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   :ملخص
 تـداعیات تقتصـر وال قبـل، مـن الجزائـر بهـا تمـر لـم قیاسـیة مسـتویات سـجل حیـث معتبـرا، انزالقـا الجزائـري الـدینار شهد

 المنتوجـات أو األولیـة للمـواد والمسـتوردة المنتجـة لتجاریـةا الشـركات إلـى ذلـك تتعـدى بـل المـواطنین علـى العملـة تهاوي
  للتصدیر،  خاصة الموجه األخرى

 مجــال فــي الترخیصــات نظــام دخــول تتمثــل اعتمادهــا تــم الــذي التــدابیر أهــم ومــن اإلجــراءات مــن جملــة تفعیــل تــم وقــد
 .به المسموح بالكوطة یسمى ما والتصدیر، االستیراد

  .الجزائر -والتصدیر االستیراد عملیات – الصرف سعر تقلبات – أثر – اتانعكاس :الكلمات المفتاحیة
  M10 ; E05: الترمیز

Résumé: 
 Le dinar algérien a connu une baisse significative, puisque l'Algérie n'avait jamais atteint un 
niveau record et que les conséquences de l'effondrement de la monnaie ne se limitaient pas aux 
citoyens, mais aux entreprises commerciales produisant et important des matières premières ou 

d'autres produits destinés spécialement à l'exportation. 
Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre et les mesures les plus importantes qui ont 
été adoptées sont l'introduction du système de licences dans le domaine des importations et des 
exportations, ce que l'on appelle l'autorité autorisée. 
Mots clés : Conséquences – effets - vicissitudes du taux de change – Opérations d’import / 
export - Algérie  
JEL classification : M10 ; E05. 
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 :مقدمة. 1
لقد أدى ظهور المنظمات العالمیة االقتصادیة وتوسعها إلى زیادة في رفع حجم المبادالت التجاریة بین مختلف 

ها بفعل أربعة عوامل أساسیة فاالقتصاد العالمي تحول إلى قریة صغیرة تتصادم القوى فیما بین، الدول العالم
تحریر التجارة الدولیة، تدفق االستثمارات الخارجیة، الثورة التكنولوجیة والمعرفیة وازدیاد دور الشركات : وهي

 .  المتعددة الجنسیات
أدى هذا إلى تحول االقتصاد العالمي إلى االقتصاد الحر، وانحصار دور القطاع العام وبروز أكثر للقطاع 

خالل خصخصة وسائل اإلنتاج ومحو الحدود السیاسیة بین الدول، مع انتقال السلع والخدمات بین  الخاص من
في حین انحصر االقتصاد الجزائري على المحروقات، حیث تمثل مداخلیه في عائدات صادرات . أرجاء العالم

تنویع االقتصاد مع فتح  تبني مصادر تمویل جدیدة وبوادر تعمل على ىستدعا، مما %  97البترول بنسبة تفوق 
 .ي وخلق القیمة المضافةطنالمجال للشركات فیما یخدم  االقتصاد الو 

مما سبق تظهر ضرورة استعمال العمالت الخارجیة عندما تقوم عالقات تجاریة أو مالیة بین شركات تعمل 
عوامل عدة وظروف داخل الدولة مع شركات أجنبیة، غیر أن أسعار الصرف تتمیز بعدم الثبات القترانها ب

ألسعار الصرف أهمیة بالغة كون أنها تعتبر الركیزة األساسیة في ضبط السیاسة و .اقتصادیة یسودها عدم الیقین
 .النقدیة والتصدي لألزمات المالیة واالقتصادیة

 : إشكالیة البحث  1.1
 :وفي هذا اإلطار تكون اإلشكالیة الرئیسیة لموضوع بحثنا كاآلتي 

 في الشركات التجاریة ؟ االستیراد والتصدیر عملیات  ات تقلبات سعر الصرف علىما هي انعكاس
  :  هذا السؤال بدوره قادنا إلى طرح األسئلة الفرعیة اآلتیة

 ما هي العوامل المؤثرة على تقلبات  سعر صرف في الجزائر ؟  
 ما أثر سیاسة تخفیض قیمة الدینار الجزائري على صادرات وواردات الجزائر؟ 
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 :أهمیة البحث 2.1
تنبع أهمیة البحث من محاولته تحدید االنعكاسات التي یمكن أن تنجم من التقلبات لسعر الصرف على صادرات 

 . وواردات الشركات التجاریة
یمثل سعر الصرف المؤشر األساسي في العالقات االقتصادیة الدولیة، من خالله یتم توجیه السیاسة التنمویة 

استقرار . مثل المرآة للوضع االقتصادي السائد لدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجيلكل دولة، وبذلك ی
سعر الصرف یوحي بمدى سالمة السیاسات المالیة والنقدیة المتبعة وقدرتها على الوقوف أمام  االختالالت 

