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 و عرفان شكر

في انجاز هذه  أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد وبأي شكل من األشكال

ل باإلشراف على هذا العمل  .األطروحة،وأخص بالشكر األستاذ الدكتور مبيروك محمد البشير الذي تفض 

يجل و كل من يوسف و طارق على تزويدي م من فرع بنك الجزائر لوالية ج.أتقدم بالشكر أيضا إلى م

بالمعطيات المتعل قة بأسعار الصرف الرسمية و الموازية للدينار الجزائري و التي لوالها ما تمكنت من 

 .نمذجة عالوة الصرف الموازي في الجزائر
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 :الملخص

هدت الجزائر منذ استقاللها و إلى غاية يوما الحالي سوقا موازيا للصرف أين يتم تبادل الدينار ش

ازدادت أهمية ودور هذا .لجزائري مقابل العمالت األجنبية بسعر أعلى من سعر الصرف الرسميا

ع النشاط  السوق ابتداء من سبعينيات القرن العشرين بالتزامن مع اطالق المخططات  التنموية و توس 

عة في االقتصاد ر األساسي في وقد لعب ادخار المهاجرين الجزائريين الدو ؛االقتصادي و المداخيل الموز 

 .تموين السوق بالعمالت الصعبة المتداولة على مستواه

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دوافع الطلب على العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي في 

دات عالوة الصرف الموازي  ف على تطور البنية االقتصادية الجزئية للسوق و محد  الجزائر،التعر 

بعد استعراض اإلطار النظري لسوق .ت اقتصادية لتوحيد سوق الصرف في الجزائروأخيرا اقتراح اليا

ر سوق الصرف الموازي في الجزائر مستعرضين أسباب  الصرف الموازي،تناولنا في هذا البحث تطو 

ظهوره على هامش استراتيجية التنمية المتبن اة منذ االستقالل و كذا تطور ظروف التقاء العرض والطلب 

كما قمنا بتحديد العوامل المؤث رة على أدائه من خالل نمذجة عالوة الصرف الموازي خالل ؛واهعلى مست

ع 9119-1291الفترة   . ARDLباستخدام تقنية االنحدار الذاتي ذو اإلبطاء الزمني الموز 

جذور سوق الصرف الموازي في الجزائر تعود إلى االختالل بين توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أن 

توزيع واستيعاب المداخيل على مستوى االقتصاد الوطني،كما رأينا أن االصالحات االقتصادية قد 

عة في االقتصاد واالستيعاب الداخلي لهذه المداخيل  في  ساهمت في تقليص الفجوة بين المداخيل الموز 

لم تقض تماما على هذه مجاالت االستهالك،االستثمار االنتاجي و تعبئة االدخار عبر القطاع المالي لكنها 

خلصنا أيضا من خالل  .وهو ما انعكس في تقليص عالوة الصرف الموازي دون اختفائها تماما؛الفجوة

ل كل من العوامل المرتبطة بالمحفظة المالية و العمليات الجارية الموازية في تحديد  الدراسة إلى تدخ 

 .مستوى عالوة الصرف الموازي في الجزائر

     

الجزائر،سوق الصرف الموازي،توحيد سوق الصرف،تحويالت المهاجرين،نموذج :لمفتاحيةالكلمات ا

ARDL. 

Abstract : 

Algeria has experienced, since its independence and until our days, a parallel 

exchange market where the exchange rate exceeds the official one. The importance and the 

role of that market have increased since the 1970 s with the launch of development plans as 

well as the widening of economic activity and distributed revenues in the economy. The 

migrant’s remittances played the major role in supplying the market with foreign currencies. 

Our study aimed to identify the motivations of the demand of foreign currencies in the 

parallel exchange market in Algeria, the evolution of the its microstructure and the 

determinants of the parallel exchange market premium and finally to suggest economic 

mechanisms to unify the foreign exchange market in Algeria. After reviewing the theoretical 

framework of parallel currency markets, we analyzed the development of the parallel 



currency market in Algeria, dealing with the causes of its appearance on the margin of the 

development strategy adopted since the independence and the evolution of the 

circumstances of the meeting of supply and demand on the market. We identified the main 

factors affecting the performance of the market through an ARDL modelisation of the 

parallel exchange market premium during the period 1980-2018. 

The main findings of the study suggest that the imbalances between the distributed income 

and its internal absorption are behind the appearance and the upholding of the parallel 

exchange market in Algeria. We also found that economic reforms contributed to shrinking 

the gap-without completely filling it- in the internal absorption of distributed income in the 

fields of consumption, productive investment and the mobilization of savings through 

financial system. These improvements are translated in the decrease of the parallel 

exchange market premium in recent years though it has not completely disappeared. 

Another finding of our study is that parallel exchange market premium in Algeria is jointly 

affected by current account and portfolio determinants.      

Key-words: Algeria, parallel exchange market, unification of exchange market, migrant’s 

remittances, ARDL model. 
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 المقدمة 



 المقدمة

  أ
 

سع دائرتها بانخفاض تت   نشطة االقتصادية الموازيةتشهد مختلف االقتصاديات درجات متفاوتة من األ

حيث يكون موضوعها  -ي االنشطة الموازية كال  من الدائرة الحقيقية تغط  .مستوى التنمية االقتصادية

والدائرة المالية حيث يكون موضوع التبادل فيها رؤوس  -او تبادال نتاجا إمختلف السلع والخدمات 

 . موال والعمالت األجنبيةاأل

يتم تطبيق سعر تفضيلي (نظام صرف متعدد األسعار)في إطار نظام للصرف مع سوق موازي للصرف

من للصرف من طرف الحكومة على كل أو جزء من العمليات الجارية لميزان المدفوعات التي تستفيد 

ا  حق تحويل العملة الوطنية مع فرض قيود على العمليات الرأسمالية لألعوان االقتصاديين الخواص،مم 

يجبرهم على البحث عن مصادر موازية لتمويل العمليات المقصاة من سوق الصرف الرسمي ذو السعر 

الحكومة بإنشاء التفضيلي،بطريقة غير شرعية في إطار أسواق الصرف الموازية غير الشرعية أو سماح 

سوق موازي شرعي للصرف يتم تبادل العملة الصعبة في إطاره بسعر حر يفوق السعر التفضيلي 

 (.    سوق موازي شرعي للصرف)للصرف الذي تتم على أساسه العمليات الجارية 

في حالة )يعكس سوق الصرف الموازي ردا اقتصاديا من طرف األعوان االقتصاديين سواء الخواص 

سوق الصرف )أو الدولة نفسها ( Black exchange marketلصرف الموازي غير الشرعي سوق ا

( حيث تعكس أسعار التبادل فيها درجة ندرة الموارد)وواعيا ( في شكل اسواق)مامنظ   (الموازي الشرعي

رة اداريا على الموارد من/كمية و قيودسم بعلى المحيط الذي ينشطون فيه و الذي يت    أو سعرية مقر 

الذين تسمح لهم  العملة الصعبة على مستوى االسواق الرسمية بالنسبة لألعوان االقتصاديين الخواص

و نظرا لضعف الموارد المتاحة من العملة الصعبة مواردهم بالعملة الوطنية بالقيام بالعمليات مع الخارج،

لخارجية أو وجود تدفقات أو ضعف القدرة على االستدانة ا( نتيجة تدهور شروط التبادل الدولي مثال)

 (.أزمة ميزان مدفوعات)مالية أجنبية غير مضمونة االستقرار بالنسبة للحكومات

يعتبر تبن ي نظام  ؛ (Dornbush, 1986) ،(Krugman,1998) بالنسبة لمجموعة من االقتصاديين

د األسعار أداة  مة أقل تكلفة من من أدوات السياسة االقتصادية بالنسبة للحكو( غير أصولية)صرف متعد 

أدوات أخرى كتخفيض سعر صرف العملة الوطنية،رفع سعر الفائدة المحلي أو االنخراط  في الدفاع عن 

القيمة المعلن عنها للعملة الوطنية باستخدام احتياطي العمالت الصعبة،وهي اإلجراءات التي تؤدي في 

الوضعية المالية للمؤسسات الوطنية حال تبن يها الى رفع معدل التضخم،رفع تكلفة االقتراض،تدهور 

تم تبن ي هذا الطرح بالفعل من طرف مجموعة .واستنزاف احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة

من الدول في أمريكا الالتينية التي سمحت بإنشاء أسواق موازية شرعية للصرف كما تم التساهل وغض 

 . ية على نشاط أسواق الصرف غير الشرعيةالطرف من طرف دول أخرى خاصة في القارة اإلفريق

ق منافع نظام الصرف متعدد األسعار على تكاليفه من طرف اقتصاديين اخرين في   تم رفض فرضية تفو 

د O’connel (1221 )و Ghei, Kiguelاألجل الطويل على األقل،وهكذا يشير  الى أن قدرة نظام متعد 

ات الخارجية تتناقص مع مرور الوقت،كما أن تبن ي األسعار للصرف على حماية االقتصاد من الصدم

د األسعار يخفي بالنسبة الى هؤالء االقتصاديين مشاكل جبائية هيكلية تنتج عنها  نظام صرف متعد 

مستويات مرتفعة لعالوة الصرف الموازي وتؤدي في النهاية الى تكاليف مرتفعة جدا لعملية توحيد سوق 

سسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الى تبن ي في نفس االطار تنظر المؤ.الصرف

نظام صرف متعدد االسعار بشكل سلبي وتعمل على الغاء القيود المفروضة على المعامالت التجارية 

 .       Pinto,1989))والمالية الدولية وعلى توحيد سوق الصرف 
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تسيير االقتصاد قائما على التخطيط المركزي نموذجا ل 1221-1291لقد تبن ت الجزائر خالل الفترة 

كنمط لتخصيص الموارد وعلى المؤسسة االقتصادية العمومية كأداة أساسية لتنفيذ المخططات 

من الدائرة الحقيقية و  كال  النشاط االقتصادي  (étatisation)ولنة و د  شمل التخطيط المركزي .التنموية

عطاء األولوية في تخصيص الموارد إعديه المحلي و الخارجي مع الدائرة المالية  لالقتصاد الوطني في ب  

للمؤسسة االقتصادية العمومية على حساب القطاع الخاص الذي اعتبر دوره هامشيا في عملية التنمية 

 التجهيزية) تمي زت هذه الفترة باضطرابات في تموين السوق المحلية بالسلع المستوردة.االقتصادية

االسر و )عوان االقتصاديون  الخواص المقيمونما خلق اقتصادا للندرة أين يتوف ر األوهو ( واالستهالكية

دون ان يكونوا قادرين على اقتناء المواد  مداخيل كبيرة بالعملة الوطنيةعلى ( المقاولون الفرديون

على  المستوردة التي يحتاجون اليها نتيجة اضطراب التموين و االجراءات االدارية المعق دة للحصول

مختلف السلع محليا و صعوبة الحصول عليها من الخارج مباشرة نظرا الحتكار الدولة للتجارة الخارجية 

فئات ميسورة تحوز على من جهة أخرى ونتيجة إعادة توزيع الريع النفطي ظهرت .وللعملة الصعبة

قادرة على تحويلها الى دون أن تكون  -وخاصة من المقاولين الفرديين  -ادخارات هامة بالعملة الوطنية 

ساسا دفاتر توفير بنكية في ظل أ)استثمارات مالية نتيجة ضعف مردود األصول المالية بالعملة الوطنية 

القيود المفروضة  لى استثمارات عينية نتيجةإ أو(كية وغياب سوق لرؤوس األموالضعف الخدمات البن

ضع مختلف األعوان االقتصاديين الخواص دفع هذا الو. (Henni,1991)على استثمارات القطاع الخاص

ا للحصول على سلع استهالكية وتجهيزية تتميز بالندرة  " بشكل موازي"الى البحث عن عملة صعبة إم 

أو لالستثمار في الخارج  (Benbouzid,1999)عبر وساطة اشخاص اخرين  مباشرة أومن الخارج  

لصرف اسوق  زيادة دور أدى إلى وهو ما؛ةعلى شكل توظيفات مالية،عقارات أو استثمارات انتاجي

موازي في الجزائر ابتداءا من سنوات السبعينيات و بشكل اكبر خالل الثمانينات والتسعينات من القرن ال

ل العمال المهاجرون فيه تسامحت السلطات العمومية مع هذا السوق الموازي للصرف الذي شك  .العشرين

مليات للصرف عبر المقاصة حيث يستفيد المهاجر من الدفع في اطار عمصدر العرض للعملة الصعبة 

بالنسبة )بل قامت بتقنينه بالعملة الوطنية في الجزائر مقابل ادخاره بالعملة األجنبية في بلد المهجر،

  وهو إجراء يسمح les importations sans paiementعبر الية الواردات بدون تسديد ( للواردات

وكذا  (Henni,1991)ستيراد معدات وأدوات دون تحويل قيمتها نحو الخارج با للقطاع الخاص المهني

للمواطنين العاديين بالحصول على عدة أنواع من التجهيزات المنزلية و المركبات المستوردة عبر اجراء 

تغيير االقامة  باتجاه الجزائر الخاص بالمهاجرين تحت شروط معي نة أو عبر االستيراد المباشر 

  .ودفع ثمنها بالعملة الصعبة في بلد التصدير للمركبات

جزئية في  وتحويل طبيعتها من اصالحات   الى تسريع وتيرة االصالحات االقتصادية 1299أدت أزمة 

الى اصالحات  ذات طبيعة مذهبية ( عادة هيكلة المؤسسات العموميةإ)اطار االقتصاد المخطط مركزيا 

تصاد السوق كنمط لتسيير االقتصاد وتخصيص الموارد على اساس وكلية  تصب في اتجاه تبن ي اليات اق

الفعالية االقتصادية وليس على أساس طبيعة الملكية و فتح المجال أمام نشاط القطاع الخاص سواء في 

شملت هذه االصالحات كال من الدائرة الحقيقية والمالية الداخلية و .التعامالت الداخلية أو الخارجية

في  توصيات المؤسسات المالية الدولية في البداية ثم  تحت ضغط االزمة االقتصادية  الخارجية وتم ت

ع من وتيرة اإلصالحات ودفعها إلى حدود الال عودة  إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي سر 

(Talha,2001) .  
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ستيراد أمام دت اإلصالحات في مجال التجارة الخارجية في إلغاء  احتكار الدولة و فتح نشاط االتجس  

تم انشاء سوق بين بنكي .القطاع الخاص بالتزامن مع تبن ي نظام جديد للصرف هو نظام التعويم المدار

عن بنك الجزائر حيث يتم على  1222ديسمبر  92الصادر بتاريخ  19 -22للصرف بموجب النظام رقم 

اجل المساهمة في تحديد  مستواه التفاوض بين الوسطاء المعتمدين للصرف على العمالت االجنبية من

 : مراحلعدة من جهة اخرى تم اقرار التحويل الجاري للعملة الوطنية على . سعر صرف العملة الوطنية

تم تحرير المدفوعات الخارجية في المجال التجاري بالنسبة للواردات من السلع والخدمات ابتداءا  -

في السجل  نظاميبشكل ين المقي دين لين االقتصادي، حيث أصبح بإمكان المتعام 1221من اكتوبر 

لوا على العمالت الصعبة الضرورية من أجل عملي    سبقاتهم شريطة التوطين المالتجاري أن يتحص 

  .(بنك أو مؤسسة مالية)لهذه العمليات لدى وسيط معتمد للصرف 

تداءا من تم اقرار حق الصرف لفائدة المواطنين من أجل النفقات الصحية والدراسية في الخارج اب -

 .شريطة تقديم المستندات التبريرية لهذه العمليات وفي حدود سقف معين 1222جوان 

في حدود  1221تم اقرار حق الصرف لفائدة المواطنين المسافرين الى الخارج ابتداءا من اوت  -

 .  سقف معين

وردة إلى تحسين ظروف تموين االقتصاد الوطني بالسلع المست تحرير التجارة الخارجية أدى

االستهالكية و التجهيزية وقضى على الندرة في الكثير من هذه المنتجات التي كانت سائدة خالل مرحلة 

احتكار الدولة للتجارة الخارجية،خاصة وأن القطاع الخاص دخل بقوة في مجال االستيراد بعد تحرير 

 (. Talha,2001)الواردات و إلغاء االحتكار العمومي للتجارة الخارجية

مقابل اقرار التحويل الجاري للعملة الوطنية استمرت السلطات النقدية في تطبيق رقابة صارمة على في 

الصرف بالنسبة للعمليات الرأسمالية ، اذ يعتبر الترخيص المسبق لبنك الجزائر ضروريا من أجل اقتناء  

 .طاتهم في الجزائرأي أصول نقدية، مالية أو عقارية في الخارج من طرف المقيمين انطالقا من نشا

على مستوى النشاط الداخلي انعكست اإلصالحات االقتصادية في ارتفاع حصة القطاع الخاص في 

النشاط االقتصادي،إذ انتقلت مساهمته في إجمالي القيمة المضافة لجميع قطاعات االقتصاد الوطني من 

ر القطاع  ONS)) 9112سنة  % 99,99إلى  1221سنة  % 19,21 الخاص أوضح خارج ،وكان تطو 

سنة  % 92,92قطاع المحروقات إذ وصلت مساهمته في القيمة المضافة خارج المحروقات إلى 

9112(ONS). 

في مجالي التجارة الخارجية و  رغم انعكاس االصالحات التي تبن تها السلطات االقتصادية الجزائرية

الوة الصرف الموازي من حوالي  و المرونة التي أضفتها على نظام الصرف في انخفاض ع االستثمار

نهاية  % 22حوالي  إلى ( Reinhart & Rogoff) 1221مارس  - 1299خالل الفترة جانفي  % 219

عتبر نشطا ومستوى العالوة مرتفعا في ،إال  ان سوق الصرف الموازي في الجزائر ال يزال ي  9119سنة 

 .ظل تقب ل ضمني للسلطات العمومية لهذا السوق

 :لية الدراسةإشكا -أوال

را بالنسبة للعديد من االقتصاديين والحكومات  في فترات  -إذا كان ظهور سوق موازي للصرف مبر 

را من الناحية االقتصادية  -الصدمات االقتصادية على األقل وإذا كان ظهور هذا السوق في الجزائر مبر 
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نظرا لظروف اقتصاد الندرة فما خالل فترة التخطيط المركزي بالنسبة للعمليات التجارية على األقل 

ر استمرار نشاطه  خالل مرحلة اإلصالحات وارتفاع مستوى عالوة الصرف الموازي الذي يبر 

 االقتصادية؟

 :تندرج تحت هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية

هل يعتبر وجود سوق موازي للصرف في الجزائر انعكاسا لعدم مالئمة سياسة الصرف المعتمدة  -

 السلطات النقدية أم تجل يا لخلل أكبر في تسيير السياسة االقتصادية؟ من طرف

الفئات االجتماعية التي تحرك الطلب على العملة الصعبة في سوق  مداخيل ما هي ظروف تشك ل -

   في الجزائر؟  الصرف الموازي

 كيف أثرت السياسة التجارية على سوق الصرف الموازي في الجزائر؟ -

 ستثمار على سوق الصرف الموازي في الجزائر؟كيف أثرت سياسة اال -

 على سوق الصرف الموازي في الجزائر؟ صرفكيف أثرت سياسة ال -

ما مدى استجابة البنية الجزئية لسوق الصرف الموازي في الجزائر مع مختلف الظروف  -

 االقتصادية؟ 

 عالوة الصرف الموازي في الجزائر؟ ما هي أهم محددات -

 :دراسةفرضيات ال -ثانيا

  لعدم مالءمة سياسة  يعتبر ظهور واستمرار نشاط سوق الصرف الموازي في الجزائر نتيجة -

 . الصرف المتب عة منذ االستقالل

 .في الجزائر أدى االنفتاح التجاري الخارجي إلى تقليص عالوة الصرف الموازي -

اخيل  ساهم تخفيض القيود على استثمار القطاع الخاص في تحسين االمتصاص المحلي  للمد -

    .ومنه تقليص عالوة الصرف الموازي في الجزائر

نجحت سياسة الصرف عبر التخفيض المستمر في قيمة العملة الوطنية في تقليص عالوة  -

 .الصرف الموازي بشكل دائم

تكي فت البنية الجزئية لسوق الصرف الموازي بشكل كامل مع ظروف العرض والطلب على  -

 .حل تطور االقتصاد الوطنيالعملة الصعبة خالل مختلف مرا

 :دراسةأهمية ال-ثالثا

قه الى قسم من النشاط المالي محدود المعالجة في تحليل لالقتصاد تظهر أهمية هذا البحث من خالل تطر  

شريات من الزمن ، وهو ما يجعله ع  فيه ل   المتعاملين الجزائري رغم حجمه غير البسيط وتراكم تجربة

عوان االقتصاديين في مجال الصرف سواء من ناحية العرض أو الطلب را على سلوك مختلف االمؤث  

 المرتبطة سواء الداخلية أوللعمالت الصعبة،كما يؤث ر على فعالية السياسات االقتصادية العمومية 

 .بالصرف والعالقات االقتصادية الخارجية

 :  دراسةأهداف ال-رابعا

 :الى تحقيق ما يلي الدراسة هنهدف من خالل هذ

 .في الجزائر لتعرف على دوافع الطلب على العمالت الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازيا -
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 .لسوق الصرف الموازي في الجزائر االقتصادية الجزئيةالتعرف على تطور البنية  -

دات عالوة  -  .الصرف الموازي في الجزائر (سوق أداء)التعرف على محد 

الموازي وبالتالي توحيد سوق الصرف في ليات اقتصادية المتصاص سوق الصرف آاقتراح  -

 .الجزائر

 :أسباب اختيار الموضوع-خامسا

المساهمة في اثراء النقاش حول مرحلة ما بعد البترول بالنسبة لالقتصاد الجزائري من خالل تناول  -

مسألة سوق الصرف الموازي الذي يشير الى امكانية االستفادة من ادخار المهاجرين الجزائريين 

،و كذا التأثير السلبي لنشاط في مسار التنمية االقتصادية في الجزائر( هم العلمية والعمليةوخبرات)

 .سوق الصرف الموازي على تحفيز نشاط تصديري خارج المحروقات

الذي يعتبر تطورا )اهتمام شخصي في مجال المالية الموازية بدأته بتناول دور التمويل المصغر  -

في ترقية (  في نشاط االقراض الموازي في العديد من الدول الناميةللنشاط المالي الموازي متمثال

 .رة كموضوع لرسالة الماجستيرالمقاولة المصغ  

 :حدود الدراسة-سادسا

 .9119 -1291نا سوق الصرف الموازي في الجزائر بالتحليل خالل الفترة تناول

 :دراسةالو أدوات منهج -سابعا

لت األدوات المستخدمة تمث   ،وقدمن أجل دراسة الموضوعإلحصائي و ا  الوصفي ينعلى المنهج اعتمدنا

 :ة فيفي الدراس

اإلحصائيات المرتبطة بموضوع الدراسة الصادرة عن  و المعطياتشملت :المصادر األولية للمعلومات -

الديوان الوطني لإلحصاء،التقارير السنوية و اإلحصائيات الدورية الصادرة عن بنك )الهيئات الرسمية 

،الجرائد الرسمية،اإلحصائيات المتاحة من الصناعة والمناجمالجزائر ،النشريات اإلحصائية لوزارة 

 World Developmentطرف البنك الدولي عبر قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية

Indicators) على مستوى سوق الصرف الموازي في  تم جمعها،و كذا أسعار الصرف الموازية التي

 .سعيد بالعاصمةسوق بور 

المرتبطة بموضوع الدراسة األخرى  مراجعال ضم ت الكتب، الدوريات و: المصادر الثانوية للمعلومات -

 .و الواردة في قائمة مراجعها

تم استعمال تقنيات اإلحصاء الوصفي  لعرض و تحليل المعطيات اإلحصائية :تقنيات معالجة المعلومات -

الدراسة القياسية لعالوة إعداد في EVIEWS 10 دام برنامج ،كما تم استخ Excelعبر برنامج 

 .الصرف الموازي في الجزائر

 :الدراسات السابقة

يعود االهتمام بموضوع أسواق الصرف الموازية في األدبيات االقتصادية إلى النصف الثاني من القرن 

من القرن العشرين في  العشرين،و قد ازدهرت الدراسات حول هذا الموضوع خالل سنوات الثمانينيات
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أعقاب انهيار بريتون ووذز و ما تبعه من إضعاف االستقرار النقدي والمالي و االقتصادي بشكل عام و 

اتجاه الحكومات في الدول النامية إلى فرض قيود على التعامالت التجارية والمالية الدولية بهدف 

وضوع سوق الصرف الموازي خالل استمر االهتمام بم.مواجهة تدهور وضعية موازين مدفوعاتها

 . سنوات التسعينات في سياق موجة التحرير المالي واالقتصادي التي شهدتها الدول النامية

تم تحليل سوق الصرف الموازي من خالل ثالث مقاربات نظرية أساسية هي مقاربة التجارة الحقيقية، 

ر تعتبر مقاربة ا.المقاربة النقدية و مقاربة المحفظة المالية لتجارة الحقيقية األقدم من الناحية الزمنية وتفس 

ظهور سوق الصرف الموازي بالقيود التي تفرضها الحكومات على المعامالت التجارية الدولية في ظل 

ز المقاربة النقدية على دور العوامل النقدية في ظهور سوق الصرف .احتكارها للتجارة الدولية ترك 

ر إلى دور التمويل النقدي لعجز الميزانية المتزامن مع سياسة إقراضية الموازي وتفسير أدائه،حيث تشي

ي في مواجهة عدم كفاية  غير سليمة  في رفع معدل التضخم،سلبية معدل الفائدة الحقيقي وهو ما يؤد 

تشير مقاربة المحفظة .االحتياطات من العملة الصعبة إلى ظهور سوق موازي للصرف و تدهور سعره

تخدام األعوان االقتصاديين لسوق الصرف الموازي من أجل توزيع ثرواتهم بين األصول المالية إلى اس

تم الجمع .المحلية واألجنبية في ظل محيط يت سم بعدم االستقرار االقتصادي و السياسي في الدول النامية

التجارية المحزون التي تأخذ بعين االعتبار الدوافع /بين المقاربات الثالثة في إطار نماذج التدفق

الفرق في العوائد بين األصول المحلية )،الدوافع النقدية و اعتبارات المحفظة المالية (المعامالت الجارية)

 . في تفسير أداء أسواق الصرف الموازية( واألجنبية

و  kiguelفي حوصلة لثمانية دراسات على ثمانية دول نامية شهدت أسواقا موازية للصرف،قام كل من  

O’connell  (Kiguel &O’connell,1222   )،لية  ظهورها آبتحليل أنواع أسواق الصرف الموازية

لية دمجها في سوق الصرف الرسمي للوصول إلى سوق آ،محددات عالوة الصرف على مستواها وكذا 

د للصرف  The World Bank Researchهذه الدراسة هي مقال منشور في مجلة .موح 

Observer مت الدراسة أسواق الصرف الموازي على أساس  .1222،فيفري 11،العدد 11،المجلد قس 

شرعية العمليات التي تتم على مستواها إلى أسواق  صرف موازية شرعية تنشئ من طرف السلطات 

النقدية لمواجهة التدفقات النقدية الصادرة في ظل حرية حركة رؤوس األموال وأسواق صرف موازية 

المفروضة من طرف السلطات االقتصادية في مجال الصرف والتجارة  غير شرعية تنشأ لتجاوز القيود

د على أساس إداري بأكثر من قيمته الحقيقية دات .الخارجية في ظل سعر صرف محد  من ناحية محد 

المخزون التي تربط /ضمن نماذج التدفق O’connellو  kiguelعالوة الصرف الموازي،اندرج تحليل 

العمليات  الموازية الدولية الجارية و الرأسمالية،و قد وجدت الدراسة  عالوة الصرف الموازي بكل من

بالفعل ارتباطا ذي معنوية لعالوة الصرف الموازي في بلدان العي نة بكل من العوامل التجارية،العوامل 

لت هذه الدراسة أيضا إلى أن سوق الصرف الموازي ينطوي .النقدية و اعتبارات المحفظة المالية توص 

ه نحو توحيد أسواقها للصرفعلى  تمت عمليات التوحيد .تكلفة جبائية كبيرة في بلدان العي نة دفعتها للتوج 

ج و قد استدعت باإلضافة إلى إضفاء المزيد من المرونة على سياسة الصرف  إما بشكل سريع أو متدر 

يف السياسة النقدية من ناحية طريقة تحديد سعر الصرف و من ناحية زيادة قابلية العملة للتحويل تكي

 .والمالية مع سياسة الصرف

في دراسة أخرى على بورندي أخذت شكل ورقة عمل بحثية للمجمع اإلفريقي للبحوث االقتصادية 

AERC قام،Nkurunziza (Nkurunziza,2002)  بالتعريف بسوق الصرف الموازي في هذا البلد من
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ق إلى السياق االقتصادي العام خالل تحليل ظروف نشأته و مصادر تموينه بالعملة ال صعبة،قبل أن يتطر 

التي ( النقدية،المالية،التجارية و سياسة الصرف)لتطور السوق من خالل استعراض السياسات العمومية 

المخزون /قام هذا الباحث ايضا بتقدير نموذج للتدفق.ساهمت بشكل كبير في تحديد األداء العام للسوق

المعدل المتوق ع لتدهور سعر الصرف بداللة  1229-1211 الفترة لعالوة الصرف الموازي خالل 

د للقرارات المرتبطة بالمحفظة المالية كل من متوسط معدل الرسوم ؛الرسمي اإلسمي كمتغي ر محد 

الجمركية على الصادرات و متوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات،سعر الصرف الحقيقي 

شروط التبادل الدولي،الناتج دولية للتنمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي،الرسمي،نسبة قيمة المساعدات ال

المحلي اإلجمالي الحقيقي و متغي ر صوري يعكس التغيرات الهيكلية للمتغير التابع أال وهو عالوة 

االنتقال من مرحلة استقرار و انخفاض مستوى عالوة الصرف الموازي إلى مرحلة )الصرف الموازي 

دات للعمليات الجارية على مستوى (  بعدم استقرار مستوى عالوة الصرف الموازيأخرى تتمي ز  كمحد 

اعتمدت هذه الدراسة على تحليل سالسل زمنية ذات دورية سنوية  خالل الفترة  .سوق الصرف الموازي

ع  االنحدار الذاتي،عبر تقنية 1211-1229 توصلت هذه الدراسة إلى .ARDLذو اإلبطاء الزمني الموز 

المخزون،فقد ثبت من خاللها ارتباط ذو معنوية /تائج متوافقة مع االفتراضات النظرية لنموذج التدفقن

المعدل المتوق ع لتدهور سعر الصرف الرسمي لعالوة الصرف الموازي في بورندي خالل فترة الدراسة ب

ن األجل في كل م)متوسط معدل الرسوم الجمركية على الصادرات  ،(في األجل القصير)اإلسمي 

في كل من األجل القصير و )و متوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات( القصير و الطويل

اقترحت الدراسة استراتيجية طويلة .،الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي و شروط التبادل الدولي(الطويل

صادي األجل لتوحيد سوق الصرف على اعتبار رسوخ سوق الصرف الموازي في النسيج االقت

تقوم االستراتيجية المقترحة على عدة محاور أهمها دعم االستقرار المؤسساتي .واالجتماعي لبورندي

ا يضمن توفير وضوح الرؤية لرأس المال الوطني و األجنبي الراغب في ( بما فيه السياسي) مم 

مختلف قطاعات  االستثمار ،و إصالح النظام الضريبي بحيث يتم توزيع عبئ تمويل الخزينة العامة على

الذي يعاني بدوره ( تنويع االقتصاد الوطني)االقتصاد الوطني و تخفيف التركيز على قطاع الصادرات

 . من ترك ز عائداته في صادرات البن

في دراسة على السودان في شكل ورقة بحثية لمنتدى البحوث االقتصادية،قام عبيد هللا 

(Ebaidalla,2017)  دات عالوة ا  9111-1212لصرف الموازي في السودان خالل الفترة بدراسة محد 

وكذا تأثير سوق الصرف الموازي ممث ال في عالوة الصرف الموازي على األداء االقتصادي الكلي ممث ال 

في ثالث متغي رات هي نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي،معدل التضخم وكذا حصيلة 

دات عالوة الصرف.الصادرات بنمذجة عالوة الصرف الموازي الموازي قام هذا الباحث  من ناحية محد 

بداللة كل من معدل التخفيض المتوق ع لسعر الصرف اإلسمي الرسمي،معدل نمو نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي،الكتلة النقدية،سعر الصرف الحقيقي الرسمي،االحتياطيات الدولية للبنك 

و متغي رين  معدل االنفتاح التجاري الدولياعدات الدولية للتنمية،المركزي،شروط التبادل الدولي، المس

صوريين يعكس أحدهما صدمة هيكلية في االقتصاد تتمث ل في استخراج النفط من جنوب السودان بشكل 

اعتمدت .1222-1229و الثاني توحيد سوق الصرف خالل الفترة  9111-1222أساسي خالل الفترة 

باستخدام تقنية  9111-1212زمنية سنوية لمتغي رات النموذج خالل الفترة الدراسة على تحليل سالسل 

ع  االنحدار الذاتي لت إلى وجود أثر عكسي ذو معنوية على ARDLذو اإلبطاء الزمني الموز  ،وقد توص 

عالوة الصرف الموازي في األجلين القصير و الطويل لكل من سعر الصرف الحقيقي الرسمي،معدل 

من الناتج المحلي اإلجمالي،معدل االنفتاح التجاري الدولي،المساعدات الدولية للتنمية و نمو نصيب الفرد 
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من ناحية أثر سوق الصرف الموازي على األداء االقتصادي في .االحتياطيات الدولية للبنك المركزي

ل الباحث عبر تقدير نماذج قياسية إلى وجود اثر سلبي لعالوة الصرف الموازي ع لى السودان،توص 

ل إليها اقترح .المؤشرات الثالثة المذكورة سابقا لألداء الكلي لالقتصاد السوداني بناء على النتائج المتوص 

جا لتوحيد سوق الصرف في السودان يقوم على تحرير التجارة الخارجية،تقييد  الباحث مسارا متدر 

م جمركية مالئمة و سياسة السياسة النقدية والمالية ،تبن ي سياسة تجارية قائمة على معدالت رسو

نة مدخرات المهاجرين ،االستثمارات األجنبية وكذا  استقطاب لرؤوس األموال بالعملة الصعبة متضم 

 . المساعدات الدولية للتنمية

رغم تناول العديد من الدراسات لموضوع االقتصاد بالنسبة للدراسات التي تناولت حالة الجزائر،و

زت على الدائرة الحقيقية لالقتصاد الموازي وخاصة ذه الدراسات رك  الموازي في الجزائر إال ان ه

صت في معالجة موضوع التشغيل في القطاع الموازي ، في حين نجد قلة في الدراسات التي تخص  

  .الدائرة المالية لالقتصاد الموازي و التي يعتبر سوق الصرف الموازي النشاط الرئيسي فيها في الجزائر

 :نجدفي الجزائر بالتحليل ت التي تناولت سوق الصرف الموازي من بين الدراسا

حول أثر سعر الصرف الموازي على  Bouteldja, Benameur &Maliki  (2013)دراسة كل من -

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان سعر .9112-1211الطلب على النقود في الجزائر خالل الفترة 

من .موازي هو األكثر تأثيرا على الطلب على النقود في الجزائرالصرف الرسمي أم سعر الصرف ال

-أجل الوصول إلى هذا الهدف قام هؤالء الباحثون بتقدير نسختين لدالة للطلب على النقود في الجزائر

ع  بداللة كل من الناتج المحلي اإلجمالي  -ARDLباستخدام تقنية االنحدار الذاتي ذو اإلبطاء الزمني الموز 

م معب را عنه بمؤشر الرقم  الحقيقي كمتغي ر معب ر عن الطلب على النقود لغرض المبادالت،معدل التضخ 

نظرا لعدم كفاءة )القياسي ألسعار المستهلكين والذي يعتبر كمؤشر للعائد على االحتفاظ باألرصدة النقدية 

ر إلحالل األصول وسعر الصرف كمؤش( سعر الفائدة  كمؤشر للعائد على االحتفاظ باألرصدة النقدية

استخدم الباحثون سعر الصرف .األجنبية محل األصول المحلية في المحافظ المالية لألعوان االقتصاديين

الموازي في النسخة األولى لدالة الطلب على النقود في حين استخدموا سعر الصرف الموازي في 

ل هؤالء الباحثون إلى.النسخة الثانية لدالة الطلب على النقود وجود عالقة تكامل مشترك بين  توص 

ع النقدي  لوا إلى تأثير ذي معنوية  M1المجم  رة له في النموذج كما توص  كمتغي ر تابع  و المتغي رات المفس 

لكل من سعر الصرف الرسمي و سعر الصرف الموازي على الطلب على النقود في الجزائر في األجل 

لت الدراسة  إلى تأثير ذي معنوية سالب لسعر الصرف الموازي و القصير أما في األجل الطويل فتوص 

غياب معنوية تأثير سعر الصرف الرسمي على الطلب على النقود في الجزائر،لتخلص إلى أن سعر 

 .الصرف الموازي و ليس الرسمي هو األكثر تأثيرا على الطلب على النقود في الجزائر

الموازي على األداء االقتصادي في الجزائر حول أثر عالوة الصرف ( 9119)دراسة بلهاشم و غازي  -

ممث ال في ثالث متغي رات أساسية وهي النمو االقتصادي معب را عنه بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج 

استخدمت الباحثتان تقنية االنحدار الذاتي ذو . المحلي اإلجمالي،معدل التضخم و كذا إجمالي الصادرات

ع  تقدير ثالث معادالت تربط  أوالها بين معدل نمو نصيب الفرد من ل ARDLاإلبطاء الزمني الموز 

رة تشمل إضافة إلى عالوة الصرف  الناتج المحلي اإلجمالي كمتغي ر تابع و مجموعة متغي رات مفس 

شروط التبادل الدولي،االستثمار المحلي،معدل التضخم،االنفاق العام ومتغي رين صوريين الموازي مؤشر 

في حين  1994قال من نظام الصرف الثابت إلى نظام التعويم المدار ابتداء من سنة يعكس األول االنت
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ربطت المعادلة الثانية بين .1986يعكس المتغي ر الثاني تأث ر االقتصاد الجزائري باألزمة البترولية لسنة 

رة ضم ت إضافة إلى عالوة الصر ف معدل التضخم كمتغي ر تابع و مجموعة من المتغي رات المفس 

الموازي كال  من سعر الصرف الرسمي،الطلب على النقود،معدل االنفتاح التجاري و متغي ر صوري 

تم في المعادلة الثالثة الربط .1994يعكس االنتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام التعويم المدار سنة 

ر إض افة إلى كل من مؤش ر بين إجمالي الصادرات كمتغي ر تابع و عالوة الصرف الموازي كمتغي ر مفس 

شروط التبادل الدولي، االستثمار المحلي،مستوى رأس المال البشري،سعر الصرف الرسمي ومتغي رين 

في حين  1994صوريين يعكس األول االنتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام التعويم المدار سنة 

خلصت هذه الدراسة إلى وجود .1986يعكس الثاني تأث ر االقتصاد الجزائري باألزمة البترولية لسنة 

رة،كما خلصت في مجال أثر عالوة  اندماج مشترك بين متغي رات الدراسة في المعادالت الثالث المقد 

السوق الصرف الموازي على األداء االقتصادي إلى تأثير موجب في األجل الطويل لعالوة الصرف 

حلي اإلجمالي و معدل التضخم في حين كان الموازي على كل من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج الم

 .تأثير عالوة الصرف الموازي سالبا على إجمالي الصادرات

بالمقارنة مع الدراستين السابقتين اللتين تناولتا تأثير سوق الصرف الموازي على النشاط االقتصادي في 

راستنا في اتجاه معاكس تناولت د( الطلب عل النقود، النمو االقتصادي، التضخم والصادرات)الجزائر 

للتحليل تأثير الظروف الداخلية و الخارجية لالقتصاد الجزائري على أداء سوق الصرف الموازي في 

يمكن اعتبار نتائج الدراسات متكاملة،إذ تظهر الدراسات .الجزائر ممث ال في عالوة الصرف الموازي

تدفع باتجاه ضرورة توحيد سوق الصرف السابقة وجود تكلفة اقتصادية كل ية لعالوة الصرف الموازي 

دات أداء سوق الصرف الموازي و كيفية استخدام  في الجزائر في حين تسمح دراستنا بإبراز أهم محد 

يمكن أن نشير أيضا إلى تعم ق دراستنا في تحليل دور ادخار .تأثيراتها في عملية التوحيد المنشودة

عبر ربط تطور تقنية الربط بين العرض والطلب المهاجرين في سوق الصرف الموازي في الجزائر 

على مستوى هذا السوق الصرف الموازي مع تطور السياسة التجارية و الخصائص 

 .االقتصادية للمهاجرين الجزائريين/االجتماعية

 :صعوبات الدراسة

سعر تمثلت أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث في الحصول على المعطيات المتعل قة ب

بالنسبة للمعطيات المتعلقة .9112-1222الصرف الموازي و المتغي رات المرتبطة به خاصة خالل الفترة 

لة ذات دورية شهرية عن كل من سعر الصرف الموازي  بسعر الصرف،ورغم أن هناك معطيات مفص 

أنظمة الصرف  من خالل قاعدة بيانات تتيحها الباحثة األمريكية في 1229-1291والرسمي اثناء الفترة 

Carmen Reinhart  لتها شخصيا عبر االتصال  9119-9111و اثناء الفترة من خالل قاعدة بيانات شك 

إال أن  المعطيات عن سعر ؛بتجار للعملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي بالعاصمة

و ذات دورية كانت من مصادر مشت تة  9112-1222الصرف الموازي للدينار الجزائري خالل الفترة 

من ناحية المتغي رات األخرى  المستخدمة في عملية النمذجة،تمي زت السالسل .سنوية في أحسن الحاالت

ع نتيجة تغي ر سنة األساس  الزمنية لبعض المتغي رات المستخلصة من قاعدة بيانات البنك الدولي بالتقط 

-1291مشاهدة  موافقة للفترة  22وهو ما قلص عدد المشاهدات المستخدمة في النمذجة إلى حوالي 

 .وهي الفترة التي تمكن ا خاللها من الربط بين مختلف المتغيرات في عملية النمذجة 9119

 : هيكل البحث
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 :تقسيم البحث كما يليب قمنامن أجل معالجة الموضوع 

 التأصيل النظري لسوق الصرف الموازي:ولالقسم األ

 وازيأساسيات حول سوق الصرف الم-الفصل األول

 .بين المنافع والتكاليف:سوق الصرف الموازي في الميزان-الفصل الثاني

  تطور و أداء سوق الصرف الموازي في الجزائر :لثانيالقسم ا

 .التفاوت بين توزيع و استيعاب المداخيل:جذور سوق الصرف الموازي في الجزائر-الفصل الثالث

 .ستيعاب المداخيل في الجزائرقناة إضافية ال:سوق الصرف الموازي-الفصل الرابع
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 :تمهيد

يعب ر القطاع الموازي عن مجموع األنشطة االقتصادية التي تمارس خارج القواعد واألطر التي تضعها 

الحقيقية و المالية ويميل حجمه السلطات العمومية،وهو يشمل مختلف نواحي الحياة االقتصادية بدائرتيها 

يعتبر سوق الصرف الموازي جزءا من االقتصاد .الى االرتفاع كلما انخفض مستوى التنمية االقتصادية

ة بالعمالت الصعبة  د من المعامالت الموازية هي المعامالت الخاص  الموازي ويختص  في جزء محد 

 .مقابل العملة الوطنية

 :يرف الموازلصاسوق  اهيةم -المبحث األول

 :موازياللصرف اتعريف سوق  -المطلب األول

ق الى تعريف سوق الصرف الموازي أن نقوم بتوضيح مفهوم نظام الصرف مع سوق  ينبغي قبل التطر 

نظام »والذي يشير إلى   parallel Foreign exchange market systemللصرف الموازي 

مقابل العملة الوطنية بأكثر من سعر واحد  بةصعللصرف أين تتم المعامالت الخاصة بالعمالت ال

دا بشكل حر سواء كان شرعيا أو غير شرعي، ،األقل  األسعار علىللصرف بحيث يكون أحد هذه  محد 

يطلق أيضا على أنظمة الصرف مع سوق للصرف الموازي   .1«في السوق وهو سعر الصرف الموازي

توضع في مقابلة وهي  multiple exchange rate regimesأنظمة الصرف متعددة االسعار اسم 

وهي تلك األنظمة التي يتم تبادل العملة الوطنية  unified rate regimesدة السعر أنظمة الصرف موح  

بالنسبة لجميع عمليات الصرف وبالنسبة لجميع المتعاملين  - فيها على اساس سعر موحد للصرف

 نظام الصرف المعتمد من طرف السلطات النقديةد وفق الرسمي المحد  الصرف  هو سعر -االقتصاديين

دة االسعار .2(دون وجود سوق موازي للصرف ذو اهمية) سوف نعتمد مصطلح أنظمة الصرف متعد 

 .لإلشارة إلى أنظمة الصرف التي تحتوي على  سوق موازي للصرف سواء كان شرعيا أو غير شرعي

 .في إطار نظام للصرف متعدد األسعار سوق الصرف الموازي هو سوق الصرف الحر الذي يسودإذن 

يشير مصطلح سعر الصرف الموازي الى سعر الصرف الحر المطب ق على العمليات الرأسمالية في ظل 

أو الى سعر الصرف الحر المطب ق في ظل ( سعر الصرف الرسمي الموازي)نظام للصرف ثنائي السعر 

في حين (.الموازي غير الشرعي سعر الصرف)نظام للصرف مع سوق موازي غير شرعي للصرف 

أساسا )يشير مصطلح سعر الصرف الرسمي الى السعر التجاري المطبق على العمليات الجارية 

لميزان المدفوعات في ظل نظام للصرف ثنائي السعر أو الى سعر الصرف الوحيد ( العمليات التجارية

عادة ) حدد من طرف السلطات النقدية الم لرسميةالمطب ق على كل من العمليات الجارية والرأسمالية ا

 (.سعر صرف ثابت مقي م بأكثر من القيمة التي يحددها سوق حر للصرف

الى الفرق كنسبة مئوية بين سعر  parallel exchange premiumتشير عالوة الصرف الموازي 

 .    3و سعر الصرف الرسمي( الشرعي أو غير الشرعي)الصرف الموازي 

                                                           
1 - Kiguel.M, O'Connell .SA, PARALLEL EXCHANGE RATES IN DEVELOPING COUNTRIES, The World Bank Research 

Observer, vol. 10, no 1, February 1995, p22. 
2
 - Reinhart, C. M. & Rogoff. K. S. , “The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation”, 

Quarterly Journal of Economics, Vol. CXIX No. 1, February  2004,p2. 
3
 -Ibid. 
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 :متعددة األسعارتطور التاريخي ألنظمة الصرف ال -المطلب الثاني

بنوعيها الشرعية و غير الشرعية تراجعا في أهميتها  دة األسعارأنظمة الصرف متعد   بشكل عام شهدت 

بالتزامن مع تراجع أهمية أنظمة الصرف ذات السعر الثابت لصالح أنظمة الصرف ذات أسعار الصرف 

ي إلى االصالحات االقتصادية التي طبقتها الكثير من الدول ، ويعود ذلك بشكل أساس 4األكثر مرونة

 146التي شملت  Rogoff 6و   Reinhartفحسب دراسة ، 5النامية و الدول المنتقلة نحو اقتصاد السوق

، انخفضت أنظمة الصرف متعددة األسعار من حوالي  2441-1946بلدا متقدما وناميا خالل الفترة 

من مجموع   %46الى حوالي  1954لبلدان عينة الدراسة سنة من مجموع أنظمة الصرف  53%

من المجموع خالل الفترة  %39ثم إلى  1973-1974األنظمة التي شملتها الدراسة خالل الفترة 

 .2441-1991من المجموع  خالل الفترة  % 24لتصل الى  1974-1994

والخصائص الرئيسية لكل  يظهر الجدول التالي أهم مراحل تطور أنظمة الصرف متعددة األسعار

 :مرحلة

 

                                                           
4
الصرف، حيث تتراوح هذه األخيرة بين نظام الصرف ذو السعر الثابت من جهة ونظام (وأنظمة )هناك مستويات متفاوتة لمرونة أسعار  - 

 :وع الىلمزيد من المعلومات يمكن الرج.الصرف العائم بشكل كامل في الجهة األخرى مرورا بعدة أنظمة وسيطة

Reinhart, C. M.& Rogoff. K.S., “The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation”, 
OP.CIT, p92. 

5
، حيث استمر تطبيق 1221وكان ذلك سنة ( نظام صرف ثنائي السعر)تعتبر بلجيكا اخر بلد متقدم تخل ى عن نظام الصرف متعدد األسعار  - 

 .1221الى سنة  1221ف ثنائي السعر لفترة طويلة نسبيا من سنة نظام الصر
6
 - Reinhart, C. M. & Rogoff. K. S. , “The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation”, 

Op.cit.pp 5-6 
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 8110-0891خالل الفترة ( متعددة األسعار)التطور التاريخي ألسواق الصرف الموازية :10جدول رقم  

 8110-0880 0881 -0891  0891 -0891 0891 الفترة  

نوع نظام 

الصرف 

 السائد

حة في مجموع  الثابتةكانت أنظمة الصرف  مرج 

من مجموع  %56الي حو)األنظمة محل الدراسة 

وكانت أنظمة ( أنظمة الصرف محل الدراسة

 ذات سعر موحدهذه أساسا   لثابتةالصرف ا

من مجموع أنظمة الصرف  %42حوالي )

ولقد مث لت أنظمة ( اإلجمالية محل الدراسة

من  %23حوالي الثابتة متعددة األسعار الصرف 

 .مجموع أنظمة الصرف اإلجمالية محل الدراسة 

 % 35حوالي غير الثابتة مة الصرف مثلت أنظ

من مجموع انظمة الصرف محل الدراسة منها 

غير أنظمة ( من المجموع اإلجمالي)%5حوالي 

من المجموع )%34و ثابتة ذات سعر موحد 

 .غير ثابتة متعددة األسعارأنظمة ( اإلجمالي

من  %21حوالي  الصرف الثابتةمث لت أنظمة 

توزعت  مجموع أنظمة الصرف محل الدراسة

بين أنظمة الصرف  بالتساويهذه األنظمة 

من مجموع  %12حوالي )الثابتة موحدة السعر

و أنظمة الصرف ( األنظمة محل الدراسة

من  %12حوالي )الثابتة غير موحدة السعر 

 (.مجموع االنظمة محل الدراسة

حوالي  غير الثابتةمث لت أنظمة الصرف 

ا منه.من مجموع األنظمة محل الدراسة 11%

 موحدة السعرأنظمة غير ثابتة  %2حوالي 

غير ثابتة متعددة أنظمة  %1وحوالي 

 .األسعار

  

 %99حوالي  الصرف الثابتةمث لت أنظمة 

من مجموع األنظمة محل الدراسة منها 

و  أنظمة ثابتة ذات سعر موحد 92%

أنظمة ثابتة   متعددة  % 21حوالي 

 .األسعار

الي حو الصرف غير الثابتةمثلت أنظمة 

من مجموع األنظمة محل الدراسة  29%

أنظمة غير ثابتة  ذات  %29منها حوالي 

أنظمة ثابتة  %9وحوالي  سعر موحد

 . متعددة األسعار

من  %22مثلت انظمة الصرف الثابتة حوالي  

أنظمة الصرف اإلجمالية محل الدراسة  منها حوالي 

( من األنظمة اإلجمالية محل الدراسة ) 34%

من )%5و حوالي  ة ذات سعر موحدأنظمة ثابت

أنظمة ثابتة ( األنظمة اإلجمالية محل الدراسة 

 .متعددة األسعار 

من  %65حوالي  الصرف غير الثابتةمثلت أنظمة 

مجموع أنظمة الصرف محل الدراسة منها حوالي 

أنظمة ( من مجموع االنظمة محل الدراسة) 54%

من )%15وحوالي  غير ثابتة  ذات سعر موحد

أنظمة غير ثابتة  ( ع االنظمة محل الدراسةمجمو

 . متعددة األسعار

دة األسعار حوالي   الخالصة  53مثلت أنظمة الصرف متعد 

من مجموع أنظمة الصرف أغلبها يتواجد على  %

 .مستوى انظمة الصرف غير الثابتة

دة األسعار  مث لت أنظمة الصرف حوالي متعد 

من مجموع أنظمة الصرف محل  % 46

سة أغلبها يتواجد على مستوى أنظمة الدرا

 .الصرف الثابتة

دة األسعار مثلت أنظمة الصرف  متعد 

من أنظمة الصرف  % 22حوالي 

االجمالية محل الدراسة تتواجد اغلبها على 

 .مستوى أنظمة الصرف الثابتة

 % 91حوالي متعددة األسعار مثلت أنظمة الصرف 

 من مجموع انظمة الصرف محل الدراسة تتواجد

 .اغلبها على مستوى أنظمة الصرف غير الثابتة

    , .OP.CIT, pp 5Arrangements: A Reinterpretation” “The Modern History of Exchange RateReinhart, C. M. & Rogoff. K. S ,-6: من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
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ف كان عنصرا أساسيا في اإلصالحات يمكن أن نالحظ من خالل الجدول أن توحيد أسواق الصر

االقتصادية في مجال الصرف التي شملت أيضا إضفاء المرونة على أنظمة الصرف،وهو ما ترجم 

ة في نهاية فترة الدراسة عكس ما س   ل في برجحان أنظمة الصرف غير الثابتة و أنظمة الصرف الموحد  ج 

 .بدايتها

ه نحو توحيد أسواق الصرف على مستوى الكثير من الدول التي شهدت أسواقا   (وأسعار)ترافق هذا التوج 

مع انخفاض مستوى عالوة الصرف الموازي في  -خصوصا خالل سنوات التسعينات-موازية للصرف

شملت   Kiguel & O’connellالدول التي ال تزال تشهد أسواقا موازية للصرف اذ أشارت دراسة لـ 

للصرف بانخفاض مستوى العالوة  المتوسطة للصرف بلدا يتميز بوجود أسواق موازية نشطة  24

خالل الفترة  %49الى حوالي  1989-1984خالل الفترة  %144الموازي في عينة الدراسة من 

1994- 1994 1 . 

