به ٛاهىن

ص اطخٜاللُت بى٣ الجصائس لُمازض نهائُت، و الىٜد والٜسق بـىزة  الِمل ُلى حٍِص

ٟما ًجب الخيظُٝ بين بى٣ الجصائس ٟجهت مظاولت ًُ  مهامه بـىزة ِٗالت،

جدُٜٝ ألاهداٖ الخاؿت بالظُاطت الىٜدًت وباقي ألاحهصة الخ٢ىمُت اإلاظاولت 
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ًُ جىُ٘ر وزطم الظُاطاث الاٛخـادًت الِامت، والاج٘اٚ ُلى ألاهداٖ 

 ٛخـادًت مثل اطخٜساز طِس الـٖس ومِدالث الخطخم؛الا

  ،جدُٜٝ الاطخٜساز الىٜدي ًخدٜٝ مً خال٤ الظُوسة ُلى اإلاِسوق الىٜدي

ت ُت ٗال  لظِس الـٖس وفي ًل وحىد الظٚى اإلاىاٍش التي جمخف الظُىلت اإلاـٗس

لهرا ًجب مدازبت الظٚى ًم١ً للظُاطت الىٜدًت ؤن جمازض هدٗها ب٘اُلُت، 

 مهُدا الطخٜساز مِدالث الخطخم وبالخالي ُٛمت الِملت؛اإلاىاشي ج
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  :امللخص

ئلى جلذًش أزش الىخلت الىلذًت غلى مػذٌ الىاجج اإلادلي الخام جدذ ئؼيالُت هذفذ الذساظت      

-0222واإلاالُت في الجضاةش خالٌ الفترة )حغحر ظػش الصشف والخطخم في ظل العُاظت الىلذًت 

لت كُاظُت  (،0203 باالغخماد غلى جدلُل مىهج الاهدذاس الزاحي لفتراث ؤلابؼاء اإلاىصغت وهي ػٍش

خُث خلصذ لىحىد غالكت ػشدًت  ،يامل اإلاؽترن وهمارج جصخُذ الخؼأخذًثت في جدلُل الخ

، مى الاكخصاديومػذٌ الى مػذٌ الخطخم بحن الىخلت الىلذًت والخللب في ظػش الصشف،

اهتهاج ظُاظاث مالُت وهلذًت ظلُمت وفػالت مً ؼأنها أن  وغلُت جىص ي الذساظت بظشوسة

 جللص حجم الاخخالالث الذاخلُت والخاسحُت مما ٌعاهم في اظخلشاس ظػش بؽيل غام.

 طخم، ظػش الصشف، الىخلت الىلذًت.العُاظت الىلذًت واإلاالُت، الخ  الكلمات املفحاحية:

The Impact of Some Economic Variables on the Resilience of the Monetary 

Mass under the Monetary and Fiscal Policy - The Case of Algeria for the Period 

2000-2019 

Abstract: 

         The study aimed to estimate the impact of the monetary mass on the rate of 

GDP under the problem of exchange rate change and inflation under monetary and 

fiscal policy in Algeria during the period (2000-2019), based on an analysis of the 

self-regression approach of distributed periods of slowing, a modern standard 

method in the analysis of common integration and error correction models, where it 

concluded that there is a positive relationship between the monetary bloc and 

exchange rate volatility, the rate of inflation and the rate of economic growth, and the 

study recommends the need for sound and effective fiscal and monetary policies This 
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will reduce the volume of internal and external imbalances, contributing to exchange 

rate stability in general.  

Keywords: Monetary and Financial Policy, Inflation, Exchange Rate, Monetary Mass. 

  مقدمة: 

 .الخذًثت للذولت الػامت العُاظاث أهم ئخذي الاكخصادًت العُاظت حػذ        

 الاكخصادًت، اإلاؽىالث وغالج ألاهذاف جدلُم في الذولت ظُاظت دغامت فهي جمثل

 ومؼ الذولت، في والاحخماعي العُاس ي الاظخلشاس جدلُم في باإلطافت ئلى اإلاعاهمت

 إلاىاحهت وفػالت هفأة اكخصادًت ظُاظاث ئلى الخاحت اصدادث الثالثت ألالفُت بذاًت

 العُاظت اغخمذث ألاهذاف هزه جدلُم أحل الػىإلات، ومً ظل في اإلاخخالُت ألاصماث

 الىلذًت العُاظت أهمها ومً الفشغُت العُاظاث مً حملت غلى الاكخصادًت

 اإلاالُت والعُاظت

ٌ  جيخجها التي الاظخلشاس ظُاظاث أؼياٌ أخذ الىلذًت العُاظت حػخبر         الذو

 الخؼىس  صاخبذ التي اإلاخخلفت الاكخصادًت الاخخالالث ميافدت حلأ مً

 الػامت، أما كخصادًتالاللعُاظت  الىلذي الجاهب جمثل وىنها الاكخصادي،

 الزي الخأزحر ػٍشم غً جباؼش فهي العُاظاث مً غحرها غً فخخمحز اإلاالُت العُاظت

 ئلى وحععى مػا، غليهما أو الػامت الىفلاث أو الػامت ؤلاًشاداث غلى الذولت به جلىم

 ألامام، ئلى الخىمُت عجلت ًذفؼ بما لها، اإلاخاخت ؤلامياهُاث خذود في أهذافها جدلُم

ىحذ  .غليها جلىم التي وألاظغ جخبىاها التي اإلابادب ئػاس في الاكخصادي الاظخلشاس ٍو

وغلى غشاس الذٌو الخذًثت ظػذ الجضاةش ئلى جدلُم جىمُت اكخصادًت ؼاملت      

ت وظُاظاث  خُث ػبلذ غذة اظتراجُجُاث ججعذث في ؼيل بشامج جىمٍى

ئصالخُت التي تهذف ئلى ئسظاء كىاغذ اكخصاد العىق، باظخخذام آلُاث 

ظُلت لخدلُم الىمى الاكخصادي ورلً بالخدىم في الىخلت العُاظت الىلذًت و 

 للػملت الىػىُت. ذ الخطخم هما جإزش غلى ظػش الصشفالىلذًت وهب
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جأزحر  مىطىع الذساظت حػالج هزا فان العابم الخمهُذ ظُاق في :إلاشكالية

الاكخصادًت غلى الىخلت الىلذًت في ظل العُاظخحن الىلذًت واإلاالُت اإلاخغحراث 

 الذساظت هزه فان وغلُه للذولت، الاكخصادًت العُاظت أهذاف لخدلُم وظػيهما

 ٌ ٌ  غً ؤلاحابت ظخداو  :الخالي الشةِس ي الدعاؤ

املحغيرات الاقحصادًة على مسوهة الكحلة الىقدًة في ظل  ثأثير بعض مدى ما

  الظياطة الىقدًة واملالية في الجصائس؟

 :الخالُت الفشغُت ألاظئلت ػشح ًمىً ؤلاؼيالُت هزه ومً

  غامت؟ بصفت اإلاالُت العُاظت الىلذًت و مفهىم ما  -

 ما هي ػبُػت الػالكت بحن ظػش الصشف والخطخم والىخلت الىلذًت؟  -

ما ػبُػت الػالكت بحن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي )الىمى الاكخصادي(  -

 والىخلت الىلذًت؟

 : الدزاطة فسضيات

ٌ  في اإلاخبػت الىاحػت الاكخصادًت العُاظاث ئخذي اإلاالُت العُاظت -  لخدلُم الذو

 ي؛.الاكخصاد الىمى

هىان جأزحر للعُاظخحن الىلذًت واإلاالُت غلى الخطخم في الاكخصاد الجضاةشي، ئر  -

ادة معخىي الػام لألظػاسجإدي العُاظت اإلاالُت الخىظػُ ، وجإدي ت ئلى ٍص

 اإلاعخىي الػام لألظػاس )الخطخم(.العُاظت الىلذًت الاهىماؼُت ئلى اهخفاض 

 الىخلت الىلذًت.، و الخطخمو  ىان غالكت ػشدًت  بحن ظػش الصشفه -

 هىان غالكت ػشدًت بحن الىمى الاكخصادي والىخلت الىلذًت. -

 :الدزاطة أهمية

 اإلاالُت غلى العُاظت الىلذًت و أدواث جؼبُم مداولت في الذساظت أهمُت جىمً      

مً خالٌ جأزحر ول مً  الجضاةش في الخدذًذ وحه غلى  الىاكؼ الاكخصادي

العُاظخحن غلى مخغحراث الىمى الاكخصادي، وبالخالي غلى مػذٌ الىاجج اإلادلي 

 الخىظػُت اإلاالُتالىلذًت و  العُاظت فػالُت مذي لُخظهش الخلُلي، هما أنها حاءث
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ض في اإلاىخهجت ث الاكخصادًت ليل للبلذ وهُفُت جأزحر اإلاخغحرا الاكخصادي الىمى حػٍض

 مً ظػش الصشف، الخطخم والىمى الاكخصادي غلى الىخلت الىلذًت.

 رهش ًمىً الىلاغ مً مجمىغت في الذساظت هزه أهذاف جىمً :الدزاطة هدف

 : أهمها

الىمى  في معاهمتها ومذي أهمُتها و اإلاالُت العُاظت الىلذًت و غلى الظىء حعلُؽ -

 الاكخصادي.

 الىخلت الىلذًت في الجضاةش وجؼىسه والػىامل اإلاإزشة فُه.مداولت حشخُص  -

 زش أدواث العُاظت الىلذًت غلى مػذالث الخطخم في الجضاةش.أجدذًذ  -

ظِخم ؤلاحابت غلى هزه ؤلاؼيالُت مً خالٌ جلعُم دساظدىا ئلى  خطة الدزاطة:

 مدىسًٍ أظاظحن هما4

بحن العُاظخحن الىلذًت ًخمثل في ئبشاص مذي أهمُت الخيعُم املحوز الىظسي: 

واإلاالُت في مخغحراث اليؽاغ الاكخصادي ليل مً الخطخم وظػش الصشف والىمى 

 الاكخصادي ومذي جأزحرها غلى الىخلت الىلذًت.

4 ًخمدىس خٌى حعلُؽ الظىء غلى جأزحر  مخغحراث الذساظت غلى الحطبيقياملحوز 

. بهذف الخىصل ئلى 0203-0222الىخلت الىلذًت لالكخصاد الىػني خالٌ الفترة 

 الىخاةج اإلاشحىة.

 املحوز ألاول: إلاطاز الىظسي  0.0

 وال: الظياطة الىقدًة واملاليةأ

 . ماهية الظياطة الىقدًة:0

 منها وهخخاس الىلذًت للعُاظت حػاٍسف غذة جىحذ 4. مفهوم الظياطة الىقدًةا

  الخػاٍسف في ما ًلي4 مً مجمىغت

نها غملُت اظخخذام مجمىغت مً أ"ب الىلذًتللعُاظت ٌؽحر اإلافهىم الخللُذي 

 ألادواث والعُاظاث الهادفت ئلى الخأزحر غلى اإلاػشوض الىلذي بؽيل خاص،

أو  وجمثل أًظا ؤلاحشاءاث اإلاػخمذة مً الخيىمت، وألاداء الاكخصادي بؽيل غام،
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، (0202و واخشون، )مدمذ  العلؼت الىلذًت إلداسة غشض الىلىد وظػش الفاةذة.

فها بانها هي ئخذي وظاةل العُاظت الاكخصادًت، وبالخالي فهي حػمل  مىً حػٍش ٍو

ت واإلادافظت غلى الخىاصهاث الىلذًت اليلُت للذولت،  ئلى جدلُم ألاهذاف الخىمٍى

فها أًظا بانها  م اظخخذام غذة مخغحراث الىلذًت، هما ًمىً حػٍش ورلً غً ػٍش

فشطها الخيىمت، البىً اإلاشهضي أو العلؼت الىلذًت لبلذ ما جلً الشكابت التي ج

للخدىم في الػشض الىلذي والعُىلت اإلاالُت وأظػاس الفاةذة لخدلُم مجمىغت 

م،  مً ألاهذاف اإلاىحهت هدى الىمى واظخلشاس الاكخصاد، ، (02، صفدت 0203)هٍش

 كصذ الىلذًت العلؼت كبل مً اإلاخخزة والخذابحر ثؤلاحشاءا مجمىغت"هما حػشف 

)الؽِباوي،  الصشف. أظػاس اظخلشاس طمان أحل ومً الاكخصاد، غلى أزش ئخذار

0202) 

 ب. أهدف الظياطة الىقدًة:

حعتهذف العُاظت الىلذًت بالذسحت الاولى الخأزحر غلى همُت الىلىد اإلاخذاولت        

في الاكخصاد)جىظُم وحعُحر الػشض الىلذي( ومػذالث الفاةذة، كصذ الخأزحر غلى 

معخىي ألاداء الاكخصادي بؽيل غام، وحععى العُاظت الىلذًت ئلى طمان 

ه الخىاصن الا كخصادي الذاخلي والخىاصن الخىاصن الاكخصادي الػام، بؽؼٍش

الخاسجي، هزه ألاهذاف النهاةُت ألاسبػت حػشف بأهذاف اإلاشبؼ السخشي والتي غشفها 

 (20)ظػىدي و خعحن، صفدت  الاكخصادي الاهجلحزي "هُيىال والذوس".

 . ماهية الظياطة املالية:0

 ا. مفهوم الظياطة املالية:

حػخبر العُاظت اإلاالُت ئخذي أدواث العُاظت الاكخصادًت اليلُت التي           

 تهذف ئلى جدلُم الخىمُت واإلادافظت غلى الخىاصهاث الاكخصادًت اليلُت.

فها بانها جلً ؤلاحشاءاث التي جلىم بها الخيىمت بغُت جدلُم الخىاصن  مىً حػٍش ٍو

ت الػامت مً الظشاةب والشظىم اإلاالي الػام، معخخذمت بزلً الىظاةل اإلاالُ

والىفلاث الػامت واللشوض الػامت ، ورلً للخأزحر غلى اإلاخغحراث الاكخصادًت 
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م،  اليلُت، والىصٌى ئلى العُاظت الاكخصادًت الػامت للذولت. ، صفدت 0203)هٍش

فها أًظا هبرهامج جخؼؼه وجىفزه الذو (02 مىً حػٍش لت غً غمذ معخخذمت ، ٍو

ت وبشامجها الاج زاس غحر آفاكُت ألخذار أزاس مشغىبت وججىب فُه مصادسها الاداٍس

مشغىبت غلى وافت اإلاخغحراث اليؽاغ الاكخصادي والاحخماعي والعُاس ي جدلُلا 

فت،  ألهذاف اإلاجخمؼ. ث فهي هي جلً العُاظا (22، صفدت 0202)ؼٍش

وؤلاحشاءاث اإلاذسوظت واإلاػخمذة بمعخىي وهمؽ ؤلاهفاق الزي جلىم به الخيىمت 

 مً هاخُت وبمعخىي وهُيل ؤلاًشاداث التي جدصل غليها مً هاخُت أخشي.

 غلى اإلاالُت العُاظت حػٍشف ًمىً ، غامت بصفت و،(022، صفدت 0202)ظػاد، 

ت حغُحراث إلحشاء الخيىمت بشهامج أنها  الظشاةب هفلاتها، ومعخىي  همؽ في جلذًٍش

 : مثل اليلُت الاكخصادًت للعُاظت مػُىت أهذاف جدلُم أحل مً الػامت واللشوض

 الاظخلشاس  اإلاذاخُل، جىصَؼ غذالت الياملت، الػمالت الاكخصادي، الىمى

 .(0202)اماٌ،  الاكخصادي.

 . عالقة الظياطة الىقدًة باملالية:2

 ا. الحيظيق بين الظياطة الىقدًة واملالية:

ئن الاخخالف الشةِس ي بحن العُاظخحن الىلذًت واإلاالُت هى أن الاولى جإزش      

، في خحن جإزش الثاهُت  مباؼش غلى غشض الىلىد وبؽيل مباؼش في جُاس الذخٌى

اؼش غلى غشض الىلىد، وبالخالي فان بؽيل مباؼش في جُاس الذخٌى وبؽيل غحر مب

جدلُم الاظخلشاس الاكخصادي ًخؼلب الترابؽ بحن العُاظخحن مً هاخُت ألاهذاف 

 والىظاةل ورلً بغُت ججىب آلازاس العلبُت التي كذ جىجم غً غذم هزا الخيعُم.

وغىذما ًخم الخذًث غً الخيعُم ال ٌػني أن جيىن ول مً العُاظخحن الىلذًت 

ا جىظػُت أو اهىماؼُت، بل ًمىً أن جيىن جشهُبت العُاظت الػامت واإلاالُت ئم

جخظمً ظُاظت مالُت جىظػُت وظُاظت هلذًت اهىماؼُت أو الػىغ، خعب 

الؽيل الزي ًإدي ئلى الىخاةج اإلاشحىة مً كبل  العلؼاث الىلذًت واإلاالُت مػا، 
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 بدُث جىمل ول مً العُاظخحن العُاظت ألاخشي وحعهمان بؽيل فػاٌ في

 مػالجت الاخخالالث الاكخصادًت.

برص الاسجباغ بحن العُاظخحن أظاظا مً خالٌ الذوس الزي جلىم به العلؼاث  ٍو

ل عجض اإلاىاصهت الػامت، ولهزا فان الػالكت بحن العُاظخحن  الىلذًت في جمٍى

جىػىغ غلى صافي الاكتراض الخيىمي مً الجهاص اإلاصشفي، وهى ما ًإزش بالخالي 

دلُت وأظػاس الفاةذة، فاظخمشاس جىظؼ العلؼاث الػامت وصٍادة غلى العُىلت اإلا

ادة أهمُت الذوس الزي ًمىً  جذاخلها في مخخلف ألاوؽؼت الاكخصادًت أدي ئلى ٍص

أن جلػبه أدواث العُاظت اإلاالُت طمً العُاظت الاكخصادًت هيل واصدًاد آلازاس 

م،  التي جترهها غلى الاكخصاد.  (22، صفدت 0203)هٍش

 4دواعي الحيظيق بين الظياطة الىقدًة واملالية

في الاججاه الزي حعحر فُه  ظاةشةالعُاظت الىلذًت  جيىن مً ألافظل أن     

شحؼ رلً ئلى غذة أظباب4 م،  العُاظت اإلاالُت وجىملها وجذغمها وال حػىكها، ٍو )هٍش

 (22، صفدت 0203

ال ًمىً للعُاظت الىلذًت بمفشدها أن جخدمل ؤلاطشاس والصذماث في  -

ميافدت الخطخم والبذ مً جيامل وجيافل العُاظت اإلاالُت في هزه ألامىس، ئر 

صلح لهزه اإلاهمت  ًخؼلب ألامش اظخخذام أدواث الخأزحر غلى حاهب الؼلب، ٍو

 العُاظت اإلاالُت؛

ل هفلاث اللؼاع الػام غً ًىحه  - الاهخلاد ئلى البىىن غىذما جبالغ في جمٍى

م الاكتراض مً الجهاص اإلاصشفي، هما ًىحه اللىم ئلى الخيىمت غىذما  ػٍش

بي، وهزا ٌػني اهه جم جىحُه  ل هفلاتها مً خالٌ الىظام الظٍش جلجا ئلى جمٍى

إلاالُت في الخالت اللىم ئلى العُاظت الىلذًت في الخالت الاولى والى العُاظت ا

 الثاهُت وهى ما ًخؼلب غذم الترهحز غلى العُاظت دون ألاخشي.