  . واألزمات  الخارجیة التي یتعرض لها اقتصاد  كل بلد معین 
سة الوصول إلى  توضیح انعكاسات تقلبات سعر الصرف على الصادرات وواردات الجزائر الهدف من هذه الدرا

 .كون هذه األخیرة  تعتمد على منتوج واحد كمصدر استراتیجي لها
وبغیة الوصول إلى ذلك ارتأینا التركیز في عملنا على حالة الجزائر مراعین بذلك اتجاهه  الساعي في تحریر 

  .حه على الخارج االقتصاد القومي وانفتا
  :یهدف هذا البحث إلى :أهداف البحث 1.3
یعد موضوع سعر الصرف من أهم المواضیع التي تشغل  حیزا كبیرا في الوقت الحالي وهذا نظرا للحاجة  -

  المتزایدة لإلحاطة بالسیاسات النقدیة المتبعة من  طرف دول العالم؛
  كمة؛إبراز أهمیة سعر الصرف في رسم سیاسة تنمویة مح -
  للشركات التجاریة؛ االستیراد والتصدیردراسة وتفسیر أهم انعكاسات تدهور سعر الصرف على عملیات  -
    .الوقوف على أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف -
  مفاهیم عامة حول سعر الصرف . 2

  مفهوم سعر الصرف 1.2
ساس الذي یتم من خالله مبادلة النقد لقد اهتم الباحثین واالقتصادیین  بحصر مفهوم سعر الصرف في األ

  .المحلى بالنقد األجنبي ، لهذا یترتب علینا أن نقوم بعرض المفاهیم العامة المختلفة لهذا السعر
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 : تعریف سعر الصرف 1.1.2
تعددت التعاریف من طرف المفكرین االقتصادیین إال أنها تصب في مفهوم واحد یتمثل في أن سعر الصرف هو 

عملیات تجاریة و مالیة مع الخارج،  كما یعرف سعر الصرف بأنه السعر الذي یتم به مبادلة عملة  أداة لقیام
  1.بأخرى وبالتحدید فهو قیمة الوحدة الواحدة من العملة األجنبیة مقدرة بوحدات العملة الوطنیة

ألجنبیة الالزمة من جانب آخر  یمكن تعریف سعر الصرف بطریقة عكسیة على انه عدد الوحدات من العملة ا
، في حین یفضل كثیر من االقتصادیین النظر إلى سعر الصرف 3للحصول على وحدة من العملة المحلیة

بالصیغة التي تعبر عن تعادل العملة األجنبیة بالنسبة للعملة الوطنیة ولیس تعادل العملة الوطنیة بالنسبة 
 .للعمالت األجنبیة

 2.كیفیة تسعیر العمالت 2.1.2
  4 :وهما عیر العمالت حسب طریقتینیتم تس

    : طریقه التسعیر المباشر .أ
تمثل هذه الطریقة عدد الوحدات من العملة األجنبیة التي یجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من العملة 
الوطنیة، في الوقت الراهن قلیل من الدول من یستعمل طریقة التسعیر المباشر، ومن أهم الدول التي تستعمل 

  3.476= جنیه إسترلیني 1  :ه الطریقة هي بریطانیا ففي المركز المالي یقاس الجنیه اإلسترلیني كما یليهذ
 فرنك فرنسي 

هي عدد الوحدات من العملة الوطنیة الواجب دفعها للحصول على وحدة   : طریقة التسعیر غیر المباشر. ب
هذا النوع من التسعیر، حیث یعتبر األكثر استخداما  واحدة من العملة األجنبیة، ومعظم الدول في العالم تستعمل

في حین العملة الوطنیة ) عملة األساس(وانتشارا بما في ذلك الجزائر، كما تعتبر العملة األجنبیة المبلغ الثابت 
والر د 1: ففي الجزائر یقاس الدوالر األمریكي بعدد الوحدات من الدینار الجزائري كما یلي . تمثل المبلغ المتغیر 

  .دینار 59.67= أمریكي 
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  أشكال سعر الصرف  3.1.2
  . یمثل سعر الصرف أداة و مقیاس للتبادل كما یأخذ عدة أشكال كل واحد منها غرض و هدف محدد

تتحدد اتجاهات تقلبات هذا السعر من خالل الرقم القیاسي لسعر الصرف االسمي   : سعر الصرف االسمي. أ
و هذا المؤشر یقوم بدور المقیاس الذي یعكس متوسط حصیلة التقلبات في قیم  ،)مؤشر سعر الصرف االسمي (

  .،حیث یعرف بأنه ذلك السعر النسبي بین عملتین5العمالت األخرى بالنسبة لعملة معینة 
كما یعرف بأنه أداة تمكن من قیاس قیمة تبادل عملة بقیمة عملة بلد آخر، بتأثیر قوى العرض و الطلب في 