ه نحو توحيد أسواق الصرف بعد سنة   وهو ما أدى إلى حصر أنظمة الصرف  2441تواصل هذا التوج 

 :كما يظهره الشكل الموالي 2411جموع دول العالم  سنة من م %15متعددة األسعار في حوالي 

توزيع أنظمة الصرف بين موحدة ومتعددة األسعار على مستوى دول العالم خالل الفترة  -1شكل رقم 

1791- 1111 

 

 

 minar presentation in expert’s se, Exchange Rate Unification: The Cuban Case ; A.Ize , A .e la TorreD:المصدر

on Cuban economic change in comparative perspective, Havana, Cuba, Sep 2013,p3  (electronic version 

)2016, 17:45 , 
th

Aug,17 , www.brookins.edudownloaded at    

لدولي حول أنظمة الصرف و القيود و حسب التقرير السنوي لصندوق النقد ا 31/12/2417بتاريخ 

شملها التقرير نظاما متعدد األسعار للصرف،وهو ما  192بلدا من  21، شهد 2418على الصرف لسنة 

 .24172من دول العالم قد شهدت أنظمة متعددة األسعار للصرف سنة  % 1335يعني أن حوالي 

                                                           
1
 - Ghei .N & Kamin.s.B, ”The use of the parallel market rate as guide to setting the official exchange rate” in 

Lawrence E. Hinkle and Peter J.Montiel Ed, ”Exchange rate misalignment: concepts and measurement for 
developing countries “,Oxford University Press,1222,p505. 
2
- IMF, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2018, p17. 

http://www.brookins.edu/
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 :أنواع أسواق الصرف الموازية-المطلب الثالث

يف أسواق الصرف الموازية  الى عدة أنواع حسب عدة معايير أهمها شرعية هذه يمكن أن يتم تصن

عمليات /عمليات جارية)،نوع العمليات التي تغطيها(أسواق غير شرعية/أسواق شرعية )األسواق 

أسواق )وأخيرا مستوى عالوة الصرف المسجلة على مستوى هذه األسواق ( رأسمالية لميزان المدفوعات

أسواق موازية ذات عالوة صرف متوسطة وأسواق موازية ذات /وة صرف مرتفعةموازية ذات عال

 (.عالوة صرف منخفضة

 :حسب معيار شرعية أسواق الصرف الموازية -الفرع األول

 :1وفقا لهذا المعيار يتم تقسيم أسواق لصرف الموازية إلى

 : أسواق صرف موازية شرعية -أوال

 من السلطات النقدية"واعي"بقرار  مع سوق للصرف الموازي لصرفليتم تبن ي نظام في هذه الحالة 

مواجهة أزمة في لعادة ،Dual exchange rate regime نظام صرف ثنائي السعرأمام  حيث نكون

دخولها نتيجة فتح حساب  بعد ميزان المدفوعات ناتجة عن موجة خروج لرؤوس األموال األجنبية

وفق هذا  ق على مختلف المعامالتيختلف سعر الصرف المطب  .العمليات الرأسمالية لميزان المدفوعات

سعر الصرف الرسمي ) يتم تطبيق سعر ثابت للصرف على العمليات الجارية لميزان المدفوعاتالنظام،ف

د بشكل حر في الجزء من يتحد  ( سعر الصرف الرسمي الموازي)ق سعر صرف مرنطب  يو( التجاري

سوق الصرف الموازي ) لميزان المدفوعات رأسماليةلالموجه لتمويل العمليات ا سوق الصرف

  (.الشرعي

م  تبني هذا النوع  من أنظمة الصرف الموازي أساسا في دول أمريكا الالتينية  خالل سنوات الثمانينيات ت

رغم ارتفاعها  –من القرن الماضي،وتمي زت بمستويات معتدلة لعالوة الصرف الموازي بشكل عام 

وقد تم اإلبقاء عليها لفترة  بعد مرور األزمات التي أد ت  –تداد األزمات االقتصادية بشكل كبير أثناء اش

الرسمي كما أن سعر الصرف الموازي في اطارها  يتأرجح أعلى وأسفل سعر الصرف  يهاتبن  الى 

 (.وهو ما يؤدي الى عالوة صرف سالبة أحيانا)المطب ق على المعامالت الجارية 

 : شرعية غير زيةأسواق صرف موا -ثانيا

رد فعل على القيود الكمية التي تفرضها  إذ يمث ل،خارج ارادة الدولةيظهر سوق الصرف الموازي  هنا

يتم تحديد سعر الصرف فيه و ، 2السلطات النقدية على تلبية الطلب على العمالت الصعبة بالسعر الرسمي

 a Black market ألطر الرسميةبشكل حر عبر تالقي العرض والطلب على العمالت الصعبة خارج ا

system. 

                                                           
1
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى  - 

Kiguel.M, O'Connell .SA, PARALLEL EXCHANGE RATES IN DEVELOPING COUNTRIES,OP.CIT,pp28-31   
2
األقل مرونة سواء من الناحية  غالبا ما تظهر  أسواق الصرف الموازية في الدول التي تعتمد أنظمة صرف ثابتة، وهو النوع من االنظمة - 

 (.مدى قابلية العملة الوطنية للتحويل) أو من الناحية الكمية ( تغيرات سعر الصرف)السعرية
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اال  أنه يكون عادة متسامحا معه من طرف الدولة التي ترى فيه  رغم عدم شرعية هذا النوع من األسواق

من سوق الصرف الرسمي  (أو التي ال يلب ى طلبها على العملة الصعبة بشكل كامل)منفذا للفئات المقصاة 

 . 1األمني على نشاطهبالرغم من بعض الفترات من التشديد 

 : حسب معيار نوع العمليات التي يغطيها سوق الصرف الموازي -الفرع الثاني

ي سوق الصرف الموازي إما العمليات الرأسمالية لميزان المدفوعات  أساسا عمليات ) يمكن أن يغط 

أو العمليات ( راتاالستثمار االنتاجي الواردة والصادرة،استثمارات المحفظة المالية، تمويل شراء العقا

 .او كال النوعين من العمليات( الخ...العمليات التجارية،السياحة والسفر)الجارية لميزان المدفوعات 

وجدت دراسة للبنك الدولي متعل قة بأسواق الصرف الموازية أن جميع الدول التي شملتها الدراسة قد 

ي الدول ذات نظام الصرف الموازي ف)وضعت قيودا على العمليات الرأسمالية لميزان المدفوعات 

الشرعي ينصب التقييد على العمليات الرأسمالية التي تتم على أساس سعر الصرف الرسمي 

في دول أخرى تمتد القيود على الصرف الى العمليات الجارية لميزان المدفوعات سواء (.الموازي

السياحة، )ختلفة في الخارج أو على النفقات الجارية الم( الواردات)العمليات التجارية منها 

لت الدراسة غياب حاالت ينصب  التقييد فيها على العمليات الجارية فقط( التعليم،العالج ،كما سج 
2. 

 :حسب معيار مستوى عالوة الصرف الموازي -الفرع الثالث

يتم تصنيف أسواق الصرف الموازية حسب مستوى عالوة  O’connell و  Ghei ،Kiguelحسب 

د من طرف )ازي الصرف المو الفرق بين سعر الصرف الموازي و السعر الرسمي للصرف المحد 

إلى ثالثة مستويات،حيث تعطى عالمة لكل مستوى للسوق ( السلطات النقدية عبر نظام الصرف المعتمد

 :كما يوضحه الجدول الموالي 2إلى  1من 

 3الموازي تصنيف أسواق الصرف الموازية حسب مستوى عالوة الصرف :18جدول رقم 

مستوى عالوة الصرف 

 %بـ  Xالموازي 

X<11% 10% ≤ x < 50% 50% ≤ x 

سوق صرف موازي ذو  نوع سوق الصرف الموازي

 عالوة منخفضة

سوق صرف موازي ذو 

 عالوة متوسطة

 سوق صرف موازي ذو عالوة مرتفعة

 2 9 1 عالمة سوق الصرف الموازي

 :المصدر

Reinhart, Carmen, Parallel Markets and Dual and Multiple Exchange Rate Practices: Background Material to A 
Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation” at 
http://www.puaf.umd.edu/faculty/papers/reinhart/reinhart.htm. 

                                                           
1
فمثال في الجزائر و بعد فترة طويلة نسبيا من التغاضي على نشاطه ،داهمت قوات األمن الجزائرية سوق العملة الصعبة في بور سعيد   - 

وعلى الرغم من هذه المداهمة ألكبر سوق محلي للعملة الصعبة في الجزائر إال أنه لم يتم التعر ض . 19/11/9112وم بالجزائر العاصمة ي

 .لألسواق المحلية األخرى للعملة الصعبة التي استمرت في العمل بشكل عادي
2
 -Miguel Kiguel, O'Connell .SA, PARALLEL EXCHANGE RATES IN DEVELOPING COUNTRIES,OP.CIT,pp26-27. 

3
ارنة يكون هذا التصنيف ساكنا إذا قارن ا مستويات عالوة الصرف الموازي بين عدة دول في نفس الفترة الزمنية إال أنه يكون ديناميكيا عند مق - 

 . تطور العالوة في نفس البلد خالل فترات زمنية مختلفة

http://www.puaf.umd.edu/faculty/papers/reinhart/reinhart.htm
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من جهة أخرى يتم ربط نشاط سوق الصرف الموازي بعمليات التخفيض عند التصريح بقيمة الصادرات   

(underinvoicing of exports)  والتي يتم قياسها عبر الفرق بين صادرات بلد ما وواردات البلدان

الت الصعبة الزائدة تعتبر  قيمة العم. مين بعين االعتبارأاألخرى من هذا البلد مع أخذ تكلفة النقل والت

با من السوق الرسمي للصرف ومصدرا من مصادر العرض  عن القيمة المصرح بها للصادرات  تسر 

تحت قيد مردود أكبر لبيع هذه العمالت الصعبة )للعمالت الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي 

اق الخارجية التي محليا  على مستوى سوق الصرف الموازي مقارنة باستثمارها على مستوى االسو

ض بين ثالث مستويات للتصريح المخف   O’Connelو  Ghei ،Kiguel يمي ز(. ب إليها هذه األموالتهر  

 : كما يوضحه الجدول الموالي  2الى 1بقيمة الصادرات والتي تعطى لها عالمات من 

 من قيمتها %مستويات التصريح المخفض بقيمة الصادرات بالـ  :11جدول رقم 

لتصريح المخف ض مستوى ا
من  %بقيمة  الصادرات بـ 

 الحجم اإلجمالي للصادرات

 Y<11% 10% ≤ Y < 15% 15% ≤ Y 

مستوى التسرب من السوق 
 الرسمي للصرف

مستوى منخفض للتسرب من 
 السوق الرسمي للصرف

مستوى متوسط للتسرب من 
 السوق الرسمي للصرف

مستوى مرتفع للتسرب من 
 السوق الرسمي للصرف

 2 9 1 ة سوق الصرف الموازيعالم

 :المصدر

Reinhart, Carmen, Parallel Markets and Dual and Multiple Exchange Rate Practices: Background Material to A 
Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation” at 
http://www.puaf.umd.edu/faculty/papers/reinhart/reinhart.htm. 

يتم دمج المعلومات الخاصة بعالوة الصرف الموازي وتلك الخاصة بالغش في التصريح  بقيمة 

الصادرات من أجل الحصول على معلومة شاملة عن سوق الصرف الموازي وتمويله عبر الغش في 

بالربط  9و 9لتصريحات الجمركية الخاصة بالصادرات وهكذا نحصل على عالمة اجمالية تتراوح بين ا

 :بين هذين التغيرين وذلك بالجمع بين عالمات كل متغير كما يوضحه الجدول الموالي

الربط بين مستوى عالوة الصرف الموازي ومستوى التصريح المخفض بقيمة :11جدول رقم 

 الصادرات

        
 
 
 
 

 
 
%11>Y 

 
 

10% ≤ Y < 15% 

 
 

Y≥15% 

 

% 11>X 9 2 1 
10% ≤ x < 50% 2 1 2 

% 54 X≥ 1 2 9 
 :المصدر

Reinhart, Carmen, Parallel Markets and Dual and Multiple Exchange Rate Practices: Background Material to A 
Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation” at 
http://www.puaf.umd.edu/faculty/papers/reinhart/reinhart.htm. 

مستوى التصريح   المخفض بقيمة  الصادرات 

 من الحجم اإلجمالي للصادرات %بـ 

 
عالوة الصرف مستوى 

 %الموازي بالـ

 

http://www.puaf.umd.edu/faculty/papers/reinhart/reinhart.htm
http://www.puaf.umd.edu/faculty/papers/reinhart/reinhart.htm
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 :11يمكن تسجيل المالحظات التالية على الجدول رقم 

مستوى منخفض للغش في القيمة عن عالوة صرف موازي منخفضة و 9تعبر العالمة االجمالية  -

 .المصرح بها للصادرات

 :عن الوضعيات التالية 2تعبر العالمة  -

  عالوة صرف موازي منخفضة (11% >X ) و مستوى غش  في القيمة المصرح بها

 (.Y < 15% ≥ %10)للصادرات متوسط  

  عالوة صرف موازي متوسطة(10% ≤ x < 50% ) و مستوى غش  في القيمة المصرح

 (.Y<11%)لصادرات منخفض  بها ل

 

 :عن الوضعيات التالية 1تعبر العالمة  -

  عالوة صرف موازي منخفضة(%11>X ) و مستوى غش  في القيمة المصرح بها

 (.Y≥15%)للصادرات مرتفع  

  عالوة صرف موازي متوسطة(10% ≤ x < 50% ) و مستوى غش  في القيمة المصرح

 (.Y < 15% ≥ %10)بها للصادرات متوسط  

 الوة صرف موازي مرتفعة ع(% 54 X≥) و مستوى غش  في القيمة المصرح بها

 (.Y<11%)للصادرات منخفض  

 

 :عن الوضعيات التالية 5تعبر العالمة  -

  عالوة صرف موازي متوسطة(10% ≤ x < 50% ) و مستوى غش  في القيمة المصرح

 (.Y≥15%)بها للصادرات مرتفع  

  عالوة صرف موازي مرتفعة(% 54 X≥)مستوى غش  في القيمة المصرح بها  و

 (.Y < 15% ≥ %10)للصادرات متوسطة  

و مستوى غش  في القيمة المصرح ( ≤X 54 %)عن عالمة صرف موازي مرتفعة  6تعبر العالمة 

 (.Y≥15%)بها للصادرات مرتفعة  

 

 :لية تشّكل أسواق الصرف الموازيآ-المبحث الثاني 

صدمة كبيرة تصيب االقتصاد،تؤدي إلى ضغط كبير على مستوى نتيجة  تظهر أسواق الصرف الموازية

يمكن أن تكون  هذه .سوق الصرف و تحتاج إلى تدهور كبير في قيمة سعر الصرف الحقيقي التوازني

تدهور كبير لشروط التبادل الدولي يؤدي إلى تراجع كبير في الميزان )الصدمة في جانب العرض 

أو في (الفائدة الدولية يرفع قيمة الفوائد المستحق ة على الدين الخارجيالتجاري أو ارتفاع كبير في أسعار 

بسبب الكبح المالي  - المالية و الحقيقية -ظهور طلب كبير على األصول األجنبية )جانب الطلب 

financial repression  بقرار ، 2، وذلك بطريقتين 1(أو بسبب سياسات اقتصادية كلية غير مالئمة/و

                                                           
1 - De la Torre. A , Ize.A ;OP.CIT,p3   

2
 :معلومات،أنظرلمزيد من ال - 
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موحد للصرف ( وسعر)النقدية  بالنسبة ألنظمة الصرف ثنائية السعر انطالقا من سوق من السلطات 

بشكل أساسي بهدف مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات ناتجة عن خروج رؤوس األموال األجنبية في 

الحالة األولى،و كرد فعل من طرف األعوان االقتصاديين على القيود التي تفرضها السلطات النقدية في 

دها سوق حر )جال الصرف بهدف دعم سعر رسمي للصرف مقي م بأكثر من قيمته الحقيقية م التي يحد 

 .  بالنسبة ألنظمة الصرف الموازية غير الشرعية في الحالة الثانية( للصرف

 (:أنظمة الصرف ثنائية السعر)لية تشّكل أسواق الصرف الموازية الشرعية آ -المطلب األول

د فيه سعر حر للصرف  السلطات النقديةتنشئ في هذه الحالة  سعر الصرف )سوقا موازيا للصرف يتحد 

تتم على أساسه العمليات الرأسمالية لميزان المدفوعات في ظل فتح حساب رأس المال ( الرسمي الموازي

بشكل أساسي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخل والخارج و استثمارات ) لميزان المدفوعات 

خر  يكون آيتعايش هذا السعر  الرسمي الموازي للصرف مع سعر (.ظة المالية الداخلة والخارجةالمحف

 .ثابتا يطب ق على العمليات الجارية لميزان المدفوعات

بشكل مؤقت وبالتوازي مع تبن ي  - تنشئ السلطات النقدية هذا السوق الموازي الشرعي للصرف

لتحقيق  -توازنات االقتصادية الكلية الداخلية والخارجية إصالحات اقتصادية  تهدف الى استعادة ال

 :األهداف الرئيسية التالية

رات السلبية في األسعار المحلية عن التغي   عزلهدف وذلك ب :م المحليم في التضخّ التحكّ  -الفرع األول

بها موجات خروج رؤوس األموال سعر الصرف الناتجة عن أزمات ميزان المدفوعات التي تسب  

يعتبر هامش المناورة بالنسبة للسلطات النقدية في ظل  نظام صرف موازي شرعي أكبر من .جنبيةاأل

د السعر،إذ تضطر في الحالة الثانية إلى تخفيض  الهامش الذي تحوز عليه في اطار نظام صرف موح 

ؤوس األموال قيمة العملة الوطنية وهو اجراء دافع للتضخم أو الى رفع قيمة معدل الفائدة بهدف إغراء ر

األجنبية الموجودة بالفعل في االقتصاد بالبقاء و جلب رؤوس أموال أجنبية جديدة وهو إجراء يرفع تكلفة 

يحافظ سعر الصرف التجاري .التمويل بالنسبة للمؤسسات االقتصادية وقد يتسب ب في ضغوط انكماشية

 .1الرسمي الثابت على استقرار األسعار المحلية و لو بصفة مؤقتة

السلطات  في اطار جهود: وفعالية السياسة النقدية  الحفاظ على احتياطات الصرف -الفرع الثاني 

د للصرف تضطر الحكومة الى  النقدية للحفاظ على استقرار األسعار المحلية وفي اطار سوق موح 

أثناء موجات  استخدام احتياطاتها للصرف للدفاع عن قيمة العملة الوطنية وهو ما قد يؤدي الى استنزافها

المضاربة ضد العملة الوطنية،وهو األمر الذي تتجن به السلطات النقدية في اطار نظام صرف ثنائي 

في ( وحركة رؤوس األموال األجنبية الخارجة)السعر،اذ تنعكس هجمات المضاربين على العملة الوطنية 

وال نتيجة الخسائر تدهور سعر الصرف الموازي الشرعي الذي قد يوقف حركة خروج رؤوس األم

من ناحية . الرأسمالية التي يواجهها المستثمرون األجانب الراغبون في تحويل اموالهم نحو الخارج

اقتصادية،تلعب التغيرات السلبية لسعر الصرف الموازي الشرعي في هذه الحالة نفس دور ضريبة 

                                                                                                                                                                                     
Miguel Kiguel, Stephen A.O'Connell, PARALLEL EXCHANGE RATES IN DEVELOPING COUNTRIES ,OP.CIT,pp26-31. 

1
الى فعالية سعر الصرف الرسمي التجاري في الحفاظ على استقرار األسعار المحلية خالل األشهر الستة الى  O'Connell و Kiguelيشير  - 

 .بعد هذه الفترة تتناقص فعالية نظام الصرف الثنائي في ضمان استقرار األسعار المحلية بشكل كبير.أزمة ميزان المدفوعاتالسعة األولى  من 
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Tobin 1لمستثمرون األجانب نتيجة رغبتهم  ،إذ تعتبر اقتطاعا رأسماليا على قيمة األصول التي يحوزها ا

االمريكي عند  $فمثال إذا كان سعر صرف العملة الوطنية مقابل الـ .في نقل رؤوس أموالهم نحو الخارج

الواحد ثم حدث ضغط على  $وحدة نقدية للـ  191دخول مستثمر أجنبي إلى السوق المالي المحلي هو 

من وجهة نظر المستثمرين األجانب فات جه عدد كبير منهم  العملة الوطنية نتيجة أداء غير جي د لالقتصاد

بحيث ارتفع عدد وحدات العملة الوطنية المطلوب دفعها مقابل وحدة  $الى بيع العملة الوطنية مقابل الـ

، فإذا كان المبلغ ($انخفاض قيمة العملة المحلية في مقابل الـ )وحدة نقدية  121إلى  $واحدة من الـ 

مليون وحدة نقدية فإنه لن يتمك ن من  19دفع مقابلها  $ 111111ستثمر األجنبي هو الذي جلبه الم

ر بـ  $ 92121,92أي   19111111/121استرجاع سوى   29,91وهو ما يعني أنه حق ق خسارة تقد 

وهذا في مقابل استقرار سعر الصرف على المعامالت الجارية لميزان )رمن رأس المال المستثم   %

 (.المدفوعات

تشير النظرية االقتصادية الى ما يطلق عليه بالثالثية المستحيلة،أي استحالة الجمع بين  األهداف الثالثة 

 :2التالية في نفس الوقت

 .استقرار سعر الصرف -

 (.تحرير ميزان العمليات الرأسمالية)حرية حركة رؤوس األموال  -

 .استخدام السياسة النقدية لتحقيق أهداف داخلية -

الحاالت الجمع بين هدفين من بين األهداف الثالثة وهو ما يتطل ب بالضرورة  يمكن في أحسن

 :التضحية بالهدف الثالث

في ظل حرية حركة رؤوس األموال ال يمكن ضمان استمرار ثبات  :في حالة نظام صرف ثابت -

 سعر الصرف اال  عبر التضحية بتأثير السياسة النقدية على النشاط االقتصادي الداخلي لصالح

 . د للعملة الوطنيةاستخدامها في الدفاع عن السعر المحد  

، يمكن للسلطات النقدية توجيه في ظل حرية حركة رؤوس األموال :في حالة نظام صرف عائم -

 .السياسة النقدية لتحقيق أهداف داخلية لكن مقابل تغيرات كبيرة في سعر صرف العملة الوطنية

نتيجة )يمكن الجمع بين استقرار سعر الصرف : الفي ظل  فرض قيود على حركة رؤوس األمو -

 .أهداف داخلية و استخدام السياسة النقدية لتحقيق( الرقابة على الصرف

" تخفيف"للسلطات النقدية بـ  Tobinو ضريبة   نظام الصرف ثنائي السعركل من سمح ينظريا ، 

 :3الثالثية المستحيلة  كما يلي

                                                           
1
ضريبة توبين هي ضريبة اقترحها االقتصادي جايمس توبين بهدف تقليل حركة رؤوس األموال قصيرة األجل المستخدمة في المضاربة على  - 

 %1وبالتالي تقليص تغيرات أسعار الصرف،وبموجب اقتراحه األصلي تفرض السلطات النقدية ضريبة تقدر بـحوالي ( ةاألموال الحار)العمالت 

 :لمزيد من المعلومات أنظر .على مبالغ عمليات بيع وشراء العمالت الصعبة

Jégourel. Y, La taxe Tobin,  collection Repères, Ed La  Découverte, Paris,France,2002. 
2
- Jégourel .Y, La taxe Tobin,OP.CIT, pp15-18. 

3
 :لمزيد من المعلومات أنظر - 

Avellan.L, ESSAYS ON MULTIPLE EXCHANGE RATE SYSTEMS, Dissertation submitted to the Faculty of the 
Graduate School of the University of Maryland, College Park  (USA),in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of Doctor of Philosophy,2005,pp46-48.(electronic version uploaded from the page 
http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/3054/1/umi-umd-2858.pdf on 10/07/2015 at 11 :24) 

http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/3054/1/umi-umd-2858.pdf%20on%2010/07/2015%20at
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سعر الصرف الرسمي التجاري هذا االستقرار في حالة يضمن :بالنسبة الستقرار سعر الصرف -

" le ralentisseur الممه ل "نظام الصرف ثنائي السعر في حين تلعب ضريبة توبين دور 

 .بما يضفي االستقرار على سعر الصرف 1لألموال الحارة

نظمة الصرف ثنائية السعر بالحفاظ على معنى تسمح أ:بالنسبة لحرية حركة رؤوس األموال -

ية لتقليص حركة رؤوس األموالحر ية حركة رؤوس األموال اذ ال تتضم ن اجراءات كم 
،في  2

ة ب  ار  ض  حين تسمح ضريبة توبين بالحفاظ على حرية الحركة بالنسبة لرؤوس األموال غير الم  

ف للضريبة  مقابل معدل مرتفع على األموال إذ تخضع هذه األخيرة لمعدل مخف  ( طويلة األجل)

 (.يرة األجلقص)الحارة 

يسمح استقرار أسعار الصرف في :بالنسبة الستخدام السياسة النقدية لتحقيق أهداف داخلية -

لحركة رؤوس األموال للسلطات النقدية باستعادة استقاللية السياسة النقدية "النسبية"ظل الحرية 

 .وتكريسها لتوجيه النشاط االقتصادي الداخلي

مع اقتراح العديد  الحركة الدولية لرؤوس األموالضريبة على فرض  Tobinللمصادفة تزامن اقتراح 

من االقتصاديين على الدول الصناعية تبن ي نظام صرف ثنائي السعر كمرحلة انتقالية بين نظام الصرف 

 .الثابت ونظام الصرف العائم في اعقاب انهيار نظام بريتون وودز

هد أسواق صرف موازية غير شرعية وترغب في الدول التي تش :توحيد سوق الصرف -الفرع الثالث 

في اإللغاء  التدريجي للقيود على الصرف بالنسبة للعمليات الجارية،يعتبر إنشاء سوق صرف موازي 

شرعي خطوة انتقالية في اطار توحيد سوق الصرف،وهو ما يجعل نظام الصرف لهذه الدول ثالثي 

د من العمليات الجارية لميزان سعر الصرف الرسمي التجاري المطب ق على جزء م:السعر حد 

المدفوعات،سعر الصرف الرسمي الموازي المطبق على العمليات الرأسمالية و الجزء من العمليات 

الجارية غير المقبولة في القسم األول من السوق الرسمي للصرف و سعر الصرف الموازي غير 

تعتبر هذه .سوق الصرف الرسميالشرعي الذي تتم على أساسه باقي العمليات المقصاة من قسمي 

الخطوة مهمة لتعويد المتعاملين في سوق الصرف الموازي على شرعية نشاطهم كما قد تكون مصدرا 

تم تطبيق هذا اإلجراء بالفعل في كل من السودان وغانا خالل .لمداخيل جبائية إضافية بالنسبة للحكومة

 . 3سنوات السبعينات والثمانينات من القرن العشرين

من نظام " هادئ"لضمان انتقال :االنتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن -الفرع الرابع 

 -1211منها فرنسا خالل الفترة أوت )الصرف الثابت الى نظام الصرف العائم تبن ت عدة دول صناعية 

تتم  نظاما للصرف ثنائي السعر أين( 1211مارس  -1212وإيطاليا خالل الفترة جانفي  1211مارس 

العمليات الجارية لميزان المدفوعات على أساس سعر صرف تجاري ثابت و العمليات الرأسمالية على 

 .أساس سعر حر للصرف بهدف تقليص تأثير هذا االنتقال على معدالت التضخم و احتياطات الصرف

  

                                                           
1
مة والنامية والتي سهل ت العولمة -  هة للمضاربة على مستوى مختلف األسواق المالية في الدول المتقد   أي رؤوس األموال قصيرة األجل الموج 

ها على المستوى الدولي  .المالية تحرك 
2
التي تمثل قيود نوعية ( ضرورة الحصول على شهادات مطابقة للنوعية)رض شروط نوعية على الواردات وهو نفس المنطق الذي يحكم مثال ف- 

وهو االجراء المقبول دوليا والذي ال يتعارض مع .على الواردات في ظل الغاء القيود الجمركية الناتجة عن االنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة
 .منظمة العالمية للتجارةمتطلبات حرية التجارة  في إطار ال

3
 - Kiguel .M & O'Connell. S. A., parallel exchange rates in developing countries: lessons from eight case studies , 

The world bank policy research working paper, N°1265,Mar 1994,p8. 
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 :أسواق الصرف الموازية غير الشرعيةلية تشّكل آ -المطلب الثاني

عية ترفع معدل التضخم بما عادة  موازييظهر سوق الصرف ال نتيجة تبني سياسات نقدية ومالية توس 

ثبات سعر الصرف الرسمي عند المستوى )للعملة الوطنية " الرسمية"يؤدي الى رفع مصطنع للقيمة 

د من طرف السلطات النقدية وغياب تعادل القدرة الشرائية عند هذا السعر ج فوائض نقدية نت  ت   و (المحد 

ه نحو الطلب على العمالت الصعبة" لةخام" تتحاشى . كبيرة بحوزة مختلف األعوان اإلقتصاديين  تتوج 

الحكومة تصحيح  هذا االختالل الكلي عبر تخفيض قيمة العملة الوطنية أو عبر تبني سياسات نقدية 

الصرف من على  مستمّرةفرض قيود  ،وعليه تلجأ إلى(ألسباب سياسية أو اقتصادية)ومالية انكماشية 

مبالغ محدودة يمكن الحصول عليها  و تقييد كبير على العمليات الرأسمالية)الناحية الكمية من جهة الطلب 

بالنسبة للعمليات  من طرف األعوان االقتصاديين على مستوى سوق الصرف الرسمي بالسعر الرسمي

من طرف  ت الصعبةضرورة التنازل عن العمال)ومن الناحية السعرية من جهة العرض (الجارية

رين فائض في الطلب على العملة الصعبة عند السعر توجيه ال،وهو ما يؤدي الى (بالسعر الرسمي المصد 

فائض الطلب على  عادلعند السعر الذي ي نحو سوق موازي غير شرعي للصرف يتوازن الرسمي

من جهة  و العرض الموازي من العملة الصعبة من جهة العملة الصعبة عن العرض الرسمي

 .      يعكس القيمة الحدية للعملة الوطنية هو السعر الذيوأخرى،

يظهر الطلب الموازي على العملة الصعبة  :مصادر الطلب الموازي على العملة الصعبة -الفرع األول

 :1من أربع مصادر أساسية ممكنة و هي

 :(غير الشرعية/الشرعية)الواردات  -أوال

بة سواء الممنوعة لة الصعبة لغرض االستيراد في حالة السلع المهر  يبرز الطلب الموازي على العم

أو غير الممنوعة أو السلع المسموح بدخولها الى التراب الوطني من طرف السلطات ( مخدرات مثال)

ففي حالة الجزائر مثال ونتيجة وعي .ر العملة الصعبة الضرورية الستيرادها العمومية دون أن توف  

خالل  لقطاع الخاصل بالنسبةة بقسوة التقييد على الولوج الى العملة الصعبة الرسمية السلطات العمومي

ه، مح للمقاولين والمؤسسات الخاصة والمواطنين العاديين باستيراد تجهيزات س  مرحلة االقتصاد الموج 

عينة على أن مختلفة من الخارج الستهالكهم النهائي أو الوسيط ،اعادة البيع أو التراكم في حدود مبالغ م

يتكف لوا بأنفسهم بتوفير العمالت الصعبة الضرورية لتسديد هذه الواردات وهو ما عرف في مصطلحات 

 . 2(Les importations sans paiement)قوانين المالية بالواردات بدون تسديد 

  :لى الخارجإالمسافرون  -ثانيا

الى أرصدة ...( ،التعليمعالج،مرافقة المرضىالسياحة،ال)يحتاج المسافرون الى الخارج ألغراض مختلفة 

م الدول في هذه الحاالت منحة سياحية لمواطنيها لكنها قد ال تكون .بالعملة الصعبة لمواجهة نفقاتهم تقد 

                                                           
1
 :أنظر لمزيد من المعلومات - 

 Agénor P.R , Montiel J.P and ul Haque N,Informal Financial Markets in Developing Countries, a macroeconomic 
analysis, advances in theoretical and applied economics series, Blackwell publishers, Oxford UK &Cambridge 
USA,1993,pp35-36. 

2
 :لمزيد من المعلومات أنظر - 

, rapport de la commission Le secteur informel illusions et réalités),nal Economique et Social(CNESConseil Natio
relations de travail, Juin 2004, pp35-36 . 
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في الخارج طوال مدة االقامة وهو ما يدفع بالمسافرين الى البحث عن مبالغ  همكافية لمواجهة نفقات

 .مستوى سوق الصرف الموازي إضافية من العملة الصعبة على

 :الطلب على العملة الصعبة لغرض المحفظة المالية -ثالثا

في الدول ذات معدالت التضخم المرتفعة أو  التي تواجه حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي يلجأ 

ر ل عليها عبالمتحص  )األعوان االقتصاديون خاصة ذوي المداخيل المرتفعة الى إحالل العملة الصعبة 

 .تهمامحل العملة الوطنية في محافظهم المالية حفاظا على قيمة ثرو( سوق الصرف الموازي

 :تهريب األموال -رابعا

تمنع التشريعات في الكثير من الدول المقيمين من تشكيل أصول مالية،عقارية أو انتاجية في الخارج دون 

الصادر عن  11-11ثامنة من النظام رقم ففي الجزائر مثال تشير المادة ال.ترخيص من السلطات النقدية

بنك الجزائر والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 

نشطتهم في أيمنع على المقيمين تكوين موجودات نقدية ،مالية أو عقارية في الخارج انطالقا من  الى أنه

وعليه يلجأ األعوان االقتصاديون الميسورون .1ص بها بنك الجزائريرخ   الجزائر ما عدا في الحاالت التي

 .الى سوق الصرف الموازي لتمويل مشتريات هذه األصول في الخارج

 :مصادر العرض الموازي للعملة الصعبة-الفرع الثاني

و  بشكل عام هناك خمس مصادر ممكنة لعرض العمالت الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي

 :2هي

 :التصريح  المخّفض بقيمة الصادرات -أوال

ر بقيمة للصادرات أقل من قيمتها الحقيقية لدى مختلف االدارات والمصالح  يقصد به تصريح المصد 

فة بالتجارة الخارجية بهدف اعادة بيع الفرق بين القيمتين على مستوى سوق الصرف االقتصادية المكل  

دخال العملة الصعبة الى إعادة إبر كعائد بعد خصم تكلفة هنا عالوة الصرف الموازي تعت)الموازي 

 (.البلد

ر الذي يقارن بين تكلفة يخضع قرار التصريح المخف   ض بقيمة الصادرات  للحساب االقتصادي للمصد 

ر التصريح المخف   ض ومنفعة هذا القرار،ففي حالة وجود ضرائب على التصدير يكون من مصلحة المصد 

نه من تحقيق عائد من بيع العمالت الصعبة على مستوى سوق الصرف  بقيمة الصادرات ألنه يمك 

ا في حالة وجود إعانات على .الموازي من جهة و دفع ضريبة اقل على الصادرات من جهة اخرى أم 

ر التصريح المخف ض بقيمة صادراته طالما كان معدل االعانة أقل من  التصدير يكون من مصلحة المصد 

 .زيعالوة الصرف الموا

                                                           
1
 : أنظر - 

للجمهورية  يدة الرسميةالمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،الجر 11-11النظام رقم 

 . 9111، سنة 21،العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2
 :لمزيد من المعلومات أنظر - 

Agénor.P.R, Parallel Currency Markets in Developing Countries: Theory, evidence, and Policy Implications, 
Princeton Essays in International Finance, No 188, 1992, pp7-10. 
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ض بقيمة الصادرات بالنسبة لبلد معين عبر المقارنة بين قيمة تقنيا يتم قياس حجم التصريح المخف  

الصادرات المسجلة على مستوى احصائيات بلد التصدير و قيمة الواردات المسجلة في احصائيات 

جارية مع مراعاة التكاليف اللوجستية للعملية الت(ة)المستورد (ان)التجارة الخارجية للبلد

ر...( النقل،التأمين)الخارجية دها ( ين)والمستورد( ين)وكيفية تقاسم هذه التكاليف بين المصد  و التي يحد 

نكون أمام حالة تصريح . 1المستخدم في عملية التجارة الخارجية )L’incoterm(المصطلح التجاري

احصائيات بلد التصدير و ل في فض بقيمة الصادرات إذا كانت النسبة بين مبلغ الصادرات المسج  مخ  

 . مبلغ الواردات المسجل في إحصائيات بلد االستيراد أقل من الواحد

 (:التصدير الموازي)تهريب السلع نحو الخارج  -ثانيا

هي عمليات للتصدير تخرق القوانين في جميع مراحلها وبالنسبة لمختلف العمليات التي تتم في اطارها 

دخال العمالت الصعبة الناتجة عنها وعملية إبها،عملية ات النقل التي تتطل  عملية البيع في حد ذاتها،عملي)

 (.بيعها

 :التصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات -ثالثا

أي التصريح  من طرف المستورد  لدى االدارات والمصالح المكل فة بالتجارة الخارجية بقيمة للواردات 

دخاله إمستوى سوق الصرف الموازي بعد اعادة  أكبر من قيمتها الحقيقية بهدف بيع الفرق على

لة للواردات في احصائيات يقاس التصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات عبر المقارنة بين القيمة المسج  .للبلد

لة للصادرات في إحصائيات بلد التصدير فإذا كانت القيمة األولى أكبر من بلد االستيراد والقيمة المسج  

يخضع . نكون أمام تصريح مبالغ فيه بقيمة الواردات( مينأمراعاة تكاليف النقل والت مع)القيمة الثانية 

قرار  التصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات أيضا الى الحساب االقتصادي للمستورد الذي يقارن بين 

،فهو ال يقدم على (كنسبة مئوية)معدل الرسوم الجمركية على الواردات وعالوة الصرف الموازي 

تصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات إال  إذا كان معدل الرسوم الجمركية على الواردات منخفضا بشكل ال

قة على مستوى سوق الصرف كافي مقارنة بعالوة الصرف الموازي بما يجعل قيمة الفوائض المحق  

 .ي الرسوم االضافية المدفوعة على الوارداتالموازي تغط  

على مستوى سوق الصرف  السياح األجانب مصدرا للعملة الصعبةيشكل :السياح األجانب -رابعا

ذات القطاع المالي غير المهيأ بشكل كافي الستقطاب هذه   في الدول النامية الجاذبة سياحيا الموازي

قد تتسب ب موسمية التدفقات السياحية في اضفاء طابع موسمي على حركية .التدفقات من العملة الصعبة

الى انخفاض سعر وعالوة الصرف    Dornbush et alموازي،وهكذا يشيرسعر وسوق الصرف ال

-1211الموازي  المترافقين مع زيادة العرض من العملة الصعبة الموازية في البرازيل خالل الفترة 

 . 2خالل موسم تدفق السياح األرجنتينيين على البرازيل الموافق لبداية السنة الميالدية 1299

 

  

                                                           
1
رين   -  رتها على مراحل لتنظيم العالقة بين المصد  تعكس المصطلحات التجارية الدولية قواعد قانونية وضعتها غرفة التجارة الدولية  وطو 

 . والمستوردين في اطار عمليات التجارة الدولية  وخاصة كيفية تقاسم االعباء والمسؤوليات المرتبطة بهذه العمليات
2- Dornbusch, R., Dantas, D.V., Pechman, C., Rocha, R.R. and Simoes, S. The Black Market for Dollars in Brazil, 

The Quarterly Journal of Economics, Vol98 ,N°01, Feb 1983,pp25-40 
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 :المهاجرين تحويالت -خامسا

ا للعملة الصعبة  التي  رة لليد العاملة مصدرا مهم  ييعتبر المهاجرون في الدول المصد  سواء سوق  تغذ 

وهي تلك التحويالت التي تمر عبر المؤسسات البنكية  - الصرف الرسمي عبر التحويالت الرسمية

سوق الصرف الموازي أين يضع أو  -والبريدية والمالية لكل من بلد االستقبال والبلد األصلي للمهاجر

المهاجرون ادخاراتهم بالعملة الصعبة تحت تصرف مواطنيهم في بلدهم األصلي للقيام بمشترياتهم من 

عادة في اطار الية الواردات )عدة أنواع من السلع االستهالكية والمعم رة والتجهيزية في بلد االستقبال 

عبر التبادل المادي لألوراق النقدية األجنبية مقابل  يمكن أن تتم عملية الصرف الموازي(.بدون تسديد

أو عبر التبادل المادي  (الصرف نقدا)األوراق النقدية الوطنية في اماكن معروفة لدى المهتمين بالسوق 

مشتري )ألوامر الدفع الكتابية المرتبطة بحسابات بنكية في بلد االستقبال التي تمك ن الطرف المحلي 

ن القيام بمشترياته في بلد استقبال المهاجرين بعد تحويلها الى نقود قانونية مقابل م( العمالت الصعبة

يدفع  المقاصةب عملية الصرفبموجب .عبر المقاصة أو "(يشبه نقد"صرف )األوراق النقدية الوطنية 

بالعملة  المحلي التي يشتريها على مستوى سوق الصرف الموازي صعبةال ةمقابل العمل الطرف المحلي

متاحة له في بلد استقبال  العملة الصعبة محل التبادل تكون بحيثالوطنية الى طرف يعي نه المهاجر 

التي  تطبقها البنوك التجارية  le change-transfertتشبه تماما عملية الصرف بالتحويل )المهاجر 

ي عمليته التجارية الدولية  بعملته الوطنية على ويدفع بموجبها مستورد قيمة العملة الصعبة التي تسو 

ر بعملة التسوية ر بدفع قيمة الصفقة للمصد  من حساب بنك  مستوى بنكه الذي يكل ف مراسله في بلد المصد 

المستورد على مستوى البنك المراسل وهكذا تتم عملية الصرف باستخدام الحسابات دون التنقل المادي 

 .1(للعمالت عبر الحدود

التي تعتمد على ادخار المهاجرين تقوم شبكات في كل من بلد في اغلب أسواق الصرف الموازية 

االستقبال والبلد األصلي بتنظيم سوق الصرف الموازي حيث تعتمد على الثقة بين  مختلف المتعاملين في 

تعبئة ادخار المهاجرين في بلد االستقبال و استالم المقابل بالعملة الوطنية في البلد األصلي )اطارها

ل عبر سوق الصرف الموازي وتحديد سعر الصرف وتنظيم العمل يات التجارية بين البلدين التي تمو 

 .  2(الموازي

  :لية تشكل سوق الصرف الموازي غير الشرعي عبر الشكل الموالي آيمكن تلخيص  

                                                           
1
 :لمزيد من المعلومات أنظر - 

Bernet-Rollande.L, Principes de technique bancaire,25 Ed, Dunod,Paris,2008,p377. 
 :لمزيد من المعلومات أنظر  - 2

-Garson.J-P, LES ENJEUX DES FLUX FINANCIERS DE L’ÉMIGRATION POUR LES PAYS DU MAGHREB, contribution 

présentée lors de la conférence internationale organisée par l’OCDE intitulée «  migration et coopération 

internationale :enjeux pour les pays de l’OCDE », Madrid, 29-31 Mars 1993. 

- Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, ENAG Editions, Alger, 1991, pp103-128. 
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 :تشّكل سوق الصرف الموازي غير الشرعي ليةآ: 18شكل رقم 

  

    

 

 

                         

 

 

  

 

 

 

 
 .باحثمن إعداد ال :المصدر

 

 :قيود كمية على العمليات بالعملة الصعبة

/ ت الصعبة مصادر غير متنوعة للعمال)صرف للاحتياطات محدودة : (macro)قيود كمية كلية  -

 (.قدرة ضعيفة على االستدانة الخارجية

 :(micro)قيود كمية جزئية -

 قابلية محدودة ) صةدة من العملة الصعبة بالنسبة لمختلف العمليات الجارية المرخ  دوكميات مح

 (.لتحويل العملة الوطنية

 قتصاديين رقابة على خروج العمالت الصعبة لتمويل العمليات الرأسمالية لمختلف االعوان اال

استثمارات أجنبية مباشرة للمؤسسات، استثمارات المحفطة المالية للمؤسسات و )

 (. األفراد،استثمارات عقارية في الخارج

(: خاص/عام)همية السياسية،الطبيعة القانونيةتمييز بين  مختلف األعوان االقتصاديين حسب األ -

 . توزيع العمالت الصعبة على اساس صف انتظار

 :قيود سعرية على العمليات بالعملة الصعبة

بشكل إداري أقل من المستوى الذي د الرسمي عند مستوى محد   ثبات سعر الصرف -

رفع مصطنع لقيمة العملة )العمالت الصعبة  ده سوق حر للصرف بالنسبة لبيع و شراءيحد  

 (.الوطنية

 

 

 بالسعر الرسمي على العملة الصعبة عدم تلبية كل الطلب

 (.العرض المحدود رسميا<الطلب )

 

 

" الرسمي"ال يمكن ضمان التوازن بين الطلب والعرض عبر تعديل سعر الصرف 

عبة عبر السوق دة للعمالت الصو ال يمكن أن يتم توزيع أكثر من الميزانية المحد  

 سوق موازي ه الطلب الفائض عن العرض الرسمي الى وبالتالي يتوج  الرسمي،

 . سعر حر ذوللصرف غير شرعي 

 :در موازية لعرض العمالت الصعبةوجود مصا

 .العمالت الصعبة الناتجة عن تهريب البضائع المحلية -

 .األجانب احالسو  نفقات  ين ورالمهاج تحويالت  -

بالغ التصريح الم   بة من السوق الرسمي للصرف عبرالعمالت الصعبة المهر   -

 .فيه بقيمة الواردات

م توظيف حصيلته في عد مع) لصادرات التصريح المخفض بقيمة ا -

  (الخارج
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 :الصرف الموازي( عالوة)محددات سعر  -المبحث الثالث

رة لظهور و أداء سوق الصرف الموازي ثم  سوف نستعرض في هذا المبحث المقاربات النظرية المفس 

 المقاربات التطبيقية لقياس أداء سوق الصرف الموازي عبر نمذجة عالوة الصرف الموازي من أجل

تجدر اإلشارة في هذا الصدد أن أغلب الدراسات .تفسير تغيراتها في كل من األجلين القصير و الطويل

التطبيقية تركز في تحليلها ألداء سوق الصرف الموازي على عالوة الصرف الموازي أكثر من تركيزها 

فضل من على سعر الصرف الموازي نفسه نظرا لكون عالوة الصرف الموازي متغي را ذو مغزى أ

تكون هدفا واضحا )ومن ناحية السياسة االقتصادية ( في المقارنات بين الدول مثال)الناحية االقتصادية 

 .     1(لواضعي السياسات االقتصادية

  :الصرف الموازي( عالوة)رة لسعر المفسّ  المقاربات-المطلب األول

التجارة الحقيقية التي  مقاربةالصدد  لقد تم مقاربة أسواق الصرف الموازي من عدة زوايا،فنجد في هذا

ر سلوك سعر الصرف الموازي على ضوء القيود التجارية التي تفرضها السلطات االقتصادية في  تفس 

التعامالت الخارجية ،المقاربة النقدية لسعر الصرف الموازي التي تفسر سلوك سعر الصرف الموازي 

لة في االق  تصاد الوطني،مقاربة المحفظة المالية و احالل العملة على أساس االختالالت النقدية المسج 

 .التي تبرز دور كيفية تشكيل محافظ األصول في تحديد سعر الصرف الموازي 

 : التجارة الحقيقية مقاربة -الفرع األول

ترك ز على تحليل سوق الصرف الموازي نفسه .عتبر المقاربة األقدم لتحليل أسواق الصرف الموازيت  

تفترض هذه .عالته مع باقي االقتصاد لهذا تعتبر نماذج التجارة الحقيقية نماذج توازن جزئيوتهمل تفا

ه بشكل حصري لتمويل نشاط  المقاربة ان الطلب على العملة الصعبة في سوق الصرف الموازي يتوج 

ن التهريب نحو الداخل للسلع األجنبية في حين أن عرض العمالت الصعبة في السوق الموازي يأتي م

 .مصادر غير شرعية أهمها تهريب السلع الوطنية نحو الخارج و التصريح المخف ض بقيمة الصادرات

رين يمارسون جزءا من نشاطهم بشكل رسمي والجزء  تفترض هذه المقاربة ان المستوردين والمصد 

السعر االخر عبر السوق الموازي،بمعنى ان المستورد يحصل على العملة الصعبة من السوق الرسمي  ب

الرسمي القتناء كمية من الواردات يدفع عليها رسوما جمركية و يشتري عملة صعبة على مستوى سوق 

الصرف الموازي بسعر للعملة الوطنية أعلى من السعر الرسمي  هو سعر الصرف الموازي القتناء 

ر الذ.كمية من السلع األجنبية يقوم بتهريبها نحو الداخل ي يقوم بالتصريح نفس الشيء بالنسبة للمصد 

أو يحصل على إعانة عليها ( ضرائب عند التصدير)بقيمة معي نة للصادرات  يدفع ضرائب عليها 

ويكون ملزما بالتنازل عن نسبة معينة من حصيلة التصدير بالعملة الصعبة لصالح ( إعانات تصدير)

ر إما بتهريب  جزء من انتاجه نحو البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي،من جهة أخرى يقوم المصد 

الخارج أو التصريح بقيمة للصادرات أقل من قيمتها الحقيقية أمام مصالح الجمارك و اإلدارة الضريبية 

نه من الحصول على قيمتها بالعملة الصعبة وتحويلها الى العملة الوطنية على أساس سعر  وهو ما يمك 

بالعملة " غير الرسمية"التصدير  الصرف الموازي وبالتالي الحصول على مقابل أكبر من عملية

رين والمستوردين  مصالح الجمارك التي تهدف الى تطبيق قوانين التجارة .الوطنية يواجه كل المصد 

                                                           
1
 - Nkurunziza .D, Exchange rate policy and the parallel market for foreign currency in Burundi, AERC Research 

Paper N°123, Nov 2002, p2. 
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الجزء غير الرسمي من نشاط )الخارجية عند الحدود ومنها تسليط عقوبات مالية وجزائية على المخالفين 

 (.التصدير واالستيراد

حقيقية إلى أن المستورد سوف يقوم بتهريب السلع األجنبية نحو الداخل طالما تخلص مقاربة التجارة ال

نه من تحقيق ارباح من نشاط  كان معدل الرسوم الجمركية على الواردات مرتفعا الى الحد الذي يمك 

التهريب حتى بعد شراء العملة الصعبة الالزمة لشراء السلع األجنبية على مستوى سوق  الصرف 

ر .مراعاة احتمال القبض عليه من طرف مصالح الجماركالموازي مع  كما تشير النظرية الى أن المصد 

طالما كان معدل اإلعانة ( التصريح المخفض بقيمة الصادرات)سوف يقوم بتهريب السلع نحو الخارج 

 .1على التصدير اقل من عالوة الصرف الموازي مع مراعاة احتمال الكشف من طرف مصالح الجمارك

هذه المقاربة أيضا إلى ان عالوة الصرف الموازي في األجل الطويل سوف تتحدد بشروط  تخلص

الواردات )و التجارة غير الرسمية ( الواردات والصادرات الرسمية)التوازن الخاصة بالتجارة الرسمية 

بة رسمية ،فعند التوازن طويل األجل أين تتعادل الواردات الرسمية مع الصادرات ال(والصادرات المهر 

بة  تكون عالوة ( توازن الميزان التجاري الرسمي) بة مع الواردات المهر  و تتعادل الصادرات المهر 

حا بين معدل الرسوم الجمركية على الصادرات ومعدل الرسوم الجمركية  الصرف الموازي متوسطا مرج 

 . 2لحواجز الجمركيةعلى الواردات وهو ما يعني أن عالوة الصرف الموازي تتحدد جوهريا عبر هيكل ا

م اطارا مالئما لتحليل أثر القيود التجارية   التي تشكل جزءا  فقط من )رغم ان مقاربة التجارة الحقيقية تقد 

على سعر الصرف الموازي وهو اثر طويل األجل،إال أنها تنطوي على عدة ( القيود على الصرف

من ( المحفظة المالية)اد دافع التوظيف نقائص في مجال تفسير سلوك سعر الصرف الموازي منها استبع

ه مختلف النظريات النقدية للطلب على النقود سواء  الطلب على العملة الصعبة وهو الدافع الذي تقر 

بالنسبة للعملة الوطنية أو العمالت الصعبة،كما أن هذه المقاربة ورغم مالئمتها لتحليل تطور سعر 

إذ تعتبر أغلب )م تفسيرا مقنعا لتطوره في األجل القصير الصرف الموازي في األجل الطويل ال تقد  

،وهي النقائص التي حاولت (نماذج التجارة الموازية عالوة الصرف الموازي معطاة في األجل القصير

 .المقاربات التي جاءت بعدها تداركها

 :المقاربة النقدية لسعر الصرف-ثانيالفرع ال

نقدية في تفسير سلوك سعر الصرف الموازي،إذ يؤدي بموجبها ترك ز هذه المقاربة على دور العوامل ال

يمكن أن . ارتفاع  عرض النقود  في االقتصاد أسرع من الطلب عليها الى رفع عالوة الصرف الموازي

يكون مصدر الفائض النقدي هو  التوسع في اإلقراض من طرف القطاع البنكي أو  التمويل النقدي لعجز 

فاق الفائض النقدي في االقتصاد الى رفع أسعار السلع المحلية وهو ما  يخف ض يؤدي إن.ميزانية الدولة

الطلب عليها و يرفع الطلب على السلع األجنبية و العملة الصعبة  وينعكس في تدهور قيمة العملة 

يدفع ارتفاع عالوة .الوطنية على مستوى سوق الصرف الموازي وارتفاع عالوة الصرف الموازي

الى زيادة وتيرة التصريح المخف ض بقيمة الصادرات و تهريب الصادرات نحو  الصرف الموازي

 .الخارج و الى ارتفاع تحويالت المهاجرين عبر القنوات غير الرسمية

                                                           
1
 - Agénor P.R , Montiel J.P and ul Haque N, Informal Financial Markets in Developing Countries, a 

macroeconomic analysis,OP.CIT,p69. 
2
 -Ibidem. 