ًجب اظخخذام العُاظت الىلذًت للخدىم في الىخلت الىلذًت اإلاخذاولت،  -

ولىنها غحر وافُت لخدلُم رلً ار البذ ان ًخم اظخخذام العُاظت اإلاالُت وظُاظت 
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ُت العُاظت الىلذًت في ئًجاد ألاحىس وألاظػاس والذخل ػاإلاا اهه ٌؽترغ لفػال

ت لالظدثماساث غً ػٍشم الاكتراض أن ًيىن ألافشاد غلى  اإلاىاسد اإلاالُت الظشوٍس

اث أظػاس الفاةذة اإلاخخلفت ودسحت مىافعت الاظدثماس   اظخػذاد للبٌى معخٍى

الخاص، وهفغ اإلاالخظت غىذما حعخخذم العُاظت اإلاالُت وخذها لخيؽُؽ 

ادة خاصت في الذٌو الىامُت التي حػاوي مً جبػُت الاظدثماس غىطا مً  مداولت ٍص

الكخصادًاث الذٌو الصىاغُت، وهزا ٌػني وحىب الاغخماد غلى العُاظت الىلذًت 

 لدشجُؼ الاظدثماس والخدىم في مػذٌ الصشف وجدلُم الاظخلشاس الاكخصادي.

هي  غىذما ال ًيىن الػمل للعُاظخحن واخذا وفي هفغ الاججاه فان الىدُجت -

خذور اهلعاماث واطؼشاباث اكخصادًت ئرا ما كامذ العُاظت اإلاالُت غلى 

لا مخالفا ومعخلال، وهزا ًدذر غىذما  خذ وظلىذ العُاظت الىلذًت ػٍش

جخػاكب خيىماث مخػذدة في دولت واخذة وجخظاد ول خيىمت بعُاظت 

 مخالفت لخيىمت أخشي.

في فترة العبػُىاث في  ًيذ الخجاسب الػلمُت اهه غىذما ظادث خالت الىعاد -

الذٌو الصىاغُت الىبري لجأث العلؼاث الاكخصادًت في هزه الذٌو ئلى 

اظخخذام ول مً العُاظخحن مػا للخشوج مً هزه ألاصمت، هما بُيذ 

الخجاسب أن العُاظت الىلذًت الخىظػُت وخذها ًمىً أن جإدي ئلى جدلُم 

حت غذم اللذسة في الخالت هىع مً الاهخػاػ في الاكخصاد غحر انها جصل ئلى دس 

ج مً العُاظاث الىلذًت  ألاخشي، وبهزا أدسهذ الخيىماث طشوسة ئجباع مٍض

 واإلاالُت.

والىلذًت4  اإلاالُت العُاظخحن بحن اإلاخبادٌ الخأزحر باخخصاس ًظهش ًلي وفُما

 (01-02، الصفداث 0202)الؽِباوي، 

 غلى الىلذًت العُاظت جإزشاإلاالُت4  العُاظت غلى الىلذًت العُاظت جأزحر .0

 اإلاؽشفت الىلذًت العلؼاث جبني ٌعاهم اإلاثاٌ ظبُل فػلى .اإلاالُت العُاظت
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 غلى الاغخماد وغذم اإلاعخمش، الخطخمي اإلاالي العجض مً الخذ في الػملت غلى

بت ل الخطخم طٍش  .اإلاالي الاظخلشاس جدلُم في ٌعهم الزي ألامش العجض لخمٍى

 في الخغحراث جأزحر صىس  الىلذًت4 جخػذد العُاظت غلى اإلاالُت العُاظت جأزحر .0

 كذسة غلى مباؼشا جأزحرا جإزش خُث الىلذًت، العُاظت غلى اإلاالُت العُاظت

 للعُاظت سةِس ي ههذف ألاظػاس في الاظخلشاس هذف جدلُم في اإلاشهضي  البىً

 الىلذًت.

ت الخاحت جيىن  للذولت اإلايؽىد الهذف لخدلُم فاهه وبالخالي         ئلى طشوٍس

يىن  الهُئخحن، هاجحن بحن الخيعُم  اججاه هفغ في الىلذًت العُاظت اججاه ٍو

 العُاظخحن مً ول ودوس  ألهمُت مخيافئت هظشة هىان جيىن  وبزلً اإلاالُت العُاظت

 بحن اإلاضج أو الخيعُم أن هما الاكخصادي، الاظخلشاس وجدلُم ألاصماث غالج في

 أن بل ظُاظت، ول أدواث وافت اظخخذام ًفشض ال واإلاالُت الىلذًت العُاظخحن

 الخيعُم وعبت وجخفاوث دولت، ول حػِؽها التي الاكخصادًت للظشوف مترون ألامش

 منها، ٌػاوي التي ألاصمت وهىغُت جؼىسه ودسحت اكخصادي هظام ول خعب واإلاضج

 (03، صفدت 0200)ظػاد ط.،  الخ. .. الذولي اإلادُؽ في جفاغله ودسحت

ثحليل ثطوز املحغيرات الاقحصادًة لكل مً طعس الصسف والحضخم   ثاهيا:

 والىاثج املحلي الحقيقي والكحلة الىقدًة في الجصائس

 مخغحراث الذساظتظىف هلىم في هزا اإلادىس بخدبؼ وجدلُل الخغحراث الخاصلت في 

 4غلى الىدى آلاحي(، وهزا 0203-0222الفترة ) خالٌ

 طعس الصسف: .0

هه همُت الػملت أًمىً حػٍشف ظػش الصشف غلى  4ماهية طعس الصسف . أ

اإلادلُت التي ًمىً الخىاٌص غنها ملابل الخصٌى غلى وخذة مً الػملت 

ألاحىبُت مً خالٌ جفاغل كىي الػشض والؼلب غلى الػملت ألاحىبُت، مثل 

، (002، صفدت 0203)ًخبذ، ذ ظػش أي ظلػت في العىق. ما ًخم جدذً
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لصذ به أًظا غذد الىخذاث مً غملت مػُىت الىاحب دفػها للخصٌى  ٍو

 (2، صفدت 0200)اللادس،  غلى وخذة مً غملت أخشي.

 ثحليل ثطوز املحغيرات الاقحصادًة لظعس الصسف في الجصائس:  . ب

مً العُاظت الاكخصادًت مً خالٌ اسجباػه  اءظػش الصشف حض ٌػخبر         

اإلاباؼش وغحر اإلاباؼش مؼ الػذًذ مً اإلاخغحراث الاكخصادًت اليلُت والذخل الىػني 

والخطخم...الخ، وكذ أولذ له العلؼت الىلذًت اهخماما هبحرا لخأزحره اللىي غلى 

مخخلف حىاهب الاكخصاد الىػني، ظىداٌو الخػشف غلى جؼىس ظػش الصشف 

يي مً خالٌ الجذٌو الخالي4الذًى  اس الجضاةش بملابل الذوالس ألامٍش

(: ثطوز طعس الصسف الدًىاز الجصائسي مقابل الدوالز ألامسيكي 20الجدول زقم )

 (0209-0222) خالل الفترة

اإلاخىظؽ  العىىاث

العىىي لعػش 

 الصشف

اإلاخىظؽ  العىىاث

العىىي 

 لعػش الصشف

اإلاخىظؽ  العىىاث

العىىي 

 لعػش الصشف

0222 12.2 0221 23.22 0202 21.3 

0220 11.2 0222 22.22 0202 021.02 

0220 13.1 0223 10.12 0202 023.22 

0222 11.2 0202 12.2 0201 002.32 

0222 10.20 0200 10.22 0202 002.2 

0222 12.2 0200 11.22 0203 002.32 

0222 10.3 0202 13.22 0202 - 

 4www.bank-of-algeria.dz بىً الجضاةش غلى اإلاىكؼ4 املصدز

مً خالٌ الجذٌو أغاله هالخظ أن ظػش الصشف الذًىاس الجضاةشي ملابل         

يي زابذ وعبُا خالٌ الفترة ما  32 -12في خذود 0203و0222بحن  الذوالس ألامٍش

دًىاس للذوالس 23.22وصل ئلى خذود  0221الىاخذ، لىً في ظىت دًىاس للذوالس 

ييالىاخذ بعبب أصمت الشهً الػلا  واسجفاع سي التي غصفذ باالكخصاد ألامٍش

http://www.bank-of-algeria.dz/
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يي غاإلاُا، لىً هدُجت ؤلاحشاءاث  أظػاس البتروٌ وهى ما ازش غلى كُمت الذوالس ألامٍش

لت في العىىاث ألاخحرة التي كام بها بىً الجضاةش والشامُت ئلى جخفُع كُمت الػم

دًىاس للذوالس  023.22اهخفظذ كُمت الذًىاس ملابل الذوالس لُصل ئلى خىالي 

اهخفظذ كُمت الذًىاس   0203، هفغ الش يء باليعبت لعىت 0202الىاخذ ظىت 

 . 002.32ـ الزي كذسث كُمخه ب 0201ملاسهت بعىت  002.32ملابل الذوالس  ب

مت الذًىاس الجضاةشي ٌػىد ظببه ئلى غذة وغمىما ًمىً اللٌى بان جشاحؼ كُ

 (002، صفدت 0203)ًخبذ،  غىامل والتي جخمثل في4

ملُاس دوالس  22.2الىمى اإلافشغ للىاسداث في الجضاةش خُث وصلذ ئلى خىالي  -

هدُجت ألامش الزي هذد الاظخلشاس كُمت الذًىاس الجضاةشي، وهزا  0202لعىت 

ت هزه اإلاعخىسداث، والزي ًإدي ئلى  الؼلب اإلاشجفؼ غلى الىلذ ألاحىبي لدعٍى

 غذم وحىد جىاصن بحن الػشض والؼلب غلى الذًىاس في ظىق الصشف.

ت الاهخفاض ظػش  - ت جبني الخيىمت الجضاةٍش جبني ظلؼاث الخيىمت الجضاةٍش

يي هاحشاء لشفؼ خصُلت  الصشف الذًىاس الجضاةشي ملابل الذوالس ألامٍش

لها ئلى الذًىاس الجضاةشي  يي غىذ جدٍى مذاخُل البتروٌ اإلالىمت بالذوالس ألامٍش

 وخاصت في فتراث انهُاس أظػاس البتروٌ.

 الحضخم: .0

ًشي أصخاب هزا اإلاػُاس بان حػاٍسف الخطخم مىطىغت  مفهوم الحضخم: . أ

أظاظا غلى الخصاةص وآلازاس الىاججت غىه وأهمها اسجفاغاث ألاظػاس فهىان 

ً ٌػخبر بان الخطخم هى التزاًذ في الاسجفاع الػام لألظػاس الىاجج غً وحىد م

هىة بحن العلؼ الخاطشة وحجم اإلاذاخُل اإلاىحهت لإلهفاق والعبب في رلً 

ادة في  ادة اسجفاع ألاظػاس غً الٍض ًمىً أن ًيىن غامال هلذًا، فلذ ًيخج ٍص

ادة في همُت الىلى   د أو ظشغت جذاولها.اإلاذاخُل اإلاخاخت التي جصاخب الٍض

مىً اللٌى أن الخطخم ظاهشة جدذر (01، صفدت 0203)مدمذ غ.،  ، ٍو

هدُجت الخخالٌ في الىطؼ الاكخصادي بعبب غذم حعاوي الخغحراث في ول 
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مً الخذفلاث العلػُت والخذفلاث الىلذًت وان اسجفاع ألاظػاس ًيىن مإؼشا 

 (022، صفدت 0202)صغُتري، اغمش العػُذ، و مدمذ،  الظاهشة.لهزه 

 ثطوز معدالت الحضخم في الجصائس  . ب

جمغ جؼىساث الاكخصادًاث اإلاخلذمت والىامُت غلى خذ ظىاء والجضاةش مً       

 ٌ الخالي4هزه الذٌو ولخدلُل وجؼىس مػذالث الخطخم في الجضاةش وعخػحن بالجذو 

 (:  ثطوز معدالت الحضخم في الجصائس0الجدول زقم )

 0222 0222 0222 0220 0220 0222 العىىاث

مػذٌ 

 الخطخم

2.2 2.0 0.2 2.2 2 0.2 

 0200 0202 0223 0222 0221 0222 العىىاث

مػذٌ 

 الخطخم

0.2 2.1 2.3 2.1 2.3 22 

 0201 0202 0202 0202 0202 0200 العىىاث

مػذٌ 

 الخطخم

2.3 2.2 0.3 2.2 2.2 2.2 

 0203 0202 العىىاث

 2.2 2.22 

 www.bank-of-algeria.dz بىً الجضاةش غلى اإلاىكؼ4 املصدز:

هالخظ مً خالٌ الجذٌو أغاله أن كُمت مػذالث الخطخم واهذ ظىت      

هاجج غً بشهامج ؤلاصالح الاكخصادي اإلابرم مؼ  وهزا %2.2ـ خُث كذسث ب0222

ش ألاظػاس وئلغاء الذغم  صىذوق الىلذ الذولي باإلطافت ئلى رلً جبني ظُاظت جدٍش

الخيىمي غً بػع العلؼ باظخثىاء الللُل منها والعلؼ الاظتهالهُت ألاظاظُت، 

 في العىت لُػاود الاهخفاض 2.0لُصل ئلى  0220زم اسجفاع وعبت هبحرة ظىت 

لُىاصل الاسجفاع في ظىتي  0.20اسجفؼ ئلى  0222هه في غام أئال  0.2اإلاىالُت ئلى 

شحؼ ظبب هزا الاسجفاع 2.3و 1. 2أًً وصل ئلى  0222و 0221 غلى الترجِب ٍو

ىخفع  .هدُجت اسجفاع أظػاس اإلاىاسد الغزاةُت بؽيل خاص وهىزا بلي ًشجفؼ ٍو

http://www.bank-of-algeria.dz/
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وهي اغلي  2.3ـ وعبت كذسث ب هبر ألى ئ0200ىت ئلى أخشي ئلى أن وصل ظىت مً ظ

وعبت ملاسهت بالعىىاث ألاخشي وهزا بعبب اهؼالق جىفُز بشهامج ؤلاوػاػ 

(هما كلىا ظابلا، وهزا البرهامج الخماس ي 0223-0220الاكخصادي ودغم الىمى )

غشفذ مػذالث الخطخم  0202و 0202(. ئال اهه خالٌ غام 0202-0202)

جُا أًً سجل  وهزا ساحؼ ئلى اهخفاض أظػاس اإلاىاد  ظىت0.30اهخفاطا جذٍس

الغزاةُت وهزلً جشاحؼ في أظػاس اإلاىخجاث الفالخت، ئال أن هزا الاهخفاض لم 

ال خُث غشفذ مػذالث الخطخم اسجفاغا غام     2.2خُث كذس ب   0202ًذم ػٍى

ادة في أظػاس ؤلاهخاج الصىاعي، هفغ الش يء باليعبت  شحؼ بعبب رلً الٍض ٍو

غلى الخىلي، لخػاود 2.23و 2.2كذسث مػذالث الخطخم ب 0221و 0202لعىتي 

ػىد ظبب جزبزب في اغلى الخى  2.22و2.2ب 0203و 0202الاهخفاض ظىتي  لي، َو

مػذالث الخطخم ئلى هدُجت اهخفاض أظػاس اإلادشوكاث وجشاحؼ كُمت الػملت 

 الىػىُت.