في لحظة زمنیة ما، ینقسم سعر الصرف االسمي إلى السعر صرف رسمي أي المعمول به في ما سوق الصرف 
  6.یخص المبادالت الجاریة والرسمیة وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في األسواق الموازیة 

الصرف تتحدد اتجاهات تقلبات هذا السعر أیضا من خالل الرقم القیاسي لسعر  : سعر الصرف الحقیقي. ب
الحقیقي، الذي یمكن اعتباره مؤشر مرجح تجاریا، یجمع بین كل من تقلبات سعر الصرف االسمي وتفاضل 

  . معدالت التضخم
كما ان سعر الصرف الحقیقي یقیس معدل التضخم في البلد حیث كلما كان الفرق بین سعر الصرف الحقیقي   

  7. ضو سعر الصرف االسمي قلیل كلما كان معدل التضخم منخف
یأخذ سعر الصرف الحقیقي بعین االعتبار التغیرات في مستوى أسعار الدول أي أنه یقیس القوة الشرائیة للسلع 

  .والخدمات، و بالتالي یؤثر على  تنافسیة منتوجات البلد و بالتالي على صادراته و وارداته
ا في األسواق ، بل هو نوع من یمكن استنتاج من التعاریف أن أسعار الصرف الحقیقیة ال یقع التعامل به

 8:المؤشرات التي یتم حسابها باستخدام الصیغة التالیة
/PT

B )  SR=ST( PA
T 

  :حیث أن
SR: سعر الصرف الحقیقي  
ST :  سعر الصرف االسمي للعملةA  مقابل العملةB .  

PA
T  : مستوى األسعار في بلد العملةA .  
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PT
B  : مستوي األسعار في بلد العملةB  .  

  محددات سعر الصرف 2.2
یتأثر تحدید سعر الصرف بتولیفة واسعة من العوامل والتي تجعل من حالة السوق الحرة حالة غیر واقعیة 

وضعنا جانبا األحداث السیاسیة  السیما في تلك الدول التي تعاني من المشاكل في توفیر النقد األجنبي، فإذا و
تفسیریة المؤثرة في جانبي الطلب على الصرف األجنبي وعرضه والعسكریة یمكننا القول بأن أهم التغیرات ال

  .تتمثل في مدى تعادل القوة الشرائیة وتعادل أسعار الفائدة
  :  نظریة تعادل القوة الشرائیة 1.2.2

تفترض نظریة تعادل القوة الشرائیة أنه في الفترة الطویلة تتحدد أسعار الصرف بمستویات األسعار في 
تستقي فكرة النظریة من قانون السعر الواحد الذي ینص على أن سعر سلعتین متماثلتین في الدول المختلفة، و 

سوق مناسب یجب أن یكون واحد واالنحراف عن ذلك القانون سیتم تصحیحه بسرعة من خالل المشترین الذي 
ى أنها مستوى علPyكما یتم التعبیر عن مستوى األسعار في الدول األجنبیة   . یشترون السلعة األقل سعرا

 aمعبرا عنه كعملة أجنبیة لكل وحدة من عملة الدولة  eمضروبا في سعر الصرف  Paاألسعار في الدولة 
   Py = Pa.e .9:  حیث

تلعب معدالت التضخم حسب هذه النظریة حسب هذه النظریة دورا هاما في تحدید سعر الصرف حیث 
بعد مدة معینة إذا كان معدل التضخم فیه بعد تلك المدة  تنخفض قیمة عملة بلد معین مقابل عملة البلد اآلخر

  10.أكبر من معدل التضخم بعد نفس المدة في البلد الثاني 
  : نظریة تعادل أسعار الفائدة 2.1.2

حسب هذه النظریة تؤثر معدالت الفائدة السائدة في دولتین بعد فترة معینة على سعر الصرف نقدا لعملتي 
لك الفترة وكقاعدة عامة، تنخفض قیمة عملة بلد ما مقابل عملة بلد آخر بعد مدة معینة إذا هاتین الدولتین بعد ت

كان معدل الفائدة بعد تلك المدة السائد في ذلك البلد أكبر  من معدل الفائدة بعد نفس المدة السائد في البلد 
 .11اآلخر
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  سیاسة تخفیض العملة. 3
  مدخل عام لتخفیض قیمة العملة 1.3

  : تعریف تخفیض قیمة العملة 1.1.3
یقصد بتخفیض سعر الصرف كل انخفاض تقوم به الدولة عمدا في قیمة الوحدة النقدیة الوطنیة مقومة بالوحدات 
النقدیة األجنبیة سواء أتخذ ذلك مظهرا قانونیا أو فعلیا في نسبة الوحدة إلى الذهب أو لم یتخذ، وتخفیض سعر 