 أساسيات حول سوق الصرف الموازي.……………………………………………………….…الفصل األول

 
47 

ي احتياجات االستيراد بالكامل وبالتالي فإن سوق   تفترض هذه المقاربة أن سوق الصرف الرسمي يغط 

تقترح هذه النماذج تقليص معدل نمو كمية .رة غير الرسمية للسلعالصرف الموازي ال يقوم بتمويل التجا

النقود في االقتصاد عبر تبني سياسات نقدية و ميزانية انكماشية من أجل تقليص عالوة ودور سوق 

 .  1الصرف الموازي في االقتصاد

م اطارا هاما لتفسير العالقة بين السياسة النقدية و سلوك  سعر الصرف الموازي رغم ان هذه المقاربة تقد 

إال  أنها تنطوي على عدة نقائص أهمها افتراض عدم تلبية سوق الصرف الموازي لحاجيات االستيراد 

وهو االفتراض غير الواقعي في عدد كبير من الدول النامية التي تفرض قيود كمية و جمركية على 

تيراد سلع معينة بشروط معينة  على أن التجارة الدولية  بل أنها تسمح لألعوان االقتصاديين المقيمين باس

يتكف لوا بأنفسهم بتوفير العملة الصعبة الضرورية لتمويل هذه الواردات في إطار الية الواردات بدون 

 .تسديد

 : العملةالمحفظة المالية وإحالل  مقاربة -الفرع الثالث

د هذه  الصرف الموازي،إذ تعتبر  على دور تشكيل محفظة األصول المالية في تحديد سعرالمقاربة تشد 

العملة الصعبة نوعا من األصول المالية المنافسة لألصول المالية الوطنية كقناة لتوظيف الفوائض النقدية 

  .إضافة الى دورها كوسيط للتبادل يسمح بالحصول على مختلف السلع األجنبية

عات األعوان االقتصاديين  المحفظة المالية وإحالل العملة تحكم توق   مقاربةبشكل عام وفي اطار 

بخصوص العائد المتوق ع لمختلف األصول توزيعها ضمن محافظهم المالية وتفسر تق لبات العرض 

في األجل القصير،وعليه يقوم األعوان ( الموازي)والطلب على العملة الصعبة وبالتالي سعر الصرف 

نية في محافظهم المالية عند توق ع تدهور االقتصاديون المحل يون بإحالل العملة الصعبة محل العملة الوط

رة بالعملة الصعبة حفاظا  رة بالعملة الوطنية مقابل العائد على األصول المحر  العائد على األصول المحر 

رة بالعملة الوطنية  مقارنة باألصول .على قيمة ثرواتهم يمكن أن يتدهور العائد المتوق ع لألصول المحر 

ارتفاع معدل التضخم المتوقع،تدهور قيمة العملة الوطنية في السوق : ادية،منها األجنبية لعدة أسباب اقتص

الرسمي،انخفاض اسعار الفائدة المحلية الحقيقية،عدم التأكد بخصوص الوضعية االقتصادية ومسار 

االضطرابات السياسية وعدم التأكد بخصوص االستقرار السياسي : السياسة االقتصادية ؛ أو سياسية  مثل

التي تحدد عائد حيازة أرصدة بالعملة الصعبة والعملة )باإلضافة الى هذه العوامل األساسية .الجتماعيوا

تلعب العوامل المؤسساتية دورا ال يمكن إغفاله  في تحديد مستوى و قناة إحالل العملة الصعبة ( الوطنية

ستثمار المالي ومدى وفرة سواء اال)محل العملة الوطنية،ومنها مدى اتساع فرص االستثمار المحلية 

المنتجات المالية الوطنية البديلة لألصول واألرصدة المحررة بالعملة الصعبة أو االستثمارات 

مدى )،عالوة المخاطر القانونية المرتبطة بحيازة أصول وأرصدة محررة بالعملة الصعبة (االنتاجية

لصعبة المودعة على مستوى البنوك اجبار السلطات  لألعوان االقتصاديين على كشف مصدر العملة ا

وكذا تكلفة المعامالت المرتبطة ( المحلية أو المستخدمة في عمليات االستيراد أو اثناء السفر الى الخارج

رة بالعملة الصعبة( وأصول)بحيازة واستخدام أرصدة  محر 
2 . 

                                                           
1
 - Agénor P.R , Montiel J.P and ul Haque N, Informal Financial Markets in Developing Countries, a 

macroeconomic analysis,OP.CIT,p69. 
2
- El-Erian M, Currency Substitution in Egypt and the Yemen Arab Republic: A Comparative Quantitative 

Analysis, IMF Staff Papers , Vol. 35, No. 1 ,Mar 1988, pp. 85-103 
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البلد عبر سوق الصرف يمكن ان يتم  إحالل العملة الصعبة محل العملة الوطنية ابتداء وانتهاء داخل 

الرسمي وذلك بإقبال األعوان االقتصاديين المقيمين على فتح حسابات بالعملة الصعبة على مستوى 

البنوك المحلية و تغذيتها في إطار ما تسمح به التشريعات الخاصة  بالصرف وحسابات العملة الصعبة، 

الصرف الموازي حيث يتم تحويل األرصدة كما يمكن أن تتم  هذه العملية  ابتداء داخل البلد عبر سوق 

بالعملة الوطنية الى أرصدة بالعملة الصعبة و تكتمل العملية خارج البلد عبر توظيف األرصدة بالعملة 

 (.عقارية أو انتاجية)الصعبة المكتسبة داخل البلد في الخارج في شكل أصول مالية أو مادية 

ظة تمث ل القيمة بالعملة الوطنية لمخزون األصول المحررة المحفظة المالية أنه في كل لح مقاربةتفترض 

رة بالعملة  بالعملة الصعبة نسبة معينة من مجموع ثروة العون االقتصادي متضمن ة األصول المحر 

رة بالعملة الصعبة، حيث ترتبط هذه النسبة بمعدل تغي ر سعر الصرف  الوطنية و األصول المحر 

د توازن سوق األصول وفق المعادلة التالية Dornbush et alففي نموذج .الموازي  :1يتحد 

  

      
 = ϴ(i*+d-i) 

 :حيث

X :    عالوة الصرف الموازي 

B :مخزون العملة الصعبة المتاح في لحظة معينة. 

C̅ : القيمة بالعملة الصعبة على اساس سعر الصرف الرسمي لمخزون األصول المحررة بالعملة

 .الوطنية

 *i :ائدة األجنبيمعدل الف. 

i :معدل الفائدة المحلي. 

d :معدل التغير في سعر الصرف الموازي. 

الى    وهو ما يعني أن النسبة  بين القيمة بالعملة الوطنية  لمخزون األصول المحررة بالعملة الصعبة 

ة هي تابع لمعدل العائد النسبي على حيازة األصول األجنبي       مجموع ثروة العون االقتصادي 

ا بالتغي ر في سعر الصرف  ممث ال في الفرق بين معدل الفائدة األجنبي و معدل الفائدة المحلي مرجح 

في األجل القصير يتغي ر سعر الصرف الموازي ليوازن بين الطلب على العملة الصعبة لغرض . الموازي

عدد )2الصرف الرسمي المحفظة المالية و العرض المتاح من العملة الصعبة،ففي حالة توق ع تدهور سعر

اكبر من وحدات العملة الوطنية للحصول على وحدة واحدة من العملة الصعبة أو عدد أقل من وحدات 

سوف ينخفض معدل العائد  النسبي المتوقع ( العملة الصعبة في مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية

رة بالعملة الوطنية  العائد  النسبي المتوقع على حيازة  في مقابل ارتفاع)على حيازة األصول المحر 

ا يستوجب ( األصول بالعملة الصعبة وهو ما يرفع الطلب على العملة الصعبة لغرض المحفظة المالية مم 

                                                           
1
 - Dornbusch, R et al, OP.CIT,p27. 

2
نفس الشيء بالنسبة للعوامل األخرى المؤثرة على العائد النسبي لحيازة األصول المحررة بالعملة الوطنية مثل ارتفاع معدل التضخم  - 

 . الخ...قتصاديالمحلي،انخفاض معدل الفائدة الحقيقي المحلي، تقييد االستثمار المحلي،  غياب االستقرار السياسي واال
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ارتفاع عالوة الصرف الموازي من أجل تحفيز زيادة في عرض العملة الصعبة تعيد السوق الى وضعية 

زي أعلى في حالة غياب امكانية رفع عرض العملة أو تحقيق التوازن عند سعر صرف  موا)التوازن 

في الحالة المعاكسة وعند توق ع تحسن سعر الصرف .(الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي

عدد أقل من وحدات العملة الوطنية للحصول على وحدة واحدة من العملة الصعبة أو عدد أكبر )الرسمي 

سوف يرتفع العائد المتوقع لحيازة ( دة من العملة الوطنيةمن وحدات العملة الصعبة في مقابل وحدة واح

وهو ما يخف ض ( مقابل انخفاض العائد النسبي المتوقع لحيازة األصول بالعملة الصعبة)األصول الوطنية 

من الطلب على األصول المحررة بالعملة الصعبة في المحافظ المالية لألعوان االقتصاديين لصالح 

انخفاض سعر الصرف )لة الوطنية ويدفع باتجاه تخفيض عالوة الصرف الموازياألصول المحررة بالعم

 (. الموازي

المحفظة المالية و احالل العملة الى أن أثر تخفيض عالوة الصرف الموازي  عبر تخفيض مقاربة  تشير

 سيكون مؤقتا إال  في حالة تبني (devaluation)قيمة العملة الوطنية من طرف السلطات النقدية  

 .1سياسات نقدية و مالية انكماشية تدعم تخفيض الطلب الكلي

 :لتحديد عالوة الصرف الموازيstock/Flow model المخزون  /نموذج التدفق -المطلب الثاني

الصرف ( عالوة)ظهر األدبيات المتعلقة بأسواق الصرف الموازية نتيجة أساسية بخصوص سعر ت  

د( ة)الموازي وهي أن هذه األخير استثمارات المحفظة )بتأثير مشترك بين العمليات الرأسمالية  يتحد 

الواردات، الصادرات و )والعمليات الجارية ...( المالية و االستثمارات العقارية في الخارج

 .2الموازية بالعملة الصعبة....(السياحة

ي القرارات المتعل قة بالمحفظة المالية و توق عات األعوان المتعاملين في أس واق الصرف الموازي تؤد 

بخصوص تطور سعر الصرف الموازي والرسمي دورا أساسيا في تحديد اتجاه تغي ر عالوة وسعر 

ا في .األجل القصير فيالصرف الموازي  د مستوى عالوة وسعر الصرف الموازي األجل الطويل أم  فيتحد 

رية الموازية الصادرة الفرق بين مبالغ العمليات الجا)بشكل أساسي عبر الميزان الجاري الموازي

ة من طرف السلطات االقتصادية في مجال  (والواردة ،هذا األخير يتأثر بشكل كبير باإلجراءات المتخذ 

 .الصرف والتجارة الخارجية

التدفق لتحليل حركية عالوة الصرف الموازي في كل من االجل القصير /يستخدم نموذج المخزون

د سعر صمم هذا النموذج في األ  والطويل،و قد صل من أجل تحليل أنظمة الصرف العائمة والتي يتحد 

( مقاربة المخزون)الصرف فيها على أساس الطلب على العملة الصعبة ألغراض العمليات الرأسمالية 

 .3(مقاربة التدفق)وعلى اساس الطلب على العملة الصعبة ألغراض المعامالت الجارية 

 :ي في األجل القصيرتحديد عالوة الصرف المواز -األول فرعال

" الموازية"عالوة الصرف الموازي في األجل القصير عبر توازن ميزان العمليات الرأسمالية  دتتحد  

يرتبط الطلب على العملة الصعبة ألغراض المعامالت الرأسمالية للقطاع الخاص بجملة .للقطاع الخاص

د الفرق في معدل العائد بين األصول  نجد من بين . المحلية و االصول االجنبيةمن المتغي رات التي تحد 

معدل تدهور سعر الصرف الرسمي،المستوى المتوق ع لعالوة الصرف الموازي في :هذه المتغيرات

                                                           
1
 - Agénor P.R, Montiel J.P and ul Haque.N,OP.CIT,p78.  

2
 :أنظر  - 

Agénor P.R, Parallel Currency Markets in Developing Countries: Theory, evidence, and Policy Implications, 
OP.CIT. 
3
 - Kiguel.M, O'Connell .SA, Op.cit, p34. 
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الفترات الالحقة،الفرق الموجب بين معدل الفائدة األجنبي و معدل الفائدة المحلي،عرض النقد المحلي 

،معدل التضخم المتوق ع ،وهي متغيرات (و السياسة الماليةالذي يتأث ر بدوره بكل من السياسة النقدية )

ل العائد )ترتبط بشكل عكسي مع العائد على االحتفاظ باألصول المحلية  وبالتالي ت ؤدي الى ارتفاع معد 

فتدفع األعوان االقتصاديين في حال ارتفاع قيمها الى رفع طلبهم ( النسبي لالحتفاظ باألصول االجنبية

عبة لغرض المعامالت الرأسمالية و بالتالي ترفع عالوة الصرف الموازي في األجل على العملة الص

 .القصير

من جهة أخرى ترتبط عالوة الصرف الموازي بشكل عكسي في األجل القصير مع مخزون العملة 

 (. العرض المتاح من العملة الصعبة)الصعبة 

رأسمالية بمنحنى سالب الميل يربط بين يمكن تمثيل الطلب على العملة الصعبة ألغراض العمليات ال

 :عالوة الصرف الموازي ومخزون العملة الصعبة كما يوضحه الشكل الموالي

 

 توازن ميزان العمليات الرأسمالية للقطاع الخاص :11شكل رقم 

 
 :المصدر

Kiguel.M, O'Connell. SA, parallel exchange rates in developing countries: lessons from eight case studies, 

OP.CIT,p24 

سبقت اإلشارة من قبل،ترتبط عالوة الصرف الموازي بشكل عكسي مع مخزون العملة  كما

بسبب )يؤدي ارتفاع العائد النسبي لالحتفاظ بالعملة الصعبة انطالقا من وضع ابتدائي معين.الصعبة

المستقبل،ارتفاع معدل التضخم تدهور سعر الصرف الرسمي،توقع ارتفاع عالوة الصرف الموازي في 

الى ارتفاع ( المحلي المتوقع،ارتفاع الفرق الموجب بين معدل الفائدة االجنبي ومعدل الفائدة المحلي مثال

الطلب على العملة الصعبة ألغراض العمليات الرأسمالية ،وهو ما يترجم بيانيا في الشكل السابق بانتقال 

إلى الوضع  DDاض العمليات الرأسمالية نحو اليمين من الوضع منحنى الطلب على العملة الصعبة ألغر

DD’. ارتفاع معدل الفائدة المحلي بحيث ينخفض الفرق بين معدل الفائدة االجنبي )في الحالة المعاكسة

ن سعر الصرف الرسمي مثال يرتفع معدل العائد على االحتفاظ باألصول ( ومعدل الفائدة المحلي أو تحس 

ينتج عنه انتقال منحنى الطلب على العملة الصعبة انطالقا من وضع ابتدائي معين نحو المحلية وهو ما 

 (.DDنحو  ’DDاالنتقال من )اليسار 

يتم توازن ميزان العمليات الرأسمالية للقطاع الخاص عند تعادل الطلب على العملة الصعبة ألغراض 

ا يظهر عند الظروف االبتدائية لسوق المحفظة المالية و المخزون المتاح من العملة الصعبة،وهو م
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و ينتج عن هذا التوازن DD و المنحنى Fوهي نقطة تقاطع المنحنى  1الصرف الموازي عند النقطة 

 .Z0عالوة الصرف الموازي 

يؤدي ارتفاع معدل العائد على االحتفاظ باألصول األجنبية الى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة والذي 

إلى  DDنى الطلب على العملة الصعبة ألغراض المعامالت الرأسمالية من الوضع يترجم بانتقال منح

إلى ارتفاع عالوة الصرف الموازي  F0 وهو ما يؤدي عند المخزون الثابت للعملة الصعبة  ’DDالوضع 

 .Z1إلى  Z0 من 

 :تحديد عالوة الصرف الموازي في األجل الطويل-ثانيال فرعال

د ع للقطاع " الموازي"الوة الصرف الموازي عبر ظروف الميزان الجاري في األجل الطويل تتحد 

يرتبط عرض العملة الصعبة ألغراض المعامالت الجارية طرديا مع عالوة الصرف الموازي .الخاص

تهريب الصادرات والتصريح المخف ض بقيمتها، : وتتنوع مصادر هذا العرض بين المصادر التجارية

تحويالت المهاجرين ونفقات السياح : الواردات والمصادر غير التجارية التصريح المبالغ فيه بقيمة 

 .األجانب

في جانب الطلب يرتبط الطلب على العملة الصعبة ألغراض المعامالت الجارية عكسيا بعالوة الصرف 

تهريب الواردات نحو الداخل، نفقات السياحة و التعليم و العالج في : الموازي و تتنوع مصادره بين

 .    ارجالخ

يؤدي ارتفاع عالوة الصرف .يتحقق توازن الميزان الجاري للقطاع الخاص عند تعادل العرض والطلب

الموازي انطالقا من وضع ابتدائي معي ن الى ارتفاع عرض العملة الصعبة في مقابل انخفاض الطلب 

قطاع الخاص كما عليها ألغراض المعامالت الجارية وهو ما يؤدي الى فائض في الميزان الجاري لل

 : يوضحه الشكل الموالي

 توازن الميزان الجاري للقطاع الخاص: 11شكل رقم 

 

  :المصدر 

Kiguel.M, O'Connell .S A., parallel exchange rates in developing countries: lessons from eight case studies 

,OP.CIT,p24 
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اص بالقرارات التي تت خذها السلطات االقتصادية في مجال للقطاع الخ" الموازي"يتأثر الميزان الجاري 

ن سعر الصرف الرسمي الحقيقي مثال الى تراجع الصادرات  التجارة الخارجية والصرف،فيؤدي تحس 

نتيجة ارتفاع سعرها النسبي في االسواق الخارجية في مقابل ارتفاع ( ومنه الصادرات الموازية)الكل ية 

نتيجة انخفاض سعرها النسبي وهو ما يرفع من الطلب على ( لواردات الموازيةومنه ا)الواردات الكلية 

العملة الصعبة لغرض التهريب ويخف ض من عرضها نتيجة انخفاض الصادرات ويؤدي الى عجز في 

 . الميزان الجاري للقطاع الخاص والى ارتفاع عالوة الصرف الموازي في األجل الطويل

ل بنفس الطريقة يؤدي رفع معدل  الرسوم الجمركية على الواردات عبر سوق الصرف الرسمي إلى تحو 

 .المستوردين نحو سوف الصرف الموازي ،وهو ما يرفع عالوة الصرف الموازي في األجل الطويل

التفاعل بين ميزان العمليات الرأسمالية وميزان العمليات الجارية في تحديد مستوى -ثالثال فرعال

 : عالوة الصرف الموازي

طا ن التحليل إ السابق لتوازن كل من ميزان العمليات الرأسمالية وميزان العمليات الجارية يعتبر مبس 

في الواقع تتفاعل كل من العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية لتحديد مستوى عالوة .بشكل كبير

رها خالل الزمن،ذلك أن فائض الميزان الجاري للقطاع الخاص هو المصدر  الصرف الموازي وتطو 

رين عبر سوق  االساسي لزيادة مخزون العملة الصعبة المتاح للقطاع الخاص على اعتبار أن المصد 

الصرف الرسمي مطالبون بتحويل حصيلة صادراتهم نحو الداخل وعلى اعتبار القيود الكمية المفروضة 

الجاري للقطاع الخاص التي على الواردات وإجراءات الرقابة عليها ،وهو ما يعني ان اعتبارات الميزان 

 .   تؤث ر على عالوة الصرف الموازي في األجل الطويل لها تأثير ايضا على العالوة في األجل القصير

بنفس الطريقة يؤدي ارتفاع عرض النقد المحلي نتيجة عجز في الميزانية العامة للدولة الى رفع الطلب 

على اعتبار ارتفاع العائد النسبي لالحتفاظ باألصول على العملة الصعبة ألغراض العمليات الرأسمالية 

األجنبية على حساب االحتفاظ باألصول المحلية،ومنه ارتفاع عالوة الصرف الموازي في األجل 

ينتقل هذا االرتفاع في عالوة الصرف الى ميزان العمليات الجارية للقطاع الخاص يؤدي الى .القصير

اص،وهو ما يعني أن ارتفاع عرض النقد يمتد في تأثيره الى فائض في الميزان الجاري للقطاع الخ

 :األجل الطويل،وهو ما يظهره الشكل الموالي
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تفاعل ميزان العمليات الرأسمالية وميزان العمليات الجارية في تحديد عالوة الصرف :19شكل رقم 

 الموازي

  :المصدر

Kiguel.M, O'Connell .S A., parallel exchange rates in developing countries: lessons from eight case 

studies,OP.CIT,p24. 

يؤدي التوسع النقدي المحلي الى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة ألغراض العمليات الرأسمالية وهو 

إلى  DDما يترجم في انتقال منحنى الطلب على العملة الصعبة في األجل القصير نحو اليمين من الوضع 

عند مستوى لمخزون العملة الصعبة المتاحة  Z1إلى  ZOعالوة الصرف الموازي من  رافعا ’DDالوضع 

على مستوى ميزان العمليات الجارية للقطاع (.1إلى النقطة  1االنتقال من النقطة )FOللقطاع الخاص 

لب عليها الخاص،يحف ز هذا االرتفاع لعالوة الصرف الموازي عرض العملة الصعبة ويخف ض من الط

ي هذا الفائض في الميزان الجاري مخزون العملة .ويتسب ب في فائض للميزان الجاري للقطاع الخاص يغذ 

وهو ما يؤدي الى تخفيض عالوة الصرف  F2إلى FOالصعبة للقطاع الخاص  ويتسب ب في ارتفاعه من 

إلى النقطة  1ل من النقطة االنتقا) F2لكن عند مخزون أكبر للعملة الصعبة   ZOمرة اخرى الى المستوى 

9 .) 

 :رات والكتابة القياسيةالمتغيّ :دات عالوة الصرف الموازيمحدّ  -المطلب الثالث

 validation de laالنظريتتمثل إحدى الوظائف االساسية للنماذج القياسية في تأكيد التحليل 

théorie
ع الكتابة العامة  للمعادلة المخزون تتب/مع احترامها للمنطق العام الذي يحكم تحليل التدفق.1

 :2القياسية لعالوة الصرف الموازي الصيغة العامة التالية

                           

 :حيث

PMP : عالوة الصرف الموازي. 

                                                           
 

1
 Ed, DUNOD, Paris,2015 :     لصددأنظر في هذا ا -

eme
,9ÉconométrieBourbonnais.R,    

2 - Ogun. O, Determination of Parallel Market Exchange Rate Premium, Modern Economy, N°6,2015, p291. 
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iα،iγ،iδ  :معلمات المعادلة القياسية لعالوة الصرف الموازي. 

Fund : االقتصاد من المتغي رات  االقتصادية االساسية في شعاع 

SD :  جل القصيرالتي تؤثر في العالوة في األ راتشعاع من المتغي. 

ε :الخطأ. 

 :رة على عالوة الصرف الموازيساسية المؤثّ المتغيرات األ -الفرع األول

قد )هناك عدة متغيرات أساسية تؤثر على عالوة الصرف الموازي في االجل الطويل بشكل أساسي 

 :أهمها 1(ة ايضا في األجل القصيريكون لها تأثير على العالو

   :(Open)درجة االنفتاح التجاري  -أوال

ية الحركة التجارية الخارجية،وتقاس عبر  تشير  درجة االنفتاح التجاري من ناحية إقتصادية إلى مدى حر 

عدة مؤشرات  أكثرها استخداما نسبة متوسط مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 :2والتي يمكن كتابتها رياضيا على الشكل التالي

   
       

 

     
  

 

درجة االنفتاح االقتصادي عكسيا مع عالوة الصرف الموازي،ألن الصادرات تنمو بشكل أكبر من  ترتبط

  . 3الواردات في األجل الطويل

ح االقتصادي أيضا من خالل مؤش ر تظهر العالقة العكسية بين عالوة الصرف الموازي ودرجة االنفتا

4 و   Sachsمرك ب لدرجة االنفتاح االقتصادي صم مه كل من 
Warner.هذا المؤش ر يعتبر  بموجب

 :إذا تحق ق فيه على األقل واحد من الشروط الخمسة التالية( ضعيف االنفتاح االقتصادي)اقتصاد ما مغلقا 

 .% 44معدل متوسط للرسوم الجمركية يفوق  -

مطب قة على اكثر ( شروط نوعية،متطلبات بيئية و شروط إدارية أخرى)غير جمركية  حواجز -

 .من الواردات % 44من  

 .سنوات 14لمدة  % 24عالوة لسوق الصرف الموازي تفوق  -

 .النظام االقتصادي االشتراكي مع تسيير مركزي للتدفقات التجارية الدولية للبلد سيادة -

  .ية في االقتصاداحتكار الدولة للصادرات الرئيس -

 

                                                           
1
 :دان بالرجوع  إلىيمكن االطالع على هذا التأثير المشترك في  كل من األجل القصير والطويل في عي نة من البل - 

Kiguel.M, O'Connell .S A., parallel exchange rates in developing countries: lessons from eight case 
studies,OP.CIT,p14-B 
2
- Blancheron.B ;Histoire de la mondialisation, De Boeck supérieur, Bruxelles,2008,p33. 

3
 - Ogun, O;OP.CIT,p291. 

4
 - Blancheron.B, OP.CIT, p33.  
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 : Y الناتج المحلي اإلجمالي-ثانيا

كمؤشر لنمو  –أو باألحرى معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  -الناتج المحلي اإلجمالي  يستخدم

االنتاجية أو التغي ر التكنولوجي الذي يكون اسرع في قطاع السلع المتبادلة دوليا
تكون العالقة بين  . 1

اتجاه العالقة هنا من الناتج المحلي )2لي اإلجمالي وعالوة الصرف الموازي عكسيةمعدل نمو الناتج المح

  (. اإلجمالي إلى عالوة الصرف الموازي

إلى نفس االتجاه أي االرتباط السلبي بين النمو االقتصادي  3في هذا الصدد Avellanتذهب دراسة 

إنخفاض معدل )داء اقتصادي سيئ وعالوة الصرف الموازي حيث تصل إلى نتيجة مفادها أن تسجيل أ

د األسعار،وبالتالي ظهور سوق موازي ( النمو االقتصادي يدفع بالحكومات إلى تبني نظام للصرف متعد 

 .للصرف  وعالوة لسوق الصرف الموازي

 : (TOT) شروط التبادل الدولي-ثالثا

الواردات لسلعة تشير شروط التبادل الدولي إلى النسبة بين مؤشر سعر الصادرات ومؤشر سعر 

دة من السلع أو مجموع السلع محل التبادل الدولي في اقتصاد ما بشرط أم تكون سنة  معينة،مجموعة محد 

 .4األساس لحساب المؤشرين هي  نفسها

ترتبط شروط التبادل الدولي عكسيا مع عالوة الصرف الموازي،فيؤدي تحسن شروط التبادل الدولي إلى 

و يرفع من عرض العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الرسمي ارتفاع حصيلة الصادرات وه

 . 5ويخف ف القيود على تلبية الطلب على العمل الصعبة على مستوى هذا السوق

 :FR (للبلد ات الدوليةحتياطيالا)احتياطات العملة الصعبة -رابعا

( réserves internationales d’un paysاالحتياطيات الدولية للبلد )احتياطات العملة الصعبة  فتعر   

التي تكون تحت تصرف السلطات النقدية بحيث يمكنها استخدامها بشكل  الموجودات الخارجية »:بأنها

ل على مستوى اسواق الصرف من  فوري من أجل مواجهة احتياجات تمويل ميزان المدفوعات،للتدخ 

مثال الحفاظ على الثقة )ى ملحقة أجل التأثير على سعر صرف العملة الوطنية و لمواجهة احتياجات أخر

 . 6«( في  العملة الوطنية،في االقتصاد الوطني والسماح باالستدانة من الخارج

ترتبط احتياطات الصرف بشكل عكسي مع عالوة الصرف الموازي،ذلك أن تراكم احتياطات الصرف 

ستيراد والسياحة في يسمح للسلطات النقدية بتخفيف القيود على مبيعات العملة الصعبة لألغراض اال

 .الخارج مما يخف ف الضغط على الطلب على العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي

                                                           
1
ة للتبادل السلع  والخدمات المتبادلة دوليا هي السلع التي تتم مبادلتها دوليا كواردات أو كصادرات،وتوضع في مقابلة السلع والخدمات غير القابل - 

 . الدولي مثل خدمات السكن،التعليم التي يتم عرضها و استهالكها محليا
2
 - Ogun, O;OP.CIT,p291. 

3
 - Avellan.L;OP.CIT 

4
 -www.insee.fr/fr/methodes/default/asp?page=definition/termes-de l-echange.htm , consulté le 14/06/2016 à 

14 :09 
5 - Pinto, B., “Black Market Premia, Exchange Rate Unification and Inflation in Sub-Saharan Africa,” 

World Bank Economic Review, 3, Sep., 1989,pp321-338 
6 - Fonds Monétaire International, Réserves internationales et liquidité en devises : directives d’emploi du 

formulaire type de déclaration des données, Washington, 2013,p3. 
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يرتبط مستوى االنفاق العام بشكل موجب مع عالوة الصرف :(G)مستوى االنفاق العام-خامسا

عبر الضريبة خاصة في حالة عجز الميزانية العامة الذي يتم تمويله من مصادر نقدية أو .الموازي

 ( أنظر التكاليف االقتصادية لسوق الصرف الموازي في الفصل الثاني)التضخمية 

يرتبط عرض النقد بشكل موجب مع عالوة الصرف الموازي،بحيث يؤدي : (M)عرض النقد -سادسا

عه إلى ارتفاع عالوة الصرف الموازي في حين يؤدي ضعف نموه إلى تخفيض عالوة الصرف  توس 

ا تشير األدبيات الخاصة بسوق الصرف الموازي إلى ضرورة إرفاق تخفيض قيمة العملة لهذ.الموازي

الوطنية بسياسة نقدية ومالية انكماشية بهدف تخفيض عالوة الصرف الموازي في إلطار توحيد سوق 

 .1الصرف في الدول ذات أنظمة الصرف متعددة االسعار

 :المتغيرات قصيرة االجل-ثانيالفرع ال

 :متغيرات تؤثر على عالوة الصرف الموازي في االجل القصير بشكل أساسي أهمها هناك عدة 

يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تسريع إحالل العملة الصعبة محل العملة الوطنية :π معدل التضخم-أوال

ويرفع عالوة الصرف الموازي في االجل القصير،فالعالقة بين معدل التضخم وعالوة الصرف الموازي 

 .القة موجبةهي ع

يرتبط معدل التضخم المتوق ع من طرف األعوان االقتصاديين في فترة :eπمعدل التضخم المتوّقع  -ثانيا

 .الحقة بشكل موجب مع عالوة الصرف الموازي

ي التخفيض المتوق ع ي:(RERM)  سعر الصرف الرسمي من طرف السلطاتالمتوّقع لتخفيض ال -ثالثا ؤد 

سوق الصرف الرسمي إلى رفع العائد النسبي لالحتفاظ  بالعملة الصعبة  ومنه قيمة العملة الوطنية في 

 .يرفع الطلب عليها ويرفع عالوة الصرف الموازي في األجل القصير

ل   معدل رفع يؤدي :(T)معدل الرسوم الجمركية -رابعا الرسوم الجمركية على الواردات إلى تحو 

لصرف الموازي وهو ما يرفع من الطلب على العملة المستوردين من سوق الصرف الرسمي إلى سوق ا

 .الصعبة على مستوى هذا السوق ومنه عالوة الصرف الموازي

نة إلى معي  سياحية  يؤدي ارتفاع الطلب على العملة الصعبة في مواسم :(SF)  العوامل الموسمية-خامسا

 .هذه الفترات رفع عالوة الصرف الموازي خالل

زيادة تهريب رؤوس األموال نحو الخارج إلى رفع عالوة  ؤديت :(CF)  لتهريب رؤوس األموا-سادسا

 .الصرف الموازي

ي ارتفاع الفرق الموجب بين ي :(RIRD) الفرق الموجب بين معدات الفائدة األجنبية والمحلية-سابعا ؤد 

ه يرفع الطلب معدالت الفائدة األجنبية والمحلية إلى رفع العائد النسبي لالحتفاظ  بالعملة الصعبة  ومن

 .عليها ويرفع عالوة الصرف الموازي في األجل القصير

 .ترتبط بشكل موجب مع عالوة الصرف الموازي:(BD)الودائع البنكية  -ثامنا

                                                           
1
 Miguel Kiguel, Stephen A.O'Connell,OP.CIT  :أنظر مثال- 
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غسيل االموال في هذه الحالة عبر إخراجها من البلد أوال ثم عودتها  يتم :(C)  غسيل األموال -تاسعا

 .فاع حجم هذه الظاهرة إلى رفع عالوة الصرف الموازييؤدي ارت.على شكل استثمارات اجنبية

ة لعالوة الصرف الموازي وهذه األخيرة من خالل المعادلة  يمكن إجمال العالقة بين المتغيرات المفسر 

ر وعالوة الصرف  التالية واإلشارات الواقعة تحتها التي تشير إلى اتجاه العالقة نظريا بين كل متغير مفس 

 :1الموازي

                                                      

     (-),( -), (+),  (-) ,(-),(+),(+),(+), (+),  (+),(+),(+),(+) ,(+) ,(+) 

رة لعالوة الصرف الموازي يمكن أن  ما يالحظ على المعادلة السابقة هو اشتمالها على عدة متغي رات مفس 

د  خريكون بعضها مرتبطا بشدة بالبعض اآل وهو ما يعرف بظاهرة االرتباط الخطي المتعد 

(multicolinéarité)ر فمثال يمكن مالحظة االرتباط القوي بين كل من ؛2،والتي تضعف النموذج المقد 

معدل التضخم، الكتلة /النفقات العامة، النفقات العامة/معدل التضخم ،الكتلة النقدية /الكتلة النقدية

شروط التبادل /الناتج المحلي اإلجمالي، احتياطات الصرف/الي، النفقات العامةالناتج المحلي اإلجم/النقدية

 ...الدولي

في الواقع وعند تقدير نموذج عالوة الصرف الموازي يجب اختبار وجود مشكلة االرتباط الخطي 

د ثم معالجتها  . المتعد 

 :توحيد سوق الصرف-المبحث الرابع 

دة األسعار للصرف يعتبر توحيد سوق الصرف هدفا للسلطات  وهو )النقدية للدول التي تشهد أنظمة متعد 

دة األسعار في مجموع أنظمة الصرف في دول العالم  ما ترجم في انخفاض نسبة أنظمة الصرف متعد 

دة األسعار ق اليه في التطور التاريخي ألنظمة الصرف متعد  عها في ذلك المؤسسات (كما تم التطر  ،تشج 

 .3لة في صندوق النقد الدولي و البنك الدوليالمالية الدولية متمث  

 :مفهوم توحيد سوق الصرف-المطلب األول

 :تعريف توحيد سوق الصرف-ولالفرع األ

 :4يشير مفهوم توحيد سوق الصرف إلى الحالتين التاليتين

تبن ي سعر وحيد للصرف في جميع المعامالت الخارجية،مع تحويل كامل للعملة إذا كان سعر الصرف  -

أي تلبية البنك المركزي لجميع الطلبات على العملة الصعبة من طرف )دارا من طرف البنك المركزيم

 .تعرف هذه الحالة بالتوحيد الكامل لسوق الصرف؛(المقيمين

                                                           
1
 - Ogun .O,OP.CIT,p292. 

 
2
د يمكن العودة إلى -    ,Op.CIT,pp107ÉconométrieBourbonnais.R ,-124:للمزيد من المعلومات حول ظاهرة االرتباط الخطي المتعد 

3
 -Pinto.B, OP.CIT, P321. 

4
 - Kiguel. M, O'Connell S. A, PARALLEL EXCHANGE RATES IN DEVELOPING COUNTRIES,OP.CIT,p41. 
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تبن ي سعر وحيد للصرف فى جميع المعامالت الخارجية الجارية،مع اإلبقاء على قيود على تحويل  -

ود سوق موازي للصرف ألغراض المحفظة المالية و العمليات الرأسمالية العملة وبالتالي استمرار وج

 .تعرف هذه الحالة بالتوحيد الجزئي لسوق الصرف.الخارجية

  :توحيد سوق الصرف استراتيجيات -ثانيالفرع ال

ق إلى استراتيجيات توحيد سوق الصرف تجدر اإلشارة إلى أن السبب الرئيسي وراء عمليات   قبل التطر 

ق تكلفة أنظمة الصرف توحي ل في ميزان المنافع والتكاليف باتجاه تفو  ا التحو  د سوق الصرف هو إم 

دة األسعار على منافعها نتيجة ظروف اقتصادية معي نة هنا عملية توحيد سوق الصرف هي رد فعل )متعد 

جل لعملية أو نتيجة رغبة سياسية في الوصول إلى المنافع متوسطة و طويلة األ( على صدمة اقتصادية

تخصيص أفضل للموارد،دعم االليات السوقية في االقتصاد،تحرير امكانيات النمو )توحيد سوق الصرف

ل التكاليف قصيرة األجل لهذه العملية( االقتصادي الخسائر الجبائية الضمنية،ارتفاع معدل ) وتحم 

يا وليس مجرد رد فعل على أن  تعتبر عملية توحيد سوق الصرف في الحالة الثانية فعال واعيا مت(.التضخم

نتج عملية توحيد سوق الصرف نوعين من المنافع بالنسبة لالقتصاد،منافع ستاتيكية ت  .صدمة اقتصادية

تتمثل في تخصيص افضل للموارد المتاحة ينعكس في مستوى أعلى لإلنتاج والدخل عند نفس المستوى 

ع الدخل نتيجة تراكم الموارد واستخدامها بشكل من عوامل االنتاج المتاحة،ومنافع حركية تتمثل في توس  

 .1أفضل خالل الزمن

تقليص التكاليف قصيرة األجل في :تسعى استراتيجية ناجحة لتوحيد سوق الصرف إلى تحقيق هدفين هما

 . 2انتظار ظهور المنافع متوسطة وطويلة االجل  وتسريع ظهور هذه األخيرة

 :عمليات توحيد سوق الصرف السريعة -أوال

عملية توحيد سوق الصرف بأنها سريعة إذا لم تتجاوز فترة التعايش بين سعر الصرف الموازي  فتصن  

 .3أشهر 3وسعر الصرف الرسمي بعد البدء فيها مدة 

 :يتم التمييز في هذا الصدد بين

يمكن أن تصن ف أيضا بعمليات الصدمة ": اآلثارغير مخّففة "عمليات توحيد سوق الصرف السريعة -أ

من اليوم )مباشرة عند بداية عملية التوحيديتم توحيد سوق الصرف في إطارها  .  raw big bang"الخام"

 .عند سعر الصرف الموازي الذي يسبق العملية مباشرة(األول

تكمن ايجابيات هذا النوع من االستراتيجيات في سهولتها و وضوح رغبة السلطات العمومية عبرها في 

وهو ما يعطيها المصداقية التي يحتاجها األعوان االقتصاديون المحل يون واألجانب إتمام عملية التوحيد 

على الكف ة االخرى ال يراعي هذا النوع (.الخ...االستثمار،االدخار)التخاذ قراراتهم االقتصادية المختلفة

 .4من االستراتيجيات تخفيف التكاليف قصيرة االجل لعملية التوحيد

 
                                                           
1
 - De la Torre. A , Ize.A ;OP.CIT,p4. 

2
- Ibidem.  

3
 De la Torre. A , Ize.A ;OP.CIT,p7. 

4
هذا النوع من عمليات التوحيد بعمليات التوحيد السريعة اثناء أزمات ميزان المدفوعات وفيها تكون منافع عملية O'Connell و Kiguelيصنف  - 

 ( استمرار نظام الصرف متعدد االسعار ال يحقق أي منفعة لالقتصاد الوطني)حتّى في األجل القصير  التوحيد أكبر من تكلفتها
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  :" اآلثار فةمخفّ "الصرف السريعة عمليات توحيد سوق  -ب

،يتم توحيد سوق الصرف في بداية "غير مخف فة اآلثار"كما هو الحال في عمليات التوحيد السريعة  

العملية وعند سعر الصرف الموازي الذي يسبق بدايتها مباشرة،إال أنه يتم تخفيف التكاليف قصيرة األجل 

 implicit exchange taxes  للصرف" الضمنية"نات لعملية التوحيد عبر تعويض الضرائب واإلعا

and subsidies  د األسعار بضرائب وإعانات التي كانت سائدة خالل سريان نظام الصرف متعد 

خالل فترة انتقالية تبدأ مع انطالق   explicit exchange taxes and subsidiesللصرف" صريحة"

لى االعوان االقتصاديين الذين كانوا خاضعين فرض الضريبة الصريحة للصرف عت  .عملية التوحيد

د األسعار بائعو العملة الصعبة للبنك المركزي )للضريبة الضمنية خالل فترة سريان نظام الصرف متعد 

كما تمنح اإلعانة الصريحة للصرف لألعوان االقتصاديين الذين ( على اساس سعر الصرف الرسمي

د األسعاركانوا يستفيدون منها خالل فترة سريان نظ مشترو العملة الصعبة لدى البنك )ام الصرف متعد 

 (.المركزي على اساس سعر الصرف الرسمي

د مبالغ اإلعانات الضرائب الصريحة للصرف سنويا بشكل جزافي حسب مبلغ اإلعانات و الضرائب /تحد 

قيمة )التوحيددفعها العون االقتصادي خالل السنة التي سبقت عملية /الضمنية للصرف التي حصل عليها

د بحيث يبقى دخل العون االقتصادي هو نفسه الذي كان (المعامالت بالعملة الصعبة للسنة السابقة ،وتحد 

إذا قامت مؤسسة :لية كما يليتعمل اآل(.إعانة محايدة بالنسبة للدخل/ضريبة)سائدا قبل عملية التوحيد

رة بالتنازل عن مبلغ  المركزي على اساس سعر صرف رسمي من العملة الصعبة لصالح البنك   Xمصد 

 24ون أجنبية  مثال خالل العام السابق لعملية التوحيد وكان سعر الصرف الموازي هو  1/ون محلية 1

ون محلية  23ون أجنبية فإن هذه المؤسسة خضعت إلى ضريبة ضمنية للصرف تقدر بـ  1/ون وطنية

خالل العام األول لتوحيد .ون محل ية  23Xرها للوحدة الواحدة من العملة الصعبة اي ضريبة إجمالية قد

قدرها ( جزافية)سوق الصرف تخضع هذه المؤسسة إلى ضريبة صريحة للصرف محددة المبلغ مسبقا 

23 X  (.ال تخسر وال تربح مع التغييرات على مستوى سوق الصرف)ون،فيبقى مستوى دخلها كما هو 

ون  Yلصرف الرسمي بشراء مبلغ إجمالي قدره بنفس المنطق إذا قامت مؤسسة مستوردة عبر سوق ا

سعر الصرف الرسمي هو نفسه ) Y 23اجنبية،فإنها حصلت على إعانة ضمنية إجمالية للصرف تقدر بـ 

خالل السنة األولى لتوحيد الصرف تحصل هذه المؤسسة على إعانة (.بالنسبة للصادرات والواردات

ر بـ   (.الضريبة بالنسبة للدخلحيادية ) Y 23إجمالية صريحة للصرف  تقد 

د المؤسسة /يتم إلغاء الضرائب اإلعانات الصريحة للصرف بالتدريج وحسب جدول معلن عنه مسبقا،فتسد 

رة مثال ضريبة إجمالية صريحة للصرف خالل العام ( تستفيد المؤسسة المستوردة  من إعانة)المصد 

ر بـ  الثالث للتوحيد لتختفي تماما خالل العام  خالل العام X ،237 X 15الثاني من عملية التوحيد تقد 

 .الرابع للتوحيد

تتمث ل مزايا هذه االستراتيجية في تعظيم منافع عملية التوحيد عبر السماح لألعوان االقتصاديين من 

مع ( يعكس الحقيقة االقتصادية لمحيط نشاط المؤسسات)البداية بالنشاط ضمن نظام جديد لألسعار النسبية 

 . اإلعانات الجزافية المقل صة تدريجيا/عملية التوحيد عبر نظام الضرائب تخفيف تكاليف
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 :ةمتدّرجعمليات توحيد سوق الصرف ال -ثانيا

جة يتم التقارب تدريجيا بين سعر الصرف الرسمي  عبر تخفيض )في حاالت توحيد سوق الصرف المتدر 

 :يتم التمييز بين.وسعر الصرف الحر في االقتصاد( قيمته

 :مختارة قتصاديةمتدّرجة على أساس قطاعات امليات توحيد سوق الصرف الع -أ

يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي المطب ق على المعامالت الخارجية لمختلف القطاعات في هذه الحالة 

من ايجابيات هذا النوع من استراتيجيات التوحيد توزيع تكاليفها بين القطاعات من .االقتصادية حالة بحالة

م في مسار عملية جهة و خالل الزمن من جهة أخرى وكذا منح السلطات العمومية إمكانية التجربة والتحك 

من سلبيات هذا النوع من االستراتيجيات توزيع منافع عملية التوحيد بشكل غير .التوحيد بشكل عام

د لمختلف وكذا إعطاء انطبا( تأجيل التعامل مع القطاعات األكثر اشكالية)متزامن بين القطاعات  ع بالترد 

األعوان االقتصاديين مما يضعف مصداقية السلطات في اتمام عملية التوحيد ويتسب ب في تأخير 

 . wait –and- see attitude استجابتهم للتغير في األسعار النسبية

 :عمليات توحيد سوق الصرف المتدّرجة على مستوى كل القطاعات االقتصادية -ب

عالن بشكل مسبق عن التخفيض التدريجي سعر الصرف الرسمي باتجاه سعر في هذه الحالة يتم اإل

الصرف الموازي مع تطبيق هذا اإلجراء على جميع القطاعات االقتصادية واألعوان االقتصاديين بدون 

 . تمييز

جة على  مقارنة بعمليات توحيد يعتبر هذا النوع من عمليات التوحيد أقل تكلفة سوق الصرف المتدر 

رة في الترتيب)مختارة  اقتصاديةطاعات أساس ق مة والمتأخ  و لكنه ( تجنب التفاوت بين القطاعات المتقد 

د  لدى األعوان االقتصاديين بخصوص التزام السلطات العمومية بإتمام العملية إلى  ال يلغي عدم التأك 

 .نهايتها

 :الجوانب اإلجرائية لعملية التوحيد:المطلب الثاني

اختيار نظام جديد للصرف في ) وحيد اتخاذ مجموعة من اإلصالحات في مجال الصرفتتطل ب عملية الت

و في المجاالت األخرى للسياسة االقتصادية خاصة في مجال المالية العامة،السياسة ( إطار عملية التوحيد

يمكن أن نطلق على .1النقدية،التجارة الخارجية وفي مجال حوكمة المؤسسات االقتصادية العمومية

 .stabilisation programs 2جموع هذه اإلصالحات مصطلح برنامج إرساء االستقرارم

 

 

                                                           
1
د األسعار عبر األولوية في الحصول على العملة الصعبة لمعامالتها الخارجية سواء كانت -   التي تعتبر مستفيدا أساسيا من نظام الصرف متعد 

 . لدى القطاع الخاص أو كانت بائعا صافيا للعملة الصعبةالحكومة مشتريا صافيا للعملة الصعبة 
2- Di Bella.G & Wolfe. A, A PRIMER ON CURRENCY UNIFICATION AND EXCHANGE RATE POLICY IN CUBA: 

LESSONS FROM EXCHANGE RATE UNIFICATION IN TRANSITION ECONOMIES, Cuba in Transition, Volume 

18(Papers and Proceedings of the Eighteenth Annual Meeting of The Association for the Study of the Cuban 

Economy ), Miami, Florida, August 5–7, 2008,p 52. Electronic version downloaded from the web page: 

http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/09/v18-dibellawolfe.pdf   ,20/04/2017, 18: 00 

http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/09/v18-dibellawolfe.pdf
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 :أثناء برنامج إرساء االستقرار اختيار نظام الصرف -الفرع األول

نجاح و استمرار توحيد سوق الصرف تالؤم نظام الصرف الجديد بعد عملية التوحيد مع السياسة  بيتطل  

الق في العملية،فقد أظهرت الدراسات على تجارب توحيد سوق الصرف أن االقتصادية المت بعة بعد االنط

السبب الرئيسي لفشل هذه العمليات هو عدم التالءم بين نظام الصرف المختار أثناء عملية التوحيد و 

يؤخذ التالؤم هنا  بالمعنى الحركي أي إمكانية تعديل نظام .1السياسات المالية والنقدية المت بعة بعدها

 . 2ف حسب تطور هيكل االقتصاد بعد عملية التوحيدالصر

من الناحية النظرية،يمكن ان يكون نظام الصرف بعد عملية التوحيد ثابتا أو مرنا،لكنه يراعي العوامل 

 :3التالية

 :إرساء االستقرار برنامجتخفيض التكاليف الناتجة عن نظام الصرف اثناء  -والأ

بالنسبة لمجموع األعوان االقتصاديين،وهو ما  4الصرف مصداقيةوذلك عبر اختيار أكثر أنواع أنظمة 

ترتبط التكاليف الناتجة عن نظام الصرف .ينعكس في تكاليف أقل من ناحية الخسارة في معدل النمو مثال

ض لها االقتصاد خالل هذه الفترة و  أثناء برنامج إرساء االستقرار أيضا بطبيعة الصدمات التي يتعر 

 .نظام الصرف لهذه الصدماتكيفية استجابة 

رنامج إرساء بوسرعة االصالحات الهيكلية أثناء  تناسب نظام الصرف المختار مع عمق -ثانيا

 :االستقرار

تحرير مختلف االسعار و رفع القيود عن ممارسة )حال كانت اإلصالحات الهيكلية في االقتصادفي  

عار النسبية للسلع وعوامل االنتاج عن عميقة إلى درجة تعديل جوهري لألس(االنشطة االقتصادية

مستوياتها التي كانت سائدة قبل البدء في برنامج إرساء االستقرار،فان نظام مرنا للصرف والسعر الناتج 

 . عنه يعكس بشكل افضل اساسيات االقتصاد مقارنة بنظام للصرف الثابت

 :راراثناء برنامج االستق تخفيض التضخم فينظام الصرف  فعالية -ثالثا

يمكن أن تلعب السياسة النقدية .تعتمد هذه الفعالية على درجة الترابط بين سعر الصرف ومستوى األسعار

أيضا هذا الدور في الحفاظ على استقرار األسعار وهو ما يجعل كال  من سعر الصرف وكمية النقود في 

إذا كان .استقرار األسعار ضمان/االقتصاد هدفا وسيطا في إطار تحقيق الهدف النهائي لتخفيض التضخم

فضل استخدام سياسة الصرف في تحقيق هدف تخفيض التضخم ويفضل الطلب على النقود غير مستقر ي  

م في القرض البنكي.انتهاج سياسة للصرف الثابت  .يتم دعم هذه السياسة عبر التحك 

 

 

                                                           
1 - Yavari .K, The Effects of Exchange Rate Unification Policy on Inflation,Black Market Premium and the Real 

Exchange Rate in Iran , a contribution in the  Sixth ERC/METU International Conference in Economics, Ankara, 
Turkey, August 08 2002,p5 ( downloaded from :content.csbs.Utah.edu , Apr 09 2017) 
2 - Di Bella.G & Wolfe. A, OP.CIT,P52 

3
 .المرجع نفسه - 

4
 . سلطات النقدية في مجال التعامل مع عجز الميزانية العامة والتحك م في نمو الكتلة النقدية أساساترتبط هذه المصداقية بالسلوك المتوق ع لل - 
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 : ارناء برنامج إرساء االستقرثتخفيض تكاليف التّخلي عن نظام الصرف ا - رابعا

من انخفاض االحتياطيات الدولية للبنك  يتسب ب التخل ي عن نظام للصرف الثابت في تكاليف مرتفعة تتض 

المركزي واختالل عمل النظام البنكي،بل يمكن لفقدان المصداقية الذي ينتج عن هذا القرار إفشال برنامج 

ن األ ته ألن نظام الصرف الثابت يمث ل المكو   .كثر وضوحا في البرنامجارساء االستقرار برم 

تجدر اإلشارة إلى أن فكرة التالؤم بين نظام الصرف المختار أثناء فترة إرساء االستقرار و السياسات 

االقتصادية األخرى تؤخذ بالمعنى الحركي اي إمكانية تغيير نظام الصرف في ظل استمرارية برنامج 

ج) 1ق الصرفإرساء االستقرار االقتصادي والثبات على هدف توحيد سو  (.السريع أو المتدر 

ر أنظمة الصرف خالل برامج إرساء االستقرار االقتصادي في عي نة من   29يظهر الجدول التالي تطو 

لة دولة متحو 
2  transition economies  1998-1992خالل الفترة: 

من الدول تطور انظمة الصرف أثناء برامج إرساء االستقرار االقتصادي في مجموعة :16جدول رقم 

 :1771-1771المتحّولة خالل الفترة 

  عدد المرات التي تم تغيير نظام الصرف فيها خالل الفترة نوع نظام الصرف
 مرات 10 مرات 1 مرات1 مرة 1  مرة 1  المجموع

 03 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 03  دائما ثابت

 03 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 03 دائما مرن

 03   01 02 ـــــــــــــ من المرن نحو الثابت

 13 01 01 04 07 ـــــــــــــ من الثابت نحو المرن

تحول داخل أنظمة الصرف 
 المرنة

ـــــــــــــــ
 ــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ 01 06
 ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ
 ـــــــــــ

7 

 29 01 01 06 15 06 المجموع

 ,OP.CIT,p55      Di Bella.G & Wolfe. A :المصدر

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول

لون العي نة لم يحتفظ سوى  29من بين الـ  - ين يشك  ( من بلدان العي نة % 24حوالي )لدان ب   6بلدا الذ 

بلدان نظاما للصرف  3رف المختار في بداية برنامج إرساء االستقرار االقتصادي،وقد اختار بنظام الص

 .الثابث في حين اختار البلدان الثالثة االخرون نظاما للصرف المرن

نظام الصرف المختار في بداية برنامج إرساء االستقرار (بلدا 23)من بلدان العي نة  % 84غي ر  -

في أغلب هذه .نظام الصرف لمرة واحدة( بلدا 15)والي نصف هذه البلدان االقتصادي، وقد غي ر ح

حاالت كان االنتقال ضمن  6تم التغير من نظام ثابت نحو نظام مرن للصرف،في ( حاالت 7)الحاالت 

 .وفي حالتين اثنتين تم االنتقال من نظام للصرف المرن إلى نظام للصرف الثابت 3أنظمة الصرف المرنة

                                                           
1
االنتقال الى نظام مرن للصرف بالتدريج على عدة مراحل،يتم في أوالها توحيد سوق الصرف في إطار  Ize.A و De la Torre. A يف ضل  - 

ل في مرحلة وسيط لمزيد من .ة إلى نظام صرف ذو مستوى منخفض من المرونة وأخيرا نظام صرف أكثر مرونةنظام ثابت للصرف ثم التحو 
    De la Torre. A , Ize.A ;OP.CIT,p17 :  المعلومات أنظر

2
يمكن فهم التحول هنا بمعنى التحول من أنظمة تخطيط مركزي إلى أنظمة قائمة على اقتصاد السوق وبمعنى أيضا التحول من أنظمة صرف  -

ل من انظمة الصرف الثابتة إلى أنظمة الصرف المرنة،فهذه العي نة من البلدان تم دة السعر وكذا التحو  شمل تعددة االسعار إلى أنظمة صرف موح 
 .  اساسا دوال من أوروبا الشرقية ومن دول اإلتحاد السوفياتي السابق الواقعة في  وسط اسيا

3
نظامين للصرف المرن، لكن االول يعتبر أقل مرونة  floatونظام التعويم الكامل   managed Float يعتبر مثال كل من نظام التعويم المدار  - 

 .من الثاني
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تم االنتقال فيها من نظام للصرف ( حاالت 4)حاالت،اغلبها  6نظام الصرف لمرتين في  تم تغيير -

 .الثابت نحو نظام للصرف المرن

 13)في أغلب حاالت تغيير نظام الصرف المختار في بداية برنامج إرساء االستقرار االقتصادي  -

ذا اضفنا حاالت االنتقال ضمن تم االنتقال من نظام للصرف الثابت إلى نظام للصرف المرن،فإ( حالة

نجد اتجاها عاما نحو إرساء المرونة على أنظمة الصرف في بلدان ( حاالت 6)أنظمة الصرف المرنة

 (.   بلدا 24)العي نة

 :المجاالت األخرى لإلصالح -الفرع الثاني

 :تشمل اساسا

ها:مجال المالية العامة -أوال وذلك من خالل عدة إجراءات أهم 
1: 

د األسعار بضرائب " الضمنية"لضرائب واإلعانات تعويض ا - للصرف الممي زة لنظام الصرف متعد 

عملية توحيد سوف الصرف المخف فة )تتناقص بالتدريج خالل فترة محددة مسبقا" صريحة"وإعانات 

 (.جبائيا

ة الرسم على القيم)تكييف النظام الجبائي مع الوضع االقتصادي الجديد عبر إدخال ضرائب جديدة -

ال قبل عملية التوحيد ،إعادة صياغة الضرائب السارية من قبل بهدف (المضافة مثال إذا لم يكن مفع 

 .تعويض فقدان المداخيل الناتج عن عملية التوحيد

تكييف نظام اإلعانات االجتماعية مع الوضع االقتصادي الجديد عبر استهداف أفضل للفئات االجتماعية  -

لية الدعم آ،أي تغيير (إعانات نقدية أو نظام البطاقات التموينية)سلع االساسية محدودة الدخل وفي مجال ال

م عبر نظام الصرف متعدد األسعار تطبيق سعر تفضيلي للصرف على )االجتماعي من نظام إعانة معم 

 preciseإلى نظام استهداف دقيق ومحدود (الواردات من السلع األساسية يمس جميع فئات المجتمع

targeting . 