ةمت ت مال البذ أن جيىن العُاظت اإلاالُت والىلذً، خالٌ ول ما رهش ظابلامً 

ض حل أإلخذار همى اكخصادي مً   اللذسة غلى الخدىم في مػذالث الخطخم.حػٍض

 الكحلة الىقدًة: .3

ئن الىخلت الىلذًت هي غباسة غً "حمُؼ ألاوساق  مفهوم الكحلة الىقدًة: . أ

ذًت. فهي حػخبر أداة مً أدواث  الىلذًت والخعاباث البىىُت او البًر

العُاظت الاكخصادًت والتي حعخػملها العلؼاث الػامت بغُت الىصٌى ئلى 

غذة أهذاف، همداولت جدلُم ما ٌػشف باإلاشبؼ السخشي "الدؽغُل 

، مداسبت الخطخم، وجثبُذ ألاظػاس"، هما اليامل، جخفُع وعبت البؼالت

أنها حػخبر اللىة الؽشاةُت غامت، ففي الاكخصاد اإلاػاصش جأخز أسبػت أؼياٌ 

وجخمثل في 4الىلىد اللاهىهُت، الىلىد الىخابُت، الىلىد الالىتروهُت، أؼباه 

 (0202، صفدت 0202)هباػ،  الىلىد.
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 ثحليل ثطوز املحغيرات الاقحصادًة للكحلة الىقدًة في الجصائس:   . ب

همجمؼ كاغذي  M2هما هى مػلىم فان الجضاةش جأخز اإلاجمؼ الىلذي         

للىطػُت الىلذًت والزي ًخيىن مً الىلىد اللاهىهُت والىداتؼ جدذ الؼلب 

راث ورلً باإلطافت ئلى أؼباه الىلىد، وكذ غشف هزا اإلاجمؼ الػذًذ مً اإلاخغح

 )كاهىن الىلذ واللشض(، والجذٌو الخالي ًىضح رل024ً-32مىز صذوس كاهىن 

 (M2(: ثطوز الكحلة الىقدًة)3الجدول زقم )

 0222 0222 0222 0222 0220 0220 0222 العىىاث

اإلاجمؼ

M2 

0223

.32 

0222

.22 

0222

.21 

2033

.22 

2222

.2 

2212

.2 

2201

.2 

 0202 0200 0200 0202 0223 0222 0221 العىىاث

اإلاجمؼ

M2 

2332

.2 

2322 1012

.1 

2020

.2 

3303

.0 

0020

2.0 

0032

0.2 

 0203 0202 0201 0202 0202 0202 العىىاث

 اإلاجمؼ

M2 

0222

2.2 

0212

2.2 

0220

2.2 

0231

2.2 

0222

2.1 

0220

2.2 

 www.bank-of-algeria.dzبىً الجضاةش غلى اإلاىكؼ4  املصدز:

غشفذ الىخلت الىلذًت همى متزاًذ في بذاًت صذوس كاهىن الىلذ واللشض خُث      

الى 0223.32غشفذ ألالفُت الجذًذة همىا متزاًذ للىخلت الىلذًت، التي اهخللذ مً 

ادة  0220ملُاس دج غام 0222.22 شحؼ ظبب جلً الٍض )معػىد و بً صسوق، ئلى4 ٍو

 (22، صفدت 0202

ادة ألاسصذة الىلذًت الخاسحُت؛ -  ٍص

ل  - ، والزي سصذ 0220اهؼالق جىفُز بشهامج ؤلاوػاػ الاكخصادي في أفٍش

 ؛0222الى 0220ملُاس دوالس ( مً ظىت 1ملُاس دج )202خىلي 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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ـ كذس ب 0223بػذما وان في ظىت  2020.2اسجفؼ الػشض الىلذي ئلى 0202ومىز 

ػضي  رلً ئلى هدُجت جدعً ألاوطاع الاكخصادًت الخاسحُت، واظخلشاس  1012.1 َو

ىُت، واسجفاع أظػاس اإلادشوكاث. أما في ظىتي  ألاصمت اإلاالُت بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

هالخظ همى في حجم الػشض الىلذي، أما خالٌ ظىتي  0202الى 0200

احؼ لخذهىس أظػاس هالخظ اهخفاض في الىخلت الىلذًت ورلً س 0202و0202

صل ئلى  الىفؽ في ألاظىاق الذولُت، زم ًشجفؼ حجم الىخلت الىلذًت مً حذًذ ٍو

 . 0203في ظىت  02202.22زم اهخفظذ ئلى  0202ملُاس ظىت  02222.1

 الىمو الاقحصادي )الىاثج املحلي إلاجمالي( .4

ادة في ئحمالي  . أ حػٍشف الىمى الاكخصادي4 ًلصذ بالىمى الاكخصادي خذور ٍص

ادة  في مخىظؽ هصِب الفشد مً الذخل  الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بما ًدلم ٍص

يي وىصهدلي، هالخلُ اداث أهه ئخذار أغلى  غما غشفه الاكخصاد ألامٍش زش ٍص

لصذ (22، صفدت 0203)مدمذ غ.،  معخمشة في ئهخاج الثرواث اإلاادًت. ، ٍو

ادة اإلاعخمشة في الذخل الىػني وفي كذساث الذولت ؤلاهخاحُت  به أًظا الٍض

للعلؼ والخذماث اإلابيُت غلى الخؼىساث الخىىىلىحُت خالٌ الفترة صمىُت 

مػُىت، مما ًإدي ئلى اسجفاع هصِب ألافشاد مً الذخل الىػني واسجفاع 

 (30، صفدت 0202، )فاسمعخىي مػِؽتهم. 

 :0209-0222ثطوز معدل الىمو الاقحصادي خالل الفترة  . ب

خذ أهم اإلاإؼشاث اإلاػبرة غً معخىي ألاداء أٌػذ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي         

ؽيل .الاكخصادًت للذولت جدلُل همى الىاجج وهُيله اللؼاعي مً الىلاغ  َو

الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في  بلغألاظاظُت إلاػشفت أماهً الخلل ومػالجخه، فلذ 

الاسجفاع ئلى غاًت في  ملُىن دج زم اظخمش  22.13 هدى 0222الجضاةشي في غام 

ػىد ظبب اسجفاغ .(ملُىن دج010.20لُصبذ ) 0222غام     ئلىئلى هزا الخذ  هَو

( دوالس واصدًاد همُاث الىفؽ اإلاصذسة 022بشمُل الىفؽ ئلى أهثر مً )ظػش اسجفاع 

ٌى هفؼُت حذًذة ظاغذث غلى اسجفاع الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، أما واهدؽاف خل
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( ملُىن دج هدُجت ألاصمت 021.00فلذ اهخفع الىاجج لُصبذ ) 0223غام في 

(فلذ اسجفؼ الىاجج 0202-0202اإلاالُت واهخفاض أظػاس الىفؽ، أما خالٌ الفترة )

ً خالٌ اظت مهدُجت اسجفاع أظػاس الىفؽ مشة زاهُت، وكذ جم ججعُذ هزه العُ

ت (، 0222-0220) ، بشهامج دغم ؤلاوػاػ الاكخصاديجىفُز زالزت بشامج جىمٍى

(، والبرهامج الخماس ي 0223-0222البرهامج الخىمُلي لذغم الىمى الاكخصادي )

ز الاظخلالٌ الزي ٌػذ أضخم بشهامج جىمىي ًؼبم في الجضاةش مى (0202-0202)

في  ا( هالخظ أن هىان جزبزب0203-0202)، أما خالٌ الفترة ملُاس دوالس022بمبلغ

واججاهها هدى  الىفؽ في ألاظىاق الذولُت أظػاس  جزبزبهدُجت كُمت الىاجج 

 الاهخفاض.

 (: ثطوز الىاثج املحلي إلاجمالي الحقيقي )الىمو الاقحصادي(4جدول زقم )

 0222 0222 0222 0220 0220 0222 العىىاث

GDP 22.13 22.12 22.12 21.22 22.22 022.02 

 0200 0202 0223 0222 0221 0222 العىىاث

GDP 001.22 022.22 010.20 021.00 020.02 022.02 

 0201 0202 0202 0202 0202 0200 العىىاث

GDP 023.20 023.10 002.22 022.22 022 012.02 

 0203 0202 العىىاث

GDP 012.20 010.23 

 https://data.albankaldawli.org/indicator?tab=allبىً الجضاةش غلى اإلاىكؼ4  املصدز:

 

مسوهة ملحغيرات الاقحصادًة الكلية على قياض أثس بعض ا املحوز الثاوي:

 0209 – 0222الجصائس خالل الفترة الظياطة الىقدًة )الكحلة الىقدًة( في 

 أوال: الحعسيف بمحغيرات الدزاطة

 ث الخالُت4الاغخماد غلى اإلاخغحراظِخم في هزه الذساظت 
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 مػذٌ الىخلت الىلذًت. (:M2املحغير الحابع )

 :املحغيرات املظحقلة والتي جعبر على املحغيرات الاقحصادًة

NER-DOLLAR :.يي  ظػش  صشف الذًىاس الجضاةشي ملابل الذوالس ألامٍش

INFL :.مػذٌ الخطخم 

GDP :ئحمالي الىاجج  اإلادلي الخام 

خم دساظت جأزحر حغحر مخغحراث الاكخصاد الجضاةشي واإلاخمثلت في ظػش صشف دوظ

، 0203-0332الذًىاس الجضاةشي، مػذٌ الخطخم، والىخلت الىلذًت، خالٌ الفترة 

بالذساظت مً مىكؼ البىً الذولي خُث جم الخصٌى غلى البُاهاث اإلاخػللت 

 البىً اإلاشهضي الجضاةشي.و 

 ًمىً صُاغت الىمىرج الخالي4  وغلُه

                     M2= f(NER-DOLLAR, INFL, edu, gdp) 

ًخم (Auto-regressive Distributed Lag Models 4ثاهيا: الحعسيف بمىهجية هموذج )

مً خالٌ أظلىب  "اخخباس الخذود   ،ARDLاخخباس الخيامل اإلاؽترن باظخخذام  

Bound Test  اإلاؼىس مً كبل Pesaran et al (2001)،  خُث جم دمج همارج الاهدذاس

 Distributedو همارج فتراث ؤلابؼاء اإلاىصغت  Autoregressive Model AR (p (  الزاحي

Lag Model في هزه اإلاىهجُت جيىن العلعلت الضمىُت دالت في ئبؼاء كُمها، و كُم .

ت الخالُت و ئبؼائها بفترة واخذة أو أ  & Pesaran, Shin)  هثر.اإلاخغحراث الخفعحًر

Smith, pp. 289-326) 

ت العالظل الضمىُت  حباز اطحقسازية الظالطل الصمىية:اخ .0 ًخم اخخباس اظخلشاٍس

همشخلت أولى مً مشاخل الذساظت، وختى ًيىن الىمىرج ملبىال لخؼبُم مىهجُت  

ARDL   ىن اإلاخغحراث معخلشة غىذ اإلاعخىي البذ أن جي I(0)  أو معخلشة غىذ

 .أو خلُؽ بُنهما I(2)  أو الفاسق الثاوي I(1)   ٌ الفاسق ألاو 

جبحن أن ( 0)امللحق  (ADF)  ىلش اإلاىظؼفمً خالٌ اخخباس دًيي 

مخغحراث الذساظت غحر  معخلشة غىذ اإلاعخىي وهزا فُما ًخص ول اإلاخغحراث  
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ت  ، وهزا ٌػني وحىد حزس وخذة خُث اللُم 2.22وهزا غىذ معخىي مػىٍى

أكل مً اللُم الخشحت فُما ًخص اإلاخغحراث اإلاعخللت ألاخشي، وهزا ما اإلادعىبت 

ت اث مػىٍى ، %0) أظهشه أًظا اخخباس فُلُب بشون خُث أن اللُم أهبر مً معخٍى

، وبػذ أخز الفشق ألاٌو و الثاوي أصبدذ العالظل الضمىُت إلاخغحراث (  %5، %10

 . I(1) I(2) الذساظت معخلشة وهزا أنها مخياملت مً الذسحت ألاولى والثاهُت 

جم جلذًش مػادلت همىرج جصخُذ الخؼأ غحر اإلالُذ اخحباز فترة إلابطاء املثلى:  .0

.(UECM) 4وهخاةجه مىضخت في الجذٌو اإلاىالي 

 (UECM)ثقدًس معادلة هموذج ثصحيح الخطأ غير املقيد  :(6زقم ) الجدول 
Dependent Variable: M2   

Method: ARDL    

Date: 12/31/20   Time: 18:49   

Sample (adjusted): 1994 2019   

Included observations: 26 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): GDP INFL NER_DOLLAR  

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 500  

Selected Model: ARDL(3, 4, 4, 4)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     M2(-1) 0.824980 0.278564 2.961542 0.0211 

M2(-2) -0.474213 0.438735 -1.080862 0.3156 

M2(-3) 0.833606 0.383344 2.174563 0.0662 

GDP -1.322462 1.563329 -0.845927 0.4256 

GDP(-1) 2.914921 1.495403 1.949255 0.0923 

GDP(-2) 3.076889 2.179242 1.411908 0.2009 

GDP(-3) 2.766183 2.769984 0.998628 0.3512 

GDP(-4) -2.499965 2.646774 -0.944533 0.3763 

INFL -22.73336 23.58071 -0.964066 0.3671 

INFL(-1) -0.386485 21.49821 -0.017978 0.9862 

INFL(-2) -40.14928 19.97899 -2.009575 0.0844 

INFL(-3) -39.11185 18.07370 -2.164020 0.0672 

INFL(-4) -10.73083 13.35475 -0.803521 0.4481 

NER_DOLLAR -66.98275 22.82422 -2.934723 0.0219 
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NER_DOLLAR(-1) 51.31050 26.68184 1.923050 0.0959 

NER_DOLLAR(-2) -29.66167 36.05668 -0.822640 0.4378 

NER_DOLLAR(-3) 29.33412 35.46217 0.827195 0.4354 

NER_DOLLAR(-4) -47.86782 22.93939 -2.086708 0.0753 

C 5088.532 1815.434 2.802929 0.0264 

     
     R-squared 0.999411     Mean dependent var 6883.949 

Adjusted R-squared 0.997895     S.D. dependent var 5509.581 

S.E. of regression 252.7691     Akaike info criterion 14.05218 

Sum squared resid 447245.6     Schwarz criterion 14.97156 

Log likelihood -163.6784     Hannan-Quinn criter. 14.31693 

F-statistic 659.4785     Durbin-Watson stat 2.535663 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection. 

   

 . 4Eviews11     ئغذاد الباخثحن اغخمادا غلى مخشحاث بشهامج املصدز

، وهزا ما ًىضخه Akaikeوالخخباس فترة ؤلابؼاء اإلاثلى جم الاغخماد غلى مػُاس 

 الؽيل اإلاىالي4 

  ARDL : ثحدًد فترات إلابطاء املثلى لىموذج (0زقم ) الشكل

 

 . 4Eviews11 ئغذاد الباخثحن اغخمادا غلى مخشحاث بشهامج املصدز

باليعبت  3خُث ، ARDL(3,4,4,4) ًظهش مً الؽيل أن فترة ؤلابؼاء ألاوعب هي

  اإلاخغحراث اإلاعخللت.ليل  4إلحمالي الىاجج اإلادلي، و
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مً أحل حشخُص الىمىرج جم اخخباس  وحىد مؽيلت اخحباز صالحية الىموذج:  .3

 Breusch-Godfreyالاسجباغ الزاحي بحن خذود الخؼأ الػؽىاتي مً خالٌ اخخباس  

Serial Correlation LM Test) (4 

 ((Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testهخاةج اخخباس : (7زقم ) الجدول 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 4.049829     Prob. F(2,24) 0.0305 

Obs*R-squared 0.169089     Prob. Chi-Square(2) 0.0227 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/21   Time: 10:56   

Sample: 1990 2019   

Included observations: 30   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3368.092 2596.077 1.297378 0.2068 

GDP -11.06082 9.441658 -1.171491 0.2529 

INFL -112.7480 84.80668 -1.329471 0.1962 

NER_DOLLAR -17.80556 28.45194 -0.625812 0.5373 

RESID(-1) 0.511382 0.208352 2.454418 0.0217 

RESID(-2) 0.233723 0.231594 1.009193 0.3229 

     
     R-squared 0.252328     Mean dependent var 1.97E-13 

Adjusted R-squared 0.096564     S.D. dependent var 2472.798 

S.E. of regression 2350.377     Akaike info criterion 18.53940 

Sum squared resid 1.33E+08     Schwarz criterion 18.81963 

Log likelihood -272.0909     Hannan-Quinn criter. 18.62905 

F-statistic 1.619932     Durbin-Watson stat 1.601040 

Prob(F-statistic) 0.192905    
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اإلاخدصل غليها حػني كبٌى الفشض الػذم وسفع الفشض البذًل ألن  الىدُجت

أكل مً اللُمت الجذولُت  (0.169089= )اإلادعىبت  Obs*R-squared ئخصاةُت

، ومىه كبٌى وحىد اسجباغ راحي بحن (2.22= ) جىصَؼ مشبؼ واي جدبؼوالتي 

 .اإلاخغحراث

 عدم وجود مشكلة ثبات الحباًً ثم اعحماد اخحباز وألجل اخحباز 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey ، 4وهزا ما ًىضخه الجذٌو اإلاىالي 

 Heteroskedasticity Test: Breusch-(Pagan-Godfrey  ( هحائج اخحباز :(8) زقم الجدول 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 2.334336     Prob. F(3,26) 0.0972 

Obs*R-squared 6.365791     Prob. Chi-Square(3) 0.0951 

Scaled explained SS 16.82065     Prob. Chi-Square(3) 0.0008 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/21   Time: 10:49   

Sample: 1990 2019   

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 11578194 13352199 0.867138 0.3938 

GDP -138570.1 54650.25 -2.535580 0.0176 

INFL -224821.6 429779.7 -0.523109 0.6053 

NER_DOLLAR 146045.0 167047.1 0.874274 0.3900 

     
     R-squared 0.212193     Mean dependent var 5910906. 

Adjusted R-squared 0.121292     S.D. dependent var 15946808 

S.E. of regression 14948444     Akaike info criterion 36.00168 

Sum squared resid 5.81E+15     Schwarz criterion 36.18850 

Log likelihood -536.0252     Hannan-Quinn criter. 36.06145 

F-statistic 2.334336     Durbin-Watson stat 1.544440 

Prob(F-statistic) 0.097206    
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ًالخظ مً خالٌ الىخاةج خلى  الىمىرج مً مؽيلت غذم زباث الخباًً، خُث أن 

ت غىذ اإلاعخىي   .% 02،  % 2الاخخماالث غحر مػىٍى

اخحباز مشكلة عدم الحوشيع الطبيعي )اخحباز الححقق مً الحوشيع الطبيعي  -

 (Jarque-Beraلبواقي معدلة الاهحداز: 

بخصىص الخدلم مً الخىصَؼ الؼبُعي لبىاقي مػادلت الاهدذاس باظخخذام 

Jarque-Bera  ٌ اللاةلت بأن بىاقي مػادلت  فشطُت الػذم ًمىً سفع أو كبى

الاهدذاس مىصغت جىصَػا ػبُػُا اهؼالكا مً ئخصاةُت هزا الاخخباس، فجرفع 

ُت لخىصَؼ واي أهبر مً اللُمت الجذول JBالفشض الػذم ئرا واهذ كُمت ئخصاةُت 

 والػىغ.مشبؼ 

:  اخحباز مشكلة عدم الحوشيع الطبيعي(0زقم ) الشكل
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هي أهبر مً اللُمت الجذولُت لخىصَؼ مشبؼ  Jarque-Bera=   49.159بما أن كُمت

ت ) فشطُت ألاظاظُت الًمىً سفع   (10%،%2،%0واي غىذ معخىي مػىٍى

 ن البىاقي جخىصع جىصَػا ػبُػُا.أاللاةلت ب
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Series: Residuals

Sample 1990 2019

Observations 30

Mean       1.97e-13

Median  -261.8690

Maximum  9412.461

Minimum -2754.538

Std. Dev.   2472.798

Skewness   1.868689

Kurtosis   8.035843

Jarque-Bera  49.15963

Probabil ity  0.000000


Series: Residuals

Sample 1990 2019

Observations 30

Mean       1.97e-13

Median  -261.8690

Maximum  9412.461

Minimum -2754.538

Std. Dev.   2472.798

Skewness   1.868689

Kurtosis   8.035843

Jarque-Bera  49.15963

Probabil ity  0.000000
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الخخباس اظخلشاس الىمىرج ًخم اظخخذام اخخباس اخحباز اطحقسازية الىموذج:  .2

اإلاجمىع التراهمي للبىاقي واخخباس اإلاجمىع التراهمي إلاشبػاث البىاقي، خُث ٌػخبران 

حغُحراث هُيلُت مً أهم الاخخباساث للىؽف غً خلى البُاهاث مً وحىد أي 

لت ألاحل مؼ  لبُاهاث الذساظت، وهزا مذي اظخلشاس  واوسجام اإلاػلماث ػٍى

ىػ، )اإلاػلماث كصحرة ألاحل.   (02، صفدت 0202ادٍس
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، وهزا ًذٌ غلى % 2في هال الؽيلحن ًظهش أن مىدنى الىمىرج داخل خذود 