تخفیض األسعار المحلیة مقومة بالعمالت األجنبیة ورفع األثمان الخارجیة الصرف بهذا المعنى یترتب علیه 
كما تعرف تخفیض قیمة العملة الوطنیة مقابل العمالت األجنبیة أنها إنقاص قانوني . 12مقومة بالعملة الوطنیة

عملتها الوطنیة  أو هي قیام الدولة بتخفیض قیمة. لعدد وحدات العملة األجنبیة التي تمثله وحدة النقد الوطنیة
  . 13إلى الخارج أي ارتفاع سعر صرفها

  أهداف سیاسة تخفیض قیمة العملة 2.1.3
تعتبر سیاسة تخفیض قیمة العملة من أهم سیاسات سعر الصرف التي تسعى لتحقیق التوازن الداخلي والخارجي 

  : مسطرةومساعدة الدولة على تحقیق النمو والرفاهیة من خالل تحقیق جملة من األهداف ال
یتمثل الهدف الرئیسي في عالج أو تقلیص عجز المیزان التجاري، وذلك عند قیا م الدولة بالتدخل في  -

األسواق الصرف بغرض تقلیص الفارق بین المستوى العام ألسعار منتجاتها عن األسعار في الخارج، وتشجیع 
رؤوس األموال إلى الخارج وتشجیع  الصادرات وتقیید الواردات، كما یهدف التخفیض إلى الحد من تصدیر

  14استیرادها من الخارج؛
إنعاش الرصید المحلي المكون من العملة الصعبة نتیجة زیادة الصادرات مما یساعد على الوفاء بااللتزامات  -

باإلضافة أن تقلیص الواردات یعني تقلیص حجم الدین الخارجي وخدمته بالنسبة للصادرات . اتجاه الخارج
  المحلي؛ والناتج

إعادة بعث وتنشیط القطاعات التصدیریة وذلك ألن السلع المصدرة تعتمد على قطاعات تكمیلیة ، فإن تطویر  -
القطاع التصدیري یؤدي إلى تطویر القطاعات السابقة سواء من ناحیة استغالل الطاقة اإلنتاجیة أو استخدام 
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بطالة في االقتصاد القومي بسبب التوسع الحادث في المزید من الید العاملة مما ینتج عنه معالجة مشكلة ال
  15الصناعات التقلیدیة؛

عملیة التخفیض من شأنها أن تخفض أسعار الصادرات من منظور األجانب، حیث ال یؤثر التخفیض في  -
حساب التجارة المنظورة فحسب، حیث یساهم في تحسین من جهة أخرى وضعیة حساب التجارة غیر المنظورة 

إلى زیادة إقبال الطرف األجنبي على الخدمات المحلیة التي یراها مناسبة أي منخفضة التكلفة، ویحد من الراجع 
جهة أخرى إقبال الطرف المحلي على الخدمات األجنبیة ما یساهم في تطویر المحلیة وتحسین وانتعاش رأس 

         16.المال
  النظریات المفسرة لسیاسة تخفیض قیمة العملة 2.3

  نظریة أسلوب المرونات 1.2.3
یتناول أسلوب المرونات انعكاسات تقلبات سعر الصرف وأهمیتها في إحداث التوازن في المیزان التجاري 

  :17والمدفوعات وذلك في ظل افتراضات مبسطة للواقع نجملها فیما یلي
فیما بینهما على سلعتین یعترض دولتان فقط هما االقتصاد الوطني والعالم الخارجي  على أن یقتصر التعامل  -

  تجمیعیتین هما الصادرات والواردات وأن عرضهما تام المرونة؛
عدم وجود سلع أخرى سواء بدائل للواردات أو سلع وسیطة تمثل مكونا أجنبیا في السلع المصدرة والتي أیضا  -

  ال یتم استهالك أي جزء منها محلیا؛
أو قصیرة األجل وكذلك المعامالت من طرف واحد في میزان  غیاب التدفقات الرأسمالیة سواء طویلة األجل -

  .المدفوعات
كما یعتمد أسلوب المرونات إما على زیادة الواردات عن طریق تحویل اإلنفاق من السلع المحلیة إلى اإلنفاق 

إلى  على السلع األجنبیة من طرف المقیمین، أو زیادة الواردات بواسطة تحویل اإلنفاق على السلع األجنبیة
اإلنفاق على السلع المحلیة من طرف غیر المقیمین، في حین ال یهتم هذا األسلوب بجمیع عناصر میزان 

  .المدفوعات بل یركز فقط على صادرات وواردات  السلع والخدمات
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ظهار مرونة كل من الصادرات والواردات  -یمكن صیاغة النظریة باالعتماد على صیاغة مارشال   لیرنر وإ
  .لسعر الصرف في توجیه المیزان التجاريبالنسبة 