 :مجال حوكمة المؤسسات العمومية -ثانيا

ها  وذلك عبر عدة إجراءات أهم 
 2: 

 (.تعظيم األرباح وتدنية التكاليف)تبن ي المنطق التجاري في سلوك المؤسسات العمومية -

 .معاقبة التسيير السيئ/مراقبة وقياس األداء مع مكافأة التسيير الجي د  -

بتحديد المؤسسات العمومية الناجعة وتلك غير الناجعة التي يتعي ن  مراجعة األطر المحاسبية بما يسمح -

 .إعادة هيكلتها أو إغالقها إذا تطل ب األمر

 

 

                                                           
1
 - De la Torre. A , Ize.A ;OP.CIT,p16. 

2
 - De la Torre. A , Ize.A ;OP.CIT,pp16-17. 
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 : 1المجال النقدي -ثالثا

ها وذلك عبر  :عدة إجراءات أهم 

  ؛توسيع وتنويع أدوات السياسة النقدية المتاحة للبنك المركزي -

م إعطاء االستقاللية الالزمة للبنك ا - م في التضخ   ؛لمركزي بما يسمح له بالتحك 

 .تطوير السوق النقدي وسوق الصرف مابين البنوك  -

 :2تحرير مختلف األسواق -رابعا

ها  :عبر عدة إجراءات أهم 

 ؛إلغاء الرقابة على األسعار في مختلف األسواق -

 ؛إلغاء أو تخفيض القيود التجارية بالنسبة للمعامالت الدولية-

 .حواجز أمام استثمارات ونشاط القطاع الخاصالغاء ال -

ليات السوق كما آإن اتخاذ هذه اإلجراءات يتطل ب تكييف النظام القانوني ومتطلبات تسيير االقتصاد عبر 

أن نتائجها قد ال تظهر مباشرة في األجل القصير ألنها تتطل ب بناء منحنيات تعل م وتغييرا في سلوك 

 .مختلف األعوان االقتصاديين

 :تجارب بعض الدول في توحيد سوق الصرف -المطلب الثالث

 :تجربة تركيا -الفرع األول

في إطار برنامج  1984سنة بشكل تدريجي ،وقد بدأت  في تركيا توحيد سوق الصرف تمت عملية

ن إجراءات تثبيت و إجراءات تحرير اقتصادي من بينها تقديم إعانات  لإلصالحات االقتصادية تضم 

،رفع كبير في اسعار منتجات المؤسسات العمومية ورفع معدالت قيمة الليرة التركيةفيض للتصدير،تخ

في  % 33تخفيض قيمة الليرة التركية بحوالي  1984تم ابتداء من جانفي  4في مجال الصرف .3الفائدة

أسعار  الواحد،كما تم الغاء نظام $ليرة للـ  74ليرة إلى  4731حيث انتقل سعر صرفها من  $مقابل الـ 

دة الرسمية الذي كان سائدا قبل هذا التاريخ ما عدى بالنسبة للواردات من األسمدة و  الصرف المتعد 

نح الطلبة المتواجدين في الخارج الذين المبيدات الحشرية المستخدمة في األنشطة الفالحية و كذا م  

د كما اعتمد البنك المركزي استمروا في شراء العملة الصعبة بسعر الصرف الساري وقت مغادرتهم البل

في سنة . a crawling peg التركي نظاما للصرف الثابت مع تعديل سعر الصرف بشكل دوري 

في .بشكل كامل( على المدخالت الفالحية و منح الطلبة)تم إلغاء جميع أسعار الصرف الخاصة  1981

سعر الصرف المطب ق في  ،سمح البنك المركزي التركي للبنوك التجارية بتحديد1985شهر جويلية 

                                                           
1
 .المرجع نفسه - 

2
 - Di Bella.G & Wolfe. A, OP.CIT,PP55-56. 

3
 - Özler.S, Black Market Exchange Rates in Turkey IN Kiguel M.A., Lizondo J.S., O’Connel S.A. )eds( Parallel 

Exchange Rates in Developing Countries. Palgrave Macmillan, London,1997, p340.  
4
 -Ibidem 
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معامالتها مع زبائنها بشكل حر قبل أن يتراجع عن هذا اإلجراء نتيجة مراكمة البنوك للعملة الصعبة و 

بأن ال يتجاوز الهامش المطب ق على سعر الصرف في معامالتها  1986يلزمها ابتداء من شهر مارس 

نك المركزي في حالة شراء وبيع العملة مقارنة مع سعر الصرف المطب ق من طرف الب % 1مع زبائنها 

سمح البنك المركزي لكل من البنوك التجارية ،المؤسسات  المالية و  1988ابتداء من أوت .الصعبة

عبر نظام التثبيت ( الرسمي)المؤسسات المرخصة األخرى بالمشاركة في التحديد اليومي لسعر الصرف 

سياسة التجارية الخارجية تضم ن هذا البرنامج في مجال ال. في إطار سوق الصرف ما بين البنوك

و (  تخفيف نظام رخص الواردات و نظام الودائع المسبقة على الواردات) تحرير الوارداتل إجراءات

إعانات للتصدير بهدف تشجيع النمو على أساس التجارة الخارجية بعدما كان نموذج النمو التركي قائما 

رين و كذا إعفاءات جبائية تضم نت إعان.1على التوسع الداخلي ات التصدير قروضا مدعمة لفائدة المصد 

بفتح حسابات ودائع بالعملة الصعبة للمقيمين األتراك مح في مجال المعامالت الرأسمالية س   .لصالحهم

،وهو ما سمح باجتذاب العملة الصعبة الناتجة عن التصريح المخف ض بقيمة 1983ابتداء من ديسمبر 

أدت إجراءات التحرير . ،كما سمح لهم باالستثمار في الخارج 2ق الصرف الموازيالصادرات من سو

االقتصادي و كذا نمو النشاط االقتصادي إلى امتصاص سوق الصرف الموازي و توحيد سوق الصرف 

 .في تركيا

 Economic Freedom of 3تظهر معطيات نسخ مختلفة من تقرير الحرية االقتصادية على مستوى العالم

the World  رجم في انخفاض مستوى عالوة وهو ما ت  ؛نجاح تجربة توحيد سوق الصرف في تركيا

سنة  % 9ثم  1292سنة  % 12إلى  1291عند بداية عملية التوحيد سنة  % 19الصرف الموازي  من 

 و هي الوضعية التي ظلت سائدة إلى يومنا الحالي كما يظهره 9111لتختفي تماما ابتداء من سنة  1222

 :الجدول الموالي

 (1115-1711)تطور عالوة الصرف الموازي في تركيا:15جدول رقم 

 1111 1111 1111 1776 1771 1716 1711 السنة

 4 4 4 42 42 43 16 %عالوة الصرف الموازي 

 1117 1111 1119 1115 1116 1110 1111 السنة

 4 4 4 4 4 4 4 %عالوة الصرف الموازي 

 1115 1116 1110 1111 1111 1111 1111 السنة

 4 4 4 4 4 4 4 %عالوة الصرف الموازي 

 :المصدر

Gwartney. J et al, Economic Freedom of the World annual report,  Fraser institute,2007,2011,2014,2017,2018 

(Downloadable from: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom). 
 
 

                                                           
1
- Oniş.Z and Webb.S.B, Political Economy of Policy Reform in Turkey in the 1980s, world Bank Policy paper N° 

1059, Dec 1992, p28.S 
2
دات عالوة الصرف الموازي في تركيا خالل الفترة  Özlerوجدت  -  أنه كان لفتح حسابات الودائع بالعملة الصعبة  1299-1212في دراسة لمحد 

ازي،وهو ما يعني انتقال إحالل العملة الصعبة محل الليرة التركية من على مستوى البنوك التركية أثر  سلبي ذو معنوية على عالوة الصرف المو
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى.سوق الصرف الموازي غلى سوق الصرف الرسمي

- Özler.S, Black Market Exchange Rates in Turkey, OP.CIT 

  
3
 -https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom 

https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom
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 :1تجربة غانا -الفرع الثاني

فة"تمثل غانا حالة  في مجال سوق الصرف الموازي،إذ وصلت عالوة الصرف الموازي فيها إلى " متطر 

ل  حتى ذلك الوقت 1982سنة  % 2444 في البلدان  وهو أعلى مستوى لعالوة الصرف الموازي سج 

 .التي شهدت أسواقا موازية للصرف

-يعود سبب وصول عالوة الصرف الموازي إلى هذا المستوى إلى انتهاج سياسة مالية ونقدية توسعية  

إلى معدل متوسط سنوي للتضخم  أدت -تقوم على تمويل عجز واسع في الميزانية على طباعة النقود

حيث كان مبلغ رخص االستيراد الممنوحة سنويا -مع فرض قيود شديدة على الصرف % 54يفوق 

مساويا للمبلغ المتوق ع للصادرات دون لجوء إلى التمويل الخارجي و دون تقليص الحتياطي الصرف 

و تقييم سعر الصرف الرسمي بأكثر من قيمته الحقيقية،حيث بقي سعر الصرف  -المتاح للبنك المركزي

 . 1983إلى اكتوبر  1978حد من جوان ون للدوالر الوا 2375الرسمي ثابتا عند 

تمت عملية توحيد سوق الصرف بشكل تدريجي واندرجت في إطار برنامج لإلصالحات االقتصادية بدأ 

ن تضم  . The Economic Recovery program  سمي برنامج التعافي االقتصادي 1983في افريل 

إلى تقليص عالوة الصرف الموازي هدفت برنامج اإلصالحات االقتصادية إجراءات في مجال الصرف 

 34الواحد إلى  $ون للـ  235لينتقل سعر الصرف من  % 994تخفيض قيمة العملة الوطنية بـ ب بدأت

في  الواحد $ للـون  94ثم تخفيض ثاني لسعر الصرف الرسمي إلى  1983الواحد في افريل  $ ون للـ

لية الواردات بدون آ،ادخال ذلك الوقتوهو سعر قريب جدا لسعر الصرف الموازي في  1986جانفي 

ن برنامج في مجال المالية العامة تضم  .شريطة تسديد الرسوم على الواردات 1985تسديد في أكتوبر 

من الناتج المحلي  % 237اإلصالحات االقتصادية تخفيض عجز الميزانية العامة للدولة حيث انتقل من 

 .1986الخام سنة  من الناتج المحلي % 437إلى  1983الخام سنة 

جزء تتم فيه المعامالت على اساس سعر :تم تقسيم سوق الصرف الرسمي إلى جزئين 1986في سبتمبر 

على   auctionصرف ثابت وجزء تتم فيه المعامالت على اساس سعر للصرف يتحدد عبر مزايدة 

لصرف الرسمي د سوق اتم توحي.دخالت االنتاجية فقطالعملة الصعبة يخص واردات المواد األولية والم  

ليتم اكمال توحيد سوق الصرف عبر الحاق  1987عبر المناقصة في مارس  عند سعر الصرف الناتج

 .واردات السلع االستهالكية بـآلية المزايدة و بالتالي اختفى أي سعر تفضيلي للصرف

ولي حول أنظمة لم يستمر توحيد سوق الصرف في غانا، إذ تشير التقارير السنوية لصندوق النقد الد

أن غانا كانت  2418و  2417، 2416، 2415الصرف و القيود على الصرف في العالم لسنوات 

د األسعار للصرف بترخيص من الصندوق   . تت بع نظاما متعد 

 :تجربة نيجيريا-الفرع الثالث

د متعد  ، ونتجت عن زيادة أعباء نظام الصرف 2ت عملية توحيد سوق الصرف في نيجيريا بالتدريجتم  

 81) األسعار بسبب انخفاض اسعار النفط الذي يمث ل المصدر االساسي لإليرادات العامة والعملة الصعبة

                                                           
1
 :لمزيد من التفاصيل يرجى العودة إلى -

Pinto.B, OP.CIT, PP329-331. 
2
 :لمزيد من المعطيات أنظر - 

 Pinto.B, OP.CIT, PP331-333 
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في إطار (.على التوالي 1981من مجموع االيرادات العامة و عائدات العملة الصعبة سنة  % 96و  %

عملة الصعبة على مستوى نظام الصرف متعدد األسعار الذي كان سائدا كانت الحكومة بائعا صافيا لل

م إعانة ضمنية للصرف للمستوردين الناشطين عبر سوق  سوق الصرف الرسمي وبالتالي كانت تقد 

 .الصرف الرسمي

حافظت الحكومة على نفس مستوى  1984و مارس  1981خالل مرحلة أولى امتدت بين أفريل 

و مارس  1984متدت بين جانفي االنفاق العام الذي كان سائدا خالل فترة الطفرة النفطية التي ا

،لكن ها رفعت في نفس الوقت القيود على الصرف وقل صت مبيعات العملة الصعبة عبر سوق 1981

ى إلى ارتفاع متزامن لكل من معدل التضخم  نتيجة استمرار عجز الميزانية )الصرف الرسمي،وهو ما أد 

ة الصعبة على مستوى سوق الصرف نتيجة تقليص مبيعات العمل)و عالوة الصرف الموازي ( العامة

 (.الرسمي

تبن ت الحكومة برنامجا لتخفيض عجز النفقات العامة مع تخفيض قيمة العملة  1984ابتداء من افريل 

الوطنية وتشديد القيود على الصرف بشكل أكبر عبر تخفيض أكبر لمبيعات العملة الصعبة على مستوى 

ل نمو عالوة سوق الصرف الرسمي،وهو ما أدى إلى انخفاض  متزامن لكل من معدل التضخم ومعد 

  1985أفريل  - 1984ارتفعت عالوة الصرف الموازي لتستقر خالل الفترة أفريل )الصرف الموازي 

ها انخفض من  % 324عند    1981مارس  -1984بين الفترة جانفي  % 65322لكن معدل نمو 

والفترة  1984مارس  -1981أفريل   بين الفترة %5934إلى  1984مارس  -1981والفترة أفريل 

 (.1985أفريل  -1984أفريل 

رت السلطات النيجيرية إتمام عملية توحيد سوق الصرف عبر تعويم عملتها بعد  1986في سبتمبر  قر 

كان تعويم العملة حجر االساس في برنامج شامل متوسط االجل لإلصالحات .انخفاض حاد ألسعار النفط

 .عم الحوافز السوقية و إلغاء نظام حصص االستيراداالقتصادية يرتكز على د

لم يستمر توحيد سوق الصرف في نيجيريا،إذ تشير التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي حول أنظمة 

أن نيجيريا كانت تت بع نظاما  2418، 2415،2417الصرف و القيود على الصرف في العالم لسنوات 

د األسعار للصرف بترخيص من ا  . لصندوقمتعد 

 :تجربة تانزانيا-الفرع الرابع

،وقد بلغت عالوة الصرف الموازي في بداية 1986بدأت عملية توحيد سوق الصرف في تانزانيا سنة 

تم ت هذه العملية في إطار برنامج إلرساء االستقرار االقتصادي بالتعاون  مع كل .% 844هذه السنة 

هات الكبرى لبرنامج إرساء االستقرار االقتصادي تمث ل.من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ت التوج 

 إضفاء التسيير األصولي على السياسة النقديةفي تقليص عجز الميزانية العامة،تحرير نظام األسعار و 

 في مجال سعر الصرف تم تخفيض قيمة العملة كما تم إضفاء مرونة أكبر على سعر الصرف عبر تبن ي.

في مجال قابلية العملة المحل ية للتحويل تم توسيع قابلية العملة .1ل للمراجعةنظام سعر صرف ثابت قاب 

المحلية للتحويل لغرض المعامالت الجارية بالتدريج،أوال من خالل سوق الصرف الموازي عبر 

لت الواردات بدون )لية الواردات بدون تسديد آالترخيص باستيراد مجموعة واسعة من السلع عبر  شك 

                                                           
1
 .يتم في إطاره تحديد سعر صرف مرجعي  مع هامش تغي ر، يتم مراجعة سعر الصرف المرجعي بشكل دوري حسب الظروف االقتصادية - 
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بإنشاء  1992،ثم عبر السماح ابتداء من سنة (1986سنة  1ي ثلث الواردات اإلجماليةتسديد حوال

صة للتعامل على أساس  سعر حر للصرف في مختلف العمليات الجارية لميزان  مكاتب للصرف مرخ 

ألغت الحكومة كل القيود على المعامالت الجارية لميزان المدفوعات وهو  1993بحلول سنة .المدفوعات

تقنيا تم ت .2بتوحيد سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف السائد على مستوى مكاتب الصرف ما سمح

مة من آعملية توحيد سوق الصرف عبر االنتقال من  لية المزايدة األسبوعية على العملة الصعبة المنظ 

وهو ما سمح بالتقارب )طرف البنك المركزي بمشاركة مكاتب الصرف المعتمدة و البنوك التجارية 

إلى سوق ما ( لتدريجي بين سعر الصرف الرسمي و سعر الصرف الحر المطب ق في مكاتب الصرفا

وهو ما سمح بتحديد سعر )بين بنكي يومي للصرف بمشاركة الوسطاء المعتمدين في مجال الصرف 

د للصرف بالنسبة لجميع الوسطاء المعتمدين في مجال الصرف سمح  توالي هذه اإلجراءات .3(موح 

ثم  1994سنة  % 54إلى حوالي  1986في بداية سنة  % 844عالوة الصرف الموازي من بتخفيض 

تظهر نسخ مختلفة لتقرير الحرية االقتصادية على مستوى العالم التوحيد الكامل . 19954سنة  % 1

 .  5 2444سنة  لسوق الصرف و اختفاء عالوة الصرف الموازي بشكل كامل في تانزانيا ابتداء من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Kiguel.M, O'Connell .SA, PARALLEL EXCHANGE RATES IN DEVELOPING COUNTRIES, OP.CIT, p25. 

2
ل : مع اعتماد مكاتب الصرف ذات سعر الصرف الحر تشكل سوق الصرف في تانزانيا من ثالث أقسام -  سوق الصرف الرسمي الذي يمو 

ل المعامالت الجارية المعامالت الجارية على اساس سعر الصرف الرسمي،سوق مكاتب الصرف الذي  القابلة للتحديد إحصائيا و لإلفصاح  -يمو 
ل المعامالت  -قانونيا  وغير القابلة لإلفصاح " المشبوهة"غير المقبولة على مستوى سوق الصرف الرسمي  و سوق الصرف الموازي الذي يمو 

 .من الناحية القانونية
3
-Kaufmann.D & O’connell.S.A, The macroeconomics of delayed exchange rate unification :Theory and evidence 

from Tanzania, The world bank policy research working paper N°2060, Feb 1999, pp5-6 
4
 -Gwartney. J et al, Economic Freedom of the World annual report, 2007,P166. 

5
-Gwartney. J et al, Economic Freedom of the World annual report,  Fraser institute,2007,2011,2014,2017,2018. 
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 :خالصة

د األسعار أين يتم تبادل  ا للصرف في إطار نظام للصرف متعد  يمث ل سوق الصرف الموازي سوقا حر 

تنشأ أسواق الصرف الموازي .العملة الوطنية مقابل العمالت الصعبة بأكثر من سعر واحد للصرف

امالت بطريقتين،عبر سماح السلطات العمومية بظهور سوق شرعي ثاني للصرف بالنسبة للمع

الرأسمالية لميزان المدفوعات في ظل فتح حساب رأس المال لميزان المدفوعات امام التدفقات الرأسمالية 

،وكرد فعل من طرف األعوان االقتصاديين الخواص (سوق صرف موازي شرعي)الواردة بشكل خاص

وعلى أساس  الذين يعانون من تقييد كبير للحصول على العمالت الصعبة عبر السوق الرسمي للصرف

في كلتا الحالتين يكون (.سوق صرف موازي غير شرعي)سعر للصرف مقي م بأكثر من قيمته الحقيقية 

 .سعر الصرف الموازي أكثر تدهورا من سعر الصرف الرسمي بمقدار عالوة الصرف الموازي

د سعر الصرف الموازي عبر ظروف الطلب على العملة الصعبة لكل من أغراض ( وعالوة )يتحد 

يظهر تأثير العمليات الرأسمالية على سعر الصرف الموازي .العمليات الرأسمالية والجارية الموازية

بشكل أساسي في األجل القصير،في حين تؤثر العمليات الجارية على سعر وعالوة الصرف الموازي 

 .بشكل أساسي في األجل الطويل

بدعم من المؤسسات المالية الدولية إلى  ات جهت الكثير من الدول التي شهدت أسواقا موازية للصرف

توحيد اسواقها للصرف وامتصاص اسواق الصرف الموازية،وهو ما انعكس في انخفاض نسبة الدول 

وسنة  1954بين سنة  % 44ذات أنظمة الصرف متعددة األسعار إلى مجموع دول العالم  بحوالي 

لإلصالحات االقتصادية شملت باإلضافة اندرجت هذه العمليات للتوحيد في إطار برامج أشمل .2411

إلى أنظمة الصرف مجاالت المالية العامة بشقيها الجبائي واإلنفاقي،المجال النقدي،إصالح حوكمة 

 .            المؤسسات العمومية وتحرير النشاط االقتصادي بشكل عام

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- الفصل الثاني

سوق الصرف 

الموازي في 

بين :الميزان

 المنافع والتكاليف
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 :تمهيد

د األسعار)ف يعتبر تبن ي سوق موازي للصر سواء بشكل صريح أو عبر غض  ( نظام صرف متعد 

تاحة أمام السلطات العمومية للتعامل مع اختالالت نشاطه أحد أدوات السياسة االقتصادية الم   الطرف عن

قد تطول فترة تبن ي هذه األداة أو تقصر حسب الظروف الموضوعية لالقتصاد وحسب .ميزان المدفوعات

من الناحية السياسية على القيام باإلصالحات الضرورية الستعادة التوازنات قدرة مت خذ القرار 

من الناحية الجوهرية ما يحكم تبن ي هذه السياسة ابتداء واالستمرار فيها هو الموازنة بين .الخارجية

 .منافعها وتكاليفها

 :منافع سوف الصرف الموازي -المبحث األول

ر تبن يه ابتداء واالستمرار فيه طالما  يةمنافع اقتصادية كل  يسمح سوق الصرف الموازي بتحقيق عدة  تبر 

  :  و أهم هذه المنافع هي.هذه المنافع تفوق تكاليفه االقتصادية الكلية كانت

د االسعار:التحّكم في معدل التضخم -المطلب األول ( سوق الصرف الموازي) يساهم نظام الصرف متعد 

م في معدل التضخم المحل    :بطريقتيني في التحك 

 :من قيمته الحقيقية علىعبر التحديد اإلداري لسعر الصرف عند مستوى أ-الفرع األول

تهدف الحكومة من خالل هذا اإلجراء إلى السماح لألعوان االقتصاديين المحل يين بالحصول على السلع  

لسلع االساسية أو بالنسبة ل المستوردة بسعر قابل للتحم ل من الناحية االقتصادية،سواء كمستهلكين

كمنتجين بالنسبة للسلع التجهيزية و الرأسمالية المستوردة على اساس سعر الصرف الرسمي المقي م بأكثر 

مع فرض قيود على الطلب على العملة الصعبة على أساس سعر الصرف الرسمي  -من قيمته الحقيقية 

ا يتسب ب في ظهور سوق الصرف الموازي كما سبقت اإلشارة الي ه في الفصل األول في المبحث مم 

أو على أساس سعر الصرف الرسمي التجاري في أنظمة  -المتعل ق بالية تشك ل سوق الصرف الموازي 

في هذه الحالة ومن منظور جبائي يحصل المستوردون .الصرف مع أسواق موازية شرعية للصرف

للصرف من " ضمنية"لى إعانة عبر سوق الصرف الرسمي في النهاية ع(والمستهلكون للسلع المستوردة)

 .الحكومة تساهم في تخفيض السعر النهائي الذي يدفعونه لقاء الحصول على السلع المستوردة

في مقابل ( سياسة العملة القوية)لسعر الصرف " الدفاعي"يمكن الحديث في هذه الحالة عن االستخدام 

تقييم سعر الصرف بأقل من )لة الضعيفةلسعر الصرف في حالة انتهاج سياسة العم" الهجومي"االستخدام 

بهدف غزو األسواق الخارجية عبر إغراقها بالسلع المحلية التي تكتسب جزء من تنافسيتها (قيمته الحقيقية

 .1في هذه الحالة من ضعف العملة المحلية

يسمح  لتكلفة الواردات االستهالكية و التجهيزية" المصطنع"من جهة اخرى وباإلضافة إلى هذا التخفيض 

مية  الناتجة عن اختالل ميزان المدفوعات  وجود سوق موازي للصرف بامتصاص اثار الضغوط التضخ 

خاصة في حالة أسواق الصرف الموازية الشرعية،إذ تنعكس هذه االختالالت في تدهور سعر الصرف 

                                                           
1
ر مطالبات الدول األوروبية و الو -  أ من الصين بتعويم عملتها لحرمانها من متابعة استخدام سياسة العملة الضعيفة في إغراق /م/وهو ما يفس 

 :من التفاصيل يمكن العودة إلى لمزيد.األسواق األوروبية واألمريكية بالبضائع الصينية

Plion .D, les taux de change, 6ed, Paris, La Découverte, «collection repères»,2012,pp100-115. 
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من السلع  الموازي الشرعي الذي يطب ق  على المعامالت الرأسمالية وليس الجارية ومنها الواردات

 .        االساسية

 :المقلّصة للتمويل النقدي للميزانية العامة "الضمنية" الجبائية داخيلالمعبر -الفرع الثاني

د األسعار نظاما  شبه جبائي يفرض ضرائب  رين تساهم " ضمنية"يعتبر نظام الصرف متعد  على المصد 

من  حكومة مشتري صافي للعملة الصعبةخاصة إذا كانت الفي تقليص عجز الميزانية العامة للدولة 

نها  هذا النظام من دفع مبلغ أقل بالعملة الوطنية لقاء الحصول على العملة 1القطاع الخاص ،حيث يمك 

رين  ويساهم في تقليص عجز ( بسعر الصرف الرسمي)الصعبة المتنازل عنها من طرف المصد 

 .ا العجز الذي يرفع معدل التضخمالميزانية العامة ومنه اللجوء إلى التمويل النقدي لهذ

ال للضريبة د بشكل أحادي من طرف /تعتبر عالوة الصرف الموازي معد  لإلعانة في هذا النظام ال يتحد 

د بشكل داخلي عبر ظروف أسعار كل من األصول والمنتجات على مستوى االقتصاد  الحكومة بل يتحد 

 .ككل

دة األسعار مع سوق  التي تتمي ز بوجود سعر )موازي غير شرعي للصرف في حالة أنظمة الصرف متعد 

،تشمل قاعدة الضريبة (صرف رسمي وحيد بالنسبة للعمليات الخارجية سواء الجارية أو الرأسمالية

بالعملة الصعبة التي  inflowsالضمنية للصرف باإلضافة الى الصادرات جميع التدفقات المالية الداخلة 

التي يمكن أن تضم االستثمارات األجنبية المباشرة واستثمارات تتم على أساس سعر الصرف الرسمي و

 .المحفظة المالية الواردة

للمفاضلة بين عالوة الصرف الموازي و التضخم لتمويل عجز الميزانية  Pintoنموذج  -الفرع الثالث

 :العامة

في سياق  إطار تحليله للعالقة بين عالوة الصرف الموازي ومعدل التضخم فينموذجا  Pintoصمم 

 . 2توحيد أسواق الصرف

 :فرضيات النموذج-أوال

 .تنحصر نفقات الحكومة بالعملة الصعبة في الواردات العمومية و مدفوعات الفائدة للدين الخارجي -1

د الحكومة سعرا رسميا للصرف  -2 تشتري على أساسه حصيلة الصادرات بالعملة الصعبة من  eتحد 

رين عبر السوق يجب دفعها للحصول على وحدة  التين عدد وحدات العملة الوطنية ع eيعبر .المصد 

 .واحدة من العملة الصعبة

تبيع الحكومة العملة الصعبة للمستوردين عبر سوق الصرف الرسمي على أساس سعر الصرف - 3

ل تدهور سعر الصرف الرسمي .eالرسمي  د الحكومة عبر سياستها للصرف معد    تحد 
  

 
. 

                                                           
1
بنفس المنطق وفي حالة وجود سوق موازي للقرض في االقتصاد في ظل وضعية كبح مالي يعتبر هذا السوق نظاما شبه جبائي يفرض  - 

أقل بكثير من المعدل الحر المطب ق في سوق القرض )المودعين الذين يحصلون على فوائد على ودائعهم بمعدل مسق فضرائب ضمنية على 
أقل بكثير من المعدل الحر المطب ق في سوق القرض )ويمنح إعانات ضمنية للمقترضين لدى القطاع البنكي الرسمي بمعدالت فائدة مسقفة( الموازي
 (.الموازي

2
 - Pinto.B, OP.CIT 
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ومة بتخصيص ميزانية العملة الصعبة على المستوردين الرسميين عبر رخص تقوم الحك -4

د الميزانية اإلجمالية المخص صة عبر رخص االستيراد على اساس الحصيلة المتوق عة  االستيراد،تحد 

للصادرات عبر السوق الرسمي وبعد خصم احتياجات الحكومة للعملة الصعبة الناتجة عن الواردات 

د الحكومة قيمة مبيعات العملة الصعبة للقطاع الخاص بحيث تجعل .الدين الخارجي العمومية  وخدمة تحد 

 .قيمة احتياطيات الصرف ثابتة دون زيادة أو نقصان

حسب  bينشط سوق موازي للصرف على مستوى االقتصاد يتحدد على مستواه سعر حر للصرف  -5

د معدل تدهور سعر الصر.b>eظروف العرض والطلب حيث  ف الموازي يتحد 
  

 
حسب ظروف  

 .العرض والطلب للعملة الصعبة في سوق الصرف الموازي

رين عبر حصيلة الضرائب من جهة وعبر  -6 ل الحكومة مشترياتها من العملة الصعبة لدى المصد  تمو 

على حساب حملة   (سندات الخزينة)أو سالب ( النقود القانونية)إصدار دين بمعدل فائدة حقيقي صفري

مي)دات الدين المصدرة سن  .من جهة أخرى(ألن هذا التمويل تضخ 

 :معادالت النموذج-ثانيا

هو مبلغ الضرائب المحصلة من طرف الحكومة  tهو حجم اإلنفاق العمومي بالعملة الصعبة و  gليكن 

 بالعملة الصعبة،ومنه يكون عجز الميزانية العامة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف الرسمي هو

e(g-t) . 

يؤدي تمويل عجز الميزانية العامة الى تغي ر في حجم األرصدة النقدية المتاحة للقطاع الخاص بمقدار هذا 

 :التمويل ومنه يكون 

  
  

  
        …….(1) 

ومنه فالتغي ر في حجم األرصدة النقدية للقطاع الخاص يرتبط بسياسة الصرف من جهة وبميزانية الدولة 

 .من جهة أخرى

 : كما يلي( 1)يمكن إعادة كتابة المعادلة رقم 

   
 

 
       ………….(2) 

 :نحصل على  M/bوقسمته على ( 2)عبر ضرب الطرف األيمن للمعادلة رقم  

 
 

 
  
 

 
  
 

 
        ………(3) 

لة من طرف الحكومة ( 3)تشير المعادلة رقم  ن الجزء األيسر م)إلى أن حصيلة ضريبة التضخم المحص 

 .1(الجزء األيمن منها)مساوية للعجز في الميزانية العامة ( المعادلة

                                                           
1
 - Pinto.B, OP.CIT,p325. 
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 يمث ل الحد  
 

 
ر اقتصاديا بأنه  معدل الضريبة التضخمية ،    معدل نمو األرصدة النقدية اإلسمية ويفس 

 في حين يمث ل الحد 
 

 
ر اقتصاديا بأنه قاعدة الضريب   ة مخزون األرصدة النقدية الحقيقية ويفس 

 التضخمية في حين يمث ل الحد  
 

 
 (.عالوة الصرف الموازي+ 1بالضبط )عالوة الصرف الموازي    

 :بوضع
 

 
 :كما يلي( 3)يمكن إعادة كتابة المعادلة رقم ( φ > 1مع  )     

 

 
 

 

 
  

 

 
   

 

 
  ……..(4) 

 :كما يلي( 4)إعادة كتابة المعادلة رقم يمكن 

  
 

 
  

 

 
  
 

 
      

 

 
  ……..(5) 

    : حيث
 

 
رين نتيجة نظام    هو مقدار الضريبة الضمنية على الصرف المفروضة على المصد 

د األسعار،والت ي جزئيا عجز الميزانية العامة للدولة وتدفع الحكومة إلى إصدار مبلغ  يالصرف متعد  تغط 

 .أقل من العملة الوطنية لتغطية هذا العجز

رفع معدل التضخم يقابل بانخفاض )أن هناك مفاضلة بين التضخم و عالوة الصرف الموازي إلظهار 

د األسعار في حالة (عالوة الصرف الموازي والعكس ،نفترض أن نظام الصرف متعد 

   : ،وهو ما يعني أن1steady stateاستقرارية

 

 
 
  

 
 
  

 
  

  بوضع  
 

 
د االسعار يمكن إعادة وهو معدل التضخم في الحا      لة االستقرارية لنظام الصرف متعد 

 :كما يلي( 5)كتابة المعادلة رقم 

  
 

 
  

 

 
       

 

 
  …………(6) 

لنفترض أن الحكومة قامت برفع معدل تدهور سعر الصرف الرسمي بشكل دائم وبذلك ترفع  معدل 

ي هذا اإلج.التضخم في الحالة االستقرارية لالقتصاد مية التي يؤد  راء إلى رفع حصيلة الضريبة التضخ 

لها الحكومة  فقط إذا كان معامل مرونة الطلب على النقد المحلي أقل من الواحد تحص 
في هذه الحالة . 2

وعند مستوى معطى من عجز الميزانية سوف تنخفض عالوة الصرف الموازي لتعيد التعادل بين عجز 

                                                           
1
نمو  الحالة االستقرارية لالقتصاد هو مفهوم مقتبس من أدبيات النمو االقتصادي يشير إلى التوازن في االجل الطويل لالقتصاد أين ينعدم معدل - 

يت جه .PIB par têteلمحلي اإلجمالي و كذا نصيب الفرد من الناتج ا  stock de capital par têteكل من نصيب الفرد من مخزون رأس المال 

يمكن أن .قبل هذا الوضع تكون معدالت نمو المتغي رات المشار اليها موجبة. sentier de croissanceاالقتصاد إلى هذا الوضع على مسار للنمو 

 .تتغي ر نقطة الحالة االستقرارية في االقتصاد نتيجة تغيرات هيكلية فيه
2
وبالتالي االنخفاض في قاعدة الضريبة   لتحول من النقد المحلي إلى العملة الصعبة نتيجة هذا االرتفاع في التضخموهو ما يعني أن نسبة ا - 

 . التضخمية أقل من االرتفاع في معدل التضخم
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وهو ما يعني أن الحكومة تفاضل بين التضخم ( 6)معادلة رقم الميزانية ومصادر تمويله كما توضحه ال

 . وعالوة الصرف الموازي في تمويل عجز الميزانية

يجب مالحظة أنه في حال كان معامل المرونة للطلب على النقد المحلي أكبر من الواحد،سوف يؤدي 

سعر الصرف الرسمي إلى رفع معدل التضخم في الحالة االستقرارية لالقتصاد نتيجة رفع معدل تدهور 

بنسبة تفوق معدل التضخم مما يؤدي ( التحول إلى العملة الصعبة)انخفاض في الطلب على النقد المحلي 

مية  ارتفاع كبير في الطلب على العملة الصعبة نتيجة )الى انخفاض كبير في قاعدة الضريبة التضخ 

رف الموازي وتوق ف إمكانية المفاضلة بينها وهو ما يدفع إلى ارتفاع عالوة الص( ارتفاع عائدها النسبي

 .وبين التضخم لتمويل عجز الميزانية

في بعض الحاالت يؤدي استمرار التضخم إلى ارتفاع معامل مرونة الطلب على العملة الوطنية انطالقا 

في ظل وجود عرض للعملة الصعبة على مستوى  -من قيمة أقل من الواحد إلى قيمة أعلى من الواحد 

م وعالوة الصرف الموازي لتمويل ف التحكيم بين التضخ  وهو ما يؤدي إلى توق   -الصرف الموازي سوق

وهي حالة غانا مثال  عجز الميزانية ويدفع إلى تزامن ارتفاع معدل التضخم و عالوة الصرف الموازي

     .12921و جانفي  1212بين جانفي 

 (:أنظمة الصرف الموازية الشرعية) وقف هروب رؤوس األموال األجنبية  -المطلب الثاني

 : لية كبح خروج رؤوس األموال األجنبية عبر سوق الصرف الموازيآ:الفرع األول

إلى منافع االندماج المالي لالقتصاديات أي فتح حساب رأس المال  بعض األدبيات االقتصاديةتشير 

ن دراسات أخرى قتصادلميزان المدفوعات بما يسمح بتدف ق رؤوس األموال األجنبية إلى اال ،في حين تهو 

ة على مخاطر عدم االستقرار الكل ي الذي تسب به موجات التدف ق العكسي لرؤوس  من هذه المنافع مركز 

األموال األجنبية وتوصي في هذا الصدد بفرض رقابة على تدف ق رؤوس األموال األجنبية عند دخولها 

تعتبر أسواق الصرف الموازية الشرعية أحد .2ماليةوعلى خروجها في أوقات األزمات االقتصادية وال

أنواع الرقابة على الصرف إذ تسمح ببروز سعر صرف موازي يطب ق على المعامالت الرأسمالية 

أي على رؤوس األموال األجنبية الراغبة في االستثمار في االقتصاد الوطني،سواء -لميزان المدفوعات 

يكون -المباشرة أو ألجل قصير مثل استثمارات المحفظة الماليةألجل طويل مثل االستثمارات األجنبية 

عادة أكثر تدهورا من سعر الصرف الرسمي التفضيلي المطب ق على كل أو جل المعامالت الجارية 

د عبر قوى العرض والطلب على كل من العملة الوطنية  لميزان المدفوعات،كما يكون حرا إذ يتحد 

تنعكس هجمات المضاربين على العملة نظريا .معامالت الرأسماليةوالعمالت الصعبة المرتبطة بال

في تدهور ( عند األزمات المالية outflows حركة رؤوس األموال األجنبية الخارجةبالتالي و)الوطنية

سعر الصرف الموازي الذي يوقف حركة خروج رؤوس األموال نتيجة الخسائر الرأسمالية التي يواجهها 

مبلغ مسترجع أقل لرأس المال المستثمر )موالهم نحو الخارجأالراغبون في تحويل  المستثمرون األجانب

 (.بالعملة الصعبة عند مغادرة البلد مقارنة برأس المال المستثمر عند دخوله

 

                                                           
1
- Pinto, B.,OP.CIT,p329 

2
ع لتقييد حركة لمزيد من االطالع على النقاش بين أصحاب الرأي المشجع لحرية الحركة الدولية لرؤوس األ -  موال و أنصار الرأي المشج 

 :رؤوس األموال يمكن العودة إلى

  Avellan.L, ESSAYS ON MULTIPLE EXCHANGE RATE SYSTEMS,OP.CIT,pp43-48. 
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  :رؤوس األموال األجنبية وقف خروج  فيسوق الصرف الموازي قياس فعالية :الفرع الثاني

الصرف الموازية الشرعية في وقف هروب رؤوس األموال األجنبية  تعتبر  مسألة قياس فعالية أسواق

المستقطبة نتيجة تحرير حساب رأس المال لميزان المدفوعات تجريبية بالتعريف،إذ يجب تحليل 

 . المعطيات الخاصة بتدف ق رؤوس األموال والعوامل المؤث رة عليها للوقوف على مدى هذه الفعالية

رؤوس األموال  وقف خروج فيسوق الصرف الموازي وصفي لفعالية التحليل اإلحصائي ال-أوال

 :األجنبية

في وقف تدف قات رؤوس األموال األجنبية الخارجة  "الشرعية"أسواق الصرف الموازية  لتحليل فعالية

منوال /  (average)اثناء األزمات االقتصادية من ناحية إحصائية وصفية يتم استخدام متوسط

(median) والخارج في إطار ما ( ة)المعني( يات)دفق الصافي لرؤوس األموال بين االقتصادنسبة الت

ر متوسط  event-study approach يسمى بمقاربة تحليل الحادث منوال  نسبة /والتي تعني تحليل تطو 

طه أزمة اقتصادية عدد من السنوات قبل األزمة )التدفق الصافي لرؤوس األموال خالل مجال زمني تتوس 

قد تكون أزمة صرف،أزمة دين خارجي،أزمة بنكية،أزمة (د مساوي من السنوات بعد االزمةو عد

دة  بورصية وذلك بالنسبة لدول تتمي ز بوجود اسواق صرف موازية و أخرى تتمي ز بأسواق صرف موح 

كون ت.مع مقارنة نتائج المجموعتين من الدول ونتائج العي نة اإلجمالية التي تضم المجموعتين من الدول

الة في وقف تدفق رؤوس األموال األجنبية إذا لم تشهد االقتصاديات ذات  أنظمة الصرف الموازية فع 

د األسعار خروجا ملموسا لرؤوس األموال األجنبية أثناء األزمات االقتصادية  .1نظام الصرف متعد 

 :ةيظهر الجدول الموالي تعريف مختلف أنواع األزمات في عدد من الدراسات التطبيقي

 تعريف األنواع المختلفة من األزمات االقتصادية في عدد من الدراسات التطبيقية:  19جدول رقم

 المصدر تعريف االزمةمعايير   نوع األزمة

 ازمة الصرف
Currency 
crisis  

إذا كان معدل " حادة "نكون أمام أزمة صرف  -
التدهور الشهري لسعر صرف عملة ما مساويا 

يه لمعدل التدهور  % 25أو فاق نسبة  مع تخط 
 .على األقل %14الشهري السابق بـ 

طة"نكون أمام أزمة صرف  - إذا كان "  متوس 
معدل التدهور الشهري لسعر صرف عملة ما 

يه لمعدل  % 1235مساويا أو فاق نسبة  مع تخط 
 .على األقل %14التدهور الشهري السابق بـ 

 
 
Reinhart,C.M. & K.S. Rogoff,2004, “The Modern 
History of Exchange Rate 
Arrangements: A Reinterpretation”,OP.CIT,p7 

أزمة دين 

 debt خارجي
crisis 

مديونية تجاه )
دائنين تجاريين 

إما بنوك أو : 
 (حملة سندات

نكون أمام أزمة دين خارجي في الحالتين 
 :التاليتين

وجود تأخر في تسديد أصل الدين الخارجي   -
على األقل من  %5او عدم تسديد   أو فوائده

 .مجموع الدين الخارجي
وجود اتفاقية إلعادة جدولة أو إعادة هيكلة  -

وفق ما تظهره معطيات البنك ) الدين الخارجي
 (.Global development Financeالدولي 

 
  

Detriagache.E&Spilimbergo.A, Crises and 
liquidity:Evidence and interpretation,IMF working 
paper ,International Monetary Fund,Jan 2001,p6 

                                                           
1
 - Avellan.L, ESSAYS ON MULTIPLE EXCHANGE RATE SYSTEMS,OP.CIT,p52. 
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 أزمة بنكية 
Banking crisis 

 :هناك عدة مؤشرات لوجود أزمة بنكية منها
التي تواجه )نسبة مرتفعة للقروض المتعث رة -

 .إلى مجموع القروض( مشاكل في التسديد
التحاليل الصحفية و الدراسات العلمية  -

د وجود أزمة)وتصريحات الخبراء  (.التي تؤك 
تجميد الودائع،إفالس )مؤشرات الهلع البنكي  -

 (البنوك،الضمان العام للودائع
 .وجود إجراءات  عمومية إلنقاذ البنوك -

Boyer R et al, Les crises financières, rapport du 
Conseil de l’Analyse Economique,La 
documentation Française, Paris, 2004,p15 

 :هناك معياران لتعريف ازمة البورصة أزمة بورصة
أن يتجاوز انخفاض المؤش ر العام للبورصة  -

دة  %24عموما )خالل فترة معي نة عتبة محد 
و  1929نظرا لما حصل خالل أزمتي 

1987.) 
إذا تجاوزت النسبة بين أسعار األسهم في   -

والقيمة القصوى ألسعارها خالل فترة  tاللحظة 
مرة قيمة  2مرة أو  135ة سابقة مرجعي

 .   االنحراف المعياري لهذا المتغي ر 

, rapport du Les crises financièresBoyer R et al, 
Conseil de l’Analyse Economique,La 
documentation Française, Paris, 2004,p15 

 .  من إعداد الباحث :المصدر

الة في وقف   Avellan 1بلد وجد  19في دراسة على عي نة من   أن أسواق الصرف الموازية ليست فع 

خروج رؤوس األموال األجنبية عند مواجهة اقتصاديات العي نة ألزمات اقتصادية رغم أن االقتصاديات 

دة األسعار شهدت تذبذبا أقل للتدفق الصافي  لرؤوس األموال األجنبية مقارنة  ذات أنظمة الصرف متعد 

دة السعرباالقتصاديات ذات أن  .ظمة الصرف موح 

نموذج )التحليل القياسي لفعالية سوق الصرف الموازي في وقف خروج رؤوس األموال األجنبية-ثانيا

Avellan): 

الية سوق الصرف الموازي في وقف خروج رؤوس األجنبية استند    Avellan 2في تحليله القياسي لفع 

رف .Pull-Push factorsال األجنبيةالطاردة لرؤوس األمو-إلى مقاربة العوامل الجاذبة  Reinhartيع 

بأنها تلك العوامل الخاصة Pull factorsالعوامل الجاذبة لتدف قات رؤوس األموال األجنبية  Montiel 3و

بالدول النامية المستقبلة لتدف قات رؤوس األموال األجنبية التي تصب  في مجملها باتجاه تحسين توليفة 

ما يهم  األجانب .صدرة من طرف الدائنين في الدول الناميةل قة باألصول الم  المخاطرة المتع-العائد

ن توليفة العائد  private risk-return)المخاطرة الخاصة-الراغبين في اقتناء األصول المحلية هو تحس 

characteristics). 4هناك مصدران لتحسين هذه الخصائص وهما: 

كنتيجة لالصالحات   (Social risk-return characteristics)ةماعياالجتالمخاطرة -توليفة العائدن تحس   -

يعكس .االقتصادية،وهو ما ينعكس على خصائص السندات المصدرة من طرف المدينين في هذه الدول

نة للرفاهية لتمويل االستثمارات المحلية  تدف ق رؤوس األموال نحو الداخل  في هذه الحالة االستدانة المحس 

                                                           
1
 -  Avellan.L, ESSAYS ON MULTIPLE EXCHANGE RATE SYSTEMS,OP.CIT,pp51-55.  

2
 .المرجع نفسه - 

3 - Reinhart.C & Montiel.P,Do Capital Controls Influence the Volume and Composition of Capital Flows? 

Evidence from the 1990s , MPRA Paper No. 13710, August 1999,pp6-9(downloaded from the page: 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13710/ on 27

th
 Sep 2017 at 11:30) 

4
 .المرجع نفسه - 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13710/
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ة المردودية أو لتمويل االنفاق االستهالكي الناتج عن ارتفاع الدخل الوطني بسبب الجديدة عالي

 . االصالحات االقتصادية

ن خصائص السندات المقتناة من طرف الدائنين الخواص بسبب إدخال أو إلغاء  - هات"تحس  تساهم " تشو 

ن تبن ي نظام سعر ثابت في إحداث فجوة بين معدالت العائد الخاصة واالجتماعية،فمثال يؤدي اقترا

ر لكن ضعيف المراقبة واإلشراف  للصرف مع ضمان للودائع بالنسبة لألجانب في ظل نظام مالي محر 

إلى استفادة رأس المال األجنبي من معدالت عائد خاصة مرتفعة ومضمونة ال تعكس معدالت العائد 

لة نحو البلد المستضيف  . االجتماعي على الموارد المحو 

ف ال مة)عوامل الطاردة لرؤوس األموال تعر  من جهتها بأنها تلك العوامل التي تقل ص ( من الدول المتقد 

مة لة إلى تدهور توليفة العائد.من جاذبية اإلقراض لدائنين من الدول المتقد  ي هذه العوامل في المحص  -تؤد 

مةالمخاطرة لألصول الم   ه العوامل بالنسبة للدول عتبر هذت   .صدرة من طرف المدينين في الدول المتقد 

بعض هذه العوامل ذات طبيعة ظرفية مرتبطة بتقل بات الدورة االقتصادية .النامية صدمات مالية خارجية

مة  عية أثناء فترات االنكماش مثال)في الدول المتقد  الت الفائدة في إطار سياسات نقدية توس  ( تخفيض معد 

مة خاصة صناديق مثل توسيع المست) وبعضها ذات طبيعة هيكلية  ثمرين المؤسساتيين للدول المتقد 

صدرة في الدول النامية في إطار تنويع محافظهم التقاعد لقاعدة توظيفاتها المالية إلى األصول المالية الم  

 (. المالية

دة التالية بطريقتين هما المربعات الصغرى ثنائية  Avellan قام  بتقدير المعادلة االنحدارية المتعد 

 :2SLS -Probit  و 12SLSلة المرح

                                   

 :حيث 

الفرق بين رؤوس األموال الداخلة و )tخالل الفترة  iصافي تدفق رؤوس األموال للبلد :        

 .حد ثابت للمعادلة :    ؛كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( الخارجة

 .اع معامالت متغي رات العوامل الجاذبة لتدفقات رؤوس األموالشع :   

خالل الفترة  iشعاع المتغي رات  المعب رة عن العوامل الجاذبة لتدفقات رؤوس األموال نحو البلد :        

t. 