لت وكصحرة ألاحل.   اوسجام اإلاػلماث ػٍى

مً أحل اخخباس وحىد جيامل مؽترن بحن اخحباز الحدود للحكامل املشترك:  .5

اإلاؽترن  مخغحراث الذساظت، ًخم الاظخػاهت بمىهجُت اخخباس الخذود للخيامل

Bounds Test ، خُث ًخم سفع فشطُت الػذم أي غذم وحىد جيامل مؽترن ئرا

   ر مً اللُم الخشحت للخذ ألاغلى. اإلادعىبت أهب fواهذ 

 (Ardl Bounds test)   : اخحباز الحدود(9زقم ) الجدول 

F-Bounds Test 

Null Hypothesis: No levels 

relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     

اخخباس اإلاجمىع التراهمي للبىاقي :4الؽيل 4 مجمىع اإلاشبػاث التراهمي3الؽيل  
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Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  4.350218 10%   2.37 3.2 

K 3 5%   2.79 3.67 

  2.5%   3.15 4.08 

  1%   3.65 4.66 

     

Actual Sample Size 26  

Finite Sample: 

n=35  

  10%   2.618 3.532 

  5%   3.164 4.194 

  1%   4.428 5.816 

     

   

Finite Sample: 

n=30  

  10%   2.676 3.586 

  5%   3.272 4.306 

  1%   4.614 5.966 
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أهبر مً وهي 4.539947 اإلادعىبت  حعاوي  F  ًالخظ مً الجذٌو أن كُمت       

ت  ، ومىه ًمىً سفع %02 ، %2اللُم الخشحت للخذ ألاغلى غىذ معخىي مػىٍى

فشطُت الػذم وكبٌى الفشطُت البذًلت أي وحىد جيامل مؽترن ًظهش مً خالٌ 

لت اإلاذي بحن مخغحراث الذساظتوحىد غالكت جىاصهُت   .ػٍى

 ثقدًس معادلة الاهحداز الراجي املوشعة املحباطئة  .6

ل واللصحر، ثقدًس معامالت ألاجل الطويل:  - ًمىً جلذًش مػامالث ألاحل الؼٍى

ت العالظل الضمىُت إلاخغحراث الذساظت، وجبحن أنها  وهزا بػذما جم اخخباس اظخلشاٍس

معخلشة غىذ اإلاعخىي وغىذ الفاسق ألاٌو والثاوي والخأهذ مً وحىد جيامل 

م اخخباس الخذود.  خُث جظهش الىخا  ةج في الجذٌو الخالي4 مؽترن غً ػٍش
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 FDI:هحائج ثقدًس معامالت ألاجل الطويل للمحغير الحابع  (02زقم ) الجدول 
ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(M2)   

Selected Model: ARDL(3, 4, 4, 4)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 01/01/21   Time: 11:03   

Sample: 1990 2019   

Included observations: 26   

     
     Conditional Error Correction Regression 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     C 5088.532 1815.434 2.802929 0.0264 

M2(-1)* 0.184373 0.105882 1.741317 0.1252 

GDP(-1) 4.935565 7.664953 0.643913 0.5401 

INFL(-1) -113.1118 36.26834 -3.118747 0.0169 

NER_DOLLAR(-1) -63.86763 23.46547 -2.721771 0.0297 

D(M2(-1)) -0.359393 0.230257 -1.560835 0.1625 

D(M2(-2)) -0.833606 0.383344 -2.174563 0.0662 

D(GDP) -1.322462 1.563329 -0.845927 0.4256 

D(GDP(-1)) -3.343106 6.056657 -0.551972 0.5981 

D(GDP(-2)) -0.266217 4.986516 -0.053387 0.9589 

D(GDP(-3)) 2.499965 2.646774 0.944533 0.3763 

D(INFL) -22.73336 23.58071 -0.964066 0.3671 

D(INFL(-1)) 89.99195 27.99728 3.214311 0.0148 

D(INFL(-2)) 49.84267 17.53608 2.842293 0.0250 

D(INFL(-3)) 10.73083 13.35475 0.803521 0.4481 

D(NER_DOLLAR) -66.98275 22.82422 -2.934723 0.0219 

D(NER_DOLLAR(-1)) 48.19538 26.08247 1.847808 0.1071 

D(NER_DOLLAR(-2)) 18.53371 19.27865 0.961359 0.3684 

D(NER_DOLLAR(-3)) 47.86782 22.93939 2.086708 0.0753 

     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

     

     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     



 فراح ،  كالش
بعض المتغيرات االقتصادية عمى مرونة الكتمة  ثرأ

حالة  –النقدية في ظل السياسة النقدية والمالية 
 0202-0222الجزائر لمفترة ما بين 

 

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

432 

 

GDP -26.76942 54.78133 -0.488660 0.6400 

INFL 613.4935 235.1895 2.608507 0.0350 

NER_DOLLAR 346.4040 99.22529 3.491086 0.0101 

C -27599.08 7793.197 -3.541433 0.0095 

     
     EC = M2 - (-26.7694*GDP + 613.4935*INFL + 346.4040*NER_DOLLAR - 

        27599.0820)   
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ًظهش مً خالٌ الجذٌو أن مػامل مػذٌ الخطخم ومػامل الخغحر في ظػش        

ان، خُث جذٌ ؤلاؼاسة الػىعُت غلى وحىد  الصشف ظالب أي أنهما غحر مػىٍى

غالكت غىعُت مؼ اإلاخغحر الخابؼ، وهزا ٌػني اهه ولما صاد مػذٌ الخطخم والخغحر 

 113.1118 يعبتالىخلت الىلذًت في الجضاةش بفي ظػش الصشف اهخفظذ 

والػىغ، أما باليعبت لباقي اإلاخغحراث فخأزحرها ئًجابي في  غلى الخىالي 63.86763و

ادة الىخلت  ل أي ولما صاد مػذٌ ئحمالي الىاجج اإلادلي أدي رلً ئلى ٍص ألاحل الؼٍى

 .4.935565الىلذًت بيعبت 

ل بػذ جلذًش مػامالث ألاحثقدًس هموذج ثصحيح الخطأ ) ألاجل القصير(:  -

ل ًخم جلذًش مػامالث ألاحل اللصحر باظخخذام همىرج جصخُذ الخؼأ  الؼٍى

 وهزا ما ًىضخه الجذٌو اإلاىالي4

 : ثقدًس هموذج ثصحيح الخطأ(00) الجدول 
ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(M2)   

Selected Model: ARDL(3, 4, 4, 4)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 01/01/21   Time: 11:05   

Sample: 1990 2019   

Included observations: 26   

     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
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D(M2(-1)) -0.359393 0.152729 -2.353138 0.0509 

D(M2(-2)) -0.833606 0.294067 -2.834749 0.0252 

D(GDP) -1.322462 0.912802 -1.448795 0.1907 

D(GDP(-1)) -3.343106 1.649386 -2.026879 0.0823 

D(GDP(-2)) -0.266217 2.143641 -0.124189 0.9047 

D(GDP(-3)) 2.499965 1.496820 1.670184 0.1388 

D(INFL) -22.73336 16.22954 -1.400739 0.2040 

D(INFL(-1)) 89.99195 19.34372 4.652256 0.0023 

D(INFL(-2)) 49.84267 12.76927 3.903331 0.0059 

D(INFL(-3)) 10.73083 9.101265 1.179048 0.2769 

D(NER_DOLLAR) -66.98275 14.37482 -4.659728 0.0023 

D(NER_DOLLAR(-1)) 48.19538 14.51915 3.319435 0.0128 

D(NER_DOLLAR(-2)) 18.53371 14.10889 1.313619 0.2304 

D(NER_DOLLAR(-3)) 47.86782 16.08421 2.976076 0.0206 

CointEq(-1)* 0.184373 0.031536 5.846391 0.0006 

     
     R-squared 0.944260     Mean dependent var 612.5576 

Adjusted R-squared 0.873319     S.D. dependent var 566.5271 

S.E. of regression 201.6400     Akaike info criterion 13.74449 

Sum squared resid 447245.6     Schwarz criterion 14.47031 

Log likelihood -163.6784     Hannan-Quinn criter. 13.95350 

Durbin-Watson stat 2.535663    
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    ( CointEq (-1) =  0.184373)مً الجذٌو أن مػلمت جصخُذ الخؼأ ًظهش 

ت غىذ معخىي مىحبت و  وجلِغ اإلاػلمت ظشغت الػىدة ئلى وطؼ . % 5مػىٍى

لالخىاصن في  ، خُث  ًظهش أن اإلاخغحراث اإلاعخللت لها هفغ الخأزحر  في ألاحل الؼٍى

ل واللصحر.  ألاحلحن الؼٍى

 . خاثمة:4

العُاظخحن اإلاالُت والىلذًت اإلاخبػت في الجضاةش بؽيل غام ئلى جدلُم  تهذف      

غلى الػشض الىلذي.  في الخأزحر اإلاخغحراث الاكخصادًت  دوس مً خالٌ  الاظخلشاس،

 ئًجاصهاالتي ًمىً جمىغت مً الاظخيخاحاث والخىصُاث الذساظت ئلى م وجىصلذ

 ما ًلي4فُ
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 4 مً خالٌ ما جم غشطه ًمىً الىصٌى ئلى الىخاةج الخالُت4الىحائج

اظتهذفذ الذاسظت جلذًش أزش الىخلت الىلذًت غلى مػذٌ الىاجج اإلادلي الخام جدذ  -

، (0203-0222الفترة )الجضاةش خالٌ ئؼيالُت حغحر ظػش الصشف والخطخم  في 

باالغخماد غلى جدلُل مىهج الاهدذاس الزاحي لفتراث ؤلابؼاء اإلاىصغت وهي جلىُت 

حعمذ  ،كُاظُت خذًثت في جدلُل الخيامل اإلاؽترن وهمارج جصخُذ الخؼأ

وكذ جم الخىصل ئلى هخاةج راث مىزىكُت في  .خصٌى غلى هخاةج أهثر دكت وهفاءةبال

مت خُث خلصذ لىحىد غالكت ػشدًت بحن الىخلت ظل صالخُت الىمارج اإلاعخخذ

مػذٌ الخطخم ومػذٌ الىمى  الىلذًت والخللب في ظػش الصشف،

 .الاكخصادي)ئحمالي الىاجج اإلادلي(

مخغحراث الذساظت معخلشة جبحن أن  (ADF)  مً خالٌ اخخباس دًيي فىلش اإلاىظؼ -

ت  هىغا ما غىذ اإلاعخىي وهزا فُما ًخص الىخلت الىلذًت غىذ معخىي  مػىٍى

، وهزا ٌػني وحىد حزس وخذة خُث اللُم اإلادعىبت أكل مً اللُم الخشحت 2.22

فُما ًخص اإلاخغحراث اإلاعخللت ألاخشي، وهزا ما أظهشه أًظا اخخباس فُلُب بشون 

ت اث مػىٍى ، وبػذ أخز الفشق (%  5 % 10 %0)  خُث أن اللُم أهبر مً معخٍى

الذساظت معخلشة وهزا أنها مخياملت الثاوي أصبدذ العالظل الضمىُت إلاخغحراث 

 . I(2)و الذسحت الثاهُت   I(1)مً الذسحت ألاولى 

جخأزش العُاظت الىلذًت في الجضاةش بالخغحراث الخاصلت في اإلاخغحراث الاكخصادًت  -

اليلُت ) اإلاخغحراث اإلاعخللت(، فخدعً اإلاإؼش الىمى الاكخصادي مً ؼأهه أن 

ادة الخغحراث ًإدي ئلى جدعً وصٍادة الىخلت  ل، هما أن ٍص الىلذًت في ألاحل الؼٍى

ل واللصحر.  العلبُت في الخطخم وظػش الصشف، لها أزش في ألاحلحن الؼٍى

في الجضاةش جؼىسا ملخىظا بالىظش ئلى ظعي الذولت  غشفذ العُاظت الىلذًت -

ت للنهىض باكخصادها والالخداق بشهب الذٌو الىاؼئت، خُث غملذ  الجضاةٍش

ش مإؼشاتها الاكخصادًت مً خالٌ مداولتها جىَى الجضاةش غلى ؼ اكخصادها جؼٍى

وجىفحر اإلادُؽ اإلاىاظب له مً أحل اللُام بالػملُت  وحشجُؼ اإلاىخج اإلادلي
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ؤلاهخاحُت والشقي باإلاىخج الىػني بهذف جىحيهه ئلى العىق الذولي ومىاحهت 

لى جصذًش اإلاىخجاث ألاحىبُت والخشوج مً داةشة الخصذًش الىخُذ اإلاػخمذ غ

 البتروٌ خاما غلى خالخه الؼبُػُت.

حػمل العُاظت اإلاالُت غلى جشؼُذ ؤلاهفاق الػام، وجخصُص وعبت هبحرة مً  -

ؼ ؤلاهخاحُت راث اإلاشدود الاكخصادي الجُذ  اإلاحزاهُت الػامت لالظدثماس في اإلاؽاَس

ادة في مػذالث الخطخم.  بهذف الظغؽ غلى الٍض

 4 الحوصيات

 اإلاخىصل ئليها، ًمىً جلذًم الاكتراخاث الخالُت4 اهؼالكا مً الىخاةج

طشوسة ئجباع ظُاظت هلذًت أهثر فػالُت، جلىم غلى الصشامت والؽفافُت  -

 والذكت في اجخار اللشاس؛

جفػُل غملُاث ؤلاصالح الىلذي واإلاالي مً خالٌ اهتهاج ظُاظاث مالُت  -

لُت وهلذًت ظلُمت وفػالت مً ؼأنها أن جللص حجم الاخخالالث الذاخ

ض الثلت في الاكخصاد  والخاسحُت مما ٌعاهم في اظخلشاس ظػش الصشف وحػٍض

 الىػني بؽيل غام

الػمل غلى جدلُم مشوهت أهبر في ظػش الصشف مً خالٌ الىمارج الىمُت  -

التي حػخمذ غلى اإلاإؼشاث الاكخصادًت راث ألازش البالغ واإلاباؼش غلى ظػش 

ت   في جدذًذ ظػش الصشف.الصشف، والابخػاد غً اللشاساث ؤلاداٍس

ال بذ مً الخدىم في ول الػىامل اإلاعببت للخطخم والػىامل الىلذًت  -

ت( والخىكف غً أي ئصذاس هلذي بذون ملابل.  والهُيلُت )العىق اإلاىاٍص

جذخل الذولت لخبني اظتراجُجُاث هاحػت جلىم أظاظا غلى جفػُل دوس  -

ادة اللؼاع الخاص ئلى حاهب اللؼاع الػمىمي، مً أحل  اإلاعاهمت في ٍص

خلم اإلاإظعاث الصغحرة واإلاخىظؼت في مخخلف اللؼاغاث باغخباسها اإلادشن 

 الشةِس ي لخدلُم ؤلاكالع الاكخصادي.
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 قائمة املساجع:. 2

(. فػالُت العُاظت اإلالذًت واإلاالُت في جدلُم الخىاصهاث 0202الؽُخ اخمذ الؽِباوي. )-

. مزهشة ماحعخحر، الاكخصادي دساظت خالت مىسٍخاهُاالاكخصادًت اليلُت في ظل بشامج الاصالح 

ت ادًاث الاغماٌ والخجاسة الذولُتجخصص اكخص . ولُت الػلىم الاكخصادًت والػلىم الخجاٍس

 ُحر، حامػت ظؼُف، الجضاةش.وغلىم الدع

م. ) - (. دوس العُاظت الىلذًت واإلاالُت في جدلُم الخىاصن الخاسجي دساظت خالت 0203بشؼت هٍش

. ولُت م الاكخصادًت، جخصظص مالُت دولُت(. اػشوخت دهخىساه في الػلى 0202-0332الجضاةش)

ت  ، وسكلت، الجضاةش.مشباحلىم الدعُحر، حامػت كاصذي وغ الػلىماالكخصادًت والػلىم الخجاٍس

(. كشاءة جدلُلُت لخؼىس الػشض الىلذًىظػش الصشف والخطخم خالٌ 0203خعان ًخبذ. ) -

لُا، الػذد0202-0332الفترة )  . 02، اإلاجلذ02(،. مجلت اكخصادًاث ؼماٌ افٍش

نهُاس اظػاس (. ازش العُاظت اإلاالُت غلى الىمى الاكخصادي بػذ ا0202سصاي ظػاد. ) -

 الجضاةش. ،1ذًش، الػذدغمجلت ال(، 0202-0222الىفؽ)

(. الػالكت بحن الخطخم والىخلت الىلذًت في الجضاةش 0202اًمان بً صسوق. )صمىسي معػىد، و  -

 (، .0، )02. مجلت الاكخصاد الصىاعي، الػذد0202و 0332بحن 

ىمى (. ازش العُاظت اإلاالُت والىلذًت غلتي ال0202ظاسة غلى اخمذ مدمذ، و واخشون. ) -

داد مً اإلاشهض . جم الاظتر 0202-0330الاكخصادي4 دساظت جؼبُلُت غلى الاكخصاد اإلاصشي خالٌ 

 4https://www.democraticac.de الذًملشاػي الػشبي

ش دساظت بػع (. دوس العُاظت اإلاالُت في حزب الاظدثماس الاحىبي اإلاباؼ0200ظاليي ظػاد. ) -

ي الدعُحر الذولي اإلاإظعاحي، جخصص مالُت دولُت . ماحعخحر ف سظالت. الذٌو اإلاغشب الػشبي

ت وغلىم الدعُحر،ولُت الػلىم الاكخصادًت وا ػت ابي بىش بللاًذ، جلمعان،، محا لػلىم الخجاٍس

 الجضاةش.