  :18یتم صیاغة النظریة باالنطالق من حالة التوازن وبافتراض
X  قیمة الصادرات بالعملة الوطنیة  
M قیمة الواردات بالعملة األجنبیة  
P  سعر الصرف  
B المیزان التجاري وهو عبارة عن الفرق بین الصادرات والواردات بالعملة الوطنیة  
ex  ة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف وكلما كانت هذه القیمة كبیرة كلما دل ذلك على أن الصادرات ذات مرون

  .درجة عالیة من المرونة بالنسبة لسعر الصرف
em  مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف وكلما كانت هذه القیمة كبیرة كلما دل ذلك على أن الواردات ذات

  .درجة عالیة من المرونة
  :اعتبرنا الصادرات والواردات في شكل دالة، فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب على النحو التالي إذا

                                      
  
  

  :یتم التعبیر عن المیزان التجاري بالعملة الوطنیة وفق المعادلة أدناه 
                                        

بالنسبة لسعر الصرف على  Bیجب اشتقاق  Bعلى المیزان التجاري  Pر التغییر في سعر الصرف لمعرفة أث
  : النحو التالي

          
  

 2 1  :في المعادلة           نجد    و      وبتعویض     

X
P

dp
dXex . 1 

M
P

dp
dMem . 2 

B = X  -  MP  3 
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أنه عندما یتغیر سعر الصرف بوحدة واحدة، فإن المیزان التجاري یتغیر بالمقدار      وتعني المعادلة   
)1(  mx eeM  كما یشترط لنجاح سیاسة تخفیض قیمة العملة أي تحسین المیزان التجاري أن تكون ، : ex + 

em >1  
  نظریة االستیعاب   2.2.3

الناجمة عن عملیة تخفیض قیمة العملة على العجز في میزان التجاري من تهتم هذه النظریة بتحلیل اآلثار 
تعتبر هذه النظریة أشمل وأوسع ألنها تمتد إلى مستوى الكلي . خالل تأثیره على كل من الدخل واإلنفاق القومیین

) اإلنفاق الحكومي واالستهالكي واالستثماري( ولقد تم تعریف االستیعاب بأنه مجموع عناصر الطلب . دباقتصا
حیث من خالل معادلة الدخل القومي في التحلیل الكینزي القتصاد متفتح على العالم الخارجي تنطلق هذه 

  1.النظریة في دراستها آلثار  التخفیض

  20:خالل المعادلة التالیة كما یمكن التعبیر على النظریة من  
   

  :حیث أن 
Y  :الناتج الوطني أو الدخل الوطني ،C  :االستهالك الكلي ،I:االستثمار الكلي ،G:اإلنفاق الحكومي، X :قیمة 

  قیمة الواردات :  M،   الصادرات
یحتاجه االقتصاد  والتعبیر عنها باالستیعاب الذي Gو  C  ،Iمن خالل المعادلة  یمكن جمع المتغیرات الكلیة 

  .الوطني الداخلي من أجل نفقاته الداخلیة أما الفرق بین الصادرات والواردات فیجسد حالة المیزان التجاري
كما یمكن إعادة صیاغة المعادلة       بحیث ترتبط بین الدخل الوطني واالستیعاب من ناحیة ورصید المیزان 

  :ليالتجاري من ناحیة أخرى لتصبح على النحو التا
  الواردات –الصادرات = االستیعاب  –الدخل القومي 

5    

)1(  mx eeM
dP
dB

 5 

MXGICY  1 

1 

2 
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من العالقة        یمكن إرجاع العجز في المیزان التجاري إلى زیادة االستیعاب أو عناصر اإلنفاق عن قیمة 
الناتج الوطني، ولعالج العجز یجب أن یعمل التخفیض في قیمة العملة على تخفیض االستیعاب وفي نفس 

لدخل القومي وذلك عن طریق رفع األسعار المحلیة لكل من الصادرات والواردات التي تدخل كمنتج الوقت زیادة ا
  . وسیط في اإلنتاج المحلي وتزید  الصادرات مما یخلق زیادة في مستوى الدخل القومي

 دراسة تحلیلیة لحالة الجزائر .4
 تطور الصادرات و الواردات في الجزائر 1.4

  :تتطور الصادرا  1.1.4 
تسعى الجزائر إلى ترقیة الصادرات خارج المحروقات بانتهاجها إصالحات متعددة على غرار الخوصصة، 

عادة التأهیل للمؤسسات ودعمها بتوفیر جملة من االمتیازات كاإلمدادات المالیة واإلعفاءات  تنویع االقتصادي وإ ال
الفشل وأن حجم الصادرات خارج المحروقات الضریبیة، إال أن الواقع كان عكس ذلك، حیث هذا االتجاه باء ب