مة :      .شعاع معامالت متغي رات العوامل الطاردة لرؤوس األموال من الدول المتقد 

 .tخالل الفترة  iشعاع المتغي رات  المعب رة عن العوامل الطاردة لرؤوس األموال نحو البلد :        

المعب رة عن العوامل الجاذبة  والطاردة لتدفقات رؤوس األموال في يظهر الجدول التالي المتغي رات 

 : Avellanمعادلة نموذج 

                                                           
1
دة ب   2SLS -Probitو  2SLSتستخدم طريقة  - متغي رات بعضها البعض عبر في حالة النماذج الهيكلية أين ترتبط عدة معادالت انحدارية متعد 

في كلتا الطريقتين يتم تقدير أثر سوق الصرف الموازي على تدفقات رؤوس األموال األجنبية (.معادالت متزامنة)ادالت تظهر في عدة مع
د األسعار للصرف ( المرحلة األخيرة للتحليل) دات لجوء السلطات االقتصادية إلى تبني نظام متعد  السماح بظهور سوق موازي )بعد تقدير محد 

 (.    للصرف
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  Avellanلطاردة لتدفقات رؤوس األموال في معادلة نموذج المعّبرة عن العوامل الجاذبة  واالمتغّيرات  :9جدول رقم 
 رتعريف المتغي   اسم المتغي ر 

 
 

المتغي رات المعبرة 
عن 

الخاصة )العوامل
( بالدول النامية

الجاذبة لتدفقات 
رؤوس األموال 

 األجنبية

  Pull factors 

مؤشر صافي حدود 
التجارة الدولية للسلع 

TOT  

 . 111قيمة المؤش ر خالل سنة األساس .9111سنة األساس للمؤشر العام .ود التجارة الدولية للبلد المعنيالرقم القياسي لمؤشر حد

 .عن مستوى الناتج اإلجمالي في األجل الطويل نتيجة تقلبات الدورة االقتصاديةيقل /تج اإلجمالي الذي يفوقالجزء من النا gapفجوة الناتج 

العائد السنوي على 
 بنكية المحل يةالودائع ال

ح بالعائد على الودائع في البنوك المحلية   .ر قيمة العملة المحليةمعدل تغي  المرج 

م  .معدل تغير الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بين تاريخين مرجعيين معدل التضخ 

نسبة الرصيد االبتدائي 
لميزانية الدولة إلى  
الناتج المحلي 

 اإلجمالي

ز بين وضعيتي الفائض نمي  .تدائي لميزانية الدولة خالل سنة معي نة إلى وضعية الميزانية خارج الفوائد على الدين العاميشير الرصيد االب 
 . االبتدائي والعجز االبتدائي

 الناتج المحلي اإلجمالي/]9(/الواردات+الصادرات)[ نسبة االنفتاح التجاري 

 :ثالث مؤشرات فرعية institutional qualityيشمل مؤشر نوعية المؤسسات  نوعية المؤسسات

والتي تشير إلى نوعية تقديم الخدمات العامة،نوعية اإلدارة العمومية،كفاءة الموظفين العموميين،عدم خضوع :فعالية السلطات العمومية -
 . هاالوظيفة العمومية للضغوط السياسية و مصداقية التزام السلطات العمومية بتطبيق السياسات المعلن عن

والتي تشير إلى مدى ثقة مختلف األعوان في القواعد التي تحكم المجتمع ومدى احترامهم لها بما في ذلك فعالية و مصداقية :سيادة القانون -
 . النظام القضائي و مدى احترام العقود

 .لعامة بهدف إلثراء الشخصيمؤشر مراقبة الفساد الذي يشير إلى نظرة المجتمع نحو الفساد بمعنى سوء استغالل الوظيفة ا -

 
 

نسبة صافي 
االحتياطات بالعملة 
الصعبة إلى الناتج 

 المحلي اإلجمالي
 

 

 .نسبة صافي احتياطات بلد معي ن خالل سنة معي نة إلى ناتجه المحلي اإلجمالي لنفس السنة

عدد أزمات الصرف 
 المسجلة خالل سنة

يه لمعدل التدهور  % 25لتدهور الشهري لسعر صرف عملة ما مساويا أو فاق نسبة إذا كان معدل ا" حادة "نكون أمام أزمة صرف  - مع تخط 
 .على األقل %14الشهري السابق بـ 

طة"نكون أمام أزمة صرف  - يه لمعدل  % 1235إذا كان معدل التدهور الشهري لسعر صرف عملة ما مساويا أو فاق نسبة "  متوس  مع تخط 
 .على األقل %14التدهور الشهري السابق بـ 
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وجود نظام صرف 
 متعدد األسعار

أشهر خالل السنة وتساوي الصفر في الحالة  9تساوي قيمته الواحد إذا شهد البلد سريان نظام متعدد األسعار للصرف على األقل 

 (.اشهر 9من  قلد األسعار ألسريان نظام صرف متعد  )المعاكسة

المتغي رات المعبرة 
عن 

الخاصة )العوامل
( متقدمةالدول الب
لتدفقات  لطاردةا

رؤوس األموال 
 األجنبية

مؤشر اإلنتاج 
 أ/م/الصناعي في الو

يأخذ هذا المؤش ر شكل .أ/م/نشر سنويا من طرف االحتياطي الفيدرالي األمريكي،يقيس الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي في الومؤش ر اقتصادي ي  

حة بأسعار منتجات هذه القطاعات لسنة األساسمتوسط الكميات المنتجة في مختلف )رقم قياسي د قيمته بـ ( القطاعات الصناعية مرج   111تحد 

انكماشا  111للمؤشر خالل سنة معي نة  نموا في االنتاج الصناعي في حين تعكس قيمة تقل  عن الـ  111تعكس قيمة تفوق الـ .في سنة االساس

 .  في اإلنتاج الصناعي

معدل الفائدة خالل 
معي نة على سنة 

سندات الخزينة 
 األمريكية 

 . يعكس العائد على االستثمار في سندات الخزينة األمريكية خالل سنة معي نة

مؤشر اإلنتاج 
الصناعي في المملكة 

 (بريطانيا)المتحدة 

يأخذ .لصناعي في المملكة المت حدةنشر سنويا من طرف ديوان اإلحصائيات الوطنية البريطاني،يقيس الناتج الحقيقي للقطاع امؤش ر اقتصادي ي  
حة بأسعار منتجات هذه القطاعات لسنة األساس)هذا المؤش ر شكل رقم قياسي ( متوسط الكميات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية مرج 

د قيمته بـ  ي في حين تعكس قيمة تقل  عن للمؤشر خالل سنة معي نة  نموا في االنتاج الصناع 111تعكس قيمة تفوق الـ .في سنة االساس 111تحد 

 .  انكماشا في اإلنتاج الصناعي 111الـ 

معدل العائد خالل سنة 
معينة على سندات 

 الخزينة البريطانية

 .يعكس العائد على االستثمار في سندات الخزينة البريطانية خالل سنة معي نة
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ال في احسن الحاالت في وقف Avellan وجد تدف ق رؤوس األموال   أن سوق الصرف الموازي غير فع 

ر بـ )األجنبية نحو الخارج أثناء األزمات االقتصادية  في  -0.737معامل  سالب  لكن غير معنوي يقد 

انشاء سوق موازي )للصرف في حين وجد أن تبن ي نظام متعدد األسعار (  2SLS –Probitنموذج 

ي عكس الهدف المنشود منه إلى تحفيز خروج رؤوس األموال ( للصرف اثناء األزمات االقتصادية يؤد 

ر بـ  )األجنبية   (.2SLSفي نموذج  %11عند مستوى المعنوية  4.511-معامل سالب يقد 

والتي  signaling effect  على مقاربة  أثر إشارات اإلرسال  Avellanفي تفسيره لهذه النتيجة اعتمد 

بموجبها يعتبر سلوك السلطات العمومية في مجال فرض إجراءات للرقابة على الحركة الدولية لرؤوس 

د األسعار)األموال   إلى المتعاملين ( رسالة)إشارة إرسال ( ومن بينها تبن ي نظام صرف متعد 

هم منها بأن  األوضاع االقتصادية للبلد يف( ومنهم األجانب الموجودون فعال داخل البلد)االقتصاديين 

ومنه يسارع هؤالء إلى بيع األصول المحلية وتحويل مقابل بيعها إلى ( أو في طريقها إلى أن تسوء)سي ئة

توق ع ذاتي )عمالت أجنبية وهو ما يؤدي إلى أزمة صرف أي انخفاض في قيمة العملة الوطنية

 (.auto-realized anticipationالتحق ق

 :تكاليف سوق الصرف الموازي-الثانيث المبح

 :ما يلييترتب على وجود سوق موازي للصرف عدة تكاليف بالنسبة لالقتصاد الوطني تتمثل أهمها في

 :النمو االقتصادي تقليص معدل-المطلب األول

يعود الفضل في إلقاء الضوء على أثر سوق الصرف الموازي على النمو االقتصادي إلى أدبيات النمو 

دات النمو االقتصادي (ذات التوجه النيوكالسيكي)قتصادياال في ( بشكل كم ي)التي تهدف إلى تفسير محد 

مختلف الدول منفردة من جهة،وإلى تفسير التفاوت بين مختلف الدول في مجال النمو االقتصادي من 

 .جهة أخرى

التي تفرضها الحكومة وجود سوق موازي للصرف مؤش را على القيود هذه األدبيات تعتبر الكثير من 

من الناحية المنهجية تعتبر هذه األدبيات سوق الصرف الموازي أحد العوامل .على النشاط االقتصادي

ص إلى وجود عالقة سلبية بين سوق الصرف رة ألداء االقتصاد في مجال النمو االقتصادي وتخل  المفس  

 .الموازي و معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 : العالقة اإلحصائية الوصفية بين سوق الصرف الموازي والنمو االقتصادي -الفرع األول

من الدراسات التطبيقية ارتباطا سلبيا من الناحية اإلحصائية الوصفية بين وجود سوق وجدت العديد 

اوتة شهدت فترات متف- بلدا 113في دراسة على عي نة من موازي للصرف و معدالت النمو االقتصادي،ف

أن البلدان  Avellan 2وجد  2441-1974خالل الفترة  -1من سريان أنظمة متعددة األسعار للصرف

ا سالبا بـ  في المتوسط لنصيب الفرد من الناتج  % 4324-التي شهدت أسواقا موازية للصرف حققت نمو 

ر بـ  المحلي اإلجمالي مقابل معدل نمو متوسط  لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  %1394قد 

                                                           
1
بلدا من العينة فترات جزئية لسريان أنظمة متعددة االسعار للصرف وفترات جزئية أخرى لسريان أنظمة للصرف موحدة السعر  99إذ شهد - 

دة السعر طوال فترة الدراسة وشهد  22خالل الفترة اإلجمالية للدراسة  في حين شهد  بلدان سريان أنظمة متعددة  9بلدا سريان أنظمة للصرف موح 

 .ف طوال فترة الدراسةاألسعار للصر
2
 - Avellan.L, ESSAYS ON MULTIPLE EXCHANGE RATE SYSTEMS,OP.CIT, pp9-13. 
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بالنسبة للبلدان التي غابت فيها أسواق الصرف الموازية،كما وجدت الدراسة أيضا أن الدول ذات أسواق 

ر  دة شهدت نموا أكثر استقرارا مقارنة بالدول التي شهدت أسواقا موازية للصرف إذ قد  الصرف الموح 

إلجمالي في المجموعة األولى من الدول االنحراف المعياري لمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي ا

مقابل انحراف معياري لمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المجموعة  73295بـ

ر بـ   .83388الثانية من الدول قد 

-1974على عينة من البلدان خالل الفترة  1دراسة أخرىفي  Rogoffو  Reinhartوجد كل من 

في الدول ذات  % 138ط لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي كان أن المعدل المتوس 2441

يا بنقطة مئوية واحدة المعدل المتوسط لنمو نصيب الفرد من الناتج  د السعر متخط  نظام الصرف موح 

ر في هذه األخيرة بـ   .%438المحلي اإلجمالي في الدول التي شهدت أسواقا موازية للصرف الذي قد 

 :أثر مستوى عالوة الصرف الموازي على معدل النمو االقتصادي -نيالفرع الثا

دات النمو االقتصادي تعتبر الكثير من أدبيات النمو االقتصادي وجود سوق موازي  في إطار تحليلها لمحد 

ل الدولة في سوق الصرف وفرضها لقيود على التعامل فيه،وعليه تفترض هذه  للصرف نتيجة لتدخ 

على النمو  -وبالتحديد لمستوى عالوة الصرف الموازي-لبيا لسوق الصرف الموازياألدبيات تأثيرا س

 .االقتصادي

تقيس هذه األدبيات أثر مجموعة واسعة من المتغي رات االقتصادية على معدل النمو االقتصادي خالل 

االنحدارية  فترة طويلة من الزمن عبر استخدام المعطيات اإلحصائية والتقنيات الكمية وخاصة المعادالت

دة ،معدل نمو نصيب معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :ؤخذ عدة متغي رات منهاي  .المتعد 

رة تابعة لمجموعة من كمقاييس للنمو االقتصادي وتكون متغي رات مفس     2الفرد من مخزون رأس المال

 :رة من بينهاالمتغي رات المفس  

يعب ر عنه بمستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  :رديالمستوى االبتدائي للدخل الف -

التي تشير  convergenceيقيس هذا المتغي ر ما يطلق عليه بظاهرة التقارب .لسنة بداية الدراسة

إلى استدراك الدول منخفضة الدخل للفجوة في مجال الدخل الفردي بينها وبين الدول مرتفعة 

أعلى عند بداية مسار النمو االقتصادي في حين تت جه إلى  الدخل،حيث تكون سرعة التقارب

االنخفاض مع مرور الزمن وزيادة مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 

ر ظاهرة التقارب بارتفاع اإلنتاجية .ذات الدخل الفردي االبتدائي المنخفض( أو الدول)الدولة تفس 

ية لرأس المال في الدول منخفضة ا لدخل االبتدائي ذات مخزون رأس المال المنخفض وهو الحد 

لالستثمار المحلي و األجنبي الذي  -في ظل السياسات الحكومية المناسبة -ما يمثل حافزا قويا

و يترجم في مستويات أعلى للناتج و ( ظاهرة تراكم رأس المال)يرفع نسبة رأس المال إلى العمل

 .األجور

توى تأهيل اليد العاملة في االقتصاد،حيث يؤدي تأهيل أعلى ويشير إلى مس:رأس المال البشري -

إلى ( نوعية أفضل للتعليم)أو النوعية ( مستوى أعلى للتعليم)لليد العاملة من الناحية الكمية 

يتم التعبير عن رأس .تحقيق مستويات أعلى للنمو االقتصادي مع بقاء األشياء األخرى على حالها

                                                           
1
 - Reinhart, Carmen M. and Kenneth S. Rogoff, OP.CIT 

2
السكان خالل  معي نة على عدد(فترة)نصيب الفرد من مخزون رأس المال هو حاصل قسمة قيمة مخزون رأس المال في االقتصاد خالل سنة  - 

 (.الفترة)هذه السنة
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نمو عبر عدة مقاييس من بينها نسبة المتمدرسين في الطور الثانوي المال البشري في معادالت ال

 .،نسبة اإلنفاق على التعليم إلى الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط سنوات التعليم للسكان 

يؤثر بشكل ايجابي على النمو االقتصادي،ويعبر عنه في معادالت النمو عبر :االستقرار السياسي -

غتياالت السياسية،مؤشر الحريات المدنية وعدد االنقالبات عدد اال:عدة مقاييس من بينها

 .العسكرية والثورات الشعبية

ر النظام المالي - يشير إلى مدى تطور نشاط مؤسسات القطاع المالي في االقتصاد،ويعب ر عنه :تطو 

 نسبة أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي:في معادالت النمو عبر عدة مقاييس منها

،نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص 

 .إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

التي تعب ر عن الفرق النسبي بين سعر الصرف الموازي :مستوى عالوة سوق الصرف الموازي -

معامل عالوة الصرف تفترض أدبيات النمو االقتصادي إشارة سالبة ل.وسعر الصرف الرسمي

تستند هذه الفرضية إلى أن وجود سوق موازي للصرف يعب ر عن .الموازي في معادلة النمو

القيود التي تفرضها الدولة على المعامالت الخارجية،حيث تؤدي القيود التجارية مثال وخاصة 

ة والتجهيزات القيود على االستيراد إلى إعاقة تموين القطاع اإلنتاجي الوطني بالمواد األولي

ه من الناحية المالية يعب ر وجود سوق موازي للصرف عن .االنتاجية الضرورية لنشاطه و تطور 

يعيق الوصول إلى المستويات الكامنة  Financial repressionوجود كبح مالي في االقتصاد 

ن تفترض هذه األدبيات أن اسواق الصرف الناتجة عن القيود المفروضة م.للنمو االقتصادي

 .black marketsطرف الحكومة على المعامالت الخارجية هي غير شرعية بالتعريف 

تقاس عبر عدة مؤش رات من بينها نسبة الفائض في ميزانية :وضعية الميزانية العامة للدولة -

 .الدولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي و نسبة االنفاق العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

لي قيم معامل عالوة سوق الصرف الموازي في معادلة النمو في عدد من الدراسات يظهر الجدول التا

 :التطبيقية حول موضوع النمو االقتصادي
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 قيم معامل عالوة الصرف الموازي في معادالت النمو االقتصادي في عدد من الدراسات التطبيقية :18جدول رقم 

الوة قيمة معامل ع .،المصدر عنوان الدراسةالمؤلف ،
سوق الصرف 

الموازي في المعادلة 
 االنحدارية 

 مالحظات

William Easterly and Ross Levine 
,Africa's Growth Tragedy  A 
Retrospective, 1960-89, World bank 
POLICY RESEARCH WORKING PAPER 
1503,AUG 1995. 

 

 .بلد 99:عدد بلدان عينة الدراسة 0.0189 -

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليالمتغير التابع هو 
 :رة المتغيرات المفس  

 -عند بداية فترة الدراسة  GDPمستوى نصيب الفرد من الـ -(إفريقيا،اسيا،امريكا الالتينية والكاريبي)المنطقة الجغرافية  -

االغتياالت السياسية بين عدد  -متوسط سنوات التمدرس -عند بداية فترة الدراسة  GDPمرب ع مستوى نصيب الفرد من ال

انتماء سكان البلد إلى )التنوع العرقي للسكان-نسبة فائض الميزانية العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي –كل مليون نسمة 

 (M2/GDP) مؤشر العمق المالي  -عدد أجهزة الهاتف لكل عامل -(مجموعات عرقية مختلفة
Ross Levine and Sara Zervos, Stock 
Markets, Banks, and Economic Growth, 
The American Economic Review, Vol. 88, 
No. 3 , 1998, pp. 537-558 
  

 
-434442.......... 
 
 
-434436.......... 

 بلد 11:عدد بلدان عينة الدراسة 

 .المتغير التابع هو معدل نمو نصيب الفرد من مخزون رأس المال
 
 

 .خار اإلجمالي للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجماليالمتغير التابع هو نسبة االد
Ross Levine, Norman Loayza and 
Thorsten Beck, Financial intermediation  
and growth: 
Causality and causes, Journal of 
Monetary Economics,N° 46, 2000, pp31-
77 

 

 بلد 11:عدد بلدان عي نة الدراسة 1.027 -

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :ر التابع غي  المت
 :رةالمتغي رات المفس  

درجة انفتاح االقتصاد على العالم  -حجم القطاع الحكومي  -عند بداية فترة الدراسة GDPمستوى نصيب الفرد من الـ -

صول بنوك الودائع إلى نسبة أ – M2/GDP -متوسط عدد سنوات التعليم الثانوي للسكان -معدل التضخم -الخارجي

 GDP /القروض الممنوحة  للقطاع الخاص -111*مجموع أصول بنوك الودائع و أصول البنك المركزي
William Easterly and Ross Levine, It's Not 
Factor Accumulation: 
Stylized Facts and Growth Models,The 
world bank Economic review,VOL 
15,N°2,2001,PP177-219 

 

 .المتغير التابع هو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -1.192
 :رة األخرىالمتغيرات المفس  

 متوسط سنوات التمدرس  -.عند بداية فترة الدراسة GDPـمستوى نصيب الفرد من ال -

 حجم القطاع الحكومي -معدل التضخم  -درجة انفتاح االقتصاد على العالم الخارجي -
 لقروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة ا -

 زيادة مستوى عالوة سوق الصرف الموازي يؤدي إلى انخفاض معدل النمو االقتصادي:النتيجة االساسية في هذه الدراسات

 

 من إعداد الباحث:المصدر
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على (ف الموازيبغض النظر عن مستوى عالوة الصر)أثر وجود سوق موازي للصرف-الفرع الثالث

 :النمو االقتصادي

ية )رغم اندراج دراسته ضمن السياق العام ألدبيات النمو االقتصادي من الناحية المنهجية الدراسة الكم 

دات النمو االقتصادي تحليل اثر سوق  إلى Avellan 1ذهب ( باستخدام المعادالت االنحدارية لمحد 

 . ظر عن مستوى عالوة الصرف الموازيالصرف الموازي على النمو االقتصادي بغض  الن

 :بتقدير المعادلة التالية Avellanقام 

                               
   
         

   
            

 binaryغي ر ثنائي القيمة بتعويض عالوة سوف الصرف الموازي في معادلة النمو بمت Avellanتقنيا قام 

variable  د اه سعر الصرف المتعد  الذي تساوي قيمته الواحد إذا شهد البلد سريان  multiple XRسم 

غياب )أشهر خالل السنة وتساوي الصفر في الحالة المعاكسة 9نظام متعدد األسعار للصرف على األقل 

د االسعار أو سريانه ألقل من   (.اشهر 9نظام صرف متعد 

د استخدم  مجموعة من المتغي رات لنفس سنة معدل النمو  Avellanإلى جانب متغي ر سعر الصرف المتعد 

     الشعاع )المستخدم في المعادلة 
   

ومجموعة أخرى من  المتغي رات أخذت قيم السنة السابقة لسنة ( 

      الشعاع  ) معدل النمو المستخدم في المعادلة
   

.) 

رهايست و Avellan عرض الجدول الموالي تعريف المتغي رات المستخدمة في معادلة النمو التي قد 

 :معامالتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Avellan.L, ESSAYS ON MULTIPLE EXCHANGE RATE SYSTEMS,OP.CIT 
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 حول النمو ومعامالتها المقّدرة Avellanتعريف المتغيرات المستخدمة في دراسة  :01جدول رقم 

مجموعة 
 المتغيرات

المعامل المقّدر  تعريف المتغّير إسم المتغّير
 غّيرللمت

 
 
 
 
 
 
 

 
مجموعة 

( شعاع)
 المتغيرات 

    
   

  

سعر الصرف المتعدد 

multiple XR 
أشهر خالل السنة وتساوي  9تساوي قيمته الواحد إذا شهد البلد سريان نظام متعدد األسعار للصرف على األقل  

 (.غيابه تماما أو اشهر 9من  قلسريان نظام صرف متعدد األسعار أل)الصفر في الحالة المعاكسة

-9 ,273 

 crisisأزمة الصرف 
peryear  

 :عدد األشهر خالل السنة التي

الفرق بين معدل يساوي  كما.% 92يساوي او يفوق فيها معدل التدهور الشهري لسعر صرف العملة الوطنية نسبة  -

 .على األقل % 11و يفوق لعملة الوطنية ألسعر صرف امعدل التدهور الشهري السابق التدهور الشهري المعني و 

-1,940 

ية ةالنسب  ilit معدل األمية في البلد  0,017- من مجموع السكان الذين يعانون من األم 

مؤشر الحريات المدنية 

civil 
حرية التعبير،حرية :تشير الحريات المدنية إلى مجموع الحريات الشخصية التي تشمل عددا من المجاالت منها

تصدر مؤشرات الحريات المدنية عن عدد من المنظمات غير ...خصوصية ،احترام الملكية الخاصةالمعتقد،احترام ال
 :لمزيد من االطالع يمكن العودة إلى الصفحة التالية.الحكومية و المنظمات التابعة لألمم المتحدة

http://en.m.wikipedia.org/wiki/list_of _freedom_indices 

-0,053 

 سية مؤشر الحقوق السيا
Polright   

يقيس مؤشر الحقوق السياسية درجة حرية ونزاهة العمليات االنتخابية،درجة التعددية و المشاركة في الحياة السياسية و 
 .عمل الجهاز الحكومي

 

0,043 

معدل نمو شروط 

 delta-ttالتجارة الدولية
النسبي ألسعار الصادرات منقوصا منه التغير النسبي  التغير )يشير إلى معدل التغي ر النسبي لشروط التبادل الدولي للبلد 

ن في حالة ارتفاع اسعار الصادرات بمعدل يفوق اسعار الواردات ونكون أمام .ألسعار الواردات نكون أمام حالة تحس 
 ( تدهور في الحالة المعاكسة 

0,644 

وجود أزمة اقتصادية     
 دولية

يعب ر عن وجود أزمة اقتصادية دولية عامة تؤث ر على النمو االقتصادي  variable  dummyعبارة عن متغير أصم 

في الحالة  1في حالة وجود أزمة دولية و القيمة  1القيمة    يمكن أن يأخذ المتغي ر. في عدد واسع المناطق الجغرافية

سنة إلى سنة أخرى وليس بين  يمكن أن تختلف من     تجدر اإلشارة إلى أن قيمة المتغي ر (.أو العكس)المعاكسة
 .الدول خالل نفس السنة

-1,940 

مجموعة 
( شعاع)

 المتغيرات

      
   

  

معدل االستثمار في 

  gfkf-GDPاالقتصاد 
 0,120 إلى الناتج المحلي اإلجمالي( تكوين رأس المال الثابت)نسبة االستثمار

معدل نمو نسبة 
االستهالك الحكومي إلى 

حلي اإلجمالي الناتج الم

g-gov-GDP  

 -2,905 

 0,094-نميز بين .يشير الرصيد االبتدائي لميزانية الدولة خالل سنة معي نة إلى وضعية الميزانية خارج الفوائد على الدين العام نسبة الرصيد االبتدائي 
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لميزانية الدولة إلى  
الناتج المحلي 

 budbal_gdpاإلجمالي

 . بتدائيوضعيتي الفائض االبتدائي والعجز اال

M2/GDP  0,005 الناتج المحلي اإلجمالي(/مجموع الديون على القطاع البنكي)تساوي نسبة الكتلة النقدية 

 نسبة االنفتاح التجاري
Open 

 0,015- الناتج المحلي اإلجمالي/]9(/الواردات+الصادرات)[

معدل 

 inflationالتضخم

 0,002 هلكين بين تاريخينالتغير في الرقم القياسي ألسعار المست

صافي االحتياطات 
الناتج المحلي /الدولية

 netres_GDPاإلجمالي

 1,436 قيمة احتياطات الصرف الصافية على الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة خدمة الدين 
 اإلجمالية إلى الصادرات

Tds_X 

 0,020 

    ,OP.CIT,p37EMSESSAYS ON MULTIPLE EXCHANGE RATE SYSTAvellan.L,     :المصدر

وجود سوق موازي أن Avellan  كما في الدراسات التي رك زت على وجود عالقة سلبية بين مستوى عالوة الصرف الموازي ومعدل النمو االقتصادي،وجد 

ي إلى تقليص معدل النمو االقتصادي( بغض النظر عن مستوى عالوة الصرف الموازي)للصرف   .يؤد 
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 :زوير في التصريحات الخاصة بقيم الصفقات التجارية الخارجيةالت-المطلب الثاني

يا إذا كان هذا األخير غر  يعتبر الغش في التسجيل المحاسبي للعمليات التي يقوم بها عون اقتصادي م  

ده سوق ( بيع انتاجه)جبرا على التنازل عن األصول التي يملكهام    .  1خرآ( حر)بسعر أق ل مما يحد 

د األسعار أين يستفيد ينطبق هذا المنط ق على العمليات التجارية الخارجية في ظل نظام للصرف متعد 

المتعاملون في مجال التجارة الخارجية من وجود سوق موازي للصرف في رفع أرباحهم بشكل غير 

 .قانوني من الصفقات التي يبرمونها

د األسعار أحد ثالث دوافع  لالنخراط في تزوير التصريحات تعتبر االستفادة من وجود نظام صرف متعد 

يشير والذي  the financial motiveيتمث ل الدافع الثاني في الدافع المالي .الخاصة بالتجارة الخارجية

إلى رغبة المتعامل في التجارة الخارجية في تقليص الضرائب والرسوم المفروضة على التجارة 

أو الحصول (م جمركية أقل على الوارداتتصريح مخف ض بقيمة الواردات بهدف دفع رسو)الخارجية 

تصريح مبالغ فيه بقيمة الصادرات بهدف ) على  مبلغ أكبر لإلعانات في مجال التجارة الخارجية

يتمث ل الدافع األخير في رغبة المتعامل االقتصادي في تجن ب (.الحصول على مبلغ أكبر إلعانات التصدير

الخارجية ويترجم بانخراطه في عمليات للتهريب سواء نحو ثقل اإلجراءات اإلدارية في مجال التجارة 

 .2(تهريب الصادرات)أو نحو الخارج ( تهريب الواردات)الداخل 

المتاحة امام المتعاملين في التجارة الخارجية في وجود سوق  االبتدائيةاالستراتيجيات -الفرع األول

 :3موازي للصرف

االستفادة من وجود سوق موازي للصرف في تبن ي  يمكن للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية

 :االستراتيجيات التالية

ر تبن ي استراتيجيتين في وجود سوق موازي للصرف هما:بالنسبة للمصّدرين -أوال  :يمكن للمصد 

ر للسلطات : underinvoicing of exportsالتصريح المخفض بقيمة الصادرات -أ ح المصد  حيث يصر 

من الناحية المالية يتمث ل الهدف من هذه .أقل من قيمتها الحقيقية قيمة للصادراتالنقدية والجمركية ب

ح به من حصيلة التصدير على مستوى سوق الصرف الموازي  االستراتيجية في بيع الجزء غير المصر 

 .على أساس سعر الصرف الموازي وبالتالي رفع ربح المصدر من عملية التصدير

ر في هذه الحالة عبر المعادلة التاليةيمكن التعبير عن الدخل الذ  :ي يحق قه المصد 

                                      ……….)1( 

                                                           
1 -De Holanda Barbosa.F, Penha Cysne. R and Costa Holanda.M, Underinvoicing of Exports, Overinvoicing of 
Imports, and the Dollar Premium on the Black Market ,Estudios Económicos, Vol. 7, No. 1 (13) (Jan. - Jun., 
1992), P70. 

2
 :لمزيد من التفاصيل يرجى العودة إلى - 

Ndikumana.L,Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: The cases of Chile, Côte 
d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia, Special Unit on Commodities of United Nations Conference On 
Trade and Development(UNCTAD),GENEVA,DEC 2016. 
3
 - Buehn, A. and Eichler, S; Uncovering Smuggling: Worldwide Evidence for Four Types of Trade 

Misinivoicing,p4. 
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 :حيث

tinc :(.الشركات أرباح وعلى الدخل على) المباشرة للضرائب المتوسط المعدل 

tX :(عاناتاإل منها منقوصا الضرائب) الصادرات على الصافية الضرائب معدل, 

e :واحدة وحدة مقابل الوطنية العملة من دفعها الواجب الوحدات بعدد عنها الرسمي،معبرا الصرف سعر 

 . الصعبة العملة من

PW:الدولي السوق مستوى على الصادرات سعر. 

X :المصدرة اإلجمالية الكمية. 

SX :ح غير الكمية  .الصادرات من بها المصر 

V :الموازي الصرف عالوة. 
 

ر يحق ق دخله بالعملة الوطنية من مصدرين ( 1)ير المعادلة رقم تش  :إلى أن المصد 

ح من حصيلة التصدير على أساس سعر الصرف الرسمي وبعد دفع كل  - عبر بيع الجزء المصر 

 .                            الضرائب والرسوم

ح به من حصيلة التصدير عل - ى مستوى سوق الصرف عبر بيع الجزء غير المصر 

 .          الموازي

 

ق قيمة الربح المحق ق عبر بيع الجزء غير  ر في هذه االستراتيجية في تفو  يتمث ل شرط انخراط المصد 

ح به من حصيلة التصدير على مستوى سوق الصرف الموازي على قيمة اإلعانة الصافية على  المصر 

 :التصدير وهو ما يترجم رياضيا كما يلي

 

                      

  

ر  : over-invoicing of exportsالتصريح المبالغ فيه بقيمة الصادرات -ب ح المصد  حيث يصر 

من الناحية المالية يتمث ل الهدف من .أكبر من قيمتها الحقيقية للسلطات النقدية والجمركية بقيمة للصادرات

ر في هذه الحالة .التصدير التي تمنحها الحكومةهذه االستراتيجية في االستفادة من إعانات  يضطر المصد 

إلى شراء الجزء من حصيلة الصادرات الذي يفوق الحصيلة الفعلية على مستوى سوق الصرف الموازي 

ر في هذه الحالة عبر . للتنازل عنه لصالح البنك المركزي يمكن التعبير عن الدخل الذي يحق قه المصد 

 :المعادلة التالية

                                      …………….)9( 

 :حيث

tinc :(.الشركات أرباح وعلى الدخل على) المباشرة للضرائب المتوسط المعدل 

tX :(اإلعانات منها منقوصا الضرائب) الصادرات على الصافية الضرائب معدل, 

e :واحدة وحدة مقابل الوطنية العملة من دفعها لواجبا الوحدات بعدد عنه الرسمي،معب را الصرف سعر 

 . الصعبة العملة من

PW:الدولي السوق مستوى على الصادرات سعر   . SX :ح غير الكمية  .الصادرات من بها المصر 
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X :الكمية اإلجمالية المصدرة                         .V :عالوة الصرف الموازي. 

ر من هذه االستراتيجية هو المقابل بالعملة الوطنية إلى أن ا( 2)تشير المعادلة رقم  لدخل الصافي للمصد 

ح للصادرات على اساس سعر الصرف الرسمي متضمن ة إعانات التصدير منقوصا منها  للحصيلة المصر 

يتمث ل .من الصادرات" الوهمي"تكلفة شراء العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي للجزء 

ق مبلغ اإلعانة الصافية على التصدير التي تدفعها شرط انخراط المصد   ر في هذه االستراتيجية في تفو 

،وهو ما يمكن التعبير 1الحكومة على تكلفة شراء العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي

 :عنه رياضيا كما يلي

                    



ا االستفادة من وجود سوق موازي للصرف لتحقيق يمكن للمستوردين أيض:بالنسبة للمستوردين-ثانيا

 :مستوى أكبر للربح من الصفقات التجارية الدولية،وذلك عبر تبني استراتيجيتين هما

 : over-invoicing of importsالتصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات -أ

لحصول على قيمة الصفقة المستورد في هذه الحالة بقيمة للواردات تفوق قيمتها الحقيقية بهدف ا حصر  ي

كاملة بالعملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الرسمي ثم  بيع الفارق بين القيمتين على مستوى سوق 

يتمث ل شرط االنخراط في هذه االستراتيجية في انخفاض معدل الرسوم الجمركية على .الصرف الموازي

 . الواردات عن عالوة الصرف الموازي

 : under-invoicing of importsيمة الواردات التصريح المخّفض بق -ب

ح المستورد في هذه الحالة بقيمة للواردات أقل من قيمتها الحقيقية بهدف دفع مبلغ أقل للرسوم  يصر 

ح بها .الجمركية يضطر المستورد في هذه الحالة إلى تمويل الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصر 

يتمث ل شرط االنخراط في هذه االستراتيجية في انخفاض .الموازيللواردات على مستوى سوق الصرف 

  .2عالوة الصرف الموازي عن معدل الرسوم الجمركية على الواردات

 

 :أثر تدخل السلطات العمومية-الفرع الثاني

يعتبر الغش في التصريحات الجمركية مخالفة لقانون الصرف تستوجب عقوبة من السلطات 

عاملون في التجارة الخارجية الذين يتبن ون هذه الممارسة يوازنون بين األرباح العمومية،وبذلك فالمت

يقوم المتعاملون في التجارة .المتوق عة منها و العقوبات الناتجة عنها عند اكتشاف الغش في التصريح

ال بتحديد القرار الذي سيتبن ونه في مجال التصريح الجمركي ق التصريح الدقيق والصاد)الخارجية أو 

دون المبلغ األمثل للتصريح ( 3بمبالغ الصفقات التجارية أو الغش في التصريح مع تحديد اتجاهه ثم يحد 

د في تشريعات الصرفالمبالغ فيه على أساس ب  /المخف ض  . نية نظام العقوبات المحد 

                                                           
1
لعالوة الصرف الموازي أي سعر موازي للصرف أقل من سعر الصرف الرسمي وهي وضعية  وذلك في حالة مستوى منخفض أو قيمة سالبة - 

 .تم تسجيلها بالفعل على مستوى عدة دول تتميز بوجود أسواق موازية للصرف
2
دا في تمويل في حالة عالوة صرف موازي سالبة يستفيد المستورد من االقتصاد في مبلغ الرسوم الجمركية على الواردات كما يحقق اقتصا - 

 . من  الواردات" المخفي"الجزء 
3
رين في مسعاهم لتعظيم Costa Holanda  و De Holanda Barbosa، Penha Cysneيشير  -  إلى ثالث حلول ممكنة بالنسبة للمصد 

د األسعار وهي ع حصيلة التصدير بالكامل التنازل عن حصيلة التصدير بالكامل لصالح البنك المركزي ، بي: أرباحهم في ظل نظام للصرف متعد 
لمزيد من المعلومات يرجى .على مستوى سوق الصرف الموازي و توزيع  بيع حصيلة التصدير بين البنك المركزي وسوق الصرف الموازي

  :العودة إلى
De Holanda Barbosa.F, Penha Cysne. R and Costa Holanda.M, Underinvoicing of Exports, Overinvoicing of 
Imports, and the Dollar Premium on the Black Market, OP.CIT. 
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م نظاما للعقوبات على مخالفة تشريع الصرف،تكون فيه العقو بات نفترض أن السلطات العمومية تصم 

،تزيد فيه درجة العقوبة مع زيادة مبلغ الغش في التصريح كما أنها تستثمر بشكل  1مالية بشكل أساسي

 :لية عمل هذا النظام رياضيا كما يليآيمكن التعبير عن .متواصل لتحسين فعالية النظام

                   …………………….)2( 

 

 :حيث

E(C): التكلفة المتوق عة للغش الجمركي. 

احتمال اكتشاف الغش الجمركي من طرف اإلدارة الجمركية وإدارة الصرف للبنك :            

 .المركزي

الفرق بين القيمة المصرح بها للصفقة التجارية الدولية وقيمتها )مبلغ الغش الجمركي  :    

 .ة الوارداتحال في          و في حالة الصادرات           حيث (.الحقيقية

H: 2ير خارجي يعكس احتمال اكتشاف الغش الجمركيمتغ . 

F : ويشمل الغرامات المباشرة وفقدان الدخل نتيجة (.التعبير النقدي عن العقوبة)المبلغ المالي للعقوبة

 (.السجن)العقوبات السالبة للحرية 

 

 :يتمي ز احتمال اكتشاف الغش الجمركي بالخصائص التالية 
     

    
 .اكتشاف الغش الجمركي يزيد بزيادة مبلغه أي أن احتمال:    

      

       
 .أي أن احتمال اكتشاف الغش الجمركي يزيد بشكل متزايد مع ارتفاع مبلغ الغش:     

 
     

  
أي أن احتمال اكتشاف الغش الجمركي يزيد بتحسن التكنولوجيا المستخدمة في :     

يسهل إخفاء بضائع ذات حجم صغير وقيمة كبيرة مقارنة ببضائع من جهة أخرى نفترض أنه .المراقبة

 . ذات حجم كبير وقيمة صغيرة

 

 : في حالة المصّدرين -أوال

ر الم    س للغش في التصريح الجمركي مع أخذ احتمال مار  يمكن أن نكتب دالة الربح المتوق ع للمصد 

 :كما يلي( تدخل السلطات العمومية)اكتشاف الغش 

                                                                     …….)1( 

ف على  Ɛعلى معدل األسعار المحلية و استخدام سعر الصرف الحقيقي ( 1)سمة المعادلة رقم بق المعر 

عدل األسعار على مPWسعر الصرف اإلسمي في النسبة بين معدل األسعار الدولية  ضربأنه حاصل 

 :نحصل على المعادلة التالية Pdomالمحلية وليكن 

 
                         Ɛ                          Ɛ                      …(5)                  

                                                           
1
 .حتى في حالة عقوبة السجن تتحول طبيعة العقوبة الى مالية على اعتبار فقدان دخل العمل أثناء فترة السجن - 

2
 .مثال تزويد النقاط الحدودية بأحدث تجهيزات مكافحة الغش الجمركي - 
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د المتعاملون في التجارة الخارجية ا المبالغ /لمبلغ األمثل للتصريح المخف ضكما سبقت اإلشارة اليه يحد 

التي تعظم دالة الربح الحقيقي  Sرياضيا يترجم ذلك بالبحث عن قيمة .فيه لقيمة الصفقات التجارية الدولية

 (.2)أي المعادلة رقم 

رين   :في حالة المصد 

 :وجعل المشتق معدوما نحصل على  SXبداللة ( 2)رقم  عبر اشتقاق المعادلة

          

   
                       Ɛ 

               

   
        

 :ومنه

                      Ɛ  
               

   
       …)9) 

ي للغش في التصريح الجمركي  ع يتعادل م(( 9)الجانب األيسر من المعادلة رقم )أي أن الدخل الحد 

ر((9)الجانب األيمن من المعادلة رقم )تكلفته  ية عند نقطة توازن المصد   .الحد 

على مبلغ الغش في التصريحات ( 2)رقم  يظهر الجدول الموالي األثر المتوقع لكل عامل عوامل المعادلة

 :الجمركية

 في للصادرات األثر المتوق ع لمختلف العوامل على مبلغ الغش في التصريحات الجمركية: 01جدول رقم

 
 العامل

 

األثر المتوق ع في حالة التصريح 

 المخف ض بقيمة الصادرات
     

  
 

األثر المتوق ع في حالة التصريح المبالغ فيه 

 بقيمة الصادرات   
     

  
 

 - + V الموازي الصرف عالوة

 - +     tinc   المباشرة للضرائب المتوسط المعدل

 الصادرات على الصافية بالضرائ معدل
tX 

+ - 

 + + Ɛ الحقيقي الصرف سعر

 - - H الجزائية المتابعات حدة

 الجزائية للعقوبات الحقيقية المالية التكلفة
F/Pdom 

- - 

 :المصدر

 Buehn, A. and Eichler, S; Uncovering Smuggling: Worldwide Evidence for Four Types of Trade Misinivoicing, 

OP.CIT, P32 

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول

يزيد الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع  عالوة الصرف الموازي  مع بقاء العوامل  -

األخرى على حالها في حالة التصريح المخف ض بقيمة الصادرات نظرا الرتفاع المقابل بالعملة الوطنية 

خفض الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع  عالوة الصرف الموازي لعملية الغش في حين ين
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في حالة التصريح المبالغ فيه بقيمة الصادرات نظرا الرتفاع تكلفة شراء العملة الصعبة التي يتم التنازل 

 .عنها الحقا للبنك المركزي

مع   tinc للضرائب المباشرة يزيد الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع المعدل المتوسط -

في حالة التصريح المخف ض بقيمة الصادرات نظرا لالقتصاد في مبلغ   بقاء العوامل األخرى على حالها

ر نتيجة عملية الغش في حين ينخفض الدافع نحو الغش في  الضرائب المباشرة على أرباح المصد 

في حالة التصريح المبالغ فيه بقيمة  شرةالتصريح الجمركي بارتفاع  المعدل المتوسط للضرائب المبا

ر  .الصادرات نظرا الرتفاع عبئ الضرائب المباشرة للمصد 

    tXمعدل الضرائب الصافية على الصادرات يزيد الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع  -

لالقتصاد في  مع بقاء العوامل األخرى على حالها في حالة التصريح المخف ض بقيمة الصادرات نظرا

مبلغ الضرائب على الصادرات نتيجة عملية الغش في حين ينخفض الدافع نحو الغش في التصريح 

في حالة التصريح المبالغ فيه بقيمة  tXمعدل الضرائب الصافية على الصادرات الجمركي بارتفاع  

 .الصادرات نظرا الرتفاع عبئ الضرائب على الصادرات

تدهور قيمة العملة ) Ɛي التصريح الجمركي بارتفاع سعر الصرف الحقيقي يزيد الدافع نحو الغش ف -

مع بقاء العوامل األخرى على حالها في حالة التصريح المخف ض بقيمة الصادرات نظرا ( الوطنية

 .الرتفاع القدرة الشرائية للعملة الصعبة

ة المت - بسبب فعالية )ابعات الجزائية ينخفض الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع كل من حد 

و العقوبات الناتجة عن اكتشاف حاالت الغش في التصريحات الجمركية ( إجراءات الرقابة الجمركية

 .بالنسبة لكل من التصريح المخف ض والتصريح المبالغ فيه بقيمة الصادرات

 : في حالة المستوردين-ثانيا

التجارة الدولية اخذا بعين االعتبار التكلفة المتوقعة يمكن كتابة دالة ربح المستورد الممارس للغش في 

 :الكتشافه من طرف السلطات الجمركية والنقدية كما يلي

                                                               …….)1( 

 :حيث

Mπ :المستورد ربح. tinc :(.الشركات أرباح وعلى الدخل على) شرةالمبا للضرائب المتوسط المعدل 

TM :(اإلعانات منها منقوصا الضرائب) الواردات على الصافية الضرائب معدل, 

e :واحدة وحدة مقابل الوطنية العملة من دفعها الواجب الوحدات بعدد عنها الرسمي،معبرا الصرف سعر 

 . الصعبة العملة من

PW:الدولي السوق مستوى على الصادرات سعر  SM :ح غير الكمية  .الواردات من بها المصر 

M :المستوردة اإلجمالية الكمية                  V :الموازي الصرف عالوة                      . 
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 : مالحظة

تكلفة             الحد يمث ل ،وبذلك<1SMيكون  وارداتفي حالة التصريح المخف ض بقيمة ال -

رق بين القيمة الحقيقية و المصرح بها للواردات على مستوى سوق شراء العملة الصعبة للف

 .(جزء من التكلفة اإلجمالية للمستورد) الصرف الموازي

             الحد يمث ل ،وبذلك>1SMفي حالة التصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات يكون  -

على مستوى سوق الصرف لفرق بين القيمة الحقيقية و المصرح بها للواردات احصيلة بيع 

 (.جزء من الربح اإلجمالي للمستورد)الموازي 

 :وإعادة تبسيطها نحصل على المعادلة التالية( 7)بنشر المعادلة رقم 

                                                                             

                                                                                                                                                 ….(8) 

ف على  Ɛو استخدام سعر الصرف الحقيقي على معدل األسعار المحلية ( 9)بقسمة المعادلة رقم  المعر 

على معدل األسعار PWبين معدل األسعار الدولية  سعر الصرف اإلسمي في النسبة ضربأنه حاصل 

 :نحصل على المعادلة التالية Pdomالمحلية وليكن 

           

                         Ɛ                          Ɛ                        ….)2( 

م  SMفي التصريح الجمركي نقوم بالبحث عن قيمة بهدف البحث عن القيمة المثلى لمبلغ الغش  التي تعظ 

 :فنحصل على SMبداللة ( 2)المستورد،وعليه نقوم باشتقاق المعادلة رقم  دالة ربح

                      Ɛ  
               

   
       ……)11( 

الجانب األيسر من )ش في التصريحات الجبائيةوهو ما يعني تعادل الدخل الحدي للمستورد الممارس للغ

 (.الجانب األيمن من المعادلة)مع تكلفتة الحدية ( 11)المعادلة رقم 

على مبلغ الغش في التصريحات ( 2)يظهر الجدول الموالي األثر المتوقع لكل عامل عوامل المعادلة رقم 

 :الجمركية

 بلغ الغش في التصريحات الجمركية في الوارداتاألثر المتوق ع لمختلف العوامل على م :08جدول رقم 

األثر المتوق ع في حالة التصريح  العامل
 المخف ض بقيمة الواردات

األثر المتوق ع في حالة التصريح المبالغ 
 فيه بقيمة الواردات   

 + - Vعالوة الصرف الموازي 

 + -     tinc   المعدل المتوسط للضرائب المباشرة

 - + tXصافية على الواردات معدل الضرائب ال

 + + Ɛ سعر الصرف الحقيقي

 - - Hحدة المتابعات الجزائية 

 - - F/Pdomالتكلفة المالية الحقيقية للعقوبات الجزائية 

  ;Uncovering Smuggling: Worldwide Evidence for Four Types of Trade Buehn, A. and Eichler, S:المصدر

,P33Misinivoicing 
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 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول 

في التصريح الجمركي بارتفاع عالوة الصرف الموازي  مع بقاء نخفض الدافع نحو الغش ي -

ات نظرا الرتفاع تكلفة واردبقيمة الخف ض العوامل األخرى على حالها في حالة التصريح الم

ح  تستخدم في تمويل شراء الفرق بينشراء العملة الصعبة التي  القيمة الحقيقية والقيمة المصر 

بها للواردات،في حين يرتفع الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع عالوة الصرف 

الموازي في حالة التصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات نظرا للمقابل األعلى لبيع فائض العملة 

 .ش الجمركيالصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي الناتج عن عملية الغ

لها المؤسسات المستوردة  - تكون تكلفة االستيراد محل تخفيض من الضرائب المباشرة التي تتحم 

ولذلك يؤدي ارتفاع المعدل المتوسط للضرائب المباشرة إلى تخفيض الدافع نحو التصريح 

فيه  ورفع الدافع نحو التصريح المبالغ( اقتصاد اقل في مبلغ الضريبة)المخف ض بقيمة الواردات

( وتكلفة) بقيمة الواردات على اعتبار زيادة االقتصاد في مبلغ الضريبة مع ارتفاع مبلغ

 .الواردات

لها إلى زيادة تعتبر  - الضرائب الصافية على الواردات تكلفة بالنسبة للمستورد يؤدي ارتفاع معد 

دافع نحو اللتصريح المخف ض بقيمة الواردات وعلى العكس من ذلك إلى تخفيض الدافع نحو ا

 . لتصريح المبالغ فيه بقيمة الواردات مع بقاء األشياء األخرى على حالهاا

تدهور قيمة ) Ɛيزيد الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع سعر الصرف الحقيقي  -

بقيمة  بالغ فيهمع بقاء العوامل األخرى على حالها في حالة التصريح الم( العملة الوطنية

 . اع القدرة الشرائية للعملة الصعبةالرتفنظرا  وارداتال

ة المتابعات الجزائية  - بسبب )ينخفض الدافع نحو الغش في التصريح الجمركي بارتفاع كل من حد 

و العقوبات الناتجة عن اكتشاف حاالت الغش في ( فعالية إجراءات الرقابة الجمركية

 .توارداريح المبالغ فيه بقيمة الالتصريحات الجمركية بالنسبة لكل من التصريح المخف ض والتص

 :تقنية قياس أثر عالوة الصرف الموازي على الغش في التصريحات الجمركية-الفرع الثالث

تستخدم تقنية المعادالت االنحدارية لقياس أثر تغير عالوة الصرف الموازي على حجم التصريح 

ف المتعاملين في مجال التجارة المخف ض أو المبالغ فيه بقيمة كل من الواردات والصادرات من طر

تؤخذ قيمة التصريح المخف ض أو المبالغ فيه بقيمة الصادرات كمتغي ر تابع لعدة متغي رات من .الخارجية

 .بينها عالوة الصرف الموازي

 :   قياس حجم الغش في التصريحات الجمركية -أوال

بين قيمة صفقة " ر طبيعيغي"نكون امام حالة غش في التصريحات الجمركية عند وجود اختالف 

ل الصادرات في .تجارية دولية في إحصائيات أحد طرفيها مقارنة بإحصائيات الطرف االخر تسج 

في حين ( أي قيمة البضائع بدون تكلفة النقل والتأمين) FOBإحصائيات التجارة الدولية على أساس قيمتها 

ل الواردات بقيمة  عند مقارنة قيمتي .1(لفة النقل والتأمينأي قيمة البضائع مع احتساب تك) CIFتسج 

                                                           
1
 - Ndikumana.L,Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: The cases of Chile, Côte 

d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia, OP.CIT,p12. 
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تقدر النسبة )1,1الصفقة يتم خصم تكلفة النقل والتأمين من قيمة الواردات وذلك عبر قسمة قيمتها على 

 .1(من قيمة البضائع عند التصدير %11المتوسطة للنقل والتأمين بـ 

 :ريقتينمن الناحية المنهجية يتم قياس حجم الغش في التصريحات الجبائية بط

في هذه الحالة تتم  :باعتبار بلد معين مرجعا معياريا في اإلحصائيات الجمركية على المستوى الدولي -أ

مقارنة إحصائيات الدول األخرى الطرف في الصفقات التجارية الدولية مع إحصائيات هذا البلد 

الدراسات التي تتبع هذه المنهجية يتمث ل هذا البلد في الواليات المتحدة االمريكية التي تفترض ".المرجعي"

تعطينا هذه المنهجية مقياسا لحجم الغش اإلجمالي في .2في إحصائيات التجارة الدولية" ال يغش "أنه 

 (.دون الدخول في تفاصيل القطاعات االقتصادية والمنتجات)التصريحات الجمركية 

وفق هذه المنهجية           تكتب صيغة حساب حجم الغش في التصريح الجمركي بالنسبة للواردات

 : كما يلي

        
            

              

          
  

 :حيث

القيمة الصحيحة للصفقة ) iنحو البلد   FOB قيمة صادرات الواليات المتحدة األمريكية:            

 .(التجارية

 /i1,1من الواليات المتحدة األمريكية وفق إحصائيات البلد i  CIFقيمة واردات البلد :               

 .(أي بعد خصم تكلفة النقل والتأمين لتكون المقارنة صحيحة)

 :        نسجل الحالتين التالية للغش في التصريحات الجمركية للواردات حسب قيمة 

  under-invoicing of importsلواردات نكون أمام حالة تصريح مخف ض بقيمة ا: 1 <        إذا كان  -

  over-invoicing of importsبقيمة الواردات  بالغ فيهنكون أمام حالة تصريح م: 1>       إذا كان  -

ا بالنسبة للصادرات فتكتب صيغة حساب حجم الغش في التصريح الجمركي  وفق هذه         أم 

 :المنهجية كما يلي

        
              

                

            
  

 :حيث

أي بعد خصم تكلفة النقل )/1,1وفق اإلحصائيات األمريكية iأ من البلد /م/واردات الو:            

 .(والتأمين لتكون المقارنة صحيحة

                                                           
1
 - Buehn, A. and Eichler, S; Uncovering Smuggling: Worldwide Evidence for Four Types of Trade Misinivoicing, 

OP.CIT, pp17-18. 
 .المرجع نفسه - 2
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 .iوفق إحصائيات البلد  أ/م/نحو الو  iصادرات البلد :                  

 :         نسجل الحالتين التالية للغش في التصريحات الجمركية للصادرات حسب قيمة

 under-invoicing ofت صادرانكون أمام حالة تصريح مخف ض بقيمة ال: 1 <        إذا كان  -

.exports 

 over-invoicing ofت صادرابقيمة ال بالغ فيهنكون أمام حالة تصريح م: 1 >        إذا كان   -

exports  . 