ياث مدمذ. ) - (. ازش العُاظت الىلذًت غلى 0202صاسة صغُتري، ؼػبان اغمش العػُذ، و ؼٍى

. مجلت دساظاث الػذد 0201-0332اظُت خالٌ الفترة مػذالث الخطخم في الجضاةش دساظت كُ

 . 20، الػذد00الاكخصادي ، اإلاجلذ

(. كُاط ازش الخطخم غلى بػع اإلاخغحراث الاكخصادًت اليلُت)ظػش 0203ػلخت مدمذ. ) -

ىم . اػشوخت دهخىساه في الػل0201-0312بالجضاةش الفترة اإلامخذة الصشف، الىمى الاكخصادي(

ت، اكخصاد هميالاكخصادًت، جخصص  . ولُت الػلىم الاكخصادًت والدعُحر والػلىم الخجاٍس

 حامػت ابي بىش بللاًذ، جلمعان، الجضاةش.
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خ(. اصالخاث العُاظت الىلذًت في ظل بشامج  - غبذ الصمذ ظػىدي، و بلعجىص خعحن. )بال جاٍس

في الجضاةش.  الاظدثماساث الػامت واوػياظاتها غلى 4 الخطخم والىخلت الىلذًت واظػاس الصشف

لُا، الػذد  . 00مجلت اكخصادًاث ؼماٌ افٍش

الٌ خمى الاكخصادي الذاخل في الجضاةش (. ازش العُاظت اإلاالُت غلى الى0202غبذ اللادس فاس. ) -

خصص اكخصادًاث (. اػشوخت دهخىساه في الػلىم الاكخصادًت، ج0203افاق -0222الفترة )

ت وغلىم الدعُحولُت الػلىم الاكخصظاد اإلاالُت والبىىن، ر ، حامػت امدمذ بىكشة، ًت والخجاٍس

 الجضاةش. بىمشداط،

(. دساظت جدلُلُت للػالكت والازش بحن الىخلت الىلذًت وظػش الصشف 0202فاسط هباػ. ) -

(. مجلت الػلىم الاكخصادًت وغلىم 0200-0220(و)0220-0330للفترجحن ) دساظت خالت الجضاةش

 . 02 الدعُحر، الػذد

(. دساظت ازش اإلاخغحراث الىلذًت غلى ظػش الصشف الذًىاس الجضاةشي 0200بذ اللادس. )مشاد غ -

يي خالٌ الفترة  الاكخصادًت، في الػلىم  . سظالت ماحعخحر0222-0312ملابل الذوالس الامٍش

ت وغلىم الجخصص همزحت اكخصادًت حامػت  دعُحر،. ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍس

 لجضاةش.، اكاصذي مشباح، وسكلت

 (. ازاس العُاظت اإلاالُت غلى الىمى الاكخصادي دساظت كُاظُت لخالت0202مػؽ هللا اماٌ. ) -

. ولُت الػلىم خصادًت، جخصص الاوادًميخحرفي الػلىم الاكماحع سظالت(. 0200-0312الجضاةش)

ت وغلىم الدعُحر، حامػت ابي بىش بللاجُذ، جلمعان،   الجضاةش.الاكخصادًت والػلىم الخجاٍس

فت. ) - (. العُاظت اإلاالُت والُت لخدلُم الخىاصن الاكخصادي )دساظت خالت 0202مىصىس ؼٍش

ت ماحعخحر، جخصص اكخصاد دولي سظالتالجضاةش(.  . ولُت الػلىم الاكخصادًت والػلىم الخجاٍس

 وغلىم الدعُحر، حامػت وهشان، الجضاةش.

ىػ. ) - دذداث الاظدثماس الخاص في الجضاةش (. دساظت كُاظُت إلا0202دخماوي مدمذ ادٍس

. اإلاإجمش الذولي4 جلُُم فجىاث الضمىُت اإلاىصغت اإلاخباػئتباظخخذام همىرج الاهدذاس الزاحي لل

ادي خالٌ أزاس بشامج الاظدثماساث الػامت واوػياظاتها غلى الدؽغُل والاظدثماس والىمى الاكخص

 . 0202-0220الفترة 

- Pesaran.m ،y Shin, R . Smith . Bounds Testing Approaches to the Analysis of 

Level Relationships .journal of applied econometrics  02. , pp. 289-326 
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 (20امللحق )

 اخحباز اطحقسازية الظالطل الصمىية (:5) زقم الجدول 

 

 . Eviews11ئغذاد الباخثحن اغخمادا غلى مخشحاث بشهامج املصدز: 

ت غىذ معخىي   (.Mackinnon1996خعب اللُم الجذولُت  )  % 0*** مػىٍى

ت غىذ معخىي **   (.Mackinnon1996خعب اللُم الجذولُت  )  % 2مػىٍى

ت غىذ معخىي *   (Mackinnon1996خعب اللُم الجذولُت  )  % 02مػىٍى
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 :امللخص

بشيل مرهل على مداز العلدًً اإلااغُين، خُث   (RBC)دوزة ألاعماٌ الحلُلُت ثجطىز  

َعخمد هرا الىمىذج على اإلابادا و اهدشسث مفاهُمها وأطالُبها في الاكخطاد الىلي الظابد، 

الاطخخدام  والتي جمىً مً تالىالطُىُت الجدًدة التي جخػع لطدماث العسع العشىابُ

س همىذج ً دبع الخللباث الدوزٍت التي لىخظذ اإلاتزامً لعامل العلالهُت في الخدلُل ومً زم جطٍى

دو. في الاكخطاد  الهدف السبِس ي مً هرا اإلالاٌ هى جلدًم الابخيازاث اإلاىهجُت التي كدمها مٍؤ

RBC  مخسحاث ، ومساخل إحساء عملُت اإلاداواة واإلاعاًسة باطخخدامdynare. 

ت دوزة ألاعماٌ الحدًثت  الكلمات املفتاحية: ً .RBC ،DSGE ،DYNAREهظٍس ، مسشح هىدٍز

ظيىث،  .الخللباث الاكخطادًت بَس

The role of the real business cycle (RBC) model in analyzing economic volatility 

Abstract: The real business cycle (RBC) has Evolved amazingly over the past two 

decades, as its concepts and methods have proliferated in the prevailing 

macroeconomics, this model relies on neoclassical principles that are subject to 

random supply shocks and through which the cyclical fluctuations observed in the 

economy can be analyzed and predicted. The main objective of this article is to 

present the methodological innovations introduced by the proponents of RBC, and 

the sequences of conducting the simulation and calibration using Dynare outputs.  

Key words: Real Business Cycle Theory RBC, DSGE, Dynare, Hodrick Prescott 

Candidate, Economic fluctuations. 

 

mailto:abdullah.mohammed@usim.edu.my
mailto:saraeco1na@gmail.com
mailto:hanim@usim.edu.my


KACEM ، AYEDH  ،MISBAH نموذج دورة األعمال الحقيقية رود  (RBC) في تحليل
 االقتصادية التقلبات

 

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

440 

 

  مقدمة: 

مع مىخطف الظبعُيُاث، حؼيرث جفظيراث ضاوعي الظُاطاث خٌى    

ت زوبازث لىواض  -2791)أطباب وكىع الخللباث الاكخطادًت، خُث واهذ هظٍس

2791) (Robert, 1972) هي اإلاهُمىت في جفظيرها في ذلً الىكذ، ػير أن هاجه ،

ت في أواخس الظبعُيُاث ومع بداًت الثماهُاث حعسغذ لعدة اهخلاداث، بعد  الىظٍس

" بلُادة الاكخطادي اإلاشهىز RBCنموذج دوزة ألاعمال الحقيقية ظهىز " 

ىذج "، ومىر ذلً الحين وختى وكخىا الساهً، ال ًصاٌ هاذا الىم2791"بَسظيىث 

مدل اهخمام العدًد مً الباخثين وضاوعي الظُاطاث والخبراء الاكخطادًين 

ه مً خطاص هامت وكدزة على جفظير الاخخالالث الاكخطادًت  هظسا إلاا ًدخٍى

 والخيبؤ بددوثها.

ظعى الىثير مً ضاوعي الظُاطاث     لى مداولت إ في الىكذ الحالي َو

جدلُل إخفاكاث الظىق والخيبؤ بددور الخللباث الاكخطادًت، ًلىم همىذج دوزة 

ألاعماٌ الحلُلُت على افتراع وحىد جللباث هبيرة في معدٌ الخلدم الخىىىلىجي. 

 .(rogff, 1982)  مع افتراع اإلاىافظت الياملت ومسوهت ألاطعاز في حمُع ألاطىاق

ادة أطعاز الىفط في ألاوبً خالٌ جهاًت الظبعُيُاث، جىحه    جسهيز  فبعد ٍش

الطدماث مً حاهب لى غسوزة الىعي والترهيز على إالخبراء وضاوعي الظُاطاث 

اث الىلدًت  لىإالعسع، مما أدي  اث دوزاث الاعماٌ إجدفيز اهخلاٌ الىظٍس لى هظٍس

اإلاىحه هدى الطلب الري ضاخبه ازجفاع  ذج الىُنزي الىمى الحلُلُت، ومع فشل 

في البطالت وجضخم مدظازع، أحبر حمُع خبراء الاكخطاد الىلي على جىَسع حهىد 

اث.  بدثُت متزاًدة لبىاء هظٍس

ن ضدماث العسع )الطدماث الخىىىلىحُت مثال( هي التي جىلد أعلى    

طف الىمىذج هىعين مً الىهالء وهي ألاط س والشسواث، الخللباث الاكخطادًت، ٍو

معهم على شيل  فمً الىاخُت العملُت هىان عدد هبير مً ألاطس ًخم الخعامل

ىطبم هفع الش ي باليظبت أمخطابلت  و ما ًطلم علُه ب "ألاطس الخمثُلُت"، ٍو
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للشسواث. هىان عدد هبير مً الشسواث، ومع ذلً، فهي جمخلً هفع 

مً اإلاىاطب ؤلاشازة إلى أن الخىىىلىحُا وبالخالي ًمىً جطيُفها هشسهت جمثُلُت. 

هرا الىىع مً الىماذج ال ًلخطس على هرًً الىهالء الاكخطادًين )ألاطس 

والشسواث(. طِخألف الىمىذج "اليامل" مً خمظت وهالء: ألاطس والشسواث 

 .(E.C, 1986) والظلطاث اإلاالُت والىلدًت واللطاع ألاحىبي واإلاؤطظاث اإلاالُت

 مشكلة الدزاسة 1. 1

دوزة الاعماٌ الحلُلُت في جفظير الخلباث  ذجما هى دوز همى 

 الاكخطادًت؟

 أهمية الدزاسة 2. 1

- :
ً
الاكخطادًت جؤزس على الىاجج الحلُلي  اثالدلُل على أن الظُاط أوال

خُث أزبدذ عدًد الدزاطاث  .أغعف بىثير مما وان ٌعخلده معظم الاكخطادًين

أن الهدف مً الظُاطاث الاكخطادًت هى الخدىم في الخضخم دون الخأزير على 

 أطعاز الطسف أو الىاجج الحلُلي.

ختى لى واهذ الظُاطت الاكخطادًت جؤزس على ألاطعاز، فئن جأزيرها  ثانًيا:-

 على دوزاث ألاعماٌ ًياد ًيىن معدوم.

لخددًد هُفُت اهدشاز  (RBC) ًمىً اطخخدام هماذج ثالثا:-

 .الاغطساباث، ختى لى واهذ ذو أضٌى هلدًت، عبر كطاعاث مخخلفت مً الاكخطاد

 

 .فسضيات النموذج1.3

 .الاكخطاد مؼلم الفسضية ألاولى:-

ًخيىن الاكخطاد في هرا الىمىذج مً وهُلين وهي  الفسضية الثانية:-

 .j[   ] ألاطس والشسواث والتي ًسمص لها بالسمص 

 ًخم ججاهل الىمى الظياوي :الفسضية الثالثة-
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طىق العمل ًدظم باإلاىافظت الياملت )بدون  هُيل الفسضية السابعة: -

 .حمىد في ألاحىز(

 .ًخم ججاهل همى ؤلاهخاحُت في هرا الىمىذج الفسضية الخامسة: -

 منهجية البحث  5. 1

بؼُت جدلُم ألاهداف اإلاخىخاة مً الدزاطت ومعالجت ؤلاشيالُت 

اإلاطسوخت، طِخم الاعخماد في هره الدزاطت على عدة مىاهج؛ اإلاىهج الىضفي عىد 

جبُان ماهُت مخؼيراث الدزاطت، واإلاىهج الخدلُلي والاطخيخاجي عىد جدلُل 

العالكاث بين مخؼيراث الدزاطت، واإلاىهج الاطخيخاجي عىد اطخيخاج العالكاث 

باعخماد ألادواث ؤلاخطابُت  وآلازاز بين مخؼيراث الدزاطت والظُاطاث اإلاخخلفت

 واللُاطُت.

 الهدف من الدزاسة 6. 1

والشسواث(  )ألاطس ( ميىن مً وهُلين RBCجطمُم همىذج بظُط مً )

لخددًد هُفُت جأزير الطدماث "الحلُلُت" على ؤلاهخاج والعمالت والظاعاث 

والاطتهالن والاطدثماز وؤلاهخاحُت، إغافت الى جددًد هُفُت خدور الاغطساباث 

 في وكذ معين ودزاطت دًىامُىُاث جدٌى ألاشماث.

 مصطلحات النموذج 7.1

هي مخؼيراث جددد كُمتها  :exogenous variableاملتغيرات الخازحية  -

 .(Thwaini, 2017) ذج، زم ًخم إدخالها في الىمىذجخازج الىمى 

ًخم حعٍسف جفػُل اإلاظتهلً على أهه ألاذواق  ثفضيالت املستهلك: -

الشخطُت للمظتهلىين ألافساد، والتي ًخم كُاطها مً خالٌ زغاهم عً جلً 
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مىً (MRS) ػالًبا ما ٌشاز إلى هرا السغا باطم اإلاىفعتلعىاضس بعد شسائها. ا . ٍو

جددًد كُمت اإلاظتهلً مً خالٌ هُفُت ملازهت مىفعت اإلاظتهلً بين العىاضس 

 .U (C.L)ذج ب وطىمص لها في الىمى  .(Weedmark, 2014) اإلاخخلفت

مخؼير ًصداد عادة في فتراث  :Procyclicalمساًس لالثجاهات الدوزية  -

ىخفؼ في فتراث السوىد. أي اهه مخؼير ًسجبط بشيل إًجابي بفجىة  الاشدهاز، ٍو

 .(fperri, 2011) ؤلاهخاج

ألاوشطت اإلاعاهظت للدوزة : Countercyclicalالتقلبات الدوزية  -

مخؼير ًىخفؼ الاكخطادًت ال جدبع الىمط اإلاعخاد في ألاعماٌ أو الاكخطاد، وهى 

د في فتراث السوىد. على طبُل اإلاثاٌ، البطالت  ٍص عادة في فتراث الاشدهاز ٍو

 (Takats, 2020) معاهظت للخللباث الدوزٍت

للحطٌى على الاخخُاز قسازات ألافساد بخصوص الاستهالك والعمل:  -

ألامثل في الىمىذج، ًجب مساعاة جفاعل جفػُالث ألافساد )خسابط مىدنى 

 ,Virginia) الالمباالة( مع كُىد ميزاهُتهم. مً الىاخُت السطمُت، مشيلت الفسد هي

2019). 

         (C .L) 

 

 

 

                                                           
  عدد الىخداث الجُدة التي ًسػب الفسد في الخخلي عنها ملابل طلعت أخسي. خُث أن 

على  Yو X، جمثل اإلاسافم الهامشُت فُما ًخعلم بالظلع  ،   ،    ،        

 ٌشير الترميز إلى أن اإلاُل مدظىب على طٌى مىدنى الالمباالة.    =uالخىالي، و

      = - 
   

   
   u=   
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 (RBC)دوزة ألاعمال الحقيقية  نمرحة .2

 ألاسس 2.1

را الىمىذج مً مجمىعت مىخدة مً ألاطس ًخيىن الاكخطاد في ه

، والتي جخمثل مشيلتها ألاطاطاًت في حعظُم [   ] jوهسمص لها بالسمص اإلافهسطت 

ووكذ الفساغ  (C)  مً خالٌ الخفػُل بين الاطتهالن U(C,L) 1وظُفت اإلاىفعت

(L)،  ًلدي اإلاظتهلً أًًػا خالت مً عدم الُلين بشأن ألاطعاز اإلاظخلبلُت، لرل

د مً اإلاىفعت اإلاخىكعت وعلُه ًمىً هخابت معادلت جدظين اإلاىفعت  :فهى ًٍص

 باليظبت لألطس: 

    (2              )(                
  ∑    

    
    

   

   
 

    
   

   
       

ادة وظُفت السفاهُت الخاضت بها، والتي جخػع للُىد ح عمل ألاطس بهدف ٍش

فترع همىذج دوزة ألاعماٌ  ميزاهُاتها واإلاىازد اإلاخاخت وطسق جخطُطها، ٍو

الحلُلُت أن ألاطس هب اإلاالىت لعىامل ؤلاهخاج في الاكخطاد، فهي التي جىفس 

معادلت كُد اإلايزاهُت العمالت وجدطل على أحىز وعىابد زأض اإلااٌ، وعلُه ًىخب 

 وفم ما ًلي: 

   (1)  (         )                                            

 :وجىضح اإلاعادلت جساهم زأض اإلااٌ وفم

                             (3)                  )          

                                                           

ت اإلاظتهلً أن ازجفاع الاطتهالن طُجلب اإلاىفعت ط 1   ىفترع في هرا الىمىذج وفم هظٍس

ادة طاعاث العملو    > 0 للمظتهلً،    <  .العىع باليظبت لٍص
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 :طس خخالص معادلت العمالت مً طسف ألا هج ًمىً اطاوباشخلاق دالت الػس  

    
       

   
 

  

  
   (4)                                                                  

 الشسكات:  2.2

را الىمىذج مجمىع الىهالء الرًً ًيخجىن الظلع جمثل الشسواث في ه

والخدماث التي ًخم اطتهالهها أو خفظها، مً كبل ألاطس، فىفم هرا الىمىذج 

ادة أزباخها  (j)جىحد طلظلت مخطلت مً الشسواث اإلافهسطت ب  والتي تهدف الى ٍش

مع افتراع وحىد مىافظت واملت، ولخدلُم هره الؼاًت طِخم اطخخدام معادلت 

 الض: دوػ

           
     

       (1)                                                                               

                             

م حعظُم دالت السبذ، واخخُاز همُاث ول  ىطس عًخم خل مشيلت الشسهت عً طٍس

  ًلي: وفم ما (  ( و )  )ؤلاهخاج 

           
            

     
                                  (6)  

لت  ًمىً اطخخالص معادلت ول مً معادلت الغسانج وباشخلاق اإلاعادلت وفم طٍس

 الطلب على زأض اإلااٌ:

   
  

    
 =   

    

    
         (9)                                                             

                       

 ومعادلت العمالت وفم ما ًلي:

    
  

    
 =      

    

    
                                                                               (9)  
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ؤلاهخاحُت عملُت ازجداد ذاحي مً الدزحت ألاولى، مً اإلافترع أن جدبع ضدماث 

 مثل:

Log   = (1-  ) log                                                          (7)  

 

 ذجكتل النمو   2.2

 :ًخيىن جىاشن الىمىذج مً الىخل الخالُت

 .        هظام ألاطعاز: -2

               كُم الظلع واإلادخالث :  -2

 خدود اخخمالُت ؤلاهخاج اإلاىضىفت في خالت الخىاشن لظىق الظلع  - 3

 إحمالي العسع = إحمالي الطلب

     .      