البیانات التي خصت الصادرات الجزائریة خارج المحروقات  في الجدول  بقي ضعیفا، ویمكن معاینته من خالل
  . التالي

  2015-2005تطور قیمة الصادرات الجزائریة خالل الفترة :  1جدول رقم 
  قیمة بالملیون دوالر

  )CNIS( المركز الوطني للمعلومات اإلحصائیة والجمركیة   :المصدر 
 

القيمة 
بالمليون 

 دوالر

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

الصادرات 
خارج 

 المحروقات

1099  1158  1332  1937  1066  1526  2062  2062  2165  2582  2063  

صادرات 
 المحروقات

43937  5345
6  

5883
1  

77361  44128  5552
7  

71427  6980
4  

63752  6030
4  

35724  

  مجموع
 الصادرات

45036  5461
3  

6016
3  

79298  45194  5705
3  

73489  7186
6  

65917  6288
6  

37787  

2 
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أن الصادرات اإلجمالیة الجزائریة عرفت تطـورا ونمـوا تـدریجیا خـالل سـنة  )01(رقم نالحظ من إحصائیات الجدول 
 45036ملیـون دوالر بعـدما كانـت  79298قـدر ب حیث شهدت قیمة الصـادرات ارتفاعـا معتبـرا ی 2008حتى  2005

بالمائــة، كمــا تــرجح  76.07: ملیــون دوالر وهــو مــا یعــادل زیــادة ب 34262بمقــدار وتغیــر  2005ملیــون دوالر ســنة 
بالمائــــة حیــــث بلغــــت قیمتهــــا مســــتوى قیاســــي بمقــــدار  76الزیــــادة المعتبــــرة إلــــى نمــــو صــــادرات المحروقــــات بنســــبة 

  .دوالر للبرمیل الواحد 100ب أسعار النفط التي تجاوزت ملیون دوالر بسب 77361.1

یتســم هیكـــل صـــادرات الجزائـــر بــالتركیز الســـلعي، أي االعتمـــاد بالدرجـــة األولـــى علــى البتـــرول حیـــث تحتـــل حصـــة 
صادرات المحروقات حصة األسد فـي الصـادرات اإلجمالیـة للجزائـر، بینمـا الصـادرات خـارج المحروقـات فـي أحـین 

  .بالمائة 6دى نسبة األحوال ال تتع
  :تطور الواردات 2.1.4

تتصف التجارة الخارجة الجزائریة كغیرها من الدول العربیة والنامیة باالرتباط بأسواق الدول الصناعیة المتقدمة 
وأسواق الدول األوروبیة على وجه التحدید، ومن أجل توضیح نسبة الواردات الجزائریة واستنباط بعض السمات 

   :ل التاليستعین بالجدو الممیزة لها ن
  . 2015-2005تطور الواردات السلعیة الجزائریة خالل الفترة : 02الجدول 

  القیمة بالملیون دوالر           
القیمة 

بالملیون 
  دوالر

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

  51501  58580  4852  50346  47247  40473  39294  39479  27631  21456  20048  الواردات
 المركز الوطني للمعلومات اإلحصائیة والجمركیة :المصدر 

نستنتج  أن الواردات الجزائریة في ارتفاع مستمر ومتزاید رغم سعي الجهات الحكومیة إلى اعتماد سیاسة 
ت بشكل التخفیض بسبب أنها أصبحت تشكل عائق حقیقي للبالد وهاجس كبیر كون أن العائدات الجزائریة تقلص

  .محسوس مع تدهور أسعار النفط
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 أثر تقلبات سعر الصرف على عملیات االستیراد و التصدیر 2.4
  تطور سعر الصرف مقابل الدوالر و األورو 1.2.4

الجوانب  مختلف على تأثیر من له لما الكبرى الجزائریة الحكومة اهتمامات إحدى یشكل الصرف، سعر إن
 یبین حیث  2015إلى غایة  2005الفترة    خالل المتغیر هذا تطور على التعرف وسنحاول للدولة، االقتصادیة

 األمریكي والعملة األوروبیة الدوالر مقابل الجزائري الدینار صرف سعر أن المنحنى على وبناءا الجدول أدناه
  21:یلي نوجزها فیما تطورات عدة عرف

  ألورومنحنى تطور الدینار مقابل الدوالر وا:  01الشكل رقم 

0

20

40

60
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120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

دوالر 

أورو 

Colonne1

  من إعداد الباحث اعتمادا على معطیات البنك العالمي :لمصدرا
دینار، بینما بلغ  77.85بلغ 2012واستنادا إلى البیانات المعروضة أعاله، فإن سعر صرف الدینار عام 