في هذه الحالة يتم مقارنة إحصائيات :عبر المقارنات الثنائية بين البلدان الشريكة في التجارة الدولية -ب

يمكن أن تتم هذه المقارنة بالنسبة لكل نوع من المنتجات ألن .التجارة الخارجية لكل بلدين مثنى مثنى

ع من نوع إلى نوع اخر من المنتجات حسب عدة الغش في التصريحات الجمركية يختلف في الواق

فسعر المنتجات التي )،الية تحديد السعر الدولي للمنتجات 1خصائص منها المعاملة الجمركية لكل منها

تكون موضوع تسعير في بورصات البضائع يكون معلوما للجميع بما فيها إدارات الجمارك مما يصع ب 

 تكون محل تبادل في بورصات البضائع حيث يمكن التالعب في تزوير سعرها مقارنة بالمنتجات التي ال

 .  2(اسعارها

       يعطى حجم الغش في التصريحات الجمركية بالنسبة للصادرات
، للشريك K، لمنتج iبالنسبة لبلد   

 :بالعالقة التالية tخالل الفترة  jالتجاري 

      
       

         
   

 :حيث

     
 . jحسب إحصائيات البلد  tخالل الفترة  iمن البلد  Kمن المنتج  jحجم واردات البلد :  

     
 . iحسب إحصائيات البلد  tخالل الفترة  jإلى البلد  Kمن المنتج  iالبلد حجم صادرات :   

ا المسافة بين من المفروض ان هذا المعامل يختلف حسب عدة عوامل منه.معامل تكلفة النقل والتأمين:  

لكن نظرا لغياب المعطيات الدقيقة حول هذه التكلفة ...الشريكين التجاريين الدوليين،خصائص المنتجات 

 . 3في األدبيات التي تتناول موضوع الغش في التصريحات الجمركية 1,1يتم استخدام القيمة 

       تترجم قيم 
 :كما يلي   

-         
 .بقيمة الصادراتتصريح مخف ض :     

-         
 .تصريح مبالغ فيه بقيمة الصادرات:      

                                                           
1
 - Ndikumana.L,Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: The cases of Chile, Côte 

d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia, OP.CIT. 
2
 - De Holanda Barbosa.F, Penha Cysne. R and Costa Holanda.M, Underinvoicing of Exports, Overinvoicing of 

Imports, and the Dollar Premium on the Black Market,OP.CIT,p75. 
3
 - Ndikumana.L,Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries: The cases of Chile, Côte 

d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Zambia, OP.CIT,p13. 
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       الغش في التصريحات الجمركية بالنسبة للوارداتمن جهته يعطى حجم 
، K، لمنتج iبالنسبة لبلد   

 :بالعالقة التالية tخالل الفترة  jللشريك التجاري 

      
       

         
   

 :حيث

     
 . iحسب إحصائيات البلد  tخالل الفترة  jمن البلد  Kمن المنتج  iحجم واردات البلد :  

     
 . jحسب إحصائيات البلد  tخالل الفترة  iإلى البلد  Kمن المنتج  jالبلد حجم صادرات :   

  .معامل تكلفة النقل والتأمين:  

       تترجم قيم 
 :كما يلي   

-         
 .تصريح مبالغ فيه بقيمة الواردات:     

-         
 .تصريح مخف ض بقيمة الواردات:      

يتم الحصول على القيمة اإلجمالية لكل نوع من الغش الجمركي لبلد ما في فترة معي نة عبر جمع :مالحظة

النسبة لجميع الشركاء التجاريين القيم المختلفة لحجم الغش بالنسبة لجميع المنتجات المتبادلة دوليا وب

 .  الدوليين

 :وذلك بطريقتين:ربط حجم الغش في التصريحات الجمركية مع عالوة الصرف الموازي -ثانيا

معادالت  عبر:1الربط المباشر بين عالوة الصرف الموازي و حجم الغش قي التصريحات الجمركية -أ

د تكون فيها عالوة الصرف الموازي أح رة لحجم الغش في التصريحات انحدار متعد  د المتغي رات المفس 

 .الجمركية التي يتم قياسه مباشرة وفق إحدى الطرق المستعرضة سابقا

 :2عبر ربط عالوة الصرف الموازي بحجم التجارة الدولية المسجل في إحصائيات الهيئات الرسمية -ب

الواردات و التصريح المخف ض بقيمة  في هذه الحالة يتم ربط استراتيجيتي التصريح المبالغ فيه بقيمة

ر لحجم الغش في التجارة الدولية بشكل غير مباشر  الصادرات مع عالوة الصرف الموازي كمتغي ر مفس 

نان غشا في التصريحات الجمركية،ترتبطان بمجموعة  وذلك عبر استخدام دالتي تصدير واستيراد تتضم 

رة من بينها عالوة الصرف   .الموازيمن المتغيرات المفس 

ل في إحصائيات الهيئات الرسمية هو  بالنسبة للصادرات تفترض هذه المنهجية أن حجم الصادرات المسج 

بين الحجم الحقيقي للصادرات والجزء من حصيلة الصادرات المتنازل عنه عبر سوق الصرف  الفرق

 . صرف الموازيوهو يرتبط بعالقة موجبة مع عالوة ال( تصريح مخف ض بقيمة الصادرات)الموازي 

ل في إحصائيات الهيئات الرسمية هو  بالنسبة للواردات تفترض المنهجية أن حجم الواردات المسج 

من الواردات " الوهمي"و الجزء ( الكميات الفعلية التي تم إدخالها للبلد)كل من الواردات الفعلية  مجموع
                                                           

1
 Buehn, A. and Eichler, S استخدمت هذه المنهجية من طرف  - 
2
 De Holanda Barbosa.F, Penha Cysne. R and Costa Holanda.M استخدمت هذه المنهجية من طرف  -
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تصريح مبالغ )ل فعلي للبضائع الذي حصل على تمويل عبر سوق الصرف الرسمي دون أن يقابل بدخو

 .،وهو يرتبط بشكل موجب مع عالوة الصرف الموازي(فيه يقيمة الواردات

في نقطة ذات صلة بالتوجه نحو الغش في التصريحات الجمركية بهدف االستفادة من وجود سوق 

يع  و تشج نظام الحوافز االقتصاديةموازي للصرف يساهم وجود هذا النوع من االسواق في تشويه 

رينمثال يدفع ف األنشطة الريعية ممارسة إلى تقليص  (خارج قطاعات تصدير المواد األولية)المصد 

ل إلى مستوردين يستفيدون من ميزانية العملة الصعبة  عها البنك " الرخيصة"صادراتهم والتحو  التي يوز 

ات الرسمية الصادر حصيلةن بالعمالت الصعبة مو  المركزي عبر سوق الصرف الرسمي الذي ي  

لقطاعات تصدير المواد األولية المملوكة عادة من طرف الدولة،وبالتالي يتسب ب اقتصاديا في انحسار 

قابل ارتفاع حصة الصادرات خارج قطاع تصدير المواد األولية في مجموع الصادرات اإلجمالية في م

  .1(حالة الجزائر مثال)من طرف الحكومة" فرملتها"ما لم يتم (نشاط ريعي)كبير لقيمة الواردات

 :تقليص فعالية السياسات االقتصادية العمومية-المطلب الثالث

بعين االعتبار ( سوق الصرف الموازي وسوق اإلقراض الموازي)إن عدم أخذ األسواق المالية الموازية 

طا له عند اتخ ي إلى نتائج عكسية لما كان مخط  اذ هذه عند اتخاذ قرارات السياسة االقتصادية قد يؤد 

القرارات،خاصة في ظل ظروف الكبح المالي أي التقييد اإلداري السعري والكمي على المعامالت المالية 

 .عبر األسواق المالية الرسمية

لة للمحافظ المالية لألعوان يؤدي وجود قطاع مالي موازي إلى توسيع قائمة المنتجات المالية المشك  

األرصدة :لتشمل( لة لثروة هؤالء األعوانمة األصول المشك  وبشكل أعم لقائ)2االقتصاديين الخواص

النقدية المحلية،الودائع تحت الطلب والودائع ألجل لدى البنوك الرسمية،العملة الصعبة،القروض 

ودائع لدى المقرضين غير الرسميين أو قروض مباشرة ألعوان )الممنوحة عبر قطاع اإلقراض الموازي

خاصة السلع االستهالكية )،العقارات ورأس المال المادي(إلقراضخرين عبر السوق الموازي لآ

 .  3وإلى زيادة امكانية اإلحالل بين هذه األصول في إطار قرارات المحفظة المالية( المعم رة

تتمي ز االقتصاديات الخاضعة للكبح المالي باستخدام أدوات غير سوقية للسياسة االقتصادية نذكر منها  

التعديل اإلداري ألسعار الفائدة الدائنة والمدينة بالتزامن مع :النقدية وسياسة الصرففي مجال السياسة 

هة إلعادة تمويل القطاع البنكي و تخفيض  تسقيفها،التعديل اإلداري لتكلفة وحجم السيولة المركزية الموج 

 .قيمة العملة الوطنية

                                                           
1
اإلنتاجي لصالح نشاط االستيراد ثم  كما يدفع المنتجين المحل يين في القطاعات المنافسة للواردات في ظل تساهل الدولة إلى التخل ي عن النشاط - 

 (   تشجيع االستيراد والتجارة بدل اإلنتاج)التوزيع المحلي 
2
ودائع تحت الطلب ،ودائع ألجل )في ظل الكبح المالي يتمي ز عرض القطاع المالي الرسمي لألصول المالية بقلة األصول الممكن اقتنائها  - 

ا يصر( وحسابات دفترية ي ( العقارات،السيارات،الذهب)عنها إما نحو األصول الحقيقية ( االدخار الخاص)ف الطلب و ضعف عوائدها مم  التي تؤد 
وظيفة مخزن القيمة بشكل أفضل من النقود من جهة كما تمك ن من تحقيق فوائض رأسمالية نتيجة ظروف العرض والطلب في هذه األسواق 

م وإعادة بيعها بس) من جهة أخرى ، أو نحو  العمالت ( على مستوى األسواق الموازية لهذه األصول عر حرإمكانية الحصول عليها بسعر مدع 
 الصعبة  وممارسة أنشطة اقتصادية موازية ذات عائد أكبر بكثير  من العائد المحقق على الودائع البنكية بمختلف صيغها،وهي الظاهرة التي

 :من المعلومات يمكن العودة إلى  لمزيد(.رسمي)تصن ف بتعطل مسار تحويل االدخار الى استثمار
 

Henni.Ahmed, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, p43.     
3
 -Agénor.P.R &Haque.N.U, Macroecomic management with informal Financial markets, International journal 

finance economics, VOL 1,Mar 1995,P92. 
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الدائرة )موازية على النشاط االقتصاديسوف نتناول بالتحليل في فرع أول قنوات تأثير أسواق الصرف ال

من األدوات الثالثة المذكورة سابقا على النشاط االقتصادي في أثر كل لنتطرق في فرع ثان إلى (الحقيقية

 (.سوق إقراض وسوق صرف موازيين)  ظل وجود أسواق مالية موازية

 :االقتصادي قنوات انتقال تأثير األسواق المالية الموازية على النشاط-الفرع األول

يتم انتقال تأثير أسواق موازية كبيرة وفعالة نسبيا إلى الدائرة الحقيقية لالقتصاد عبر أربع قنوات رئيسية 

 :1هي على التوالي

 :قناة الجباية و  ميزان المدفوعات -أوال

كل من سوق الصرف الموازي و سوق اإلقراض الموازي نظامين شبه جبائيين يمنحان إعانات  يعتبر

الحاصلين على عملة صعبة عبر السوق الرسمي /نية لألعوان االقتصاديين المقترضينضم

رين المتنازلين عن العملة الصعبة /للصرف كما يفرض ضرائب ضمنية على المودعين/للقرض المصد 

يان وظيفية توزيعية/بسعر فائدة ( إعادة توزيع للدخل)سعر صرف مخف ض بشكل مصطنع أي انهما يؤد 

 .في االقتصاد

يظهر تأثير سوق الصرف الموازي عبر قناة ميزان المدفوعات من خالل دور عالوة الصرف الموازي 

رين بخصوص التصريحات الجمركية أي التصريح المخف ض بقيمة الصادرات التي  في قرارات المصد 

ي أحد العمالت الصعبة ه)تؤث ر على مستوى االحتياطات الدولية للبنك المركزي ومنها العرض النقدي

 (.مقابالت الكتلة النقدية

 :أثر الدخل/قناة أثر الثروة-ثانيا

 :أثر الدخل لألسواق المالية الموازية من خالل/أثر الثروة يظهر

توزيع /الضمنية على الفئات غير ذات األولوية في الولوج إلى القرض ( الضرائب)االقتطاعات -

ة،والتي تساهم في تخفيض دخلها الجاري العمالت الصعبة على مستوى األسواق المالية الرسمي

ثروتها المالية مقابل اإلعانات الضمنية التي تستفيد منها الفئات ذات األولوية في الولوج إلى هذه /المتاح

ثروتها المالية مقارنة بالنوع األول من األعوان /الموارد والتي تساهم في رفع دخلها الجاري المتاح

 .االقتصاديين

التصريح المبالغ فيه /اإلضافي الناتج عن بيع حصيلة التصريح المخف ض بقيمة الصادراتيساهم الدخل  -

الدخل الجاري المتاح لألعوان المنخرطين فيه،كما تؤدي تغيرات /بقيمة الواردات في رفع الثروة المالية

رة بالعملة الصعبة ومنه ثروة  سعر الصرف الموازي إلى تغي ر المقابل بالعملة الوطنية لألصول المحر 

 .األعوان االقتصاديين المالية ودخلهم الجاري المتاح

يلعب  كل من معدل الفائدة في سوق اإلقراض الموازي و معدل تغير سعر الصرف الموازي  -

دورا هاما في تحديد قرارات المفاضلة بين مختلف ( وتوقعات األعوان االقتصاديين بخصوصهما)

لة لثروة ا  .ألعوان االقتصادييناألصول المالية المشك 

                                                           
1
 - Agénor.P.R &Haque.N.U, Macroecomic management with informal Financial markets, OP.CIT, PP 93-94. 
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 : expenditure or intertemporal effectقناة اإلنفاق أو القناة بين الزمنية -ثالثا

ظهر أثر هذه القناة عبر استخدام األعوان االقتصاديين الخواص لمعدل الفائدة في سوق اإلقراض ي

والمستقبل عبر تحديد  الذي يربط بين الحاضر)1الموازي كعنصر مهم في تحديد معدل الفائدة الحقيقي

د قرار المفاضلة بين ( المستقبلية لمبلغ حاضر/القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي أو القيمة المكتسبة الذي يحد 

 .االستهالك أو االدخار

الدخل /كما يظهر من خالل ارتباط مستوى إنفاق األعوان االقتصاديين الخواص بمستوى الثروة المالية

 (. من عالوة الصرف الموازي و معدل الفائدة في سوق اإلقراض الموازيوثيق الصلة بكل )الجاري

 :قناة األسعار ومستوى الناتج-رابعا

 :أثر األسواق المالية الموازية على كل من األسعار ومستوى الناتج من خالل النقاط التالية يظهر

د سعر الصرف الموازي سعر  -  .الواردات بالعملة الوطنيةباعتباره التكلفة الحدية للعملة الصعبة يحد 

د سعر الصرف الموازي أيضا سعر التكلفة للمصدرين عبر السوق الموازي ومنه يساهم أيضا في  - يحد 

 .تحديد الكمية المنتجة

تكلفة المدخالت المستخدمة في )يؤثر معدل الفائدة في سوق اإلقراض الموازي على تكلفة اإلنتاج -

 .    منتجات في القطاع الموازيومنه سعر ال( العملية اإلنتاجية

 :2ثر مختلف أدوات السياسة االقتصادية على النشاط االقتصاديأ-الفرع الثاني

كما يلي بالنسبة لكل من رفع معدل الفائدة في سوق القرض الرسمي،رفع حجم إعادة التمويل المتاح  وهي

  :وطنيةمن طرف البنك المركزي للبنوك التجارية و تخفيض سعر صرف العملة ال

 :ل الفائدة على النشاط االقتصادياثر رفع معدّ -أوال

إلى جذب مزيد من ( بقدر كاف)في ظل وضعية كبح مالي يهدف قرار رفع معدل الفائدة على الودائع 

بافتراض أن مرونة )الودائع نحو القطاع البنكي الرسمي،بهدف زيادة حجم األموال المتاحة لإلقراض

غي رات سعر الفائدة ضعيفة على اعتبار الندرة الحادة في رؤوس األموال الطلب على القروض تجاه ت

عي( القابلة لإلقراض  .أي أنه إجراء ذو هدف توس 

الت العائد النسبية لمختلف األنواع من  يؤدي هذا اإلجراء إلى إعادة تخصيص للموارد بسبب تغي ر معد 

الخواص باتجاه إحالل الودائع البنكية  األصول على مستوى المحافظ المالية لألعوان االقتصاديين

محل كل من اإلقراض عبر سوق اإلقراض الموازي و األرصدة النقدية بالعملة الصعبة،وهو " الرسمية"

ي إلى ارتفاع معدل الفائدة على مستوى سوق اإلقراض الموازي  ندرة األموال القابلة لإلقراض )ما يؤد 

ن قيمة العملة ال( على مستواه عدد اقل من )وطنية على مستوى سوق الصرف الموازي وإلى تحس 

وحدات العملة الوطنية مقابل وحدة واحدة من العملة الصعبة أو مقابل أكبر بالعملة الصعبة لوحدة واحدة 

                                                           
1
 .معدل الفائدة الحقيقي هو الفرق بين معدل الفائدة اإلسمي ومعدل التضخم- 

2
 - Agénor.P.R &Haque.N.U, Macroecomic management with informal Financial markets,OP.CIT,pp94-96 
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ن قيمة العملة الوطنية إلى انخفاض القيمة بالعملة الوطنية للثروة اإلجمالية (.من العملة الوطنية ي تحس  يؤد 

ة األرصدة بالعملة الصعبة في المحافظ المالية لهؤالء لألعوان االق دها حص  تصاديين الخواص بنسبة تحد 

على اعتبار تأث ر الطلب على األصول المنتجة للفائدة (. وهو ما يسم ى بأثر الثروة أو أثر الدخل)األعوان

ي أثر الثروة ن قيمة الدخل /بمستوى الثروة اإلجمالية لألعوان االقتصاديين،يمكن أن يؤد  الناتج عن تحس 

العملة الوطنية على مستوى سوق الصرف الموازي إلى انخفاض الحجم النهائي للودائع بالعملة 

ق اثر الدخل على أثر اإلحالل)الوطنية ،وهو ما يذهب عكس الهدف األصلي المرجو من إجراء رفع (تفو 

الت الفائدة في السوق الرسمي  .معد 

ن قيمة العملة في عالقة بالقطاع الحقيقي يعت بر كل من ارتفاع معدل الفائدة و أثر الدخل الناتج عن تحس 

تحت قيد )لألسباب التالية( إجراء ذو اثر انكماشي)الوطنية مقل صين لمستوى التضخم و لمستوى الناتج 

 (:مستوى كافي لمرونة كل من الطلب والعرض

دخل األعوان /ض مستوى ثروةتخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات على اعتبار انخفا -

 . االقتصاديين الخواص

تخفيض سعر السلع المتبادلة دوليا عند التصدير ومنه تقليص الكميات المنتجة والمصدرة من طرف  -

 .قطاع التصدير

ض على قتر  الم  ( مؤسسات و أسر)تخفيض الطلب الكلي عبر تخفيض الدخل المتاح للقطاع الخاص  -

الفرق بين معدل الفائدة في السوق الموازي )بسبب تخفيض إعانة القرض  مستوى سوق القرض الرسمي

و معدل الفائدة في السوق الرسمي تحت قيد تفوق  نسبة ارتفاع معدل الفائدة الرسمي على نسبة ارتفاع 

 (.معدل الفائدة في سوق اإلقراض الموازي

 :أثر رفع حجم إعادة تمويل البنك المركزي للبنوك التجارية -اثاني

ي رفع حجم إعادة تمويل البنك المركزي للبنوك التجارية إلى وفرة في األرصدة النقدية بالعملة  يؤد 

ومنه انخفاض معدل الفائدة الحقيقي ( ضغط تضخمي)الوطنية تدفع إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار

،وهو ما (ل التضخمالفرق بين معدل الفائدة اإلسمي المسق ف ومعد)على مستوى السوق البنكي الرسمي

يؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد في المحافظ المالية لألعوان االقتصاديين الخواص باتجاه اإلقراض 

عبر سوق اإلقراض الموازي وباتجاه األرصدة بالعملة الصعبة بسبب ارتفاع عائدهما النسبي مقابل 

ي هذا ال.انخفاض العائد النسبي على الودائع البنكية الرسمية وضع إلى تخفيض معدل الفائدة اإلسمي يؤد 

ومنه معدل الفائدة الحقيقي على مستوى سوق ( وفرة األموال القابلة لإلقراض عبر هذا السوق)الموازي

ارتفاع عالوة )اإلقراض الموازي أيضا بسبب ارتفاع معدل التضخم و إلى تدهور سعر الصرف الموازي

أثر توسعي بسبب انخفاض معدل الفائدة :ين متعاكسيننكون في هذه الحالة امام أثر(.الصرف الموازي

ه  الحقيقي الذي يرفع النفقات االستهالكية للقطاع الخاص على حساب االدخار و اثر انكماشي مرد 

في حالة .انخفاض مستوى الثروة الحقيقية لألعوان االقتصاديين الخواص بسبب ارتفاع معدل التضخم

ق االثر التوسعي سيشهد االقتصا د انخفاضا في االحتياطات األجنبية للبنك المركزي بسبب ارتفاع تفو 

الطلب على الواردات الرسمية من جهة وبسبب ارتفاع مستوى التصريح المخف ض بقيمة الصادرات 

 .نتيجة ارتفاع عالوة الصرف الموازي
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 : أثر تخفيض سعر الصرف الرسمي-اثالث

االنكماشي لتخفيض سعر صرف العملة الوطنية من يؤدي وجود أسواق مالية موازية إلى دعم األثر 

عبر عملية التخفيض تقل ص السلطات النقدية الفرق بين سعر الصرف  :طرف السلطات النقدية كما يلي

ي إلى إحالل (عالوة الصرف الموازي)الموازي وسعر الصرف الرسمي في األجل القصير وهو ما يؤد 

حافظ المالية لألعوان االقتصاديين الخواص،تخفيض قيمة العملة الوطنية محل العملة الصعبة في الم

التي تصبح أرخص نسبيا )وزيادة قيمة الصادرات(  التي تصبح أغلى نسبيا بالعملة الوطنية)الواردات

 .ومنه زيادة االحتياطيات الدولية للبنك المركزي( بالعملة الصعبة

إصدار مقابلها )في حوزة البنك المركزي العملة الصعبة اإلضافية التي (monetization)تؤدي نقدنة 

تدفع الحاجة المتزايدة إلى أرصدة نقدية .إلى ارتفاع العرض النقدي ومنه معدل التضخم( بالعملة الوطنية

بالعملة الوطنية لمواجهة ارتفاع النفقات االستهالكية لألعوان االقتصاديين نتيجة التضخم إلى تقليص 

زي وإلى تحويل األرصدة بالعملة الصعبة إلى أرصدة بالعملة المحلية إقراضهم عبر سوق اإلقراض الموا

ندرة األموال القابلة لإلقراض على مستوى سوق اإلقراض )وهو ما يتسب ب في رفع معدل الفائدة الموازي

انخفاض الطلب على القروض الموازية )مع اثاره االنكماشية على مستوى القطاع الخاص( الموازي

بسبب إحاللها محل العملة )و تحسن قيمة العملة الوطنية ( تهالكية بسبب ارتفاع تكلفتهااالنتاجية واالس

ر بالعملة ( الصعبة ومنه انخفاض المقابل بالعملة الوطنية للجزء من محافظ األعوان االقتصاديين المحر 

ي لتخفيض الكلي وهو ما يعزز مرة أخرى األثر االنكماش( االنفاق)الصعبة وأثره السلبي على الطلب

 .   سعر الصرف الرسمي

نموذج ) توزيع منافع وتكاليف سوق الصرف الموازي بين مختلف األعوان االقتصاديين-المبحث الثالث

Minh Tam:) 

يفرض ضرائب  جبائي نظام شبهيعتبر نظام الصرف مع سوق للصرف الموازي من هذا المنظور 

رين جنبي بائع للعملة الصعبة على مستوى سوق يم أو أق  وكل عون اقتصادي م  )ضمنية على المصد 

جبرين على التنازل عن حصيلة صادراتهم بالعملة الصعبة على اساس سعر الم  ( الصرف الرسمي

،ويمنح في المقابل إعانات صرف لصالح المستوردين (الحكومة)الصرف الرسمي لصالح البنك المركزي

لون وارداتهم عبر سوق الصرف الرسمي على أ ساس سعر الصرف الرسمي وبالتالي ال الذين يمو 

لون عالوة الصرف الموازي،ويتسب ب في إعادة توزيع للدخل للمنفعة في االقتصاد بين االطراف /يتحم 

الممون ة لسوق الصرف الرسمي بالعملة الصعبة و األطراف المستفيدة من هذه العملة الصعبة 

 . على مستوى سوق الصرف الرسمي" الرخيصة"

الخسارة في المنفعة بالنسبة لكل نوع من األعوان االقتصاديين بحسب وضعيته / حساب الربحيتم تحليل و

د األسعار بائع للعملة الصعبة على مستوى سوق الصرف )على مستوى نظام الصرف متعد 

مشتري للعملة الصعبة على مستوى /مشتري للعملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الرسمي/الرسمي

رين،فائض/عبر حساب فائض( زيسوق الصرف الموا عجز المستهلك /عجز المنتج بالنسبة للمصد 

رين وإعانات  بالنسبة للمستوردين و الفرق بين الضرائب الضمنية للصرف المفروضة على المصد 

تتمث ل النتيجة .توازن جزئيالصرف الضمنية الممنوحة للمستوردين بالنسبة للحكومة باستخدام نماذج 

وى االقتصاد ككل في مجموع النتائج الفرعية لألنواع المختلفة لألعوان االقتصاديين النهائية على مست

 (. قطاعات االقتصاد الوطني)
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م هذا النموذج لتحليل م  ص  .Minh Tam 1سوف نتناول في هذا المبحث أحد هذه النماذج وهو نموذج 

د األسعار في فيتنام،وهو نموذج توازن  جزئي ساكن يهدف إلى قياس وقياس اثار نظام الصرف متعد 

رين،المستوردين والحكومة في ظل نظام /الفائض العجز في المنفعة المحق ق من طرف كل من المصد 

د األسعار أين يتعايش سوق رسمي للصرف تتم المعامالت فيه على أساس سعر صرف  صرف متعد 

ر بأكثر من قيمته الحقيقية مع سوق موازي للصرف تتم المعامال ت فيه على أساس سعر رسمي مقد 

د بشكل حر عبر تالقي قوى العرض والطلب  .صرف موازي يتحد 

 :2وتتمث ل في:فرضيات النموذج -المطلب األول

والواردات  P$Xاالقتصاد المعني صغير الحجم،وبذلك تكون األسعار الدولية بالعملة الصعبة للصادرات  -

P$M  رين والمستوردين المحل ي)معطاة  (. ين التأثير في األسعار الدوليةال يمكن للمصد 

رون : هناك ثالث أنواع من األعوان االقتصاديين في النموذج  - ، (العموميون والخواص)المصد 

 (. بما فيها البنك المركزي)والحكومة ( العموميون والخواص)المستوردون 

رون العموميون )ة دوال التصدير واالستيراد لمختلف المتعاميلن المحل يين في التجارة الدولي - المصد 

 . ذات مرونة سعرية ثابتة( والخواص والمستوردون العموميون والخواص

يضمن القطاع المصرفي توطين حصيلة صادرات كل من القطاع الخاص والعمومي نحو الداخل،كما  -

رين العموميين والخواص التنازل عن حصيلة الصادرات لصالح البنك المركزي  ب على المصد  يتوج 

 . لى أساس سعر الصرف الرسميع

تخلو عمليات التصدير من التصريح المخف ض بقيمة الصادرات كما ال يوجد تهريب نحو الخارج  -

بة)للمنتجات المحلية  بات للعملة الصعبة من سوق الصرف الرسمي الى سوق ( صادرات مهر  وال تسر 

 .الصرف الموازي

في الحصول على العملة الصعبة على مستوى سوق يتم إعطاء األولوية للمستوردين العموميين  -

إضافة الى .الصرف الرسمي،ويكون طلب قطاع االستيراد العمومي ملب ى دوما على مستوى هذا السوق

االستيراد العمومي تعطى األولوية في تخصيص العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الرسمي 

 .الدولة وكذا لتشكيل احتياطي الصرف لتسديد الدين  الخارجي العمومي والمضمون من طرف

يمكن للمستوردين الخواص الحصول على الفائض عن طلب المستوردين العموميين من ميزانية العملة  -

هة للتجارة الخارجية على مستوى سوق الصرف الرسمي تحصيص الواردات )الصعبة الموج 

هوا ن(.الخاصة حو سوق الصرف الموازي الذي يلب ي يمكنهم ايضا ألغراض وارداتهم الرسمية أن يتوج 

أيضا احتياجات المستوردين الخواص من العملة الصعبة لغرض التهريب نحو الداخل للسلع األجنبية 

 .على أساس سعر الصرف الموازي( واردات غير رسمية)

بمقدار عالوة الصرف  Eof قيمة سعر الصرف الرسمي  Epaتفوق قيمة سعر الصرف الموازي  -

  . الموازي
                                                           
1
 - Bui Thi Minh Tam, Who Gains and Who Loses from the Exchange Rate System  in Vietnam?,  

 Thammasat Economic Journal, Vol.29, No.3, Sep 2011,PP 81-123. 
2
 - Bui Thi Minh Tam, OP.CIT, p11. 
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تمث ل األرصدة النقدية بالعمالت الصعبة جزءا كبيرا من الطلب على العملة الصعبة على مستوى سوق  -

الصرف الموازي في حين تشك ل تحويالت المهاجرين المصدر األساسي للعرض على مستوى هذا 

 .السوق

للعملة الصعبة نتيجة باإلضافة الى الصادرات الرسمية وتحويالت المهاجرين هناك تدف قات نحو الداخل  -

 .االستثمارات األجنبية المباشرة

د سوق الصرف  سعريوجد  - حيث ( يختفي عنده سوق الصرف الموازي) EEQصرف توازني يوح 

العمومي والخاص ألغراض المعامالت الجارية )يوازن بين الطلب اإلجمالي على العملة الصعبة 

ن سوق الصرف )والعرض اإلجمالي للعملة الصعبة ( والرأسمالية المصادر الرسمية وتلك التي كانت تمو 

 (.  الموازي بالعملة الصعبة

 :1معادالت النموذج -المطلب الثاني

  (:لكل من القطاع العمومي والخاص مجتمعين)دالة التصدير الكلية -الفرع األول

                                  ………………………)1( 

 :حيث

PX :ة المحليةسعر الصادرات بالعمل. 

X :الكمية المصدرة. 

β :موجب يعكس مرونة العرض السعرية   معاملx
pε  1=حيث/β        x

pε. 

B :رة  . معامل موجب يرتبط بالكمية المصد 

رة وسعر  يمكن أن نالحظ أن هذه الكتابة لدالة الصادرات تعكس عالقة موجبة بين الكمية المصد 

 .الصادرات بالعملة الوطنية

وبذلك ( u≥1≤1)من الصادرات الكلية  uن أن القطاع العمومي يستحوذ على النسبة اآلنفترض منذ 

 . u-1تكون حصة القطاع الخاص من الصادرات هي 

 :االستيراد والد -الفرع الثاني

نتيجة  في مجال االستيراد يتم التفريق بين دالة االستيراد للقطاع العمومي و دالة االستيراد للقطاع الخاص

التي يواجهها القطاع الخاص للحصول على العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الرسمي القيود 

هي  MRو  Muلتكن . جزء من طلبه على العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازيل وتلبيته

 rPMو  uPMالكميات المستوردة من طرف من القطاع العام والخاص على التوالي وذلك عند األسعار 

 .الوطنية على التوالي بالعملة

                                                           
1
 - Bui Thi Minh Tam, OP.CIT, pp12-19. 

PX=BXβ
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α    M/1- =دالتي االستيراد العمومي والخاص نفس المرونة السعرية نفترض أن ل  
pε. 

 :وميدالة االستيراد للقطاع العم -أوال 

                                                                                        ……….)9(        

 :حيث

uPM :اردات القطاع العمومي بالعملة الوطنيةسعر و. 

Mu :الكمية المستوردة من طرف القطاع العمومي        .   

Au :معامل موجب يرتبط بالكمية المستوردة. 

α :  معامل يعكس مرونة الطلب السعرية لدالة االستيرادM
pε    1- =حيث/α        M

pε. 

 :خاصدالة االستيراد للقطاع ال -ثانيا

                                                                                        ……….(3) 

 

نتيجة تمويل واردات القطاع الخاص عبر كل من سوق الصرف الرسمي وسوق الصرف الموازي يتم 

 :كما يلي( 2)إعادة كتابة المعادلة رقم 

 

 :الصرف الرسميالخاص على مستوى سوق للقطاع دالة االستيراد  -أ

                                                                                            …….)1( 

 :حيث

PMr :سعر واردات القطاع الخاص بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الرسمي. 

MR
of :الكمية المستوردة من طرف القطاع الخاص عبر السوق الرسمي     .      

Ar1 :معامل موجب يرتبط بالكمية المستوردة. 

α :  معامل يعكس مرونة الطلب السعرية لدالة االستيرادM
pε    1- =حيث/α        M

pε. 

 

 :الخاص على مستوى سوق الصرف الموازيللقطاع دالة االستيراد  -ب

 

PMu=Au(M
u)-α 

PMr=Ar(M
R)-α 

PMr
of=Ar1(M

R
of)

-α 

PMr
PA=Ar2(M

R
PA)-α 
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                                                                                               ……)2( 

 :حيث

PMr
PA :سعر واردات القطاع الخاص بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الموازي. 

MR
PA :الكمية المستوردة من طرف القطاع الخاص عبر السوق الموازي        .   

Ar2 :معامل موجب يرتبط بالكمية المستوردة. 

α :سعرية لدالة االستيراد  معامل يعكس مرونة الطلب الM
pε    1- =حيث/α        M

pε. 

عالقة سالبة  Ar2و  Au ،Ar1واإلشارة الموجبة للمعامالت  αينتج عن اإلشارة السالبة للمعامل :مالحظة

 .بين سعر الواردات بالعملة الوطنية والكمية المطلوبة منها

  :د األسعارنظام الصرف متعدّ نتيجة  ةفعخسارة في المنال /ربح تحليل ال -المطلب الثالث

 :خسارة المنفعة على مستوى مختلف أسواق التجارة الخارجية/تحليل ربح -الفرع األول

 (:العمومي والخاص)على مستوى سوق التصدير الكلي -أوال

د األسعار في  رين عن طريق نظام الصرف متعد  يتمث ل معدل الضريبة الضمنية المفروضة على المصد 

وسعر  Epaوهي النسبة المئوية للفرق بين سعر الصرف الموازي  taxالموازي ولتكن عالوة الصرف 

 . Eofالصرف الرسمي 

 :نضع

Tax= 1- (Eof/ Epa) 

 :ومنه

Eof=(1-tax) Epa 

د األساسي للسعر بالعملة الوطنية للمنتجات في ظل اقتصاد صغير الحجم يعتبر سعر الصرف المحد  

رة عند السعر المعطى بال  . P$X عملة الصعبة لهذه المنتجات المصد 

رة في  د األسعار تكون لدينا األسعار التالية بالعملة الوطنية للمنتجات المصد  في ظل نظام صرف متعد 

 :مقابل السعر المعطى بالعملة الصعبة لهذه المنتجات

Pxالسعر بالعملة الوطنية للصادرات على اساس سعر الصرف الرسمي  -
of  حيث:   Px

of= P$X Eof. 

Px موازي السعر بالعملة الوطنية للصادرات على اساس سعر الصرف ال -
PA  حيث:   Px

PA= P$X EPA. 

د لسوق الصرف للصادراتالسعر بالعملة الوطنية  - Px على أساس سعر الصرف التوازني الموح 
EQ   

Px   :حيث
EQ= P$X EEQ . 
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د األسعار يتمث ل المبلغ اإلجمالي للضريبة الضمنية بالعملة الو طنية المفروضة نتيجة نظام الصرف متعد 

رين  في الفرق بين القيمة اإلجمالية للصادرات بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف   Tعلى المصد 

رياضيا .الموازي و قيمة نفس الحجم من الصادرات بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف الرسمي

 :نكتب

T=( Px
PA- Px

of)*Xof =( P$X EPA- P$X Eof) *Xof = (P$X EPA-  P$X  ((1-tax) Epa) ) *Xof 

T= P$X EPA tax * Xof 

                                                                               ………..)9( 

 

رين  في الفرق بين فائض المنتج المحق ق عند سعر  NWL(X)تتمث ل خسارة المنفعة بالنسبة للمصد 

األكثر تدهورا من سعر الصرف الرسمي أي أن ه يمنح ) EEQد لسوق الصرف الصرف التوازني الموح  

رين في مقابل وحدة واحدة من العملة الصعبة و فائض ( عددا اكبر من وحدات العملة الوطنية للمصد 

 :رياضيا نكتب.Eof المنتج المحقق عند سعر الصرف الرسمي 

   …….. )1( 

رين العموميين في الحصيلة اإلجمالية للصادرات هي إذا كانت حصة   كما افترضنا سابقا يمكننا  uالمصد 

رين العموميين  د األسعار بالنسبة للمصد  كتابة الخسارة في المنفعة الناتجة عن نظام الصرف متعد 

NWL(Xu)  والخواصNWL(XR) كما يلي: 

رين العموميين  :خسارة المنفعة بالنسبة للمصد 

…….)9(    

هي حصيلة الصادرات الرسمية للقطاع العمومي بالعملة الوطنية عند سعر الصرف  :حيث

 .د لسوق الصرفالتوازني الموح  

رين الخواص  :خسارة المنفعة بالنسبة للمصد 

………..)2( 

هي حصيلة الصادرات الرسمية للقطاع الخاص بالعملة الوطنية عند سعر الصرف    :حيث

 .ق الصرفد لسوالتوازني الموح  

 :تحليل الربح في المنفعة على مستوى سوق االستيراد الرسمي -ثانيا

يواجه المستوردون الخواص قيودا في الحصول على العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الرسمي 

في مقابل منح األولوية على مستوى هذا  السوق للمستوردين العموميين،وهو ما يجعل الكمية االجمالية 

T = tax* Px
PA* Xof 
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MR1المستوردين الخواص هي   لواردات
Qot   د سعر صرف  shadow exchange" ضمني"ويحد 

rate   للكمية المستوردة من طرف القطاع عبر السوق الرسمي وليكنESD  ضمني"وهو ما يرت ب سعر  "

PMRبالعملة الوطنية لهذه الكمية من الواردات وليكن 
SD. 

د سعر الواردات بالعملة الوطنية في على مستوى سوق االستيراد ونتيجة صغر حجم االقتص اد يتحد 

 .P$Mالسوق الداخلي على أساس سعر الصرف والسعر العالمي المعطى للواردات 

 :لدينا

 PMR
SD= P$M

 ESD = Ar1(M
R1

Qot)
-α ………………(10) 

 :ومنه

ESD=[ Ar1(M
R1

Qot)
-α]/ P$M   ……………………………..)11( 

ل اإلعانة الضمنية  ر معد  مة subيقد  طرف الحكومة للمستوردين عبر سوق الصرف الرسمي  من المقد 

 .    sub= 1- (Eof/ Epa):أي أن( كنسبة مئوية)بعالوة الصرف الموازي 

ر المبلغ اإلجمالي لهذه اإلعانة بالعملة الوطنية   :بـ  Sويقد 

S= (PM
PA – PM

OF)*MOF =sub PM
PA MOF ……………..)19( 

 :حيث

    MOF= Mu
of +

  MR1
Qot    ………………………………)12( 

والناتج عن إعانة الصرف  -إن الربح في المنفعة الذي يحق قه المستوردون عبر سوق الصرف الرسمي 

ة من طرف الحكومة بسبب تمويل الصادرات الرسمية على أساس سعر الصرف الرسمي  الضمنية المقدم 

مستهلك عند سعر هو الفرق بين فائض ال -وليس الموازي وبالتالي تجنب دفع عالوة الصرف الموازي

 .د لسوق الصرفالصرف الرسمي وفائض المستهلك عند سعر الصرف التوازني الموح  

 :يتم حساب هذا الربح للمستوردين العموميين بشكل مستقل عن المستوردين الخواص كما يلي

نتيجة نظام عبر سوق الصرف الرسمي ق من طرف المستوردين العموميين في المنفعة المحقّ  الربح-أ

 : لصرف متعّدد األسعارا

   

              ………………..(14) 

د االسعار NWL(Mu)حيث  هي  و   هو الربح في المنفعة نتيجة نظام الصرف متعد 

 .د لسوق الصرفحصيلة الواردات العمومية بالعملة الوطنية عند سعر الصرف التوازني الموح  
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نتيجة نظام  عبر سوق الصرف الرسمي خواصلالربح في المنفعة المحّقق من طرف المستوردين ا-ب

 : الصرف متعّدد األسعار

        
    

     
    
  

 
               

     
         

   
  

 
               

    
     

 

        
    

 

   
    
     

      
     

   
 

   
    
    

   ………..(15) 

 :حيث

NWL(MR1
Qot) : ون عبر سوق الربح في المنفعة المحق ق من طرف المستوردين الخواص الذين يمر 

د اال  .سعارالصرف الرسمي نتيجة نظام الصرف متعد 

   
     

قيمة الواردات الرسمية الخاصة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الضمني :    

 .المطب ق على حصة الصادرات الخاصة

   
     

 .قيمة الواردات الرسمية الخاصة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الرسمي:   

    
    

الواردات الرسمية الخاصة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف التوازني قيمة :    

 .د لسوق الصرفالموح  

 :خسارة المنفعة على مستوى سوق االستيراد غير الرسمي/تحليل ربح -ثالثا

ائض الخسارة في منفعة قطاع االستيراد الخاص الموازي عبر حساب الفرق في ف/يتم حساب الربح

د لسوق المستهلك عند سعر الصرف الموازي وفائض المستهلك عند سعر الصرف التوازني الموح  

 :الصرف كما يلي

       
   

     
   
  

 
               

    
         

   
  

 
               

    
     

 

       
   

 

   
     

    
      

    
    ………………………)19( 

 :حيث

       
 .خسارة المنفعة بالنسبة للمستوردين الخواص عبر سوق الصرف الموازي/ربح:   

   
    

 .ت الموازية الخاصة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الموازيالوارداقيمة  :   
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 .الواردات الموازية الخاصة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الموازيقيمة  :  

 

 :الخسارة في المنفعة على مستوى القطاعات االقتصادية الثالث/تحليل الربح-الفرع الثاني

بسيط نفترض أن السعر العالمي للصادرات هو نفسه السعر العالمي للواردات ويساوي الواحد من أجل الت

،وهو ما يعني أن السعر بالعملة الوطنية لكل من  P$X = P$M=1$: أي أن($الـ )بالعملة الدولية 

 . الصادرات والواردات هو نفسه سعر الصرف

 :على مستوى الحكومة-أوال

طرف الحكومة في الفرق بين الحصيلة اإلجمالية للضريبة الضمنية على  يتمث ل الربح المحق ق من

رين عبر سوق الصرف الرسمي و اإلعانة الضمنية للصرف الممنوحة  الصرف المفروضة على المصد 

 :رياضيا نكتب.عبر سوق الصرف الرسمي( العموميين والخواص)للمستوردين 

T-S= (tax* Px
PA* Xof)-( sub PM

PA MOF(……….)11) 

 :كما يلي( 11)يمكن كتابة المعادلة رقم   tax =sub= 1- (Eof/ Epa) :على اعتبار أن 

T-S=[1- (Eof/ Epa)]* Epa*( Xof- MOF)=tax* Epa*( Xof- MOF(…………………)19( 

 

هو الميزان التجاري الرسمي أي الفرق بين الصادرات والواردات التي تتم عبر (Xof- MOF ) علما أن 

 .ميسوق الصرف الرس

إذا أخذنا بعين االعتبار إضافة الى المعامالت  التجارية  الخارجية الرسمية صافي التدفقات بالعملة 

وكذا خدمة الدين الخارجي  Kofولتكن (البنوك التجارية والبنك المركزي)الصعبة نحو القطاع البنكي 

ضافية للصرف عبر يمكن للحكومة تحقيق أرباح إ Deالعمومي و المضمون من طرف الدولة ولتكن 

د األسعار بطريقتين األولى عبر الضرائب الضمنية على الصرف المفروضة على  نظام الصرف متعد 

التي يحصل المستثمرون على مقابلها بالعملة الوطنية على أساس سعر )التدفقات الداخلة بالعملة الصعبة 

ة التي تحصل عليها الحكومة وكذا عبر اإلعانة الضمني( الصرف الرسمي وليس سعر الصرف الموازي

نتيجة استخدام العملة الصعبة المتنازل عنها عبر سوق الصرف الرسمي في تسديد الدين الخارجي 

 (.وبالتالي تدفع مقابله بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الرسمي وليس سعر الصرف الموازي)

قه الحكومة عبر نظام الصرف متعدد وهكذا يمكننا كتابة معادلة الربح اإلجمالي للصرف الذي تحق  

 :كما يلي EXprofاألسعار وليكن 

EXprof=(Esd- Eof)(Xof - Mof + Kof - De(…………………………)12( 
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 :على مستوى القطاع االقتصادي العمومي-ثانيا

في الفرق بين الخسارة في المنفعة NWL(u) خسارة القطاع االقتصادي العمومي /يتمثل صافي ربح

رون العموميون والربح في المنفعة الذي يحق قه المستوردون العموميون نتيجة نظام التي يتحم   لها المصد 

د األسعار كما يلي  :الصرف متعد 

………..)91( 

 :على مستوى القطاع الخاص-ثالثا

لها NWL(R) خسارة القطاع الخاص /يتمثل صافي ربح في الفرق بين الخسارة في المنفعة التي يتحم 

رون ال خواص والربح في المنفعة الذي يحق قه المستوردون الخواص على مستوى سوق الصرف المصد 

الرسمي و الخسارة في المنفعة التي يحق قها المستوردون الخواص على مستوى سوق الصرف الموازي 

د األسعار كما يلي  :نتيجة نظام الصرف متعد 

 

….(21) 

:على مستوى االقتصاد ككل-رابعا  

د األسعار على مستوى االقتصاد ككل إن النتيجة النه هي حصيلة NWL ائية ألثر نظام الصرف متعد 

الخسارة في المنفعة المحق قة من طرف كل من الحكومة،القطاع االقتصادي العمومي /جمع صافي الربح

 :والقطاع الخاص وهو ما يعطينا المعادلة التالية

 

 :نجد( 21)و( 24)،(18)من المعادالت  بتعويض الحدود الثالثة لهذه المعادلة بما يساويها

 

 

….(22) 

إلى أن النتيجة الصافية لالقتصاد في مجال المنفعة المرتبطة بنظام الصرف ( 22)تشير المعادلة رقم 

رون مطروحا منها الربح في المنفعة  لها المصد  د األسعار هي حصيلة الخسارة في المنفعة التي يتحم  متعد 

وردون و الجزء من ارباح الصرف التي تحق قها الحكومة من المعامالت التجارية التي يستفيد منه المست
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ترتبط هذه النتيجة بالمرونات السعرية لدالتي التصدير .الخارجية التي تتم عبر سوق الصرف الرسمي 

رة والمستوردة نتيجة توحيد سوق الصرف  .واالستيراد و التغي ر في الكميات المصد 

د األسعار إذا اعتبرنا صافي التدفقات يمكن للحكومة أن تح ق ق أرباحا إضافية من نظام الصرف متعد 

النقدية نحو الداخل بالعملة الصعبة و خدمة الدين الخارجي باستخدام العملة الصعبة الواردة الى سوق 

الصرف الرسمي عبر القناة التجارية وعبر حساب رأس المال لميزان المدفوعات كما تظهره المعادلة 

 (.19)رقم 

 :د للصرفحل النموذج عند توازن السوق الموح   -المطلب الرابع

ظهر الجدوالن المواليان مصادر الطلب والعرض للعملة الصعبة على مستوى كل من سوق الصرف ي  

 (:في فيتنام)الرسمي وسوق الصرف الموازي 

 رف الرسميمصادر العرض والطلب على العملة الصعبة على مستوى سوق الص:11جدول رقم

 سوق الصرف الرسمي

 الطلب العرض

 X(للقطاع العمومي والخاص)صادرات السلع والخدمات  -
استثمار أجنبي :رؤوس األموال الواردة تدف ق -

مباشر،استثمارات المحفظة المالية،المساعدات الدولية 
  Kof  للتنمية،القروض الخارجية

 

 M(لخاصللقطاع العمومي وا)واردات السلع والخدمات  -
للقطاع العام والمضمون )خدمة الدين الخارجي العمومي  -

 De(من طرف الدولة

  RΔتراكم االحتياطات األجنبية  -

 :المصدر

Bui Thi Minh Tam, Who Gains and Who Loses from the Exchange Rate System  in Vietnam?,OP.CIT,P101. 

 

 الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي  مصادر العرض والطلب على العملة:10جدول رقم

 موازيسوق الصرف ال

 الطلب العرض

الرسمية أو )تحويالت المهاجرين بالعملة الصعبة -
KR(غير الرسمية

PA 

 نفقات السياح االجانب  -
 

واردات السلع والخدمات الرسمية التي ال تستفيد  -
من الصرف الرسمي والواردات غير الرسمية 

R2
PAM 
أرصدة حسابات العملة )ة األجنبية األرصد -

 FPA(الصعبة و األوراق النقدية األجنبية
 

 :المصدر

Bui Thi Minh Tam, Who Gains and Who Loses from the Exchange Rate System  in Vietnam?,OP.CIT,P101. 