 "Steady state "ذج الحالة المستقرة للنمو  2.2

الحالت  اإلاخؼيراث في بعد جددًد جىاشن الاكخطاد، ًجب جددًد كُم

ففي الىاكع ًخميز الىمىذج اإلالدم بالثباث مع مسوز الىكذ، وطيرمص  .اإلاظخلسة

 (.            الثابخت ب ) للمخؼيراث

ذج خظب همى  .لها كُم الثابخت اإلادددة مظبًلا الخازحُتبعؼ اإلاخؼيراث 

(RBC) ،وهى مطدز ضدماث هماذج RBC  بثباث، وخظب كاهىن  –اللُاطُت

فئن كُمت الطلب  ميزاهِخه،والساض الري ًىظ على أهه إذا اطخىفى ول فسد كُىد 

الصابد الخاص به هي ضفس، وبالخالي ًجب أن ًيىن مجمىع الطلب الصابد ضفًسا 

(، وعلُه فؼً الخطىة اإلاىالُت هي إشالت اإلاخؼيراث الصمىُت 2  =   )أي ان  .أًًػا
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(variables’ time وعلُه فان هُيل الىمىذج طِخيىن مً اإلاعادالث اإلاىضحت في ،)

 (.2الجدٌو )

 ( هُيل الىمىذج2حدٌو )

 

 املعاًسة 2.5

لت لخددًد"  Prescottو  Kyd landاكترح ول مً " ما إذا وان هرا الىمىذج  طٍس

لتهم باإلاعاًسة .ًمىىه شسح دوزاث ألاعماٌ وهي عبازة عً عدة  .وعسفذ طٍس

  :(Junior ،1026) فيإحساءاث ًمىً اخخطازها 

ت إلًجاد كُم لجمُع   - اطخخدام دزاطاث الاكخطاد الجصةي أو الىظٍس

 .اإلاعلماث

ت إلًجاد كُم لجمُع  -  اطخخدام دزاطاث الاكخطاد الجصةي أو الىظٍس

 .اإلاعلماث
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ا ومداواة  - ًً  .الاكخطادخل الىمىذج عدد

ت،اإلالازهت بين اللحظاث )الاهدسافاث  -  والازجباطاث، الخ( اإلاعُاٍز

مداواة الاكخطاد مع أولئً اإلاىحىدًً في الاكخطاد الفعلي فئذا ما واهذ  مً 

عملُت اإلاعاًسة كد هجحذ، وإذا لم ًىً ألامس هرلً،  مخطابلت، فاناللحظاث 

 .الىمىذجفئن اللحظاث التي ال جخطابم حشير إلى مجاالث مدخملت لخدظين 

، هطل إلى (2الجدٌو )اإلاعاًسة اإلاىضحت في  بُاهاثو الدظلظل الظابم  مباطخخدا

 (.1)الجدٌو واإلاىضح في كُم الحالت الثابخت للمخؼيراث 

 معلمات النموذج الهيكلي: قيم 2حدول 

 
 قيم املتغيرات في حالة الثبات: 3حدول 
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 تكنولوحيةالصدمة ال 2.6

 

 عملُت الحسهت ؤلاهخاحُت هي:

Log         )                       (01   )                  
    

 :هطل إلى باطخخدام الللُل مً الجبر،

Ã𝑡 =   Ã𝑡−1 + 𝑡 (22            )                                                                         

                            

خمُت الخطُت في الجدٌو اإلاىالي: مما طبم ًمىً جلخُظ الىماذج  اللىػاٍز

 الخطي ي: هيكل النموذج اللوغازيتم4حدول 

 

 الحل العددي للنموذج 2.7

ذلً بىغع خل زكمي ومعاًسة اإلاعلماث، هلىم بعد  ،إعداد الىمىذجبمجسد 

 : (Paetz ،1021) وفم اإلاساخل الخالُت للىمىذج

، أن جىاشن الىمىذج ًخىافم مع اإلاشيلت اإلاخطط لها الخأهد مً أوال:-

خىافم مع معادلت " زم اللُام بخطبُم البرمجت ، Bellman’s " (Bulirsch ،1010)ٍو

 .الدًىامُىُت

                                                           
   جم اطخخدام بسهامجdynare. 
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ل اإلاشيلت باطخخدام جلٍسب خطي جسبُعي ثانيا:   خٌى الحالت  جدٍى

لس الخطُت. ،اإلاظخلسة  طخيىن الىدُجت همىذحا به معادلت اٍو

لس خٌى الحالت اإلاظخلسة ثالثا:- خم الخطي إلاعادالث أٍو  ما .وغع اللىػاٍز

بُت مؼللت الشيل ب مً ًؤدي إلى هخابج جلٍس ا حًُدا كٍس ًُ ب ، ٌعد هرا جلدًًسا جلٍس

 غعًُفا لىُفُت اطخجابت الىظام 
ً
الحالت اإلاظخلسة، ولىىه كد ًيىن جلدًسا

 .للطدماث الىبيرة

 إلانتاحيةالصدمة  2.8

على ؤلاهخاج )همثاٌ جىغُحي( ، طِخم جدلُل هخابج الطدمت اإلالاٌفي هرا 

، طِخم الخدلم مً هدُجت ضدمت ؤلاهخاحُت على RBCبىمىذج ) الاكخطاد
ً
(، أوال

ت اإلالدمت في بداًت  عملُت اإلاخؼيراث، وبعد ذلً طيظعى إلى جددًد اإلاعاًير الىظٍس

 .اإلاداواة

ش ؤلاًجابي على احمالي عىامل ؤلاهخاج في (2)ًىضح الشيل  ، أزاز الدشَى

د الشسواث مً الطلب على اإلادخالث جخأزس ألاطعاز مما  الاكخطاد، فعىدما جٍص

ادة أطعاز عىامل ؤلاهخاج:  ًؤدي إلى ٍش

ادة Rو ) (wالعالكت بين )- ادة دخل ألاطسة ٌظخجُب الىهالء مً خالٌ ٍش (، عىد ٍش

ت  ؛الظلع الاطتهالهُت والاطدثماٍز

ادة العمالت وزأض اإلااٌ، ولىً  - فُما ًخعلم باإلادخالث في البداًت واهذ هىان ٍش

د مً الترفُهمع مسوز الى   ؛كذ حظعى ألاطس الى مٍص

والطلب على اإلادخالث  (C,L)واهذ هىان ضدماث إًجابُت فُما ًخظ مخؼيراث  -

(L,K( وأطعاز عىامل ؤلاهخاج )R,W). 
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 Dynareنتائج املحاكاة باستخدام نموذج  ( آثاز الصدمة على1شكل )

 

 DYNAREبسهامج اإلاطدز: مخسحاث 

 . خاثمة3

ت   ا أضلُت لخدلُل دوز  (RBC) طىزث هظٍس
ً
ألاعماٌ. أضبذ  اثطسك

حهدف إلى إشالت الظالطل  ، والريPrescottو Hodrick الري طىزه الىمىذج

لت اإلادي أداة شاةعت لخدلُل   . والخيبؤ بددور ألاشماثالصمىُت مً الخربرباث طٍى

ت )وعلى السػم مً بعؼ الخدفظاث على  ال أن إ، (RBCمبادا هظٍس

ت و  هااعخماد كد جماإلاىهجُت هاجه   ذأضبدمً كبل عدًد الشسواث الخجاٍز

 على هطاق واطع. 
ً

ا وملبىال ًُ  عىطًسا أطاط

 إحساء اإلاعاًسة هى عىطس خاطم في الخدلُل الىمي الري اكترخخه مدزطت

(RBC).  ًمىً جلخُطها في اكتراح معلماث اإلاعادالث التي جطف همىذج

ٍجب اخخُاز كُم هره و ةي والىلي. الاكخطاد، على أطاض بُاهاث الاكخطاد الجص 

ل لت التي جػمً أجها جدبع الاكخطاد الحلُلي على اإلادي الطٍى  .اإلاعاًير بالطٍس

 . قائمة املساحع4
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Résumé: 

Cet article analyse le lien qui existe entre le taux de change et la 

performance inflationniste en Algérie durant la période (1980-2018). Autrement dit, 

mesurer le degré du pass-through du taux de change effectif réel a   l’inflation. En effet, 

récemment les autorités algériennes ont optées  pour une dépréciation de la monnaie 

nationale afin de faire face au déficit budgétaire actuel. Par ailleurs, en se basant sur 

l’approche de cointégration qui nous permet en effet d’estimer la relation à long 

terme entre le taux de change et l’inflation en Algérie. Il en ressort qu’il existe une 

forte corrélation entre la variable de taux de change effectif réel et le taux de 

l’inflation avec une absence d’une cointégration entre eux. A ce fait, la transmission 

de variation de taux de change n’affecte pas l’inflation à long terme. En fin, notre 

estimation vient confirmer la littérature qui stimule un faible impact sur le taux de 

l’inflation en cas de variation de taux de change (banque d’Algérie). 

Mots clés : Taux de Change; Taux de l’inflation; Pass-through; Cointégration. 

Transmission of Exchange Rate Variation on Inflation in Algeria:  

Economic Study 

Abstract: 

This article analyzes the link that exists between the exchange rate and 

inflationary performance in Algeria during (1980-2018). i.e. measuring the degree of 
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pass-through of the real effective exchange rate to the inflation. Recently, the 

Algerian authorities opted for a depreciation of the national currency in order to cope 

with the current budget deficit. Our study is based on the cointegration approach 

that indeed allows us to estimate the long-term relationship between the exchange 

rate and inflation in Algeria. It appears that there is a strong correlation between the 

real effective exchange rate variable and the rate of inflation with an absence of 

cointegration between them. In reality: the transmission of exchange rate changes 

does not affect inflation in the long run. 

Keywords:  Exchange Rate; Inflation; Pass-through; Cointegration. 

1. INTRODUCTION 

Vu le changement apporté sur le système monétaire et bancaire en Algérie en 

adoptant la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit qui assurée le passage vers 

une économie de marché. Un ensemble de changement économique et financier ont 

émergés à l’exemple de l’adoption du régime de change flottant dirigé. Ce régime se 

situe entre les deux régimes extrêmes  a   savoir, le régime de parité fixe et le régime de 

taux de change flottant. Par ailleurs, ce taux de change connaît souvent des variations 

suivant la valeur de la monnaie vis-à-vis les monnaies étrangères, qui dépend de 

degré de l’ouverture économique avec le reste du monde.  

Néanmoins, la fluctuation du taux de change engendre des répercutions sur d’autres 

variables macro-économiques tel que le niveau générale des prix illustré dans 

l’inflation. À cet effet, il existe des méthodes d’estimations qui permettent d’évaluer 

l’impact réel. En effet, le processus de transmission des variations du taux de change 

—pass-through1— sur les prix à la consommation reflète le lien existant entre la 

                                                           
1Goldberg et Knetter (1997) définissent le pass-through du taux de change comme: [the] « 

percentage change in the local currency import prices resulting from a one per cent change in 

the exchange rate between the exporting and the importing countries». Autrement dit, le 
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politique monétaire et l'incidence des variations du taux de change sur les prix à la 

consommation à long terme, qui par ailleurs engendre des conséquences sur la 

politique monétaire.  

Pour rappel, dans un contexte récent, la plupart des banques centrales et à travers 

leurs politiques monétaires, ont pour objectif explicite principal la stabilité des prix. 

C’est d’ailleurs le cas de plusieurs banques centrales dans le monde tel que le cas de 

la banque centrale européenne et la banque d’Angleterre. Par ailleurs, en plus de cet 

objectif principal, la banque centrale peut faire joindre à coté de l’objectif de stabilité 

des prix d’autres objectifs implicite. Tel que la stabilité financière, le taux de change, 

contrôle des prix des actifs…etc. 

Récemment, le monde entier vit au rythme d’une crise sanitaire qui a en 

conséquence causée des perturbations économiques. En Algérie, et afin de faire face 

à ces répercutions,  La loi de finances 2021 prévois une dépréciation progressive du 

dinar sur trois ans : un taux de 142 dinars pour un dollar américain en 2021, 149,71 

dinars en 2022 et 156 dinars en 2023. En effet, la littérature estime que la 

dépréciation de la valeur de la monnaie nationale, risque de conduire l'économie à 

une inflation incontrôlable Calvo et all (1995)2. 

A ce fait, le travail ci présent, à pour objectif de faire le point sur le potentiel risque 

attribué à cette dépréciation, en étudiant le pass-through du taux de change algérien 

sur le taux de l’inflation à partir d’un modèle d’estimation.  

                                                                                                                             
pass-through du taux de change est le changement dans les prix des biens domestiques en 

monnaie nationale résultant de la variation de 1% du taux de change. Cité par Pinshi C et S 

(2020), « La pertinence de l’effet pass-through: Faut-il revisiter le régime de la politique 

mone taire Jean-Claud e Maswana. De  veloppement économique  et  sécurité  en République 

Démocratique du Congo, L’Harmattan, 2018, Études africaines, P. 02 
2Calvo. G. A, Reinhart. C. M et Vegh. C. A, « Targeting the Real Exchange Rate: Theory and 

Evidence » Journal of Development Economics, vol 47 N° 1 pp. 97- 134, 1995. 
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La recherche tâchera à répondre à la problématique qui s’articule comme suite : 

quelle est la relation économétrique entre le taux de change et le taux de 

l’inflation en Algérie à long terme? Sous l’hypothèse qui stimule qu’un choc sur le 

taux de change se transmet fortement sur les prix à la consommation. 

La méthodologie de notre travail se présente en trois parties : la première est exposée 

sous forme de revue de littérature qui traite la question de relation entre le taux de 

change et le taux de l’inflation. La deuxième partie, présente une analyse descriptive 

de la relation étudiée en Algérie, entre outre, l’évolution de taux de change et le taux 

de l’inflation dans la durée de 1980-2018. La dernière partie, expose l’étude de notre 

problématique sous forme d’estimation économétrique ou on va présenter la relation 

existante entre le taux de change et le taux de l’inflation en Algérie. 

2.  La relation théorique et empirique entre le taux  de change et 

l’inflation : revue de littérature 

La mesure dans laquelle les variations du taux de change se répercutent sur les prix 

est une question qui suscite depuis longtemps un grand intérêt au milieu 

académique. En effet, cet intérêt s’est accentué principalement durant les années 70, 

ou le monde connu un climat inflationniste. La plupart des banques centrale ont 

cherché à connaitre la causalité entre ces deux variables macroéconomiques, dans le 

but de maintenir l’inflation à un niveau stable. 

Par ailleurs, des études empiriques ont tenté d’évaluer le degré de transmission de 

taux de change sur l’inflation dans les pays développés ainsi que dans les pays en 

développements. En effet, pour le cas des pays développés le résultat stimule un 

niveau faible et décroissant du pass-through depuis les années 1990 Bandt et 

Razifindrabe (2014): McCarthy (1999), examine le pass-through du taux de change 

et des prix a  l’importation sur les prix domestiques pour plusieurs économies 

industrialisées (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-

Bas, Suède et Suisse) a   l’aide d’un modèle VAR. l’étude montre un faible (incomplet) 
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pass-through3, autrement dit il existe pas un effet significative des facteurs externe 

sur les prix domestiques.   

Aussi, De Bandt et al (2007), étudient la question de la répercussion a   court et a  

long terme des variations du taux de change sur les prix d’importations dans les pays 

de la zone euro« donne  es de panel ». En utilisant la cointe  gration sur les pays de euro, 

ils trouvent que la phase d’appréciation de l’euro permet de retrouver une relation de 

long terme entre le taux de change et les prix d’importation. 

De leurs parts, Bouakez et Rebei (2008) et à travers un modèle structurel 

d’équilibre général dynamique ils ont tentés d’estimer le degré de pass-through au 

Canada. Ils constatent que l’impact des variations du taux de change sur les prix 

canadiens a  l’importation est resté assez stable, mais que leur effet sur les prix a   la 

consommation a baisse   ces dernières années. Des simulations montrent que cette 

réduction tient largement au changement de régime de politique mone  taire.  

A son tour, Wattanakoon P (2013), examine le degré avec lequel le taux de change 

affecte les prix domestiques pour le cas de la Thaïlande, sur la période 2000-2011, a  

l’aide d’un modèle standard d’Engle-Granger. Le principal re  sultat est qu’un 

changement du taux de change affectera l’inflation de manière incomplète. Il trouve 

un degré de pass-through égal a  0.02 % a  court terme et 0.4% a    long terme.  

Ponomarev et al. (2014), estiment l’effet a   court et long terme du pass-through du 

taux de change aux prix en Russie, sur la période 2000-2012 en utilisant un modèle a   

correction d’erreur. Les résultats montrent que l’effet pass-through est incomplet et 

statistiquement significatif a  court et a  moyen terme.  

                                                           
3Le pass-through est dit « complet » quand une appréciation (ou dépréciation) en termes de 

pourcentage d'une devise estrangère entraine une augmentation (ou diminution) d'un 

pourcentage égal du prix d'un bien importe  . Parallèlement, on définit un pass-through 

«incomplet » lorsque la réaction du prix est inferieure au pourcentage donne   par le taux de 

change. 
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Pour les pays en voie de développement, pour leurs cas, beaucoup d’études suggère 

un faible degré pass-through Jouini et Barhoumi (2008): Choudhri et Hakura 

(2001), étudient un échantillon de 71 pays, incluant les économies émergentes et en 

développement, et confirment l’existence d’une forte corrélation entre le pass-

through du taux de change et un environnement fortement inflationniste. Ils 

trouvent une élasticité nulle du pass-through du taux de change a   l’inflation au 

Bahreïn, Singapour, Canada et Finlande. Pour les pays d’Afrique Subsaharienne, ils 

trouvent un degré de pass-through du taux de change de 0.09 pour le Kenya, 0.14 

pour le Ghana, 0.02 pour l’Afrique du Sud, 0.06 pour le Zimbabwe, 0.16 pour le 

Burkina Faso et nul pour la Tunisie et l’Ethiopie. 

Kiptui et al. (2005), examinent la relation entre le taux de change et le niveau des 

prix au Kenya, sur la période 1972-2002, a  l’aide d’un modèle VAR. Ils trouvent une 

large élasticité du pass-through du taux de change a  l’inflation.  

Bangura M. et al. (2012), utilisent un modèle VAR Structurel pour l’économie de 

Sierra Leone afin d’estimer le pass-through du taux de change aux prix a   la 

consommation. Les résultats montrent que le pass-through du taux de change est 

incomplet, significatif et élevé (atteignant près de 50%). Cela suggère que la 

dépréciation du taux de change est une source importante de l’inflation en Sierra 

Leone.  