. 2014والر الواحد عام دینار للد 80.06دینار، لیرتفع إلى الصرف على  79.38حوالي  2013المتوسط عام 
یتضح أن تقلبات صرف الدوالر أمام األورو انعكست على الدینار الجزائري الذي یعتمد على سلة من العمالت 

ولكن انزالق الدینار یتم أیضا عن توجه حكومي في . لتقدیر سعر صرفه، فإنه عرف أكبر فارق مع الدوالر
  .حسابیامحاولة لتقلیص حجم وقیمة العجز المتنامي ولو 

دینار  في تنازل مستمر خالل الفترة رغم تحسن نوعا ما / دینار واألورو/یتضح من الشكل أن منحنیي دوالر
نسبة تخفیض الدینار الجزائري، خالل سنة واحدة، مقابل الدوالر  كما قدرت.  2008و  2007في سنتي 

  .في المائة 20بالخصوص، بقرابة 
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 ملیات االستیراد والتصدیر في الجزائرأثر تقلبات سعر الصرف على ع 2.2.4
ملیون  45194تراجع كبیر في إجمالي الصادرات الجزائریة حیث بلغت  2009إلى  2008عرفت الفترة الممتدة من 

مع ، وهذا یرجع لتدهور أسعار ) ملیون دوالر 79298(  2008بعدما بلغت حدها األقصى سنة  2009دوالر سنة 
ملیون  44128، مما كان وراء تراجع صادرات المحروقات  لتستقر عند 2008ة للسنة النفط نتیجة األزمة العالمی

  %43نسبة انخفاض . دوالر
. إن تقلبات المستمرة في أسعار صرف الدینار الجزائري من شأنها التأثیر على أجمالي قیمة الواردات الجزائریة

أدى  2008حتى 2005خالل الفترة الممتدة من  فأن التدهور المستمر في قیمة سعر صرف الدینار مقابل الدوالر
ملیون دوالر في سنة  39479ملیون دینار لتبلغ قیمة  20048غلى ارتفاع قیمة إجمالي الواردات الجزائریة من 

  % 96.92بنسبة ارتفاع  2008
الفترة  نستنتج من تحلیل العالقة بین تطور سعر الصرف مع تطور قیمة الصادرات والواردات في الجزائر خالل

أدى إلى زیادة إجمالي الصادرات مع  2008حتى  2005المدروسة أن ارتفاع قیمة العملة المحلیة في السنوات 
أدى  2015إلى  2012تسجیل زیادة في قیمة إجمالي الواردات  ، أما في حالة تخفیض قیمة الدینار في الفترة 

لواردات وهذا ما یبین عدم فاعلیة سیاسة سعر إلى انخفاض مستمر في الصادرات وزیادة تدریجیة في قیمة ا
الصرف في ترقیة الصادرات والحد من الواردات في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وذلك راجع 
العتماد االقتصاد الجزائري على العائدات البترولیة بالدرجة األولى إذ یبقى اقتصاد ریعي معتمدا على منتوج 

  .من العوائد وعدم القدرة على ترقیة الصادرات خارج المحروقات  % 96كل أكثر من واحد وهو النفط الذي یش
إن ارتفاع كلفة قیمة  األورو مقابل الـدوالر یمثـل عبئـا كبیـرا فـي ارتفـاع كلفـة الـواردات الجزائریـة مـن منطقـة األورو 

فـي مجـال . تصـدیر الـنفط بالـدوالربالخصوص الحبوب، األدویة،  المواد التجهیز الصناعیة والمواد الغذائیة مقابـل 
بلغـت قیمـة الصـادرات مـن  2006الصادرات الجزائریة الذي یعتمد على  المحروقات الذي یسعر بالدوالر ففي سـنة 

ملیــون دوالر ومــا یمكـن اســتنتاجه هــو انخفــاض  40766ملیـون أورو  مقابــل  53456المحروقـات بالــدوالر مــا قیمتــه 
یلهـا مـن الـدوالر إلـى األورو بسـبب ضـعف العملـة األمریكیـة مقابـل عملـة اإلتحـاد قیمة الصادرات النفطیة عنـد تحو 

 .األوروبي
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  :الخاتمة.5
  :نتائج الدراسة 1.5

مشكلة االقتصاد الجزائري تبقى مطروحة بإلحاح واالنتقال من اقتصاد ریعي إلى اقتصاد متنوع مرتكزا على 
یة من خالل مخططات اإلنعاش الذي سخر فیها أكثر من المنتوج المحلي ما زال مطروحا رغم كل الجهود الساع

ملیار دوالر، إال أن النتیجة بقت على حالها أي دون تغییر ونصیب الشركات الوطنیة العمومیة والخاصة  800
 .ال یرق  لمستوى ومعدالت ما تم ضخه من أموال