 حتى يتوازن سوق الصرف الرسمي يجب أن يتساوى عرض العملة الصعبة مع الطلب عليها على

 :مستوى هذا السوق وهو ما تعكسه المعادلة التالية

X+ Kof = M U
OF+MR1

Qot+ De+ RΔ  
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X+ Kof - De –  RΔ =  M U
OF+MR1

Qot ………………………)23) 

حتى يتوازن سوق الصرف الموازي يجب أن يتساوى عرض العملة الصعبة مع الطلب عليها على 

 :مستوى هذا السوق وهو ما تعكسه المعادلة التالية

KR
PA =MR2

PA + FPA …………………..)91( 

تظهر .يتم دمج كل من سوق الصرف الرسمي وسوق الصرف الموازي توحيد سوق الصرففي حالة 

د للصرف  :المعادلة التالية شرط توازن السوق الموح 

X+K-  RΔ - De=M+F…………………………)92( 

 :حيث

M=Mu +MR1+MR2  ,X=Xu +XR  ,K= KOF + kR2
PA 

هي تلك الموافقة لمعدل الصرف ( 25)لصادرات في المعادلة رقم إن كمية الواردات وا:مالحظة

د لسوق الصرف   .EEQالتوازني الموح 

، تدفق العملة F في إطار هذا النموذج الجزئي نفترض أن كل من الطلب على األرصدة بالعملة الصعبة

د عبر قيمها تكون معطاة وال تتح)هي متغي رات خارجية Deو خدمة الدين الخارجي  Kالصعبة  د 

 (.النموذج

( 5)إلى ( 1)باالعتماد على معادالت عرض الصادرات و الطلب على الواردات وهي المعادالت من 

 :نجد( 25)وبالتعويض بكميات الصادرات والواردات في المعادلة رقم 

(PX
Eq/B)1/β +K-  RΔ - De=(PMU

Eq/Au)
-1/α +(PMR1

Eq/Ar1)
-1/α +(PMR2

Eq/Ar2)
-1/α +F …….(26) 

 :يكون لدينا( P$X = P$M=1$)سعر عالمي  وحدوي للصادرات والواردات  ضبافترا

PX
Eq= PMU

Eq = PMR1
Eq= PMR2

Eq= EEQ 

 :بوضع

K-  RΔ - De-F=C 

 .ثابت C حيث

 :نجد

(EEQ /B)1/β -( EEQ /Au)-1/α -( EEQ /Ar1)-1/α -( EEQ /Ar2)-1/α +C=1 ……..)91( 

لسوق الصرف خالل سنة معي نة عبر حل المعادلة رقم  ديمكن إيجاد قيمة سعر الصرف التوازني الموح  

 .Ar2 و B، Au،Ar1 المعلمات وقيم α،βإذا عرفنا قيم كل من المرونات السعرية ( 27)
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نطالقا من معادالت عرض الصادرات والطلب على اAr2 و B، Au،Ar1يمكن إيجاد قيم المعلمات 

 :يلي كماالواردات 

 :نجد( 1دلة رقم المعا)التصدير الكلية  دالةمن  -

  
  

  
 
    

   

      
 
     

   

      
 …………….(28) 

لصادرات لالكلية  الحصيلةوكذا    EOFقيم كل منعلى اعتبار أن خالل سنة معي نة  Bيمكن حساب 

ي حالة عدم وجود تفريق واضح بين صادرات ف)معروفة خالل كل سنة  PXXبالعملة الوطنية الرسمية 

القطاع العمومي وصادرات القطاع الخاص في إحصائيات التجارة الخارجية  يمكن استخدام حصة كل 

 .( منهما في الناتج المحلي اإلجمالي كتقريب لحصة كل منهما في الصادرات

 :نجد( 2المعادلة رقم )من دالة االستيراد للقطاع العمومي -

   
  

      
 

    
    

        
 
     

    

        
 ………….(29) 

 لقطاع العمومياقيمة واردات وكذا    EOFقيم كل منعلى اعتبار أن خالل سنة معي نة  Auيمكن حساب 

طريقة الصادرات،في حالة عدم وجود تفريق  بنفس)معروفة خالل كل سنة PMMUبالعملة الوطنية 

واضح بين الواردات الرسمية للقطاع العمومي والواردات الرسمية للقطاع الخاص في إحصائيات 

التجارة الخارجية  يمكن استخدام حصة كل منهما في الناتج المحلي اإلجمالي كتقريب لحصة كل منهما 

 .( في الواردات الرسمية

 :نجد( 5المعادلة رقم )غير الرسمي للقطاع الخاص  من دالة االستيراد -

    
   
 

    
  

   
    
  

    

    
    

  
   

     
    

    
    

  
   …………..(30) 

 :واقع ولكن يمكن تبن ي الحلول التالية لتقديرهايصعب تقدير قيمة الواردات غير الرسمية في ال

  ى الية الواردات بدون تسديد يمكن اعتبار قيمة الواردات غير الرسمية ن  بفي الدول التي تت

 .مساوية لقيمة الواردات بدون تسديد

  ح بها للواردات يمكن اعتبار قيمة الواردات غير الرسمية هي الجزء الفائض عن القيمة المصر 

 .ة في حالة التصريح المبالغ فيه بقيمة الوارداتالرسمي

ال يمكن تقديرها انطالقا من المعادلة :الخاصة بسوق االستيراد الخاص الرسمي Ar1بالنسبة للمعلمة  -

غير "الضمني"ألن سعر الصرف الرسمي ال يطب ق في هذه الحالة،بل يعتمد سعر الصرف ( 4)رقم 

 (.تقديره يجب والذي) بعد لمعروفا



 بين المنافع والتكاليف:سوق الصرف الموازي في الميزان................................... الفصل الثاني

 
116 

 الصرف سعر عند أنه على تنص والتي Hori &wong1 طرف من المعتمدة المنهجية نتبع Ar1 قديرلت

 :مرة كمية الواردات الرسمية أي أن vكمية الواردات غير الرسمية  تساوي الموازي

   
         

      
    ……………..(31) 

 ومنه

 

     
 

 
   

      
    

 
………..(32) 

هي النسبة بين حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي وحصة القطاع العمومي في  vحيث 

 .الناتج المحلي اإلجمالي

 :في المنفعة نتيجة نظام الصرف متعّدد األسعارالنسبية الخسارة /حساب الفائض-المطلب الخامس

د األسعار مقروءا بشكل أفضل يتم الخسارة في المنفعة نتيجة نظام الصرف مت/حتى يكون الفائض عد 

العجز في مختلف أسواق التجارة الخارجية والموضحة في المعادالت /قسمة القيمة النقدية لهذا الفائض

على كل من قيمة التجارة الخارجية على أساس سعر الصرف الموازي و الناتج (16)و( 15)،(14)،(7)

 .المحلي اإلجمالي

 :في المنفعة كنسبة من قيمة التجارة الخارجية في كل سوقالنسبية ة الخسار/الفائض -الفرع األول

 (:العمومي والخاص مجتمعين)على مستوى سوق التصدير الرسمي  -أوال

ح القيمة النقدية للفائض( 7)بقسمة المعادلة رقم   الخسارة في المنفعة نتيجة نظام الصرف /التي توض 

د األسعار على قيمة الصادرات الرسمي PX)  ة على اساس سعر الصرف الموازيمتعد 
PAXOF)  نحصل

 :على

      

   
    

 

 

   
    
        

     

   
    

 =   
 

   

   
    

   
    

 
   
    

   
    

 

                                           = 
 

   
  
   
 

   
   

   

   
  

 

   
 
   
 

   
   

 

انطالقا من فرضية وحدوية السعر العالمي للصادرات والواردات فإن أسعار الصادرات والواردات 

سعر الصرف الرسمي بالنسبة للصادرات والواردات )لوطنية تساوي سعر الصرف المناسب بالعملة ا

 :، يكون لدينا(الرسمية،سعر الصرف الموازي بالنسبة للصادرات والواردات الموازية وهكذا

  PX
OF= EOF ،  P

X
PA= EPA  ، PX

Eq= EEQ 

                                                           
1 - Masahiro.H & Wong .Y. C, Efficiency costs of Myanmar’s multiple exchange rate regime. IMF working paper 

WP/08/199, AUG 2008. 
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  1-tax=(Eof/ Epa) :ومنه  Tax= 1- (Eof/ Epa): ونعلم أيضا أن

 :ذلك يكونوب

      

   
    

 
 

   
  
   

   
  
   

   
  

 

   
          

حة في المعادلة رقم   ( :1)ولدينا ايضا من دالة الصادرات الموض 

   

   
 
 
   
 

 
 

 
 

 
   
 

 
 

 
 

  
   

   
 

 

 
  

 :ومنه

      

   
    

 
 

   
  
   

   
  
   

   
 

 

 
 

 

   
         

      

   
    

 
 

   
  

   

   
 

   

   
    

  
 
   

 
 

  
 

   
         

 

      

   
    

 
 

   
  
   

   
 

   

 
 
   

   
 

 

 
 

 

   
         

 :ونعلم ايضا ان

 
   
   
            

 :هومن

      

   
    

 
 

   
  
   

   
 

   

 
         

  

  
 

   
        ……………….(33) 

 

د األسعار تابع لكل من /وهو ما يعني أن القيمة النسبية لفائض خسارة المنفعة نتيجة نظام الصرف متعد 

د لسوق الصرف و سعر ،النسبة بين سعر الصرف التوازني الموح   βت المرونة السعرية للصادرا

عالوة الصرف )الضريبة الضمنية على الصادرات الرسمية  ومعدل EEQ /EPAالصرف الموازي 

 . tax(الموازي
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 :على مستوى سوق االستيراد-ثانيا

 :على مستوى سوق االستيراد العمومي -أ

ر عن القيمة النقدية للفائض في المنفعة المحق ق من طرف التي تعب( 14)قسمة المعادلة رقم  عبر

المستوردين العموميين نتيجة ولوجهم التفضيلي الى سوق الصرف الرسمي على قيمة صادرات القطاع 

 :العمومي المقي مة على أساس سعر الصرف الموازي نجد

       

   
    

  
 

   
    
    

     
    

  

   
    

   

 :بالتبسيط نجد

       

   
    

  
 

   
 
   

   
  

 

   
 
    

   

   
 

   
    

 

   
        

 

   
 
    

   
 

   

        
  

  ….(34) 

 

يت ضح بأن القيمة النسبية للفائض في المنفعة المحق ق من طرف المستوردين العموميين ( 34)من المعادلة 

د لسوق تابع للمرونة السعرية لدالة االستيراد للقطاع العمومي،النسبة بين سعر الصرف التوازني الموح  

رين عبر سوق الصرف وسع ر الصرف الموازي  و معدل اإلعانة الممنوحة من طرف الحكومة للمصد 

 .الصرف الرسمي

 :على مستوى سوق االستيراد الخاص -ب

الخسارة في المنفعة المحق ق من طرف القطاع الخاص /بنفس الطريقة يتم حساب القيمة النسبية للفائض

ص المحق ق على مستوى سوق الصرف عبر قسمة مجموع كل من فائض منفعة القطاع الخا

خسارة المنفعة المحق ق من طرف القطاع الخاص على مستوى سوق /وفائض( 15المعادلة رقم )الرسمي

على قيمة واردات القطاع الخاص المقي مة على أساس سعر الصرف (16المعادلة رقم )الصرف الموازي 

PM الموازي
PAMR=PM

PA(MR1
QOT+ MR2

PA) 

 :نجد كما يلي

       

   
   

 
        

           
   

   
      

      
   

   

                  
 
 
   
    
     

      
     

   
 
   
    
    

  
   

 
   
     
    

      
    

  
  

   
      

      
   

  

 : بالتبسيط نجد

       

   
   

  
            

        
 

    
  

    
      

   
 

   

   
  

    
      

   
   

   

   
 

    
      

   …….(35) 

إلى أن الخسارة النسبية في المنفعة التي يتعرض لها المستوردون الخواص ( 35)تشير المعادلة رقم 

ترتبط باإلضافة إلى معامل المرونة السعرية (لموازيالذين يستوردون عبر القطاع الرسمي والقطاع ا)
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المفروض على الواردات الرسمية للقطاع الخاص،حصة كل " الضمني"لدالة االستيراد بمعدل الصرف 

من الواردات الخاصة الرسمية و الموازية إلى مجموع واردات القطاع الخاص و نسبة سعر الصرف 

 . الصرف الموازيد لسوق الصرف إلى سعر التوازني الموح  

 :الناتج المحلي اإلجمالي في المنفعة كنسبة منالنسبية الخسارة /الفائض-الفرع الثاني

الخسارة في المنفعة في سوق التجارة الخارجية المعني و /في هذه الحالة يتم قسمة القيمة النقدية للفائض

 .ذلك الخاص بالحكومة على الناتج المحلي اإلجمالي

مع توحيد سوق  Trade opennessجة انفتاح االقتصاد على العالم الخارجي يمكن ايضا ربط در

 :،وهكذا يكون التغي ر في درجة انفتاح االقتصاد نتيجة توحيد سوق الصرف هو الصرف

        
     

 

     
 
        

      
      

  

   
  

    ،   بحيث
 ،   

هي قيم المبادالت التجارية مع العالم الخارجي في ظل سوف الصرف   

د، د للصرف و       الموح      ،   هو الناتج المحلي اإلجمالي في ظل سوق موح 
 ،    

  ،   
   

د األسعارهي قيم المبادالت التجارية   .مع العالم الخارجي في ظل نظام الصرف متعد 
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 : خالصة

د األسعار ينطوي على سوق موازي للصرف سواء بشكل صريح أو عبر ي عتبر تبن ي نظام صرف متعد 

غض الطرف عن نشاطه إحدى أدوات السياسة االقتصادية المتاحة للسلطات النقدية بهدف التعامل مع 

توازن السلطات االقتصادية في موقفها تجاه أسواق الصرف الموازي بين  .زان المدفوعاتاختالالت مي

منافع وتكاليف وجود هذه األسواق،إذ تسمح باستمرارها طالما فاقت منافعها تكاليفها وتت جه إلى توحيد 

 .أسواق الصرف في الحالة المعاكسة

م في معدل التضخم  و وقف ( النظرية)يحق ق سوق الصرف الموازي العديد من المنافع الكلية  ها التحك  أهم 

خروج رؤوس األموال األجنبية في حالة أنظمة الصرف الموازية الشرعية التي يتدهور فيها سعر 

نه الرأسمالي مما يسب ب  خسائر  الصرف الموازي الشرعي عند اختالل ميزان المدفوعات في مكو 

 .راجعة قرار مغادرة السوق المالي المحليرأسمالية للمستثمرين األجانب تدفعهم إلى م

على الجهة األخرى من التحليل تتسب ب أسواق الصرف الموازي في العديد من التكاليف االقتصادية 

الكلية اهمها تقليص معدالت النمو االقتصادي التي ترتبط سلبا بوجود أسواق موازية للصرف و بمستوى 

لة فيها،تشويه نظام  الحوافز االقتصادية حيث يتجه األعوان االقتصاديون الناشطون عالوة الصرف المسج 

في مجال التجارة الخارجية إلى تبني سلوكات للغش في التصريحات الجبائية ترتبط بعالوة الصرف 

الموازي و تؤدي إلى تقليص كل من اإليرادات الجبائية و االحتياطيات الدولية للبنك المركزي وإلى 

لة عبر العمالت الصعبة الرخيصة الناتجة عن تصدير المواد االنخراط في أنشطة اال ستيراد الريعية الممو 

األولية على حساب أنشطة االنتاج المنافسة للواردات وعلى حساب الصادرات خارج المواد األولية و 

 تقليص فعالية السياسات االقتصادية العمومية التي قد ال تراعي تأثيرات أسواق الصرف وأسواق القرض

 .        وأسواق المنتجات الموازية على سلوك األعوان االقتصاديين وقنوات انتقال أدوات هذه السياسات

يرتبط  جزء من منافع وتكاليف سوق الصرف الموازي بوظيفته التوزيعية،حيث يعتبر من المنظور 

إلى العمالت التوزيعي نظاما شبه جبائي يمنح إعانات للصرف لألعوان ذوي األولوية في الولوج 

الصعبة على اساس سعر الصرف الرسمي في حين يفرض  ضرائب ضمنية على الصرف على االعوان 

قد تستفيد الحكومة ومؤسساتها .المقصيين أو غير ذوي األولوية في الولوج إلى سوق الصرف الرسمي

د األسعار على حساب القطاع الخاص التصديري إذا كان هذا  االقتصادية ماليا من نظام الصرف متعد 

 .        األخير بائعا صافيا للعملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الرسمي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانيقسم الال

تطور و أداء سوق 

الصرف الموازي 

 في الجزائر
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 :تمهيد

نتها يمكن  إرجاع جذور سوق الصرف الموازي في الجزائر إلى االختالالت الهيكلية التي تضم 

اة انطالقا من نهاية الستينات من القرن العشرين والتي تفاقمت فيما بعد ولم يتم استراتيجية التنمية المتبن  

رجمت هذه االستراتيجية خالل مختلف مراحلها بتوزيع حجم ت  .تصحيحها بشكل كامل إلى غاية يومنا هذا

مي في القطاع العمو)كبير من المداخيل على األسر من خالل النفقات العمومية سواء عبر قناة التوظيف

أو عبر المقاولة لتلبية الطلب العمومي،في مقابل ضعف االستيعاب الداخلي لهذه ( اإلداري واالقتصادي

أو االستثمار   épargne institutionnalisée أسس م  المداخيل سواء عبر االستهالك،االدخار الم  

( راكمها خالل الزمنوالثروات الناتجة عن ت)ساهم هذا الوضع في توجيه جزء من هذه المداخيل. الخاص

ل المهاجرين الجزائريين في الخارج عبر ادخاراتهم بالعملة  -إلى المنافذ الخارجية  بوساطة و تدخ 

على شكل واردات سلعية على األقل في ظل تف هم السلطات العمومية لهذه التعامالت و شرعنتها -الصعبة

 .لية الواردات بدون تسديدآعبر 

 :في الجزائر التنمية (ات)تيجيةاستراتطور  -المبحث األول

ة مراحل يجمع بينها كل  من هدف إخراج البلد من حالة ( ات)استراتيجيةت مر   التنمية في الجزائر بعد 

ق بينها أدوات تحقيق هذا الهدف  التخل ف واعتمادها على مداخيل المحروقات لتمويل مسار التنمية و تفر 

التخطيط )،نمط تخصيص الموارد في االقتصاد (خاصةشراكة عمومية /مؤسسة خاصة/مؤسسة عمومية)

وكذا درجة توازن استراتيجية (   l’Etat régulateur قواعد السوق في ظل الدولة الضابطة/ المركزي 

 (. النمو المتوازن/النمو غير المتوازن)التنمية 

 (:0899-0899)استراتيجية التنمية المكّرسة لالستقاللية االقتصادية -األول مطلبال

سة  لة والمكر  انخرطت الجزائر في استراتيجية للتنمية هادفة إلى تحقيق استقالليتها االقتصادية المكم 

هدفت االستقاللية االقتصادية في السياق الجزائري وفي سياق العديد من الدول .الستقاللها السياسي

-ه الدول في االقتصاد العالمي المستقل ة حديثا من نير االستعمار إلى إحداث القطيعة مع نمط انخراط هذ

والذي كان قائما على تصدير المواد األولية الزراعية والمعدنية ذات  -تحت إشراف القوى االستعمارية 

سة .القيمة المضافة المنخفضة مقابل استيراد المواد المصن عة من وجهة نظر استراتيجيات التنمية المكر 

ذه القطيعة إال باالنخراط في مسار للتصنيع يغي ر التخص ص لالستقاللية االقتصادية،ال يمكن إحداث ه

الدولي لهذه االقتصاديات ويسمح لها باالستغالل الذاتي لمواردها االقتصادية وتحسين ظروف معيشة 

انها  . سك 

 :(0891-0899)متوازنة القائمة على التصنيعغير الاستراتيجية التنمية -الفرع األول

-1211و المخططين الرباعيين األول  1292-1291خطط الثالثي األول توافقت هذه الفترة مع الم

د بسنتين إلى غاية  1211-1211والثاني  1212 ،وهي عبارة عن مخططات مركزية 1212الذي مد 

 .اإلعداد تعتمد في تنفيذها ميدانيا بشكل اساسي على المؤسسة االقتصادية العمومية
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 :نمية االقتصاديةأولوية التصنيع في عملية الت -أوال 

فكرة أولوية التصنيع في عملية التنمية االقتصادية إلى اتفاق واسع على المستوى المجتمعي غداة تعود 

االستقالل على ضرورة ضمان االستقاللية االقتصادية وإعادة النظر في نمط العالقات االقتصادية الدولية 

كان االقتصاد الوطني مصدرا للمواد األولية للعالم  ،حيث1للبلد الذي كان سائدا خالل الفترة االستعمارية

من )من جهة و سوقا للمواد المصن عة المستوردة ( الدولة المستعمرة السابقة بشكل اساسي)الخارجي 

لم يكن في اإلمكان تغيير هذا النمط إال عبر االنخراط .من جهة أخرى( الدولة المستعمرة بشكل أساسي

 .في مسار للتصنيع

وية التصنيع من خالل توجيه االستثمارات بشكل واسع نحو مختلف فروع القطاع ظهرت أول

 :  الصناعي،وهو ما يظهره الجدول الموالي

 (مليار دج:الوحدة) 0899-0899الهيكل القطاعي لالستثمارات المخّططة خالل الفترة :09جدول رقم 

 المخطط الثالثي األول 

0899-0898 

 المخطط الرباعي األول

0891-0891 

 المخطط الرباعي الثاني

0891-0899 

 % مليار دج % مليار دج % مليار دج
 11,91 12,2 11,92 1,9 99,22 9,2 صناعة المحروقات

صناعات )الصناعات القاعدية
 (التجهيزات االنتاجية

1,1 12,22 2,2 91,99 19,2 19,29 

 9,9 2,9 9,91 9,2 2,11 1,1 صناعة السلع االستهالكية

 12,91 19,9 12,11 1,1 19,12 1,2 الموارد المائية/الفالحة

 11,91 12,2 11,29 2,1 11,99 1,1 الهياكل القاعدية

 99,22 92,1 99,21 1,1 92,91 9,9 *االستثمارات االجتماعية

 111 112,1 111 99,9 111 11,2 المجموع
 .لتكوين و السكنتشمل االستثمارات االجتماعية النفقات على قطاعات التعليم، الصحة، ا*

 :المصدر

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p41. 

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول السابق

على األقل ( كيةصناعة المواد االستهال+ الصناعات القاعدية +المحروقات)استحوذ القطاع الصناعي -

 .من مجموع االستثمارات خالل الفترة وهو ما يعد جهدا كبيرا في مجال التصنيع % 11على حوالي 

مث لت االستثمارات االجتماعية على األقل ربع االستثمارات المخططة طوال الفترة وهو ما يشير إلى  -

العدالة االجتماعية،والذي ترجم في مبدأ أساسي اخر في استراتيجية التنمية في الجزائر أال وهو مبدأ 

 .إقرار  تعميم ومجانية التعليم والعالج

                                                           
1
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 1 Les stratégies de développement économique, OPU, 

Alger, 2015, p15. 
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طة بـ  - بين المخطط الثالثي والمخطط الرباعي األول و بـ  % 129,92ارتفعت نفقات االستثمار المخط 

بين المخطط الرباعي األول والمخطط الرباعي الثاني،وهو ما يعكس استغالل ارتفاع  % 211,12

في رفع حجم االستثمار  1212ير المحروقات الناتج عن الصدمة البترولية األولى لسنة حصيلة تصد

 .،الهياكل القاعدية و االستثمارات االجتماعية(في إطار الثورة الزراعية)خاصة لصالح قطاعات الفالحة 

 :أولوية الصناعات القاعدية في عملية التصنيع -ثانيا

زة الستقاللية االقتصاد الوطني إال  عبر  رغم اإلجماع على عدم امكانية تحقيق تنمية سريعة معز 

من بين مختلف . التصنيع،إال  أن الفروع الصناعية المختلفة ال يمكنها تحقيق هذا الهدف بنفس القدر

الفروع الصناعية تتمي ز الصناعات القاعدية الث قيلة بالقدرة على التحويل السريع للهياكل االقتصادية 

توفير السلع التجهيزية البديلة  )تعزيز االستقاللية عن الخارج في مجال الواردات من جهة الوطنية عبر 

و ( عن تلك المستوردة للقطاعات األخرى  ومنه السلع االستهالكية الصناعية والزراعية لالقتصاد ككل

ا للقطاعات توفير السلع التجهيزية محل ي)تعزيز التكامل بين قطاعات االقتصاد الوطني من جهة أخرى

وهو ما ( األخرى،توجيه المواد األولية الوطنية الزراعية والمعدنية نحو القطاع االقتصادي الوطني

ناعات المصن    .  industries industrialisantesعةعرف بالص 

ف  ري استراتيجية التنمية في الجزائر -  G.D.De Bernisيعر  عة بأنها الصناعات المصن   -وهو أحد منظ 

الصناعات التي تتمث ل وظيفتها االقتصادية األساسية في الربط البيني للفروع الصناعية و الوظائف  تلك»

ني،عبر توفير مجموعات جديدة من التجهيزات االنتاجية لصالح اإلنتاجية في محيطها المباشر واآل

ي إلى إعادة الهيكلة االقتصادية واالجتم اعية وفي تحويل االقتصاد ككل،ترفع انتاجية العمل و تؤد 

 .1«... الوظائف السلوكية على مستوى البلد المعني

في االستراتيجية الصناعية من خالل حصتها في مجموع االستثمار  2اولوية الصناعات القاعديةتظهر 

 :الصناعي وهو ما يظهره الجدول الموالي

 0899-0899لفترة خالل احصص الفروع الصناعية المختلفة في االستثمار الصناعي :09جدول رقم 

 1211-1291الفترة  المخطط الرباعي الثاني المخطط الرباعي األول المخطط الثالثي األول 

صناعة المحروقات و 

 %  المناجم
22 12 12 11 

 الصناعات القاعدية

ISMMEE  % 
91 29,2 29,2 29 

صناعات السلع  

 % االستهالكية
91 19,2 12,2 91 

 111 111 111 111 % المجموع

 :المصدر

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, OP.CIT, 

p43. 

                                                           
1 -D. De Bernis .G, Les industries industrialisantes et les options algériennes. Revue Tiers-Monde, tome 12, n°47, 

1971,p 547. 
2
 تشمل الصناعات القاعدية فروع صناعة الحديد والصلب،الصناعة المعدنية،الصناعة الميكانيكية،الصناعة الكهربائية و الصناعة االلكترونية - 

 Industries Sidérurgiques, Métalliques, Mécaniques, Electriques et Electroniques(ISMMEE). 
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من  % 11)يمكن أن نالحظ من خالل الجدول استقطاب قطاع المحروقات والمناجم حصة اساسية 

على  1211-1291الوطني خالل الفترة في مجهود االستثمار الصناعي ( مجموع االستثمارات الصناعية

استقطب قطاع الصناعة القاعدية ثاني أهم حصة في .اعتبار أنه ركيزة التراكم الرأسمالي الوطني

طين الرباعيين وقد زادت حصته في االستثمار  االستثمار الصناعي اإلجمالي وخاصة خالل المخط 

الستخراجية وبشكل طفيف على حساب الصناعي بشكل أساسي على حساب االستثمار في الصناعات ا

صناعات السلع االستهالكية،وهو ما يعكس الرغبة تعزيز االستقاللية االقتصادية الوطنية،تنويع النشاط 

 .االقتصادي الوطني والخروج من التبعية للمحروقات

 : أولوية االستثمار على االستهالك-ثالثا

خالل هذه الفترة كان بوضوح  أولوية االستثمار على  القول ان خيار استراتيجية التنمية الوطنيةيمكن 

يمكن .االستهالك بهدف تسريع عملية التنمية،التصنيع و الخروج من وضعية التخل ف والتبعية للخارج

إظهار هذه األولوية من خالل تطور نسبة تراكم رأس المال إلى الناتج المحلي اإلجمالي كما يظهره 

 :الجدول الموالي

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل  %كنسبة ( FBCF)تطور التراكم الخام لرأس المال :09جدول رقم 

 0898-0899الفترة 

 1212 1219 1211 1219 1212 السنة
FBCF/PIB % 12 12 11 29 12 

 :المصدر

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, OP.CIT, 

p51. 

يمكن مالحظة الجهد الهائل الذي قامت به الجزائر في مجال االستثمار أي تراكم رأس المال الذي يشمل 

 % 12والذي لم ينزل عن مستوى   كال  من القطاعات اإلنتاجية و كذا االستثمارات في الهياكل القاعدية

ى من الناتج المحل ي اإلجمالي سنة  % 21عتبة الـ  من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة المعنية بل تعد 

1219 . 

-1292يمكن إظهار أولوية االستثمار على االستهالك أيضا من خالل هيكل الواردات خالل الفترة 

 :كما يظهرها الجدول الموالي 1291
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  0891-0898هيكل الواردات خالل الفترة :09جدول رقم 

 1291 1211 1211 1211 1211 1292 السنة

 12,91 12,99 12,29 11,19 11,92 19,1 % السلع االستهالكية الغذائية 

 9,92 2,12 9,92 2,92 9,1 11,2 % السلع االستهالكية المصن عة

المواد األولية )التموين الصناعي

 % (.ونصف المصن عة
11,1 22,1 21,12 11,12 21,11 22,11 

 29,92 11,11 29,21 22,92 11,1 22,2 % السلع التجهيزية

 9,91 1,12 1,19 2,12 1,92 1,9 % واردات مختلفة أخرى

 111 111 111 111 111 111 % المجموع

  ,OPU, Alger, 1993, p159Inflation et mal développement en AlgérieBali.H ,  :  المصدر

 

هة لألنشطة االنتاجية  واد األولية و السلع الم)يمكن أن نالحظ من خالل الجدول أن الواردات الموج 

لت على األقل  ثالثة أرباع واردات الجزائر خالل الفترة ( التجهيزية وان الواردات  1291-1292شك 

االستهالكية سواء الغذائية منها أو المصن عة لم تمث ل سوى ربع الواردات في أفضل الحاالت خالل هذه 

 .الفترة

والذي يشير إلى أن  12االستهالك من خالل الجدول رقم  يمكننا اإلشارة ايضا إلى أولوية االستثمار على

كانت في قطاعات موف رة للتجهيزات  1211-1291من االستثمارات المنجزة خالل الفترة  91%

االنتاجية لصالح االقتصاد الوطني أال وهي قطاع الصناعة القاعدية المحلي وقطاع الصناعة 

 .1 (مواد األوليةبالنسبة للسلع التجهيزية و ال)االستخراجية 

 :في جميع الميادين( كبيرة الحجم)محورية دور المؤسسة االقتصادية العمومية-رابعا

ارتكزت االستراتيجية التنموية في الجزائر حتى نهاية الثمانينيات على المؤسسة االقتصادية العمومية في 

دواوين المهنية في مجال التجارة المجاالت االنتاجية،المالية و على المؤسسات االقتصادية العمومية و ال

 .الداخلية و الخارجية

سات الوطنية التي  تم تقسيم:في المجال االنتاجي -أ النشاط االقتصادي حسب فروع النشاطات على المؤس 

بات انتاجية على سبيل . تعتبر الوحدة القاعدية للتخطيط االقتصادي،تجمع كل  منها عدة وحدات ومرك 

 12على  1219وحدة ومرك ب انتاجي جديدة اإلنشاء أو مؤم مة سنة  111من  المثال تم توزيع أكثر

مؤسسات  2مؤسسات وطنية ناشطة في مجال الصناعات الخفيفة و  11منها  مؤسسة انتاجية وطنية

 .2 وطنية في مجال الصناعات الثقيلة

                                                           
1
ة يشير أحمد هني في تحليله لظاهرة االقتصاد الموازي في الجزائر أن قطاع المحروقات هو بالفعل قطاع بديل للقطاع المنتج للسلع التجهيزي - 

 :أنظر.لصالح االقتصاد الوطني

37.-, OP.CIT, pp36:cas de l’Algérie ie parallèleEssai sur l’économHenni. A,      
2
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى - 

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, OP.CIT, 
p64. 
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 :في المجال المالي -ب

مجال البنوك عبر إنشاء بنوك وطنية بتأميم  سواء في النشاط المالي بالكامل، Etatisationدولنة  تم

 فروع البنوك األجنبية التي كانت موجودة في الجزائر،وهكذا تم إنشاء البنك الوطني الجزائري 

BNA وقد .1291في حين تم إنشاء بنك الجزائر الخارجي سنة   1299والقرض الشعبي الجزائري سنة

 طبق نفس المبدأ أيضا.1القطاعات االقتصادية تخص ص كل واحد من هذه البنوك في تمويل عدد من

عبر إنشاء عدة شركات وطنية للتأمين تخص صت كل منها في فروع معي نة للتأمين،فقد  2مجال التأمينات

سنة  SAAو الشركة الوطنية للتأمين    CAARكل من الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تم إنشاء

 . 1212سنة  CCR ي إلعادة التأمينو تم إنشاء الصندوق المركز 1292

سات :في المجال التجاري-ج تم فرض احتكار التجارة الخارجية من طرف الدولة،سواء عبر المؤس 

العمومية االنتاجية التي تكف لت باإلضافة إلى االنتاج في قطاع نشاطها باستيراد  المنتجات التي تقع ضمن 

لميكانيك والتي كانت مكلفة باستيراد المركبات في قطاع ا SONACOMEمثال مؤسسة )نطاق نشاطها

أو عبر الدواوين العمومية خاصة في المجال  (السياحية باإلضافة إلى المركبات النفعية لصالح المهنيين

، ONABماشية ألغذية الالديوان الوطني ، OAICالديوان الجزائري بين المهني للحبوب )الفالحي 

 (.ONALAITالديوان الوطني للحليب 

في مجال التجارة الداخلية،تم تكليف بعض المؤسسات والدواوين العمومية بتموين أسواق الجملة 

بالنسبة للمواد الغذائية واسعة االستهالك ،المؤسسة  ONACOالديوان الوطني للتسويق  :والتجزئة منها

  .     كهرومنزليةبالنسبة لتجارة التجهيزات البسيطة،الخردوات و األجهزة ال ENCOMالوطنية للتجارة 

 :(0899-0891) متوازنةاستراتيجية التنمية ال-الثاني فرعال

ومع التغي ر السياسي الذي حصل مع وفاة الرئيس هواري بومدين و مجيء الرئيس  1291ابتداء من سنة 

متوازنة الشاذلي بن جديد إلى السلطة حصل تغي ر في استراتيجية التنمية باتجاه تبن ي استراتيجية التنمية ال

 .والتي تعني استثمارا متوازنا بين القطاعات المختلفة لالقتصاد الوطني

 :خلفية التحول -الأوّ 

رة لالنتقال من نموذج التصنيع الواسع المرتكز على الصناعة الثقيلة إلى  هناك العديد من األسباب المفس 

  : استراتيجة التنمية المتوازنة أهمها

 :لقائم على الصناعات الثقيلةفشل استراتيجية التصنيع ا-أ

أي إحالل الواردات في مجال  -فشلت هذه االستراتيجية في ضمان االستقاللية االقتصادية للبلد  حيث

و تعزيز التكامل بين مختلف  -التجهيزات االنتاجية ومنه في مجال السلع االستهالكية وحتى الفالحية

 ".الثقيلة"موالي بالنسبة لبعض الفروع الصناعية قطاعات االقتصاد الوطني،وهو ما يظهره الجدول ال

                                                           
1
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى - 

KPMG, Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, 2012, pp 7-11. 
2
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى - 

KPMG, Guide des assurances en Algérie, 2009, pp 13-14. 
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  مساهمة االنتاج الوطني و الواردات في الموارد اإلجمالية لبعض القطاعات الصناعية:08جدول رقم 

مساهمة االنتاج الوطني في  

 %الموارد اإلجمالية 
مساهمة الواردات في الموارد 

 %اإلجمالية
ISMME1 19 22 

 12 11 قطاع مواد البناء

 12 21 قطاع الصناعات الكيمياوية

 :المصدر

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement 

économique, OP.CIT, p53. 

يظهر الجدول السابق رجحان الواردات في الموارد اإلجمالية المتاحة لالقتصاد الوطني على حساب 

في قطاعات الصناعات الثقيلة رغم االستثمارات الضخمة التي استفادت منها منذ اإلنتاج الوطني 

 . المخطط الثالثي األول

 :ضعف استيعاب االقتصاد الوطني لالستثمارات الثقيلة -ب

ر في  ظهروهو ما  بشكل أساسي في ضعف استهالك األغلفة المالية المرصودة لالستثمارات وكذا التأخ 

طة ومن ث  انجاز المشاريع المخ ط ق  .م  إعادة تقييمهاط  ر في إنجاز المشاريع خالل المخط  رت فترة التأخ  د 

رت  الرباعي األول في المتوسط بين سنة ونصف وأربع سنوات حسب درجة تعقيد المشاريع،في حين قد 

في حالة الصناعات  % 124التكلفة اإلضافية المتوسطة الناتجة عن إعادة تقييم المشاريع بـ 

 .2في حالة الصناعات االستهالكية % 35و ( الثقيلة)يةالقاعد

جال انجاز المشاريع وتكلفتها في الفترة الفاصلة بين بداية المخطط آ" انزالق"  يظهر الجدول الموالي

د إلى سنة   :1979الثالثي و نهاية المخطط الرباعي الثاني الممد 

 (الوحدة مليار دج)1797-1759لفترة ع المخططة خالل اتطور وضعية انجاز المشاري:11جدول رقم 

 (الباقي إنجازه)1978/1979 المخطط الرباعي الثاني المخطط الرباعي األول المخطط الثالثي الفترة

المبلغ المخطط 
 لالستثمار 

9346 27375 114322 146375 

منه في القطاع 
 الصناعي

4375 24384 6331 6639 

مبلغ االستثمار بعد 
 إعادة التقييم 

19358 68356 314334  

نسبة )االنجاز الفعلي 
استهالك األغلفة 

 (المالية المرصودة

9316 36331 121323 52365 

   ,OP.CIT, p165 Inflation et mal développement en AlgérieBali.H ,:المصدر

                                                           

ISMM: Industries Sidérurgiques, Métallurgiques, Mécaniques et Electroniques-
1

والصلب،الصناعة  صناعة الحديد :

 المعدنية،الصناعة الميكانيكية،الصناعة الكهربائية و الصناعة االلكترونية

2
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT, p54. 
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طة مما يمكن أن نالحظ من خالل هذا الجدول االتجاه اآل يؤدي إلى لي إلى إعادة تقييم المشاريع المخط 

يمكننا أن نالحظ أيضا ضعف اإلنجاز الفعلي للمشاريع  خالل المدة . زيادة قيمتها إلى الضعف على األقل

طة ومنه ضعف استهالك االغلفة المالية المرصودة النجاز المشاريع و التي تجاوزت الـ   % 54المخط 

 .بقليل في أحسن الحاالت

  :1ثمارية يمكن أن نذكربين أسباب ضعف استيعاب المشاريع االستمن 

 .البيروقراطية وثقل اإلجراءات اإلدارية -

 .عدم مالءمة البنية التحتية -

  .ضعف التأهيل التقني  وخبرة اليد العاملة -

 :محتوى االستراتيجية -ثانيا

هات في إطار االستراتيجية الجديدة للتنمية والتي ظهرت خالل المخطط الخماسي األول   تمث لت أهم التوج 

في إعادة توجيه االستثمار العمومي بشكل عام و االستثمار الصناعي بشكل خاص باتجاه  1921-1291

استثمار أقل بشكل أكبر بالنسبة لالستثمار الميزاني،( السكن،التعليم،الصحة)تلبية االحتياجات االجتماعية

ي للصناعات إعطاء أهمية أكبر في االستثمار الصناع في القطاع الصناعي،وهو ما يعني" أخف"و 

ه لدى السلطات .الخفيفة على حساب الصناعات الثقيلة أو القاعدية في المجال المؤسساتي ظهر توج 

و إضفاء جرعة من الالمركزية على " المركزية المفرطة للقرار االقتصادي"العمومية نحو تخفيف 

ؤسسة االقتصادية التسيير االقتصادي على مستوى الوحدة االساسية لالقتصاد الوطني أال وهي الم

 .العمومية،وهو ما ترجم في إعادة هيكلة القطاع االقتصادي العمومي

 :إعادة توجيه االستثمار العمومي -أ

ر هيكل االستثمارات العمومية خالل الفترة  ي كال  من  1291-1211يظهر الجدول الموالي تطو  التي تغط 

ط الخماسي األول ط الرباعي الثاني والمخط   :المخط 

 0891-0891هيكل االستثمارات العمومية خالل الفترة : 80رقم  جدول

النفقات المرخ ص بها خالل  

 1211-1211الفترة 

الحصة المتوسطة للقطاع في 
مجموع النفقات المرخص بها 

 1291-1219خالل الفترة 

النفقات المرخ ص بها خالل الفترة 

1291-1291 

 % دج 112 % % دج 112
 الصناعة

 لمحروقاتمنها قطاع ا -
19 

12,2 

12,2 

11,1 

29,1 

92,1 

121,2 

92 

29,9 

12,1 

 9 91,1 2,2 11 11,19 ،الصيد البحري و الغاباتالفالحة
 2,1 92 2,1 1,9 1,9 الري

 2,2 12 9,1 ــــــــــــ ــــــــــــ النقل

بما فيها )البنية التحتية االقتصادية 
 (انتاج الكهرباء

12,2 11 11,9 21,2 2,2 

                                                           
1
 -  Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT, p54 
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 12 91 2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ كنالس

 11,2 19,9 9,9 2 2,22 التعليم والتكوين

البنية التحتية االجتماعية          
 منها قطاع الصحة -

11,91 

 ـــــــــــ

12,2 

 ــــــــــــــ

9 19,2 1,1 

 9,1 2,9 1,2 ـــــــــــــــ ـــــــــــ التجهيزات الجماعية

 2 91 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ جازمؤسسات االن
و استخدام )+( استثمارات أخرى 

 (-)مزدوج 
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  1,2- 2+ 9,1+

 ـــــ

 111 111,9 111 111 111,9 المجموع

 :المصدر

Ecrement.M, Indépendance politique et libération économique :un quart de siècle du développement 

indépendant de l’Algérie 1962-1985, ENAP/OPU ,Alger,1986,p305. 

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول

رغم استفادة قطاع المحروقات من الحصة األكبر من االستثمارات،إال أن حصته في مجموع  -

ستثمارات خالل المخطط الرباعي األول قد تقل صت إلى نصف ما كانت عليه خالل الفترة اال

1219-1291. 

إعادة توزيع االستثمارات العمومية لفائدة االستثمارات ذات الطابع االجتماعي،وهكذا انتقلت الحصة  -

عة لقطاعات السكن،التعليم و البنية التحتية االجتماعية إلى حوالي  ن مجموع م % 21المجم 

من مجموع  % 11,9االستثمارات العمومية خالل المخطط الخماسي األول بعدما كانت ال تتجاوز 

 .1291-1219االستثمارات العمومية خالل الفترة 

مؤسسات اإلنجاز هي مؤسسات تتبع الجماعات المحل ية واإلقليمية تنجز أشغاال لصالحها خاصة في  -

يعكس .رتباط مع االستثمارات العمومية في قطاع السكنمجال البناء واألشغال العمومية باال

االستثمار في إنشاء هذا النوع من المؤسسات رغبة من السلطات العمومية في تشجيع الالمركزية 

 .االقتصادية

 يظهر الجدول الموالي هيكل االستثمارات الصناعية خالل الفترة:إعادة توجيه االستثمار الصناعي -ب

 :ة للمخطط الخماسي األولالموافق 1291-1291

 0891-0891هيكل االستثمارت الصناعية خالل الفترة :88جدول رقم 

إنجازها من  االستثمارات المتبقي 
 المخططات السابقة  

مجموع االستثمارت  االستثمارات الجديدة

 1291-1291الصناعية 

 % دج 112 % دج 112 % دج 112
 11,9 92 21,1 12,9 22,9 99 قطاع المحروقات

 99,1 12,2 12,1 21,9 19,9 12,9 (خارج المحروقات)قطاع السلع الوسيطة

 9,9 12,9 1,2 2,1 12,2 11,2 قطاع السلع التجهيزية

 99,2 21,1 12,1 91,1 22,2 91,9 قطاع السلع االستهالكية

 111 121,9 111 129,9 111 91,1 المجموع

un quart de siècle du développement  t libération économiquendépendance politique eEcrement.M, I::المصدر

, ENAP/OPU ,Alger,1986,p307.1985-indépendant de l’Algérie 1962 
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عظه  ي   في  ر الجدول رغبة السلطات العمومية في تشغيل اكبر للقطاع اإلنتاجي الوطني مقارنة بالتوس 

يبدو من خالل حجم االستثمارات الجديدة في  ،وهو ما توفير تجهيزات جديدة لصالح القتصاد الوطني

( خارج المحروقات)قطاع السلع الوسيطة مقارنة بقطاع السلع التجهيزية،كما يظهر تفضيال واضحا 

للصناعات الخفيفة المنتجة للسلع الوسيطة واالستهالكية على حساب الصناعات الثقيلة المنتجة للسلع 

 .   التجهيزية

تمي ز القطاع االقتصادي العمومي بتقسيم فروع نشاطه على :القطاع االقتصادي العمومي إعادة هيكلة -ج

مؤسسات كبيرة الحجم تضم  الكثير من األنشطة،شملت أنشطة المؤسسات العمومية خاصة الصناعية منها 

األنشطة العديد من ( انتاج واستيراد السلع التي تقع في دائرة تخص صها)باإلضافة إلى نشاطها الرئيسي 

لنشاطها نتيجة ضعف التكامل بين مختلف " العادي"األخرى خارج اختصاصها لكن ها تضمن السير 

فروع و مؤسسات االقتصاد الوطني،وهكذا أٌنشأت مختلف المؤسسات الصناعية العمومية نظامها الخاص 

د بالطاقة،بالمياه و أنشأت مؤسساتها الفرعية للمناولة،نظامها الخاص للتك وين،حظيرتها السكنية للتزو 

من ناحية التسيير تمي زت هذه المؤسسات بترك ز الكفاءات التسييرية  .الخاصة و نظامها الصحي الخاص

 .  1ذات الخبرة على مستوى إداراتها المركزية،وهو ما ترك الوحدات اإلنتاجية دون تأطير نوعي

ها  :2نتج عن هذه الوضعية العديد من النقائص أهم 

  ؛الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات ضعف استخدام -

 ؛ضعف اإلنتاج من الناحيتين الكمية والنوعية -

 ؛تكاليف إضافية بالنسبة للمؤسسة -

 ؛جال انجاز مختلف الوظائفآ عدم احترام -

  .تبعية كبيرة في المجال التكنولوجي للمساعدة التقنية األجنبية -

ي،و هي العملية التي أخذت اتجاهين دفعت هذه الوضعية إلى إعادة هيكلة القطاع االقتصادي العموم

 :أساسيين

وهو ما سمح بظهور :ص المؤسسات العمومية حسب منتجات أو فروع تكنولوجية متجانسةتخصّ  -

م أكبر وفعالية أكبر في التسيير التقني للعملية االنتاجية،فعلى سبيل  وحدات انتاجية متخص صة ذات تحك 

 :3مؤسسات وطنية متخصصة جديدة وهي 2حديد والصلب المثال نتج عن تقسيم المؤسسة الوطنية لل

 Entreprise Nationale de sidérurgie et premièreللحديد والتحويل األولي المؤسسة الوطنية  -

Transformation   

  Entreprise Nationale de Métallurgie Des Non Ferreux المؤسسة الوطنية للتعدين غير الحديدي -

  Entreprise Nationale d’Emballages Métalliques   غلفة المعدنيةالمؤسسة الوطنية لأل -

 Entreprise Nationale des Gaz Industrielsالمؤسسة الوطنية للغازات الصناعية  -

                                                           
1
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT, pp 65-66. 
2
 - Ibidem 

3
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT, p99. 
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 Entreprise Nationale de Récupération desالمؤسسة الوطنية السترجاع الهياكل المعدنية  -

Métaux 

،تم إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي تخص ص في تمويل 1299في المجال البنكي وفي سنة 

الفالحة،الصيد البحري و األنشطة الريفية عبر إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري،كما تم إنشاء بنك 

التنمية المحلية في نفس العام عبر إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري وقد تخص ص بنك التنمية 

ة واألنشطة التجارية إضافة المحلية في تم رة،المهن الحر  ويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمصغ 

 .1إلى تمويل األسر

عبر إعادة هيكلة  1299سنة   CAATفي مجال التأمينات تم إنشاء الشركة الوطنية لتأمين الناقلين 

 .CAAR 2الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين 

ه تم فصل وظيفة االنتاج واالستيراد من جهة :اج والتسويقالفصل بين وظائف اإلنت - بموجب هذا التوج 

تم إسناد وظيفة .ووظيفة التسويق من جهة أخرى" التقليدية"والتي احتفظت بها المؤسسات الوطنية 

التسويق إلى مؤسسات عمومية جديدة،وهكذا تم مثال فصل الوظيفة التجارية عن المؤسسة الوطنية 

،فصل الوظيفة  SNCOTECلتوكل إلى  المؤسسة الوطنية لتسويق النسيج  SONITEX لصناعة النسيج

 ENCلتوكل إلى  المؤسسة الوطنية للتسويق  SNICالتجارية عن المؤسسة الوطنية للصناعات الكيمياوية 

و فصل الوظيفة التجارية عن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتوكل إلى الديوان الوطني للتسويق 

ONACO . 

 (:0888-0899)االنتقال إلى الحرية االقتصادية واقتصاد السوق -المطلب الثاني

ت إلى انخفاض اسعار المحروقات،لم يعد في 1299ابتداء من سنة  ،وتحت تأثير األزمة البترولية التي أد 

نة اإلمكان االستمرار في تمويل التنمية و تغطية عجز القطاع االنتاجي العمومي من طرف الخزي

،وال عبر الدين الخارجي (المرتبطة بالسوق النفطية بشكل أساسي)العمومية ال على أساس مواردها 

الذي أصبح مخزونه المتراكم من السنوات الماضية و تسديد أقساطه مرتفعا نسبة إلى موارد البلد بالعملة 

ة المالية للبلد الصعبة من جهة،كما أصبح تحصيل قروض جديدة أكثر صعوبة  بسبب تدهور الوضعي

ن ظروف .من جهة أخرى أجبرت كل هذه العوامل صن اع القرار في الجزائر بعد المماطلة و انتظار تحس 

إلى االنتقال نحو الحرية االقتصادية واالنفتاح تحت ضغط و بإشراف (الذي لم يتحق ق)السوق النفطية 

 .   المؤسسات المالية الدولية

ت أزمة أد  (:0898-0899)لتوازنات المالية في إطار االستقاللية محاوالت استعادة ا-الفرع األول

و موارد البلد من العملة ( الجباية البترولية)تقليص حاد لكل من الموارد الجبائية للدولة  إلى 1299

حاول صن اع القرار في البداية استعادة التوازنات المالية الداخلية و الخارجية عبر تقليص .الصعبة

وبالتالي الخضوع إلى  3مومية و الواردات دون اللجوء إلى إعادة هيكلة الدين الخارجيالنفقات الع

                                                           
1
 - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, OP.CIT, pp 14-15 

2
 - KPMG, Guide des assurances en Algérie, 2009, p14 

3
هاتها تجن ب سيناريو -  إعادة الهيكلة بجميع الوسائل ولم يتم اللجوء إليه إال بعد استنفاذ جميع فقد حاولت الحكومات المتعاقبة على اختالف توج 

 . الحلول األخرى
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بالموازاة مع اإلجراءات ذات الطابع المالي تم اتخاذ عدة إجراءات .شروط المؤسسات المالية الدولية

 .ذات طابع هيكلي بهدف االنتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق

تمث لت في تقليص النفقات العمومية وتعديل هيكلها : جال المالية العامةخذة في ماإلجراءات المتّ  -أوال

 :كما يظهره الجدول الموالي

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  %ايرادات ونفقات الخزينة العمومية بالـ :81جدول رقم 

0899-0880 

 1292 1299 1292 1221 1221 

 21,1 99,1 91,9 99,1 29,9 إيرادات الخزينة العمومية 

 نفقات الخزينة العمومية
 نفقات التسيير  -
 نفقات التجهيز -

19,1 

19,9 

12,2 

22,1 

91,9 

19,1 

92,9 

12 

11,2 

92,2 

19,9 

9,2 

91,1 

12,1 

1,1 

القروض الممنوحة للمؤسسات 
 العمومية

1,2 2,2 1,9 -1,1 1 

 1,2 1,1- 1,2- 1,1 2,1 نفقات أخرى

 :المصدر

Benabdellah.Y, le surendettement des pays rentiers-le cas de l’Algérie, cité par Temmar.A.H, L’économie de 

l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, OP.CIT,p106. 

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول السابق 

 ؛1221-1292لنفقات العمومية خالل الفترة االنخفاض المتزامن لكل من االيرادات وا -

تأث رت نفقات التجهيز بشكل أكبر من انخفاض االيرادات العمومية حيث انخفضت نسبتها إلى الناتج  -

يعكس انكفاء الدولة عن ،وهو ما 1292إلى نصف ما كانت عليه سنة  1221المحلي اإلجمالي سنة 

مصالحها اإلدارية األساسية،فمثال استحوذت نفقات  االستثمار واكتفائها بالنفقات الضرورية لتشغيل

 ؛1221من النفقات اإلجمالية للدولة سنة  % 19التسيير على حوالي 

التخفيض التدريجي للقروض التي تمنحها الخزينة العمومية للمؤسسات العمومية إلى غاية إلغائها  -

 ؛1221سنة 

إلى حوالي  1292سنة  المحلي اإلجماليمن الناتج  % 11انخفاض العجز في الميزانية من حوالي  -

من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  % 11لتسجل الخزينة العامة فائضا بحوالي  1292سنة  % 19

1221. 

 :خذة في مجال الوارداتاإلجراءات المتّ  -ثانيا

أزمة  تجدر اإلشارة قبل الخوض في تفاصيل اإلجراءات التي ات خذتها الدولة في مجال الواردات إلى أن  

وما تبعها من انخفاض حصيلة الصادرات قد دفع الجزائر أمام شح رؤوس األموال طويلة األجل  1299

على مستوى األسواق المالية الدولية نتيجة انفجار أزمة مديونية الدول النامية إلى االستدانة ألجل قصير 

ات العمومية و السلع من أجل االستمرار في تموين االقتصاد الوطني بالمدخالت لصالح المؤسس
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ى إلى تغيير كبير في هيكل الدين الخارجي من ناحية  االستهالكية األساسية لصالح السكان،وهو ما أد 

 :جال باتجاه تقليص اجال استحقاق الديون الخارجية كما يظهره الجدول الموالياآل

 0881-0899الخصائص الرئيسية للدين الخارجي للجزائر خالل الفترة : 81جدول رقم 

 1292 1299 1291 1299 1292 1221 

سنوات  2-1الديون المستحقة بين  %

 في مجموع الدين الخارجي 

1,11 9,12 29,92 19,1 29,91 19,11 

   1الديون المستحقة لمدة تفوق  %

 سنوات في مجموع الدين الخارجي

92,19 91,9 11,22 91,22 12,99 92,19 

 92112 99212 99112 92199 99211 19111 ($مليون )مخزون الدين الخارجي 

نسبة خدمة الدين الخارجي من 

 %الصادرات بالـ 
21,12 29,1 22,12 19,9 11,99 92 

 :المصدر

 Benabdellah.Y, le surendettement des pays rentiers-le cas de l’Algérie, cité par Temmar.A.H, L’économie de 

l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, OP.CIT,p102. 

 :أن نالحظ من خالل الجدوليمكن 

بين  $مليار  1,2رت الديون الجديدة بحوالي حيث قد   1292ة نتسارع وتيرة االستدانة ابتداء من س  -

بين  $مليار  1,1حوالي ، 1291و  1299بين سنتي  $مليار  9,1حوالي ،1299و  1292سنتي 

األمر الذي رفع مخزون الدين .1292و  1299بين  $ مليار 1,9حوالي ،1299و  1291ي سنت

 .1221و  1292بين سنتي   % 99الخارجي بحوالي 

رت الديون قصيرة األجل بحوالي نصف  - اتجاه هيكل الدين الخارجي نحو األجل القصير إذ قد 

ل تمث ل ما يقارب ثلثي مخزون بعدما كانت الديون طويلة األج 1221مخزون الدين الخارجي سنة 

 2،وقد انتقلت الفترة المتوسطة الستحقاق الديون الخارجية للجزائر من 1292الدين الخارجي سنة 

 . 1 1292 سنوات  ونصف عام 2إلى   1299سنوات ونصف عام 

 تقليصا في مستوى الواردات تبعا لالنخفاض في حصيلة 1292-1299بالنسبة لالستيراد شهدت الفترة  

 :الصادرات من المحروقات كما يظهره الجدول الموالي

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p102. 
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 ($بماليين )0880-0899تطور التعامالت التجارية الخارجية للجزائر خالل الفترة  :89جدول رقم 

 1985 1986 1987 1988 1989 

 منها:الواردات 
 السلع الغذائية -
 الوقود  -
 المنتجات الخام -
 المنتجات نصف المصنعة -
جهة للقطاع سلع تجهيزية مو -

 الفالحي
 سلع تجهيزية للقطاع الصناعي -
 سلع استهالكية غير غذائية  -
 

9 840 
2 185 

184 
726 

2 325 
76 
 

3 049 
1 295 

9 213 
1 849 

274 
551 

2 305 
82 
 

2 818 
1 334 

7 056 
1 761 

161 
501 

1 819 
37 
 

1 873 
904 

 

7 323 
1 804 

169 
624 

1 890 
26 
 

1 936 
875 

9 208 
2 925 

128 
851 

1 999 
29 
 

2 305 
971 

 968 8 104 8 233 8 820 7 145 10 الصادرات

 240- 781 177 1 393 1- 305 الميزان التجاري

 :المصدر

Douanes algériennes, Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie- Période : 1963–2010,document 
téléchargé à partir de la page www.douane.gov.dz le 07/03/2018 à 15 :00. 