Pour le cas de l’Algérie, l’autorité monétaire et le FMI ainsi que quelques études 

empiriques ont tenté d’apporter des explications sur l’impact de variation de taux de 

change sur l’inflation. à cet effet, le FMI a tente  de déterminer les facteurs explicatifs 

de l’inflation en Alge  rie après 2012 l’année ou le pays a connu une augmentation 

remarquable de l’inflation après quelques années de stabilité. Les résultats stipulent 

qu’une dépréciation de 1% du taux de change effectif nominal traduit une hausse de 

l’inflation de 0,1%. A son tour, la Banque d’Algérie a mené une enquête en utilisant 

la méthode économétrique de type VECM afin de déterminer les facteurs explicatifs 
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de l’évolution de l’inflation. Le résultat de cette étude démontre que la contribution 

du taux de change effectif nominal n’est que de 11% selon Toubine A et al (2019).  

En terme d’étude individuelle, une étude de Devereux et Yetman (2003) qui a porté 

sur  un échantillon de 122 pays y compris l’Alge  rie. Ils considèrent que les variations 

du taux de change se transmettent aux prix avec un degré qui varie d’un pays a   un 

autre. Le résultat de leur étude montre que le coefficient du pass-through est compris 

entre 0 et 1 pour la plupart des pays, en Alge  rie le coefficient est égal a   0,47 avec un 

seuil de signification nul 0,000 (non significatif). En outre, ils soulignent que ce 

coefficient est corrélé au taux d’inflation, il augmente d’une manière non linéaire. 

Toubine A et al (2019) ont procédé a  l’étude de l’impact du taux de change sur 

l’inflation pour la période 1990-2015 en se basant sur un modèle VAR a  quatre 

variables. Il en ressort que l’étude montre une causalité au sens de Granger indique 

que c’est le taux de change nominal ainsi que le crédit qui cause l’inflation en Algérie. 

En générale, la transmission de variation du taux de change sur le taux de l’inflation 

montre d’après ces études empirique que, le pass-through est parfois élevé et parfois 

faible. Autrement dit, dans quelque pays, il existe une forte causalité entre la 

variation de taux de change et le niveau de l’inflation (relation complète) le cas de 

Kenya, Congo, Sierra lion. et dans autre pays, il excite pas un lien fortement étroits 

(relation incomplète) tel que le cas de l’Algérie et aussi les pays de la zone euro, où les 

étude montre que la variation de taux de change n’affecte pas fortement le niveau 

générale des prix à long terme.  

En fin, on peut dénombrer les déterminants qui influencent le degré de pass-

through :  

 un environnement inflationniste : il est admit que la crédibilité de la 

banque centrale attribué d’une manière explicite à la stabilité macro-

économique. En effet, une crédibilité en matière de politique monétaire se 

répercute sur l’efficacité en matière des objectifs de la banque centrale. Par 
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ailleurs, plus la politique monétaire est crédible plus les agents privés 

anticiper la non incidence de tout choc négatif du taux de change sur 

l’inflation.  

 Le type du régime du taux de change : dans un régime de taux de change 

flexible, une faible transmission des variations du taux de change aux prix 

peut contribuer a  stabiliser la production et l’inflation.  

 On peut aussi ajouter quelques autres déterminant tel que : Déséquilibre 

de la balance des paiements ; La concurrence dans le marché des biens et 

services ; un manque d’aversion vis-à-vis l’inflation.  

3. taux de change et taux de l’inflation en Algérie : analyse 

exploratoire. 

 

Au lendemain de l’adoption d’un modèle économique basé sur l’économie de 

marché, l’autorité monétaire, elle aussi a fait changer son statut et a passée par la loi 

sur la monnaie et le crédit 90-10 à une banque centrale indépendante appeler 

banque d’Algérie. Qui a par ailleurs changé sa stratégie dont sa conduite de sa 

politique monétaire. 

 

Dans ce qui suit nous allons voir l’évolution des principales variables de cette étude, à 

savoir l’indice des prix a   la consommation (IPC) et le taux de change effectif nominal 

(TCEN). 

Graphique.1 : évolution du taux de l’inflation et le taux de change effectif réel 

en Algérie 1980-2018. 
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Source : élaboré par l’auteur d’après les données de WDI. 

Le graphique.1, montre l’évolution du taux de l’inflation et le taux de change effectif 

réel de 1980 à 2018, en effet d’après le graphique, on remarque que le taux de 

change effectif réel et le taux de l’inflation aille une relation en parallèle à partir de 

2003 reste à confirmé leur corrélation avec des méthodes économétrique dans le 

passage qui suit.  

A partir du graphique ci-dessus on peut tirés les informations suivantes concernant la 

tragédie du taux de l’inflation et aussi du taux de change:  

3.1. Le taux de l’inflation. 

L’IPC dans cette étude est considéré comme une variable clés de notre modélisation 

qui va jouer le rôle d’une variable de mesure, en illustrant l’impact qu’auraient les 

chocs du taux de change sur l’inflation domestique. 

IPC  est lite  par définition a  l’inflation via la formule suivante: 

Taux d'inflation = (IPCn −IPCn−1)/IPCn−1 

 les années 1980-1996 : c’est une période marqué par une inflation élevé (à 

deux chiffres) causé par les conditions financières défavorables, causé par 
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l’effet de la libéralisation des prix et de la dévaluation du dinar. le taux 

d’inflation s’est envole   a   31,67% en 1992 et il fini par une chute a   29,78% 

en fin 1995, puis a   18,68% en 1996 jusqu’a   atteindre 0,34% en 2000 qui 

est le taux le plus bas jamais enregistre   jusqu’a  nos jours ; 

  Les années 1997-2005 : cette période été marqué par une stabilité macro 

financière, avec une maitrise de l’inflation ; 

 les années 2006- 2012 : on remarque une tragédie haussière du taux de 

l’inflation en Algérie qui a été causé essentiellement de l’augmentation des 

prix des produit alimentaire. D’ailleurs, on a enregistré le taux le plus élever 

depuis 1996 avec un taux de 8,89% en 2012, on peut dire par cette effet 

que l’inflation enregistrer durant cette période été une inflation importé 

résulter par la hausse des prix mondiaux de produit alimentaire ; 

 depuis 2013: été marqué comme une année de baisse de taux de l’inflation 

avec un taux de 2,25%.  L’année 2014 été marqué par accélération du 

rythme de l’inflation causé principalement par mais les imperfections de la 

régulation et aux positions dominantes dans la plupart des marchés des 

biens de consommation.  

3.2 Le Taux de change. 

Le taux de change retenu dans l’étude est le taux de change effectif nominal « TCEN » 

qui est une moyenne géométrique des indices des taux de change nominaux d’un 

pays donne  par rapport aux monnaies des pays partenaires commerciaux (panier de 

monnaie) le cas de l’Algérie le dollar américain et l’euro.  

La tragédie de la courbe du taux de change effectif réel, montre une courbe 

ascendante marquée par trois périodes : la première est de 1980-1990 : cette période 

s’est caractérisée par une dépréciation d’environ 50 % entre 1980–1985, ce qui a 

réduit la compétitivité des exportations hors hydrocarbures et stimule   les 

importations. En suite, de 1986 a   1988, le dinar algérien s’est déprécié de 31 % par 
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rapport a   son panier de monnaies. Ce choc pétrolier a entraine   une forte dépréciation 

du dinar de 150% face au dollar américain. La deuxième période de 1990-1996 cette 

période a été présentée par des cours assez élevés causé principalement par la 

dévaluation de la monnaie nationale exigée par le FMI. La deuxième période est à 

partir de 1996 qui se caractérisent par une stabilité au niveau du taux change grâce à 

l’adoption de régime de change flottant dirigé, ainsi que l’augmentation des réserves 

de change.  

 

4. Estimation économétrique de la relation entre le taux de change 

et le taux de l’inflation en Algérie.  

La littérature ainsi que la question que nous nous essayant de répondre, estime que 

la fonction du comportement de l’inflation    est une fontion de la fluctuation de 

taux de change. En effet, Dans cette étude qui vise à évaluer l’impact de l’évolution 

du taux de change sur l’inflation en Algérie, nous utilisons des statistiques annuelles 

couvrant la période de 1980-2018. Les données sont tirées principalement de site de 

la banque mondiale WDI. Les variables utilisés afin de déterminer l’estimation de 

notre hypothèse sont : 

- le taux de l’inflation illustré par indice des prix à la consommation (IPC) ; 

- le taux de change effectif réel  (TCER). Le choix d’un taux de change effectif 

qui prend en compte le poids de différentes monnaies de transaction 

principalement (dollars/euro), été fait par rapport à la nature de l’économie 

algérienne qui se caractérise par une ouverture avec le reste du monde.  

4.1. Test de cointe gration : approche d’Engel et Granger (1987) 

Afin de tester la cointe  gration entre les deux variables,  nous recourons au test de 

cointe gration de Johanson. 
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                                     ∑   
 
                    ………..(1) 

Avec :   , le terme d’erreur du modèle. 

k, le décalage suivant les critère de d’Akaike et Schwartz. 

4.2. Résultat du test de cointégration 

Dans le cadre de cette estimation  nous avons entamé des tests préliminaires tels que 

le test de corrélation (Granger) et aussi le test de stationnarité (Dickey-Fuller 

augmenté ADF) ; En effet, le test de corrélation montre l’existence en générale des 

relations étroites entre les variables étudié selon l’hypothèse 0 au sens de Granger 

(tableau.1 et aussi le graphique 2) car leur probabilité est supérieure à 5%4. En 

deuxième lieu on a testé la stationnarité des variables selon le test de dickey-fuller 

augmenté dont les résultats sont affichés dans le tableau (3.1). 

On a fait le test de  racine unitaire par la méthode ADF afin de déterminer la 

stationnarité des variables. Les variables IPC et TCER sont non stationnaires en 

niveau avec des probabilités supérieur à 0,05% donc on ne rejette pas l’hypothèse 

nulle. Les variables sont stationnaires en différence première. 

Tableau. 1. test de corrélation Granger en estimation logarithmique 

                                                           
4 Voir aussi le graphique.2 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
    

 LOGTCER does not Granger Cause LOGIPC  37  1.61322 0.2150 

 LOGIPC does not Granger Cause LOGTCER  0.31946 0.7288 

    
    



BOUHMIDI 
La transmission de Variation du Taux de 

Change sur  l’inflation en Algérie: 

Estimation Econométrique 
 

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

465 

 

Source: 

calcule 

de 

l’auteur, eviews 10. 

 

 

 

Graphique.2 la corrélation entre le taux de change et le taux de l’inflation 
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Source: calcule de l’auteur, eviews 10 

Tableau 2 : test de stationnarité selon de test de (ADFA) 

 IPC TCER 

 LOGBRENT does not Granger Cause LOGIPC  37  0.01268 0.9874 

 LOGIPC does not Granger Cause LOGBRENT  1.01321 0.3744 
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Niveau  -2,67 

(0,08) 
-1,64 

(0,50) 

Différence première -8,52 

(0,00) 
-4,50 

(0,005) 

Les valeurs () sont les valeurs critiques de Mackinnon au seuil de 5% 

 

Source: calcule de l’auteur selon l’estimation d’eviews 10 

 

Concernant le test de contégration de l’équation 1, l’estimation selon la méthode de 

Johanson stimule une non cointégration (voir tableau.3) car les probabilités sont supérieur à 

5%. Autrement dit, il n’existe pas de relation à long terme.  

Tableau.3. le test de cointégration de johanson.  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     

None  0.158591  8.778030  15.49471  0.3863 

At most 1  0.062527  2.388980  3.841466  0.1222 

     
     
 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Source: calcule de l’auteur,  eviews 10 
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5. Conclusion 

Ce papier a pour objectif d’analyser la relation entre le taux de change et l’inflation en 

Algérie, plus particulièrement savoir s’il existe une relation à long terme (pass-

through) entre eux sur la période de 1980-2018. Le but étant de connaitre 

l’éventuelle répercutions de la dévaluation du taux de change en Algérie sur le taux 

de l’inflation. 

Les résultats ont suggéré l’existence d’une corrélation entre les deux variables étudiés 

sans pour autant avoir une cointégration qui estime une il existe pas une relation à 

long terme. La littérature académique estime l’existence d’une relation entre la 

variation du taux de change et l’inflation sans précisé la durée de la corrélation (court 

terme/ long terme). Par ailleurs, Toubine A et al (2019) estime que  le taux de change 

nominal ainsi que le crédit qui cause l’inflation en Algérie sans pour autant estimé la 

période de cette affectation. Aussi, la banque d’Algérie quand à elle a fait ses 

estimation concernant cette causalité, il en ressort que le taux de change n’affect pas 

l’inflation avec un taux élevé.   

Après avoir exposé l’ensemble des travaux ayant traité la transmission du variation 

du taux de change sur l’inflation en Algérie, ainsi que notre travail sur le sujet. On 

propose les recommandations se dégagent :  

 donner plus d’importance à la variation du taux de change vu l’existence 

d’une corrélation importante avec le taux de l’inflation.  

 veiller aux respects du statut de l’indépendance de la banque centrale, en 

arrêtant le financement monétaire de déficit de l’Etat. 

 Renforcer l’ouverture économique du marché algérien, en améliorants la 

production domestique dans un perspectif  proche. 
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Abstract: The aim of this study is to identify the role of monetary policy and 

exchange rate in inflation volatility, highlighting the case of Algeria during the period 

2001 to 2018. In order to get best results, we have used both descriptive approach 

and econometric methods by applying an Error Correction Model on annual series. 

We have also tested positive shocks of independent variables on inflation by 

adopting impulse response functions and variance decomposition of VAR model. 

The Results showed that there is a common long run relationship between the study 

variables. The effect of both monetary policy and the average exchange rate is 

positive on inflation volatility. 

Keywords: Monetary Policy, Inflation, Exchange Rate, Algeria.  

 :خلص امل

  اإدد ر رافددر  قددا     دد   تهدف  ذددال رافةرإدد  لتددف راى ددر  لسددف  اة راي  إدد  را  ف دد

 دددد    دددد    1022لتددددف  1002تيدددد  ض راعددددال لسددددف   ادددد  رة مر ددددر  دددد   را  دددد    دددد  براىضدددد    

  دددددد  ر دددددد    راا دددددد   ا إدددددد ا     ىفدددددد     
 

رةحفددددددا  لسددددددف  اعدددددد  را ىدددددد  ا رإددددددىلف    تدددددد 

دد   تمدد   نمددا ت  يددح خ رة  ددا لسددف راي يدد   رايدد ا  را   إدد    دد   دد       دد   ر ىب ندد    ع 

رافدددف    ا ي ب ددد  ا مىاملددد ر  ر يدددى    لسدددف راىضددد    ددد   ددد   رلىمددد   ا ددد     إدددىي ب  

  هددر  را ىدد  ا ا ددا  ل  دد   يدد  ت   ا  دد  ر ددف  بددمل   .VAR را  عدد   ا ل دد  راى دد    ا مددا ت

راي  إ  را  ف   ا ىاإض إ ر رافر  لسدف     د   ك     ا ل ي ب   اثمل  ا    ىامل ر  رافةرإ 

 .راىض  

   رة مر رراي  إ  را  ف    راىض    إ ر رافر  الكلمات املفتاحية:
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1. Introduction : 

Money must retain its value in order to maintain its position. What 

is meant here is specifically purchasing power, or the ability to possess 

goods and services. Inflation is a well-known economic phenomenon 

that refers to the continuous decline in the value of a currency as a result 

of a continuous rise in the general price level. 

Although inflation has been the subject of numerous studies and 

research, the actual factors and causes that determine it are still 

unknown. This is due to the fact that, on the one hand, a country's 

inflation rate is characterized by a strong dynamic and appears at times 

in circumstances that vary by country, and, on the other hand, its growth 

is linked to a number of economic variables. The latter may be local in 

the sense that inflation rate growth is triggered by factors that arise 

within the country, and the latter may be external in the sense that the 

degree of openness of the economy and its connection to the outside 

cause it to spread. Inflation can also rise because of a combination of 

both domestic and external variables. 

In this study, we will try to address two important macro-

economic variables that have a profound impact on economic conditions 

and behavior. Inflation volatility could also include the monetary policy 

of the central bank as an internal influencer and the exchange rate as an 

independent external influencer and their role in causing inflation rate 
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fluctuations, highlighting the case of Algeria from 2001 to 2018, by 

answering the following main question: 

How does monetary policy and the exchange rate affect the 

inflation rate in Algeria? 

Study hypotheses: 

The main hypothesis of the study is:  

 There is a statistically significant relationship goes from broad 

money supply to inflation in Algeria 

 There is a statistically significant relationship goes from 

exchange rate to inflation in Algeria. 

Study objectives: 

This study aims to determine the role that monetary policy play in 

inflation volatility in Algeria by determining the impact of broad money 

on the annual inflation rate, particularly since Algeria experienced 

unprecedented political and financial stability in early 2001, as well as a 

remarkable increase in oil revenues. Simultaneously, we seek to quantify 

the impact of the exchange rate on changes in inflation. 

Study importance: 

Besides, the importance of the study lies in the fact that it cares 

about a sensitive issue in the Algerian economy, which is price stability. 

The deterioration of the citizen’s purchasing power, and the declining 

value of the national currency. Thus studying this issue needs to define 

the nature and the role that monetary policy and exchange rate play, 
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because the country needs to make policies that ultimately seek to 

advance the economy; to formulate good programs and achieve the 

desired goals from them.  

2. Literature Review :  

Many classical economists, such as Richard Cantillon, David 

Ricardo and John Mill Stuart, have interpreted inflation as being caused 

by money supply. Neoclassical thinkers are also agree that money supply 

is the main cause of inflation, in particular by the work of Walras (1874) 

and Ivring Fisher (1911)(Gilles, 1997). 

Milton Friedman find out that inflation is a monetary origin 

'Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.' Thus, any 

increase in money supply with higher real incomes is accompanied by an 

increase in inflation. If the authorities were to fight inflation, they had to 

follow the "monetary base" in order to move money supply at a stable 

rate equal to the long-term growth rate of national production. (Gilles, 

1997, p. 27).For reference, this view is not the only one on the 

relationship between money and inflation, because there is an opposite 

view of the owners of the theory of endogenous money, who consider 

that cash is not a direct  

Thus, to achieve macro-economic stability, monetary policy 

managers have often set targets for intermediate-level stability variables 

including short-term interest rate, money supply growth and exchange 

rate. Exchange rate, have a greater influence on the economy through its 
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effect on the value of domestic currency, domestic inflation, the external 

sector, macroeconomic credibility, capital flow and financial stability 

(Nwosa & Oseni, 2012). The depreciation of the national currency of a 

country could result in an increase in import prices. If this is fully 

reflected in the prices of imports, the transfer is said to be "total". But if 

part of the devaluation is transferred to imports, the transfer is "partial". 