م ینعكس على اقتصاد البلد في مقابل الدوالر واألورو بموجب أسلوب المرونات ل  إن تخفیض قیمة الدینار
بالمائة من إجمالي  96إن صادرات الجزائر تتمثل في النفط وتشكل . التحكم في العجز الخاص بالمیزان التجاري

الصادرات، بینما الصادرات خارج المحروقات تبقى محصورة في مجموعة من المنتجات والتي تتعدى على 
خفیض قیمة الدینار الجزائري لم ینعكس على الصادرات الجزائریة كون وبالتالي،  فإن ت. بالمائة 5أقصى تقدیر 

الجزائر تعیش في السنوات األخیرة أزمة  .، وهي في انخفاض مستمر ومحسوس2012أن هذه األخیرة، منذ سنة 
جعلت قیمة الدینار األرخص على الصعید الدولي ، وذلك مقارنة  بدول المجاورة التي ال تملك ثروات خانقة 

اطنیة مهمة كما هو الحال بالنسبة للجزائر، ما یعني أن تحویالت الدینار الجزائري للعمالت األخرى ستقل ب
    . بشكل كبیر

في المائة من المیزانیة  60یعتبر النفط الركیزة األساسیة الوحیدة لالقتصاد الجزائري، حیث یمثل وحده نسبة 
تبلغ العوائد . الجزائر منحصرة في البترول والغاز الطبیعيفي المائة من صادرات  96العامة، كما أنه یفوق 

لذلك فقد كلف انخفاض  سعر البرمیل خزینة  .ملیار دوالر بالمتوسط سنویا 60المالیة الناجمة عن بیع النفط 
  .الجزائریة تراجعا ملحوظا، حیث تراجعت العائدات المالیة بشكل كبیرا

رونات لم ینعكس على سیاسة البلد في التحكم في العجز إن تخفیض قیمة الدینار بموجب أسلوب الم
إن تخفیض قیمة الدینار الجزائري لم ینعكس على الصادرات الجزائریة كون أن هذه . الخاص بالمیزان التجاري

 .، وهي في انخفاض مستمر ومحسوس2012األخیرة، منذ سنة 
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  :التوصیات واإلقتراحات 2.5
  : ات التالیةمما سبق نخلص إلى تبني االقتراح

 في االستثمارلمجاالت من خالل تشجیع الشركات في ا مختلف في النشاطات تنویع على قائم اقتصاد بناء  -
  االقتصاد؛ على بفائدة ترجع قد مجاالت

تنشیط العمل التصدیري بتفعیل أكثر لمیكانیزمات آلیة سعر الصرف واالعتماد على مكاتب الصرف خاصة   -
  لمبالغ المصروفة،أنها ال تحدد سقف ا

توفیر آلیات جذب االستثمار األجنبي المباشر الستقطاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات واالستفادة من   -
  الخبرة في تطویر المنتوج المحلي وزیادة اإلنتاج من أجل التصدیر ؛

ر واالستیراد إلعطاء اللجوء إلى اإلجراءات الجبائیة والجمركیة بما یخدم الشركات العاملة في مجال التصدی  -
  دینامیكیة أكثر لالنضمام لألسواق األجنبیة والتنافس؛ 

العلمي، السیاحة،  البحث في االستثمار غرار على للثروة، خالقة مشروعات في للجزائر المالیة الوفرة توظیف -
  والفالحة؛ الصناعة

االتحاد  منطقة إلى لجزائریةا السلع دخول تسهیل اجل من األوربي الطرف مع التفاوض إعادة ضرورة  -
  االتفاق؛ هذا من تستفد لم المحروقات خارج الجزائریة الصادرات أن خاصة األوربي،

 قدراتها من أجل الرفع من والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات خاصة االقتصادیة، المؤسسات كفاءة من الرفع  -
 او مؤسسات سواء موظفین األطراف كل بین سیقوالتن لألفراد الجید بالتكوین إال ذلك یتأتى وال التصدیریة،

  سلطات؛
 1994اإلسراع في تجسید على الواقع مكاتب الصرف المنصوص علیها في برنامج التأهیل الهیكلي سنة   -

  وذلك لدفع الدینامیكیة في المبادالت مع الخارج؛  
حساسة كالجمارك، النظام اإلتمام والمواصلة في اإلصالحات التي انطلقت منذ فترة في القطاعات ال -

  ،...المصرفي، اإلدارة الضریبیة
 . تحدیث قطاع البنوك مع إدخال التقنیات الحدیثة بغیة السماح انتقال العمالت األجنبیة بین الدول  -
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الجزائر ملزمة الیوم بالذهاب إلى إصالحات عمیقة للخروج من األزمة، إضافة إلى محاربة الفساد  -
  . ما یتطلب إقرار الحكم الراشد ودولة القانون والبیروقراطیة وهذا

 : الهوامش و المراجع. 6
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