Here lies the importance of knowing the degree of influence and the 

means by which the change in the exchange rate is transmitted to local 

prices and thus the effect on inflation rates (BailliU & Bouakez, 2014). 

A number of empirical studies have shown that a change in the 

exchange rate can be partially transmitted to local prices, and that 'pass-

through' degree, which determines the relationship between the change 

in the exchange rate and local prices. Taylor (2000) showed that traffic 

increases with inflation, so that the more inflationary the environment is, 

the more the contractors tend to reflect the change in the exchange rate 

on their prices. If inflation continued, these contractors considered that 

the cost increase would also continue. However, in the presence of an 

effective monetary policy, this traffic is weak. The latter, thanks to its 

effectiveness, allows a low inflation rate to be maintained and makes it 

possible for contractors to expect that any negative exchange-rate shock 

will not continue with inflation and will therefore not be directly 

reflected in prices (Jebali, Moulahi, & Mouha, 2016). 
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According to McKinnon (1963), the degree of openness indicates 

the economy's extreme sensitivity to exchange rate changes. The theory 

of credibility "La théorie de la crédibilité*" indicates that there is a 

negative relationship between inflation and the degree of openness. 

Searching for credibility in an open economy should lead to lower 

inflation in more open countries (Jebali, Moulahi, & Mouha, 2016). 

Economic openness and the growth of foreign trade, which the 

world has recently seen, have made inflation an international 

phenomenon because import prices may have an impact on consumer 

prices so that these changes are transmitted to the consumer price index 

(CPI). This is related to the share of imported goods in the consumption 

basket. However, changes in exchange rate  can be reflected in the effect 

of domestic demand as the increase in import goods can increase 

demand for products produced locally and competition for imported 

goods, and this increased demand creates pressures to increase domestic 

commodity prices and increases the prices of domestic commodities 

(BailliU & Bouakez, 2014). 

3. Data & Methodology: 

a) Data Presentation 

In this part, we will try to verify the main hypothesis of the study, 

by analyzing an econometric model, in which, we make methodology, 

tools and statistical methods to know the nexus between monetary 

policy, exchange rate , and inflation in Algeria from 2001 to 2018. We 
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use EVIEWS 10 program that includes many statistical tests and models 

that enable to know the impact of the independent variables adopted in 

the econometric study on the dependent variable.  Our study relied on 

the annual time series data of the Algerian economy available in World 

Bank database from 2001 to 2018. The number of views during the 

study period is therefore nineteen (19) views annually. 

According to the literature seeing in the theoretical part of the 

paper, the study equation is as follows:  

                                

Whereas: 

 LOIL_RENTS: is the natural logarithm of Algeria's oil rents. It 

represents the difference between the value of crude oil at its price on 

the international market and its total cost of production, 

 LM2: is the natural logarithm of the broad money supply.  

 LUSD_DZ: is the natural logarithm of the yearly average rate of the 

Algerian Dinar against the US Dollar. 

We have transformed data into a natural logarithm to make them 

more homogeneous. 

Before starting the model estimation, we need to take some steps 

that will lead to the selection of the appropriate econometric model. 

These steps correspond to two main econometric tests: time series 

stability test and the co-integration test.  
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b) Time Series Stability Test: 

The stability of time series is an important step towards 

achieving logical and accurate results and the ability to study the long-

term relationship between study variables. This step can be achieved 

thanks to the Augmented Dickey Fuller (ADF) Unit Root Test, which we 

applied separately for each series as it’s shown in the table below: 

Table 1. Summary of ADF Unit Root Test Results 

ADF test 
Variables 

P-values 1st Difference P-values Level 

0.0003 -5.910128 0.6696 -1.142056 LF 

0.0022 -4.970407 0.7206 -1.021195 M2 

0.0442 -3.133393 0.9859 0.625501 LUSD_DZ 

0.0442 -3.133393 0.9859 0.625501 LOIL_RENTS 

The source: Eviews outputs 

According to table (1) above, the p value of each variable is greater 

than the significance level of 0.05 (5%), and thus accepts the null 

hypothesis indicating the existence of the unit root problem. The 

variables, on the other hand, settle at the first difference, as the P-values 

become less than the 0.05 percent significance level. This requires 

rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis 

that there is no unit root. They are therefore cointegrated in the same 
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degree I ~ (1). This indicates the possibility of the Johansen co-

integration test. 

c) Lag Length : 

This test aims to decide the optimum number of lags to be used in 

the analysis. This refers to the lowest values, mainly, of both the Akaike 

information criterion (AIC) and the Schwarz information criterion (SC) 

values: 

Table 2. VAR Lag Order Selection Criteria 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 25.14937 NA 8.36e-07 -2.643671 -2.450524 -2.633781 

1 59.15343 46.75558* 9.60e-08* -4.894178 -3.928443* -4.844725 

2 75.56986 14.36438 1.51e-07 -4.946233* -3.207908 -4.857216* 

Source: Eviews outputs 

According to the results obtained from Eviews shown in the table 

above, the best number of lags corresponds to one (1) lag. 

d) Cointegration Test: 

The test of a long-term relationship between the study variables, 

called cointegration test, helps to find any long run relationship between 

variables. This test could be done through Johansen's test of 

cointegration (Table (3)): 
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Table 3 . Johansen system cointegration test results 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.833354  56.24263  47.85613  0.0067 

At most 1  0.610414  27.57244  29.79707  0.0884 

At most 2  0.445278  12.48972  15.49471  0.1349 

At most 3  0.174131  3.061101  3.841466  0.0802 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

The results shown in the table above, confirm that there is a single 

common relationship of cointegration between the study variables, and 

this is either on the level of the Trace Test or on the Maximum 

Eigenvalues test. 

3. Results and Discussion 

a) Model Study Estimation : 

The cointegration relationship between inflation and 

independent variables indicates a causal relationship in at least one 

direction. The determination of this causal relationship for the long and 

short terms requires the introduction of granger causality. The most 

appropriate model in this case therefore is the Error Correction Model 
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(ECM), in order to determine this causality and estimate the speed of 

reaching the long-term equilibrium of any short-term imbalance 

between the variables in the model. 

ECM, also called Engle Granger model describes how y and x 

behave in the short run consistent with a long run.  This model is 

estimated when both series of variables x and y have a cointegration 

relationship. As shown by the following equation, the residuals entered 

the long-term regression as an independent variable, lagged by one time 

period: 

                   

Where: 

 ∆:  is the first-difference operator, 

    : is the lagged value of the error correction term. 

The Error Correction Model is a very important model to explain 

any relationship between variables, because it is a convenient model 

measuring the correction from disequilibrium of the previous period, 

which has a very good economic implication, it resolve the problem of 

spurious regressions (Binh, 2013, p. 59). The disequilibrium error term 

(Error Correction Term) is a stationary variable. Because of this, the ECM 

has important implications: the fact that the two variables are 

cointegrated implies that there is some automatically adjustment 

process, which prevents errors in the long-run relationship becoming 

larger (Binh, 2013, p. 60). The ECM requires, as a prerequisite, that the 

two series be stable at the first difference and that they have a 
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cointegration relationship between them, which is what our research has 

achieved so far.  

Estimation of the long-term relationship: 

In terms of framing inflation, broad money (M2), Usd/DZD 

exchange rate and oil rents, the long-term equilibrium relationship can 

be estimated using the Ordinary Least Squares method (OLS) which 

takes the following form: 

              
      

   
                  

By applying the model to the data related to the study, this 

relationship is estimated above is extracted below: 

                                              

Table4. long-term relationship Estimation using Ordinary Least Squares 

method (OLS) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LM2 2.202627 1.162807 1.894233 0.0790 

LOIL_RENTS 0.434667 0.664047 0.654572 0.5234 

LUSD_DA 1.198643 1.369650 0.875146 0.3963 

C -1.352313 7.709938 -0.175399 0.8633 

     
     R-squared 0.284896     Mean dependent var 1.350767 

Adjusted R-squared 0.131659     S.D. dependent var 0.474597 

S.E. of regression 0.442253     Akaike info criterion 1.399259 
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Sum squared resid 2.738223     Schwarz criterion 1.597119 

Log likelihood -8.593330     Hannan-Quinn criter. 1.426541 

F-statistic 1.859191     Durbin-Watson stat 2.193728 

Prob(F-statistic) 0.182901    

     
     The Source: Eviews Outputs 

In fact, this simple regression relationship is just an unreal or 

spurious relationship because it deals with unstable variables. To 

interpret it, an Error Correction Model (ECM) is required. Thus, it is relied 

only on obtaining the time series of the residuals, which must be stable 

at level. This later is a prerequisite for the existence of a common 

complementarity between the variables. 

Table 5. Ensuring the residuals stability using Augmented Dickey Fuller (ADF) test 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.857823 0.0017 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

     
     The Source: Eviews Outputs  

Through the Dickey Fuller residual stability test represented in 

table 4 above, it was find that residuals stabilize at their original state (at 

level) because the probability P-value (0.0017) is less than the 5% level 

of significance, and thus rejects the null hypothesis that there is a unit 

root problem. 
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b)  Hypotheses Testing: 

Table (6) below shows the ECM estimate as follows: 

Table 6. ECM estimation results  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.065638 0.123366 -0.532061 0.6044 

D(LM2) 0.412740 1.891506 0.218207 0.8309 

D(LUSD_DA) 2.687120 2.078341 1.292916 0.2204 

D(LOIL_RENTS) 1.190974 0.819432 1.453414 0.1718 

ETC(-1) -1.065636 0.265318 -4.016447 0.0017 

     
     R-squared 0.645477     Mean dependent var 0.000609 

Adjusted R-

squared 0.527303     S.D. dependent var 0.621105 

S.E. of regression 0.427028     Akaike info criterion 1.375996 

Sum squared resid 2.188238     Schwarz criterion 1.621058 

Log likelihood -6.695963     Hannan-Quinn criter. 1.400355 

F-statistic 5.462074     Durbin-Watson stat 1.621110 

Prob(F-statistic) 0.009675    

     
     The Source: Eviews Outputs 

According to the Eviews outputs shown in table 5, the ECM model 

results (Table 5) indicate that the value of the error correction term is 

negative (ETC (-1) = -1.065636)) and statistically significant (Prob = 

0.0017), which indicates a long-term relationship between variables 

studying. The explanation for this is that the independent variables 



Atil, Kouadria  

The Role of Monetary Policy  and 
Exchange Rate in Inflation Volatility 

Empirical Evidence from Algeria 
during the Period 2001-2018 

 

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

483 

 

spending correct itself every quarter with a rate of 106 % until they reach 

equilibrium in the long run. 

Although the independent variables tend to be insignificant in 

the model (exceeding the rate of 5%) in the model through a direct 

relationship with the rate of inflation, this does not mean that there is no 

relationship between the two variables. It is not important that the 

variables are significant. Statistically, the model remains valid as long as 

the error correction term is negative and significant; therefore the null 

hypothesis of the study is accepted that Broad Money, USD/DA 

exchange rate and oil rents could have a negative effect on inflation. 

The (F-statistic)) prob. is 0.009675; it is less than 0.05. This 

indicates the significance of the model as a whole. 

Also, the Durbin Watson statistic value is estimated at 1.621110, 

indicating the absence of a serial correlation problem. 

The coefficient of determination (R-Squared) is estimated at 

0.645477, which means that 64.54% of inflation’s changes are explained 

by the independent variables, whereas the remaining percentage 

(35.46%) is the result of other variables not included in the model. 

c) Discussion: 

The results obtained are in line with economic theory. They 

revealed that increase in exchange rate; oil rents and broad money have 

positively effect on inflation evolution in Algeria. This confirms the 

validity of the cointegration relationship. The increase in money supply 
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and even in oil rents, which also provide a source of monetary creation, 

leads to an increase in demand for various goods and services, which 

leads to an increase in prices. We must not forget that the Algerian 

economy is not a sufficiently productive economy, and that most of the 

goods and services are obtained through imports. This gap between 

inelastic supply and increasing demand, and the growing state spending 

policies, inevitably lead to an increase in the general price level. 

On the other hand, annually exchange rate decline in Algeria's 

monetary currency, which results in a reduction in purchasing power 

against foreign currencies, so that the national currency cannot carry 

enough imports to meet domestic demand. It is true that the national 

currency is not completely floating, but for economic reasons such as 

attraction of investments and reducing imports, the authorities still aim 

to reduce the value of the Dinar.  

ECM Quality Statistical Tests: 

To verify the quality of the model used, we have used the 

following tests: 

a) Residuals Serial correlation test: 

The results of the "Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test" 

shown in Table (7) demonstrate that the critical values of the statistic are 

greater than 5% and thus the null hypothesis that there is no serial 

correlation. It is therefore concluded that the model does not have a 

serial correlation problem 
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Source: Eviews outputs 

b) The Heteroskedasticity test: 

To ensure that the model does not have a Heteroskedasticity 

problem, we have used the Heteroskedasticity test Breusch Pagan 

Godfrey. The results represented in table (8), show that the critical value 

of the statistic exceeds 5%, and hence the null hypothesis that there is no 

such problem. 

 

 

 

Source : Eviews outputs 

 

 

     
     F-statistic 1.443238     Prob. F(2,10) 0.2814 

Obs*R-squared 3.807875     Prob. Chi-Square(2) 0.1490 

          

     
     F-statistic 0.415931     Prob. F(4,12) 0.7941 

Obs*R-squared 2.069958     Prob. Chi-Square(4) 0.7229 

Scaled explained SS 1.232313     Prob. Chi-Square(4) 0.8728 

          

Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test resultsTable 7.  

 

Godfrey results-Pagan-icity Test BreuschHeteroskedastTable 8.  
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c) Testing Normal Distribution of Residuals: 

The Jarque Berra normal distribution test’s results represented in 

Fig.1 show that residuals follow the normal distribution, which is a key 

condition for the integrity of the model as a whole. 

 

Source: Eviews outputs 

d) Stability Test and Cusum Curve: 

Since the CUSUM curve (Fig.2) remains within the 5% level of 

significance throughout the study period, indicating the stability of the 

model as a whole. 

 

 

 

Berra Normality Test result-Jarque. Fig 1 
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Source: Eviews Outputs 

 

 

 

 

 

 

5.Impulse Response and Variance Decomposition 

a) Analyzing Shocks and impulse Response Functions: 

ECM cannot provide dynamic characteristics of the system. The 

analysis of the dynamic interactions between the variables in the post-

sample period is performed through the Impulse Response functions and 

Variance Decomposition. 

 The impulse response functions measure the degree of impulse 

response of a transitory or permanent shock to each of the endogenous 

variables (Rezitisa & Ahammad, 2015). Thus, The Impulse Response 

functions show future dynamic responses (in the long term) of model’s 

variables, as a relationship in the time, through their response to one or 

more future positive shocks from the independent variables. According 

to Eviews outputs, for 10 periods we obtain the following results: 

CusumTest ResultsFig.2.  
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• Response of LF to one positive shocks of  

LM2: 

The  results shown in Appendix (1) shows that a positive shock in 

money supply  (LM2) would have a positive impact on inflation (LF), this 

is clearly evident from the first period until the fourth period when it start 

to decrease. From the fifth period, money supply starts to have a positive 

impact on inflation. 

 Response of LF to one Positive Shock of USD_DA Exchange 

Rate: 

According to the same Appendix (1), a positive shock of the 

USD_DA Exchange rate leads to a consistant increase of LF for all the 10 

periods. However, the response is not clear until the start of the third 

period. 

 Response of LF to one Positive Shock of Oil Rents: 

The response from the first period to a positive oil shock, as shown 

in Appendix 1, was significant, but in the other periods it begins to 

decline successive. 

b) Variance Decomposition: 

The Variance Decomposition results for 10 periods yield the 

following results:  
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Table 9.Variance Decomposition of LF 
      
       Period S.E. LF LM2 LOIL_RENTS LUSD_DA 

      
       1  0.440585  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.480560  86.24015  6.379719  7.147919  0.232213 

 3  0.503700  80.41284  10.96945  8.400250  0.217462 

 4  0.529883  77.85850  10.55228  7.619801  3.969421 

 5  0.568638  71.98994  9.754525  8.022844  10.23269 

 6  0.584235  68.69934  10.59483  8.294936  12.41089 

 7  0.603754  65.75296  13.00054  7.906626  13.33988 

 8  0.627967  61.88611  15.29333  7.389403  15.43116 

 9  0.657984  56.44491  18.00820  6.795297  18.75160 

 10  0.697905  50.62505  19.07239  6.187471  24.11509 

      
      Source: Eviews Outputs 

In the short term, variance decomposition results show that the 

highest percentage, which is 100% of inflation rate changes, is explained 

by shocks in the same variable (LF) during the first three periods, after 

which this percentage gradually decreases. As for the independent 

variables, LM2 is the most important that explains inflation changes with 

an estimated rate of  10.96%, oil rents with 8.40%, followed by usd/da 

with only 0.21%. In the medium term (from the fourth period to the 

seventh period, we see that inflation (LF) stay the main interpreter in 

error variance during this period with 68.69%. The money supply is also 

rising, but at very low rates, oil rents is almost stable at 8%, while usd/da 
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increased rapidly to reach a level of. 13.33%. In the long run (from the 

seventh to the tenth period), we see that both LM2 and usd/da are 

approximately equals at the eighth period and the usd/ da became the 

first explicative variable after lf in the long run. Thus we conclude that 

the money supply (LM2) is the main interpreter high inflation rates  in 

the short term for the post-sample period , but this effect tends to 

decrease to become less important in the long term, while usd/da 

exchange rate is the main interpreter in the medium to long term. 

6. Conclusion: 

In conclusion, the channels leading to high inflation are diverse, 

and very nuanced and cannot be merged. The study has, however, 

shown that money supply has a major effect on the price level and, thus, 

on the inflation rate in Algeria. Especially because Algerian economy is 

characterized by consumption. Similarly, the continued reliance on 

imports of goods and services is largely lead to fluctuations in inflation 

rate. These are the findings of the study, and all the hypotheses of the 

study are acknowledged on this basis. 

Well, though. Once again, however, we cannot insist on the need 

to adopt productive economic models, because the Algerian government 

is constantly emulating different models of development and policies. 

Rather, the reasons behind the failure of successive development plans 

must be explored despite the enormous sums spent on them. Poor 

management is also not a direct cause of the problem, but a catalyst for 
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Appendix1. Impulse Response Functions for 10 periods 

its failure. The priorities of the economy must simply be to meet the 

needs of society on the basis of basic needs. It is enough to focus on 

agricultural and livestock production to meet a large part of domestic 

demand. 

Appendices: 

 

 

Source: Eviews Outputs 
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