 

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول

،إذ انخفضت 1985مقارنة بسنة  1989-1986انخفضت صادرات الجزائر بشكل حاد خالل الفترة  -

 .1986و  1985بين سنتي  % 23بحوالي 

ولم تسترجع مستواها لسنة  1985مقارنة بسنة  1989-1986انخفضت الواردات أيضا خالل الفترة  -

شملت التخفيضات جميع أنواع الواردات،لكن يمكن القول أن تأثيرها كان أقسى .طوال الفترة 1985

على المؤسسات االنتاجية التي تعتمد بشكل كبير على المواد األولية والتجهيزات المستوردة بفعل ضعف 

لمثال انخفضت واردات المواد نصف على سبيل ا.التكامل بين مختلف قطاعات االقتصاد الوطني

في حين انخفضت واردات السلع  % 21بحوالي ( مدخالت االنتاج للمؤسسات الوطنية)المصن عة

 . 1987و  1986التجهيزية بحوالي الثلث بين سنتي 

ل الميزان التجاري عجزا خالل سنتي  - ل  1989و  1986رغم تقليص الواردات سج  في حين سج 

 .السنوات األخرى فائضا صغيرا خالل 

 :اإلجراءات ذات الطبيعة الهيكلية -ثالثا

ل المباشر للدولة  هدفت في ( تنظيم انسحابها التدريجي من التدخل المباشر في االقتصاد)إلى تخفيف التدخ 

ل الهيكلي  المجال االقتصادي واستعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية الكبرى وبداية التحو 

 :1شملت لالقتصاد و

 .تقليص النفقات العمومية و حجم الواردات كما تمت اإلشارة اليه سابقا -

تخفيض قيمة العملة الوطنية بشكل تدريجي إذ انتقل سعر الصرف الرسمي المتوسط  للدينار الجزائري  -

 فـ  1988الواحد سنة  $دج للـ  637إلى 1987الواحد سنة  $دج للـ  4384األمريكي من  $مقابل الـ

 .2 1994 دج سنة 14ثم  1989دج سنة  7345

                                                           
1
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,pp108-109 
2
 - Benissad.H, La réforme économique en Algérie (ou l’indicible ajustement structurel) ,OPU,Alger,1993,p106 
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س القانون رقم :إلغاء اإلصالح الفالحي - إمكانية االستغالل الدائم لألراضي الناتجة  87/194حيث كر 

 .عن إعادة هيكلة المزارع المسي رة ذاتيا

 .1988جويلية  19الصادر في  88/29إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية عبر القانون  -

لها إلى مؤسسات  88/41منح االستقاللية في التسيير للمؤسسات العمومية بموجب القانون  - الذي حو 

كتتب بالكامل من رأسمال م   ذات SPAذات الشكل القانوني لشركات ذات أسهم  EPEاقتصادية عمومية 

 .طرف الدولة

م ظهور سوق حر للعمل،حيث تم إلغاء القانون الع -  Statut Généralام للعامل تبن ي إطار تشريعي ينظ 

du Travailleur   د  سل م األجور بين الوظيف العمومي و المؤسسة االقتصادية،كما تم إلغاء الذي يوح 

دية النقابية و تنظيم الحق في اإلضراب  .احتكار التمثيل النقابي و إقرار التعد 

 

 (:1770-1717)لة الدين الخارجياللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية دون إعادة هيك-الفرع الثاني

يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين هما مرحلة حكومة اإلصالحيين التي وق عت أولى  

التي تراجعت عن الكثير من " حكومة الحرب"اتفاقيات التمويل مع صندوق النقد الدولي و مرحلة 

 . اإلجراءات المت خذة سابقا

 :1إلصالحييناحكومة مرحلة -أ

،والتي سعت إلى تحقيق هدفين 2خالل هذه المرحلة تم توقيع أول اتفاقية للتمويل مع صندوق النقد الدولي

 :3 هما أساسيين

 .فتح االقتصاد واالنتقال إلى اقتصاد السوق -

ل المباشر للدولة في النشاط االقتصادي لصالح دور الضبط و قيادة مسار  - دعم تخفيف التدخ 

 .إلى اقتصاد السوق اإلصالحات خالل االنتقال

 

 :4وقد ترجم هذا المسعى في إصدار خمس نصوص قانونية أساسية هي

 (.1989جويلية )القانون المتعل ق بتحرير األسعار -

س استقاللية البنك المركزي و التسيير األصولي في المجال  94/14قانون النقد والقرض  - الذي كر 

 .l’Orthodoxie monétaireالنقدي 

 .م لعالقات العمل الذي أضفى مرونة أكبر على سوق العملالقانون المنظ   -

 .مراجعة القانون التجاري -

 .المرسوم التشريعي المتعل ق بترقية االستثمار الخاص الوطني واألجنبي -

 

                                                           
1
 برئاسة مولود حمروش - 

2
ر بـ  1221ماي  21إلى غاية  1292ماي  21اء من تسري لمدة سنة ابتد accord de confirmationوهي اتفاقية تأكيد  -  بمبلغ تمويل يقد 

 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى .مليون وحدة سحب خاصة 122,1

, :une analyse critique des politiques d’emprunts et d’ajustement La Dette extérieure de l’AlgérieBelhimer.A, 
Casbah Ed, Alger, 1998,p202. 
3
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p110 
4
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p110 



 التفاوت بين توزيع و استيعاب المداخيل:ور سوق الصرف الموازي في الجزائرجذ .......الفصل الثالث

 

  
138 

ر بـ  1991جوان  3بتاريخ  1تم توقيع اتفاقية تأكيد ثانية مع صندوق النقد الدولي  344بمبلغ تمويل يقد 

بالموازاة مع توقيع هذه االتفاقية تم إبرام اتفاقيتين إلعادة تمويل جزء من .صة مليون وحدة سحب خا

الدين الخارجي،أي تحصيل قروض جديدة لتسديد قروض سارية اقترب موعد استحقاقها،تحت إشراف 

الفرنسي  Crédit Lyonnaisصندوق النقد الدولي،األولى مع مجموعة من البنوك الخاصة يمث لها بنك 

إلعادة تمويل قروض تجارية  $مليار  231و الثانية مع الحكومة اإليطالية بمبلغ  $مليار 135بمبلغ 

كان هدف الحكومة من هذا اإلجراء هو .مضمونة من طرف مؤسسة ضمان قروض الصادرات اإليطالية

تجن ب إعادة جدولة الديون وكانت توقعاتها تصب  باتجاه ارتفاع اسعار المحروقات مما سيمك ن من 

في نفس اإلطار .واجهة االستحقاقات القريبة للدين الخارجي مع الحفاظ على استقاللية القرار االقتصاديم

مع  % 49للمؤسسات األجنبية بالدخول في شراكات في حدود  94/21سمحت الحكومة عبر القانون 

 .    مؤسسة سونطراك الستخراج المحروقات بهدف رفع الكميات المنتجة ومنه حصيلة الصادرات

 :2"الحرب"مة ومرحلة حك -ب

والعودة إلى  تجميد إجراءات التحرير التي تم ات خاذها من طرف الحكومة السابقة خالل هذه المرحلة تم

 :3منطق التسيير اإلداري لالقتصاد وهو ما تجل ى في

 .1992نة في إطار قانون المالية التكميلي لس(عبر طبع النقود)التمويل النقدي لعجز الخزينة العامة  -

التراجع عن تحرير التجارة الخارجية عبر إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتخصيص الموارد من  -

تم في هذا اإلطار تصنيف الواردات إلى .لية رخص االستيرادآالعملة الصعبة على الواردات عبر 

 .واردات ذات أولوية،واردات أقل أولوية و سلع ممنوعة من االستيراد

ات تأثيرات سلبية على استعادة التوازنات االقتصادية الكلية وخصوصا على مصداقية كانت لهذه اإلجراء

الجزائر على المستوى الدولي في ظل أزمة الديون الخانقة المتزامنة مع أزمة سياسية واقتصادية 

كبيرة،كما أنها لم تمنع من وصول الجزائر مكرهة وضعيفة إلى مرحلة إعادة هيكلة الدين الخارجي سنة 

1994. 

 (:0889-0881)برنامج التعديل الهيكلي و إعادة هيكلة الدين الخارجي-الفرع الثالث

والداخلية للبالد و وصولها إلى مستوى غير قابل للتحم ل  تدهور الوضعية المالية الخارجيةاستمرار ى أد  

عبر  1221فريل وعليه عب رت الحكومة الجزائرية في شهر أ؛إلى التوق ف عن سياسة الهروب إلى األمام

رسالة إلى صندوق النقد الدولي عن رغبتها في إعادة جدولة الدين الخارجي والدخول في برنامج متوسط 

س االنتقال إلى اقتصاد السوق بشكل ال رجعة فيه في مقابل االلتزام بالقيام .األجل للتعديل الهيكلي يكر 

وبالتالي )إعادة جدولة الديون الخارجية بمجموعة واسعة من اإلصالحات،حصلت الجزائر باإلضافة إلى 

 accord deتأكيداتفاقية  في البداية على قرض في إطار( توزيع عبئ الديون على فترة زمنية أطول

confirmation   مليون وحدة سحب خاصة ثم  911,1بقيمة   1221ماي  91تمتد لمدة سنة ابتداء من

                                                           
1
 :ن العودة إلىلمزيد من التفاصيل يمك- 

Belhimer.A, La Dette extérieure de l’Algérie :une analyse critique des politiques d’emprunts et d’ajustement, 
OP.CIT. 

2
 .برئاسة بلعيد عبد السالم - 

3
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p112. 
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 Facilité de financement Elargieلي موسع قرض من صندوق النقد الدولي في شكل  تسهيل تموي

 .1222ماي  99سنوات ابتداء من  2لمدة 

المت خذة في إطار االتفاقيات مع صندوق النقد الدولي إلى استعادة التوازنات المالية  1هدفت اإلجراءات

ر تخفيض قيمة عب)والخارجية ( عبر تقليص النفقات العمومية و رفع االيرادات الجبائية)الكل ية الداخلية 

على اساس اقتصاد )في األجل القصير و إلى إعادة إطالق النشاط  و النمو االقتصادي ( العملة الوطنية

 .في األجل المتوسط( السوق

 :التعديل الهيكلي برنامج أبعاد -أوال

االثار يمكن تلخيصها في استعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية،اإلصالحات الهيكلية و معالجة 

 .2االجتماعية للبرنامج

دتب   عتبري:استعادة التوازنات المالية الكبرى -أ في إطاره  عدا أساسيا للبرنامج في األجل القصير،وقد حد 

 :3مجدولة زمنيا كما يلي أهدافعدة 

 .1222سنة  % 11,2إلى  1221سنة  % 22,1تخفيض معدل التضخم من  -

 % 1,2إلى  1221من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  % 9,9تخفيض العجز في ميزانية الدولة من  -

 .1221وتحقيق فائض في الميزانية ابتداء من سنة  1222من  الناتج المحلي اإلجمالي سنة 

مع تحقيق مستويات مناسبة من احتياطي  1229استعادة توازن ميزان المدفوعات ابتداء من سنة  -

 .الصرف

 :االصالحات الهيكلية -ب

لى الصعيد الهيكلي إلى تعميق تحرير مختلف األسواق،تحرير التجارة الخارجية ، هدف البرنامج ع

 .إصالح القطاع البنكي و ترقية القطاع الخاص

على صعيد حوكمة المؤسسات االقتصادية العمومية تم منح االستقاللية في التسيير لعدد كبير منها في 

المؤسسات العمومية ثم الشروع في تم أيضا وضع إطار قانوني لخوصصة .خرآحين تم حل عدد 

 .الخوصصة الفعلية لعدد منها

على مستوى القطاع البنكي تم إعادة رسملة البنوك العمومية  وإمضاء عقود نجاعة بين الدولة و 

يريها من أجل تسييرها بأكثر فعالية  .مس 

 :معالجة االثار االجتماعية للبرنامج-ج

امج التعديل الهيكلي،خاصة تقليص النفقات العمومية،تسريح لبرن معالجة االثار االجتماعيةأجل من 

العمال و تحرير األسعار،وما انجر  عنه من إضعاف للقدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة تم دعم 

                                                           
1
 .1229-1221خالل الفترة قائمة بأهم هذه اإلجراءات  11يوضح الملحق رقم - 

2
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,pp121-123. 
3
 -Ibidem 
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حين من القطاع االقتصادي العمومي عبر عدة  شبكة الحماية االجتماعية للفئات الهشة و العمال المسر 

 :إجراءات من بينها

 Activités d’Intérêtوالتي تضم أساسا أشغال المنفعة العامة :لية اشغال المنفعة العامةآخال إد -

Général (أشغال إعادة التشجير مثال ) و أشغال المنفعة العامة كثيفة اليد العاملةTravaux 

d’Utilité Publique à Haute Intensité de Main d’Oeuvre )TUP-HIMO) ( أشغال

لين ذات مكافآت منخفضة(تصيانة الطرقا الين غير المؤه  هة للبط  ،وهي أنشطة موج 
1. 

تم إنشاء نظام التأمين ضد البطالة في الجزائر بموجب المرسوم :لية للتأمين ضد البطالةآإنشاء  -

ض المستفيدين  94/11 لمعالجة اثار تسريح العمال من القطاع االقتصادي العمومي،وهو نظام يعو 

تم تطوير .2ان الدخل نتيجة البطالة اإلجبارية الناتجة عن التسريح عن العمللمدة معي نة عن فقد

رة ضمن آالنظام فيما بعد ليسي ر  الين،إذ يسمح لهم بإنشاء مؤسسات مصغ  لية لترقية المقاولة بين البط 

من قيمة   % 1التي خف ضت إلى غاية )تركيبات مالية تشمل باإلضافة إلى مساهماتهم الخاصة 

لةالمشاري لة % 74إلى غاية )قرضا بنكيا ( ع الممو  وقرضا من الخزينة ( من قيمة المشاريع الممو 

ل إلى غاية )العمومية  من قيمة المشاريع  % 29عبر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة يمو 

لة  (.الممو 

ه هذا النظام بشكل خاص نحو أجراء القطاع االقتصاد:انشاء نظام التقاعد المسبق - ي الذي توج 

ت مؤسساته للحل أو إعادة الهيكلة وتقليص أعداد الموظفين،وهو يسمح لألجير الذي فقد عمله  تعرض 

سنوات من السن  14بصفة ال إرادية لسبب اقتصادي باالستفادة من التقاعد قبل مدة تصل إلى 

 .3القانونية للتقاعد

 :نتائج برنامج التعديل الهيكلي-ثانيا

عديل الهيكلي سريعا على المستوى الكلي،وترجمت باستعادة التوازنات المالية ظهرت نتائج برنامج الت

على المستوى الجزئي كانت نتائج البرنامج وخيمة على كل .الكلية الداخلية وتحسين الوضعية الخارجية

 .من المؤسسات و األسر خاصة محدودة الدخل

 :م النتائج المحق قة فيما يليتمث لت أه:التوازنات المالية الكلية الداخليةاستعادة  -أ

الميزانية العامة حيث انخفض عجز الميزانية من في وضعية الفائض  إلىاالنتقال من وضعية العجز  -

مليار  11,9،لتحق ق الميزانية فائضا بـ 1221مليار دج سنة  91,9إلى  1222مليار دج سنة  19,2

 .4 1221 سنة مليار دج 91,2ثم  1229مليار دج سنة  29فـ  1222دج سنة 

سنة  % 29انخفاض معدل التضخم السنوي ممث ال في المتوسط السنوي لمؤشر اسعار االستهالك من  -

 .1 1221سنة  % 9إلى  1221

                                                           
1 -Institut de La Méditerranée, France, Rapport : PROFIL PAYS DU FEMISE : ALGÉRIE, JAN 2006,P12. 
2
 - Institut de La Méditerranée, France, Rapport : PROFIL PAYS DU FEMISE : ALGÉRIE, OP.CIT,P11. 

 
3
 :لمزيد من المعلومات حول تفاصيل عمل االلية يمكن العودة إلى - 

 .1221،سنة 21،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد 1221ماي  99المؤرخ في  21/11المرسوم التشريعي رقم 
4
 - Institut de La Méditerranée, France, Rapport : PROFIL PAYS DU FEMISE : ALGÉRIE,OP.CIT, p75. 
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لة في ما يليتم:المالية الخارجية تحسين الوضعية-ب  :ث لت أهم النتائج المحص 

 % 47,1إلى 1993 سنة 76,9%نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات من  تخفيض -

 % 3433و  % 3439، % 3838ثم ( في غياب إعادة الجدولة % 98بدال من ) 1994 سنة 

 .2 1997و  1995،1996على التوالي سنوات 

نتيجة إعادة جدولة الديون وهو ما (1997-1994)سنوات  4خالل  $مليار  15تحرير حوالي  -

بعدما كانت  1997سنة  $مليار  8من  مك ن من إعادة تشكيل احتياطات الصرف التي بلغت أكثر

 . 19933سنة  $مليار  135

تدهور وضعية المؤسسات واألسر والتي انعكست فيما  تمثلت في:النتائج على المستوى الجزئي -ج

 :يلي

 .12214و  1221بين سنتي  % 11انخفاض مستوى االنتاج الصناعي بحوالي   -

 .5 1229و 1222سنتي خزينة سالبة للمؤسسات الصناعية العمومية بين  -

من اإلجراءات التي مست المؤسسات االقتصادية (وعائالتهم)عامل  292111تأثر حوالي  -

 . 6(تسريح،تقاعد مسبق)

ى إلى تآكل القدرة  - ارتفاع ضعيف لألجور في مقابل ارتفاع كبير لألسعار نتيجة تحريرها وهو ما أد 

 .الشرائية لفئات واسعة من المجتمع

رت دراسة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان ارتفاع مستويات ا - لفقر،حيث قد 

دج يوميا  21كان يعيش بمعدل  1222من مجموع السكان سنة  % 19إلى أن   CENEAPوالتنمية 

 .7دج سنويا 19911أي 

 (:8110منذ سنة " ) الواسع"االستثمار العمومي  العودة إلى سياسة-لمطلب الثالثا

ن في  1229-1222برنامج التعديل الهيكلي نهاية  غداة مع صندوق النقد الدولي والذي ترافقت مع تحس 

الوضع األمني،السياسي والمالي في البلد،بادرت الحكومة إلى إطالق برنامج للنفقات العمومية أطلقت 

شكل كبير عليه برنامج اإلنعاش االقتصادي،بهدف إعادة إطالق و تنظيم النشاط االقتصادي الذي تأث ر ب

بفعل كل من برنامج التعديل الهيكلي وتدهور الوضع األمني والسياسي خالل تسعينيات القرن 

طات التنموية عكست عودة الدولة إلى .العشرين ط بمجموعة متتالية من المخط  تم تعزيز هذا المخط 

ن الوضعية المالية الداخلية والخارجية نتيجة  ارتفاع أسعار االستثمار الواسع بالتزامن مع تحس 

                                                                                                                                                                                     
1
 -Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p124. 
2
 - Conseil National Economique et Social (CNES), Rapport sur La dette des pays du Sud de la Méditerranée: 

obstacle au développement euro-méditerranéen, XV
eme

 Session plénière,p39 
3
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p 126. 
4
 -Conseil National Economique et Social (CNES), Rapport sur La dette des pays du Sud de la Méditerranée: 

obstacle au développement euro-méditerranéen, OP.CIT,p208. 
5
 - Ibidem. 

6
 - Ibidem. 

7
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p207. 
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تمي زت موجة االستثمار العمومي الواسع الجديدة بتوجيه االستثمارات إلى الهياكل القاعدية .المحروقات

وليس إلى األنشطة االنتاجية كما كان عليه الحال خالل الفترة الممتدة من نهاية الستينات إلى غاية 

 .منتصف ثمانينيات القرن العشرين

  (:8111-8110)اش االقتصاديبرنامج االنع-الفرع األول

لسنة  $مليار  1حوالي )مليار دج  292هو برنامج لالستثمار العمومي والتحويالت االجتماعية بقيمة 

هدف البرنامج  بشكل أساسي إلى اعادة إطالق األنشطة االقتصادية و انشاء مناصب للشغل (.2441

األزمة األمنية إلى مناطقهم األصلية وتثبيتهم على المستوى المحلي من أجل إعادة السكان النازحين بفعل 

ل مخطط االنعاش االقتصادي إطارا لدعم االستقرار االجتماعي في إطار من ناحية  استراتيجية شك  .فيها

طات التي تلته والتي تضم نت استثمارات بمئات  معالجة أزمة التسعينيات من جهة و مرتكزا للمخط 

يير المشاكل الظرفية إلى التسيير االستراتيجي القائم على نوع من ماليير الدوالرات وانتقاال من تس

 . الرؤية الواضحة والمتكاملة

 :البرنامج بعادأ-أوال

تم توجيه جهد االستثمار العمومي في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي في أربع اتجاهات أساسية 

لية،دعم الخدمات العامة و تحسين دعم األنشطة االنتاجية المنشئة لمناصب الشغل،التنمية المح:هي

 .1ظروف معيشة السكان و أخيرا  تنمية رأس المال البشري

 :دعم األنشطة االنتاجية المنشئة لمناصب الشغل -أ

خاصة في قطاعات الفالحة والصيد البحري التي تخدم هدف إعادة إحياء النشاط االقتصادي في الوسط 

تم تأطير الدعم للقطاع الفالحي .ألمنية التي عاشتها البالدالريفي الذي عانى بشكل خاص من األزمة ا

مليار دج لدعم  99مليار دج منها  99بقيمة مالية ناهزت   PNDAعبر برنامج وطني للتنمية الفالحية

باإلضافة إلى دعم االنتاج الفالحي تم تخصيص .االنتاج الفالحي عبر ثالث صناديق عمومية متخص صة

يط معيشة السكان في الوسط الريفي عبر استثمارات قاعدية في عدة مجاالت أغلفة مالية لتحسين مح

الري والموارد المائية،األشغال العمومية،النقل،البريد واالتصاالت الطاقة،السكن و الهياكل :منها

 .2اإلدارية

 :والبشرية يةالتنمية المحلّ  -ب

التي تكف لت بشكل خاص بانجاز مشاريع  PCD تم تأطير التنمية المحلية عبر المخططات البلدية للتنمية

د )،مشاريع في مجال الموارد المائية (إنشاء مسالك وطرق والئية وبلدية)اندماج الفضاء الجغرافي  التزو 

 .و في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية( بالماء الشروب و الصرف الصحي

ع في تمويل التشغيل عبر المقاولة في إطار برامج دعم إنشاء  في مجال التنمية البشرية تم التوس 

رة للبطالين في إطار  ليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،الصندوق الوطني آالمؤسسات المصغ 

                                                           
1
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p211-212. 
2
 -Ibidem 
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للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،وهي اليات تتضم ن قروضا بدون فائدة من 

مة من طرف ال   .     دولةالخزينة و قروضا بنكية مدع 

 :1إعادة تأهيل قدرات تنمية رأس المال البشري-ج

هت االستثمارات في هذا الباب نحو قطاعات الصحة والتعليم والتكوين بمختلف مستوياته  :توج 

تمثل الهدف األساسي في استدراك التأخر في تجهيز القطاع بهدف رفع مستويات :في مجال التعليم -

تم في هذا اإلطار  .ية و المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرةالتمدرس خاصة في المناطق الريف

ضت للتخريب)التركيز على إعادة تهيئة وتجهيز المرافق الموجودة   (.خاصة التي تعر 

ب من نظام التعليم بهدف  - استهدفت الجهود في مجال التكوين المهني بشكل خاص الشباب المتسر 

هت االستثمارات .الم الشغل أو التشغيل عبر المقاولةمنحه المؤه الت الالزمة لالندماج في ع توج 

العمومية في هذا المجال نحو إعادة تأهيل وتجهيز مرافق التكوين الموجودة و إنشاء مرافق جديدة 

 .في المناطق المستهدف ترقيتها

في المجال الصحي تم إعادة تأهيل وتجهيز المراكز الصحية و المؤسسات االستشفائية،وإنشاء  -

 .افق جديدة خاصة في المناطق المهم شةمر

في مجال رعاية الشباب تم إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الرياضية مراكز الشباب الموجودة  -

 (.المركبات الجوارية)وإنشاء هياكل جديدة خاصة على مستوى األحياء 

 :2تحسين ظروف معيشة السكاندعم الخدمات العامة و  -د

ر مليار دج لتمويل برنامج للهياكل القاعدية في ثالث محاور أساسية  911,2بـ  تم توجيه غالف مالي يقد 

،إنعاش الفضاءات  équipements structurant du territoireلة لإلقليم هيك  المنشئات الم  :هي

 .الريفية ،الجبلية،الهضاب العليا و الواحات و أخيرا السكن و العمران

ر بما يقارب  خص ص:لة لإلقليمهيك  المنشئات الم   - مليار دج ،وجهت أساسا نحو  112لها غالف مالي يقد 

السكك )الهياكل القاعدية في مجال الموارد المائية،الهياكل القاعدية في مجال النقل

 .بهدف تسهيل حركة األشخاص والبضائع( الحديدية،الطرق،الموانئ والمطارات

 91,9خص ص لها غالف مالي يقدر بـ :الواحاتإنعاش الفضاءات الريفية ،الجبلية،الهضاب العليا و  -

 .مليار دج وجه يشكل خاص نحو مشاريع الكهرباء الريفية،توزيع الغاز الطبيعي،التزود بالمياه

حيث تم إطالق إنجاز سكنات جديدة في الوسط الحضري و الريفي وتهيئة :مشاريع السكن والعمران -

 . األحياء المهم شة في الوسط الحضري

 :  برنامج اإلنعاش االقتصادي ييمتق-ثانيا

يمكن تقييم برنامج اإلنعاش االقتصادي من زاويتين رئيسيتين هما الزاوية االستراتيجية و زاوية النتائج 

 .  االقتصادية الكلية

                                                           
1
 -  Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,pp213-214. 
2
 -Ibidem. 
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 :من الناحية االستراتيجية -أ

إلى  1ل الظرفيةني للمشاكشك ل برنامج االنعاش االقتصادي من ناحية استراتيجية نقلة من التسيير اآل

" السيادة"ويمكن القول حتى  زمام المبادرة ظل استعادة في 2التسيير االستشرافي و التخطيط للمستقبل

االقتصادية بعد نهاية اتفاقية برنامج التعديل الهيكلي وشرطيته الصارمة،كما مك ن الكثير من أعوان التنفيذ 

من الناحية )يم ومتابعة المشاريع التنمويةعلى مستوى اإلدارة المحلية من اكتساب خبرة في تصم

 . 3في الجهة المقابلة افتقد البرنامج إلى مؤش رات واضحة لمتابعة المشاريع و تقييم نتائجها(.اإلدارية

 : 4تمث لت أهم النتائج المحققة في: من الناحية االقتصادية الكلية -ب

ر بحوالي  -  .9111-9111سنويا خالل الفترة  % 1تأثير متواضع على معدل النمو االقتصادي قد 

منصب شغل غير مباشر أغلبها  991111منصب شغل مباشر وحوالي  921111إنشاء حوالي  -

 .مناصب غير دائمة

رت النفقات بالعملة .ارتفاع حجم الواردات خاصة في قطاعي األشغال العمومية و النقل - وقد قد 

 .5من مجموع نفقات البرنامج % 29الصعبة بحوالي 

 :(8118-8119)االقتصادي  دعم النموبرنامج -ثانيال الفرع

ر بحوالي  لسنة  $مليار  22)مليار دج  2221هو برنامج لالستثمار العمومي بغالف مالي ابتدائي قد 

بإضافة مشاريع جديدة إلى البرنامج (  $مليار  111)مليار دج  9112ليتم رفعه فيما بعد إلى ( 9112

لة في إطار البرنامج ال)األصلي  خاص للهضاب العليا و البرنامج الخاص للجنوب ومشاريع أخرى ممو 

 .6و دمج محفظة المشاريع غير المكتملة من برنامج اإلنعاش االقتصادي( عبر حسابات خاصة للخزينة

 :(8118-8119)لبرنامج دعم النمو االقتصادي  الجدولة المالية -أوال

 : اخيص بالدفع في إطار برنامج دعم النمو االقتصاديالجدول الموالي البرامج الجزئية و التريظهر 

 

 

 

 

                                                           
1
 .إلى غاية نهاية برنامج التعديل الهيكلي 1299الذي استمر منذ التوقف عن تنفيذ المخطط الخماسي األول عقب األزمة البترولية لسنة  - 

2
 -Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p221. 
3
 - Banque Mondiale, République algérienne démocratique et populaire :Une revue des dépenses publiques A la 

recherche d'un investissement public de qualité, Rapport N°36270 DZ, Volume 1, AOU 2005 ,p4. 
4
 - Ibidem.  

5
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,p221. 
6
 - Banque Mondiale, République algérienne démocratique et populaire :Une revue des dépenses publiques A la 

recherche d'un investissement public de qualité, Rapport N°36270 DZ, Volume 1, OP.CIT,p2. 
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 (بماليير الـ دج) 8118-8119المخطط المالي لبرنامج دعم النمو االقتصادي :89جدول رقم 

مخل فات   
برنامج  
االنعاش 

 االقتصادي

مخطط دعم النمو 
االقتصادي 

 األصلي

مخطط 
 الجنوب

مخطط 
الهضاب 

 العليا

المخصصات 
للصناديق 
 ة للخزينةالخاص

مجموع مشاريع 
مخطط دعم النمو 

 (النهائي)االقتصادي

التراخيص 
 بالدفع 

9111 1111     1111  

9112  1921   991 1211 999 

9119  2211 921 911 211 1119 1212 

9111  991 199 221 911 1111 9929 

9119  991   912 192 9922 

9112  991   191 191 1291 

 9112 9112 1111 999 129 2221 1111 المجموع

  ,Une revue des dépenses  République algérienne démocratique et populaireBanque Mondiale::المصدر

2.,p , Rapport N°36270 DZ, Volume 1, AOU 2005A la recherche d'un investissement public de qualité publiques 

 :لبرنامجالهيكل القطاعي ل -ثانيا

 :يظهر الجدول الموالي توزيع األغلفة المالية للبرنامج على مختلف القطاعات المستفيدة

 8118-8119التوزيع القطاعي لالستثمارات العمومية في إطار البرنامج الخماسي :89جدول رقم 

 المبلغ المرصود في إطار المخطط الخماسي القطاعات و األصناف

 $مليون  % مليار دج

I-81999 1991 081999 حسين ظروف المعيشةت 

 1919 12,9 222,11 السكن

 1921 2,1 111,11 الجامعة

 9221 1,9 911,11 التربية الوطنية

 191 1,1 29,2 التكوين المهني

 1111 9,11 92,11 الصحة العامة

 1912 2,11 191,11 (خارج الهياكل الكبرى)توزيع المياه 

 112 134 91,11 الشبيبة و الرياضة

 919 1,1 19,11 الثقافة

 921 1,9 92,2 الربط بالطاقة المنزلية

 1921 9,2 22,11 التضامن الوطني

 919 1,2 12,1 تهيئة الراديو و التلفزيون

 121 1,9 11,11 تهيئة الهياكل الدينية

 212 1,9 99,1 عمليات تهيئة اإلقليم

 9221 1,9 911,11 برامج التنمية على مستوى البلديات 

 1922 9,1 111,11 تطوير مناطق الجنوب

 1219 2,9 121,11 تطوير مناطق الهضاب العليا

II-88008 1199 091198 تطوير الهياكل القاعدية 

 2121 19,1 111,11 قطاع النقل

 1129 11,2 911 قطاع األشغال العمومية

 2111 2,1 222,11 (السدود و التحويالت)قطاع الموارد المائية 

 129 1,9 11,9 طاع تهيئة اإلقليمق

III-1198 9911 11998 دعم التنمية االقتصادية 

 2929 1,1 211,11 الفالحة و التنمية الريفية

 112 1,2 12,2 الصناعة

 129 1,2 19,11 الصيد البحري

 29 1,1 1,2 ترقية االستثمار

 19 1,1 2,9 السياحة

 29 1,1 1,11 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الحرف

II- 8919 198 81198 عصرنة الخدمات العامة/تطوير 

 119 1,9 21,11 العدالة

 911 1,2 92,11 الداخلية

 921 1,2 91,11 المالية

 99 1,11 9,11 التجارة
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 919 1,1 19,2 الخدمات البريدية و التكنولوجيات الجديدة لإلعالم  و االتصال

 921 135 99,9 قطاعات أخرى لإلدارة المركزية

I-918 098 91911 تطوير التكنولوجيات الجديدة لالتصال 

 91990 011911 181899 المجموع العام للبرنامج

 دج 11=$1:معدل الصرف المستخدم في التقييم:للتذكير

 :المصدر

Banque Mondiale, République algérienne démocratique et populaire :Une revue des dépenses publiques A la 

recherche d'un investissement public de qualité, Rapport N°36270 DZ, Volume 2, AOU 2005 ,p127. 

من مجموع المشاريع  % 12يمكن مالحظة أن تحسين إطار معيشة السكان قد استحوذ على حوالي 

نمية االقتصادية ،حوالي لدعم الت % 9للهياكل القاعدية ، % 11المدرجة في البرنامج في مقابل حوالي 

بشكل خاص في قطاعات العدالة،الداخلية،المالية،التجارة،البريد )لعصرنة وتطوير الخدمات العامة  2%

 .لتطوير التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال % 1وأخيرا حوالي ( واالتصاالت

 :(8101-8101)المخطط الخماسي-الفرع الثالث

ر الغالف المالي اإلجمالي .9111إلى  9111سنوات من  2ومية يمتد لـ  هو برنامج لالستثمارات العم قد 

مرة الغالف  235،وهو ما يمث ل حوالي $مليار  999مليار دج أي حوالي  21.214للبرنامج بحوالي 

( $مليار  134حوالي )مليار دج  9744، منها 2449-2444المالي لبرنامج دعم النمو االقتصادي 

 156حوالي )مليار دج  11534و  2449-2445رنامج دعم االنعاش االقتصادي الستكمال مشاريع ب

 .النجاز مشاريع جديدة( $مليار 

عت األغلفة المالية للبرنامج كما يلي   : 1توز 

رت بـ  - وقد شملت كل من قطاعات :من مجموع نفقات البرنامج % 44دعم التنمية البشرية بنفقات قد 

 .،الشباب والرياضةالي،التكوين المهني،الصحة،السكنالتربية الوطنية ، التعليم الع

وذلك في :من مجموع نفقات البرنامج % 44تطوير البنية التحتية والخدمات العمومية بحوالي  -

 .مجاالت الطرق،النقل،عصرنة الخدمات العمومية في قطاعات العدالة واإلدارات العمومية المختلفة

رت  دعم التنمية االقتصادية - في مجاالت الفالحة  من مجموع نفقات البرنامج %7بـ بنفقات قد 

 .وإنشاء مناطق صناعية جديدة و دعم القروض لفائدة المؤسسات االقتصادية

 .من مجموع نفقات البرنامج % 935تطوير القطاع الصناعي بحوالي  -

 .من  مجموع نفقات البرنامج % 1365تشجيع إنشاء مناصب الشغل بحوالي  -

 .مجموع نفقات البرنامج % 1318فة بحوالي تطوير اقتصاد المعر -

 

 

 

 

                                                           
1
 .توزيع األغلفة المالية على مختلف محاور وقطاعات البرنامج 42يظهر الملحق رقم  - 
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 :لية توزيع المداخيل في الجزائرآتطّور  -المبحث الثاني

نيت رت مداخيل المحروقات منذ االستقالل القاعدة األساسية إلنتاج المداخيل في الجزائر،حيث ب  عتب  أ  

مستوى األسواق الدولية بالعملة  تثمين موارد المحروقات على مبدأاالستراتيجيات التنموية المختلفة على 

الصعبة،تحويل هذه المداخيل إلى العملة الوطنية ثم إعادة توزيعها على مختلف األعوان االقتصاديين 

على مستوى الوظيف العمومي و القطاع )المحل يين عبر النفقات العامة للدولة سواء عبر قناة التوظيف

ية الطلب العمومي الداخلي أو عبر قناة التحويالت ،عبر قناة المقاولة لتلب(االقتصادي العمومي

من جهة أخرى تلعب األنشطة االقتصادية الخاصة االنتاجية والتوزيعية دورا مكم ال للنفقات .العمومية

عة عبر النفقات العامة)العمومية في إنشاء مداخيل جديدة  عبر تلبية الطلب ( انطالقا من المداخيل الموز 

 .لسلع والخدمات المحل ية واألجنبيةالداخلي على مختلف ا

في تحديد االتجاه العام إلنتاج المداخيل في (واألسواق الدولية لها)مع مركزية دور مداخيل المحروقات

الجزائر،تفاوتت أهمية مختلف القنوات الداخلية في انتاج المداخيل حسب تطور االستراتيجية 

 .    من القطاع الخاص التنموية،هياكل االقتصاد الوطني و موقف الدولة

 :الريع النفطي:القاعدة األساسية لتوزيع المداخيل في الجزائر-المطلب األول

د على مستوى  ينتج الريع النفطي عن الفرق بين تكلفة استخراج المحروقات و سعرها السوقي الذي يتحد 

لممث لة بدورها لملكية المجتمع ا)األسواق الدولية،ويعتبر اقتطاعا لصالح االقتصاد الوطني ممث ال في الدولة

تحتكر الدولة حصيلة بيع .1جة على مستوى االقتصاد العالمينت  من القيمة الم  (الجماعية للمحروقات

ل  المحروقات بالعملة الصعبة العائدة لشركة سونطراك و تشك ل بذلك احتياطاتها للصرف،في حين تحص 

تها من الريع النفطي بالعملة الوطنية بعد تحو يل حصيلة الصادرات بالعملة الصعبة إلى العملة حص 

 .2الوطنية عبر الجباية البترولية ومن ثم تقوم بإعادة توزيعها عبر النفقات العامة

 :على مستوى األسواق الدولية النفطي لريعالتحّقق الخارجي لر تطوّ -ولالفرع األ

 -1971األمريكي خالل الفترة  $الـ يظهر الشكل الموالي تطور الصادرات الجزائرية من ناحية القيمة ب

2414: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1 -Talahite.F, La rente et l'État rentier recouvrent-ils toute la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui ?, Revue Tiers 

Monde, 2012/2 n°210, p146. 
2
على الجزء غير الخاضع للجباية البترولية من نتيجة ( والمؤسسات األجنبية العاملة في مجال النفط)في حين تحصل مؤسسة سونطراك  - 

 . االستغالل
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 (أمريكي $ مليون) 1111-1791تطور قيمة الصادرات من المحروقات خالل الفترة :15شكل رقم 

 

 :المصدر

Ministère de l’énergie et des Mines, Bilan des réalisation du secteur de l’énergie et des mines 1962-2010 , 2011, 

p35. 

في المتوسط من حوالي  أن نالحظ من خالل الشكل السابق ارتفاع قيمة الصادرات من المحروقات يمكن

أمريكي  $مليار  11أمريكي سنويا خالل عشرية السبعينات من القرن العشرين إلى حوالي  $ مليار 5

 $مليار  43ثم حوالي التسعينات  امريكي سنويا خالل فترة $مليار  12سنويا خالل فترة الثمانينات ثم 

 .أمريكي خالل العشرية األولى من القرن الواحد والعشرين

رة،شهدت هي األخرى ارتفاعا في حجمها و تغي را في هيكلها باتجاه زيادة  يات المصد  من ناحية الكم 

-2444خالل الفترة  % 43التي وصلت إلى )حصة المنتجات الغازية في مجموع الصادرات النفطية 

على حساب المواد النفطية  1(1999-1962خالل الفترة  % 29ما كانت ال تتعدى بعد 2414

وخاصة البترول الخام الذي انتقلت مساهمته في مجموع صادرات المواد  النفطية السائلة من )السائلة

رة ارتفاعا في (.2414سنة  % 34إلى حوالي  1971سنة  95% من جهتها عرفت المواد النفطية المكر 

تها ف ،وهو ما يوضحه الشكل  24142سنة  % 28ي مجموع الصادرات النفطية إذ وصلت إلى حص 

 :الموالي

 

 

 

                                                           
1 - Ministère de l’énergie et des Mines, Bilan des réalisation du secteur de l’énergie et des mines 1962-2010 

,OP.CIT, p36. 

2
 - Ibidem 
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الوحدة مليون طن ) 1111-1791تطور الكميات المصّدرة من المحروقات خالل الفترة :19شكل رقم 

 ( مكافئ بترول

 

 
 

 :المصدر
Ministère de l’énergie et des Mines, Bilan des réalisation du secteur de l’énergie et des mines 1962-2010 

,OP.CIT, p35 

 

 :الريع النفطي من السوق الخارجي إلى السوق الداخليانتاج المداخيل عبر لية انتقال آ-ثانيالفرع ال

لية االرتباط بين االقتصاد الوطني و العالم الخارجي عبر الريع النفطي الذي ينتج آظهر الشكل الموالي ي  

مداخيل أولية )توى السوق الدولية ثم يعاد توزيعه على مستوى االقتصاد الوطني على شكل نقديعلى مس

ناتجة عن النفقات العامة و مداخيل ثانوية ناتجة عن األنشطة االقتصادية التي تلب ي الطلب الفعال الناتج 

ية المنجزة عبر االستثمار الواردات من السلع والخدمات،البنية التحت)وعيني( عن توزيع المداخيل األولية

 (.العمومي
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 االرتباط بين االقتصاد الوطني و العالم الخارجي عبر الريع النفطي:11 شكل رقم

 

 :المصدر

Abbas .M, L'ouverture commerciale de l'Algérie : Apports et limites d'une approche en termes d'économie politique du protectionnisme, Revue Tiers Monde, 
2012/2 ,N°210,p57.(Avec adaptation). 
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د ظروف العرض  يبدأ مسار انتاج المداخيل عبر الريع النفطي على مستوى األسواق الدولية ،حيث تحد 

مستوى األسعار ومنه مستوى ....( الظروف االقتصادية،العوامل الجيوسياسية)والطلب على المحروقات 

رة بعد احتساب تكاليف االنتاج تخضع الفوائض المحق قة من طرف الشركات .1 مداخيل الدول المصد 

د بموجبها مستوى المداخيل ( شركة سوناطراك والشركات األجنبية)النفطية  إلى الجباية النفطية التي تحد 

الجبائية للدولة بالدينار بناء على عاملين أساسيين هما السعر المرجعي للبرميل و سعر صرف الدينار 

يتم ايداع الفائض عن حصيلة التصدير في حالة تجاوز (.عملة تسعير المحروقات)األمريكي  $قابل الـ م

لية لالدخار الحكومي آسعر البرميل للسعر المرجعي على مستوى صندوق ضبط االيرادات الذي يعتبر 

بة حصيلة يحتفظ بنك الجزائر الذي يحتكر وظيفة تسيير احتياطي الصرف بالعمالت الصع(.النفطي)

التصدير ليقوم انطالقا منها بتسديد الديون الخارجية،توظيف جزء منها على مستوى األسواق المالية 

الدولية و يقوم بتخصيص الباقي لحاجات االستيراد عبر  سوق الصرف بين البنكي بعد توطين عمليات 

 .االستيراد على مستوى البنوك التجارية

ة الجباية البترولية على مستوى السوق الداخلي عبر النفقات العامة التي تعيد الخزينة العامة توزيع حصيل

في الوظيف العمومي بشكل )،و ذلك عبر قناة التوظيف  2تضم كال  من نفقات التسيير ونفقات التجهيز

أو (االنجاز،الدراسات،المتابعة)أو عبر المقاولة لتلبية الطلب العمومي النجاز البنى التحتية ( خاص

 (.الخ....مستهلكات،أجهزة )ن اإلدارات العموميةلتموي

ي توزيع المداخيل عبر النفقات العامة إلى تحفيز ظهور أنشطة اقتصادية جديدة  ( خارج المحروقات)يؤد 

تربط أعوانا اقتصاديين عموميين وخواص خارج دائرة  -عبر الطلب الفعال الناتج عن هذه المداخيل-

داخيل جديدة تشكل طلبا إضافيا يضاف إلى الطلب العمومي الميزاني ، ومنه إلى م3الميزانية العامة

يتم تلبية جزء من هذا الطلب عبر االستيراد .الداخلي اإلجمالي( اإلنفاق)ليعطينا الطلب ( النفقات العامة)

له حصيلة صادرات المحروقات بشكل أساسي والمعاد توزيعها من طرف بنك الجزائر عبر  التي تمو 

 .ين البنكي كما تمت اإلشارة اليه سابقاسوق الصرف ب

 

   :مساهمة الريع النفطي في اإليرادات العامة كمصدر أولي إلنتاج المداخيل في الجزائر-الفرع الثالث

سعار أ)تفاوتت مساهمة الجباية النفطية في مجموع إيرادات الدولة باالرتباط مع ظروف السوق النفطي

 .من جهة أخرى اط االقتصادي خارج المحروقاتر النشمن جهة ومع تطو  ( المحروقات

 :2416 -1967و الشكل الموالي تطور إيرادات الدولة خالل الفترة  3ظهر كل من الملحق رقم ي

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
األمريكي هو عملة التسعير األساسية على مستوى أسواق النفط و علما أن مستوى انتاج الجزائر كغيرها من الدول ذات  $علما أن الـ  - 

مةالعضوية في منظمة األوبك مس دة من طرف المنظ  تجدر اإلشارة إلى بروز تعاون بين منظمة األوبك و دول أخرى غير .ق ف حسب حصة محد 
عضوة فيها من كبار منتجي النفط لتحديد مستوى العرض في األسواق الدولية بشكل مشترك بهدف الحفاظ على مستويات لألسعار مقبولة لجميع 

 .  األطراف
2
دة السنوات ( و االستثمار االنتاجي عبر المؤسسات العمومية)زيتم تنظيم نفقات التجهي -  طات تنموية متعد  ( ثالثية،خماسية)بشكل خاص عبر مخط 

ل عبر االدخار الميزاني المتشك ل في فترات االرتفاع االستثنائي ألسعار المحروقات أو عبر الديون الخارجية التي تستبق المداخيل  المستقبلية تمو 
لة على األقل نظرياأو )للمحروقات   (.  المشاريع الممو 

3
ل /بأثر المضاعف( الكينزي)وهو ما يعرف في االقتصاد الكلي  -   .effet du multiplicateur/effet d’accélérateurأثر المعج 
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 (الوحدة مليار دج) 1115-1759تطور إيرادات الدولة خالل الفترة :17شكل رقم 

 
 .12الملحق رقم اعتمادا على معطيات :المصدر

 

 :43المالحظات التالية على الشكل السابق والملحق رقم  يمكن إبداء

بين  1معامل ارتباط)يظهر من الملحق تأث ر الجباية النفطية بعنصرين أساسيين هما سعر برميل النفط  -

و سعر ( 2416-1976خالل الفترة  0,86الجباية النفطية و المتوسط السنوي لسعر البرميل قدره 

معامل ارتباط بين الجباية النفطية و المتوسط السنوي لسعر )ألمريكي ا $صرف الدينار مقابل الـ 

 (.0,80 البرميل قدره

يظهر من الشكل التطابق الواضح بين اتجاه الجباية النفطية ومجموع إيرادات الدولة،وهو ما يشير إلى  -

رت حصتها قد  )التأثير الكبير للجباية النفطية على مجموع إيرادات الدولة نظرا لرجحان حصتها

 % 42,24  مقابل 2416-1967خالل الفترة  % 53,23المتوسطة في مجموع ايرادات الدولة بـ 

في هيكل ايرادات الدولة كما يظهره الشكل ( لإليرادات غير الجبائية % 4,57للجباية غير النفطية و 

 .الموالي

لمساهمة الجباية النفطية   procyclicitéتجدر اإلشارة أيضا إلى الطابع الموافق لدورة السوق النفطي -

ليا آفي مجموع إيرادات الدولة،إذ تت جه مساهمة الجباية النفطية في مجموع إيرادات الدولة إلى االنخفاض 

(  1989-1986مثال الفترة )على مستوى سوق النفط ( انخفاض األسعار)أثناء فترات الصدمات السلبية

 (.2413-1999مثال الفترة ) النفطي  ليا اثناء فترات انتعاش السوقآوارتفاعها 

ر هيكل إيرادات الدولة خالل الفترة   :2416-1967يظهر الشكل الموالي تطو 

 

                                                           
1
      :تالية درجة االرتباط بينهما ويحسب وفق العالقة ال( x,yρويرمز له بـ )y و  xيقيس معامل االرتباط بين متغي رين  - 

        

    
 

 .على التوالي y و  xهما االنحراف المعياري لكل من  y σ  و xσو كل من  y و  xهو التباين المشترك بين  cov(x,y)حيث 
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 (مليار دج)الجباية غير النفطية  (مليار دج)الجباية النفطية 

 (مليار دج)مجموع اإليرادات العامة    (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 
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 (%) 1115 -1759تطّور هيكل إيرادات الدولة خالل الفترة :11شكل رقم 

 

 .44اعتمادا على الملحق رقم :المصدر

 :ر هيكل مداخيل األسر في الجزائرتطوّ -المطلب الثاني

عة على األسر وهي 1ناحية اقتصادية كل يةمن  ،هناك ثالث مصادر رئيسية للمداخيل الموز 

أساسا  فوائض المستغل ين الفرديين أو المداخيل الناتجة عن التشغيل )األجور،المداخيل غير األجرية 

ت وهي تضم التحويال)والتحويالت( الذاتي عبر األنشطة االقتصادية االنتاجية،الخدمية والتوزيعية

تفاوتت (.االجتماعية النقدية المدفوعة من طرف الدولة و تحويالت المهاجرين عبر القنوات الرسمية

 .أهمية هذه المصادر حسب طريقة تنظيم النشاط االقتصادي بما في ذلك موقف الدولة من القطاع الخاص

 :األجور-الفرع األول

سارع ظاهرة تعبئة اليد العاملة عبر العمل االقتصاد الجزائري منذ إطالق استراتيجية التصنيع ت عرف

في البداية بشكل أساسي عبر القطاع العمومي  ما تم وهو ، salarisation de l’économieالمأجور 

تكي فت كتلة العمال األجراء و كتلة مداخيلها بعد ذلك مع .سواء الصناعي منه أو قطاع اإلدارة العمومية

 .  تطور هيكل االقتصاد الوطني

 

                                                           
1
اخيل األنشطة الفالحية،مداخيل ايجار والمعاشات،األرباح المهنية،مد  أما من ناحية جبائية جزئية،فتنقسم مداخيل العائالت واألفراد إلى األجور - 

 :يمكن العودة في هذا الصدد إلى.العقارات،مداخيل القيم المنقولة والتوظيفات المالية،فوائض القيمة الناتجة عن بيع العقارات
Direction générale des impôts 3Guide du contribuable, 2017. 
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 :تطور كتلة العمال األجراء -الأو

ر توزيع العمال األجراء على القطاعات االقتصادية بين سنتي  و  1967يظهر الجدول الموالي تطو 

1979: 

 1797-1759تطّور توزيع العمال األجراء على القطاعات االقتصادية خالل الفترة :11 جدول رقم

 1967 1979  

جموع من م %بالـ  باآلالف %نسبة الزيادة 

 العمال األجراء

من مجموع  %بالـ  باآلالف

 العمال األجراء

 273 47365 63632 33334 17437 األجراء في القطاع الصناعي

 232 8391 119 47 3538 األجراء في قطاع الخدمات

األجراء في قطاع اإلدارة 
 العمومية

34538 59373 597 44371 9532 

 16436 144 133531 144 512 (1)مجموع العمال األجراء 

مجموع مناصب العمل خارج 
 (2)الفالحة 

 13633 ـــــــــــــــــــــــــ 2465 ـــــــــــــــــــــــــ 874

نسبة العمل المأجور إلى مجموع 

 %مناصب الشغل خارج الفالحة 
(1/9) 

 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 64365 ـــــــــــــــــــــــــ 5836

 :من إعداد الباحث اعتمادا على:المصدر

Bellal.S, Rapport salarial et régulation économique en Algérie, Revue Tiers Monde 2014/1 (n° 217), p200 

 

 :إبداء المالحظات التالية على الجدول يمكن

طبقة من العمال األجراء خالل الفترة شك ل قطاعا الصناعة و اإلدارة العمومية أهم رافعين لتشكيل  -

1967-1979. 

من قطاع اإلدارة العمومية إلى القطاع  1979-1967انتقل ثقل طبقة العمال األجراء خالل الفترة  -

 .1979الصناعي العمومي الذي أصبح أكبر مستوعب للطبقة األجيرة سنة 

ل 1979رغم كونه ثاني أكبر مستوعب للطبقة األجيرة سنة  - قطاع اإلدارة العمومية أضعف نسبة ،سج 

في نمو عدد األجراء خارج قطاع الفالحة خالل الفترة الفاصلة بين انطالق المخطط الثالثي األول 

ط الرباعي الثاني  .ونهاية المخط 

خارج القطاع الفالحي من حوالي  1ارتفعت نسبة مناصب العمل المأجور إلى مجموع مناصب الشغل -

ع القطاع االقتصادي 1979و  1967بين سنتي  % 65إلى حوالي   % 59 ،وهو ما يتوافق مع توس 

 .عةالعمومي بالترافق مع استراتيجية الصناعات المصن  

                                                           
 .في المشتغلين ذاتيا ختلف القطاعاتمن مناصب الشغل في م يتمث ل الجزء االخر  - 1
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استمر ارتفاع نسبة مناصب العمل المأجور في مجموع مناصب الشغل في االقتصاد على حساب 

ع القطاع االقتصادي العمو مي في المجاالت اإلنتاجية والخدمية مناصب التشغيل الذاتي بالتزامن مع توس 

إلى   1979سنة  % 65وهكذا انتقلت حصة العمل المأجور في مجموع مناصب الشغل في االقتصاد من 

ل هذه النسبة بعد ذلك انعكاسا في اتجاهها حي انخفضت إلى  1987سنة  69,92% %   63,03لتسج 

استمر انخفاض نسبة العمل . 19911سنة  % 61339فـ  1994سنة  %  62,36ثم  1989سنة 

بالتزامن مع  1991المأجور في مجموع مناصب الشغل في االقتصاد لصالح التشغيل الذاتي بعد سنة 

زيادة دور القطاع الخاص وتراجع الدور االقتصادي للدولة حيث وصلت نسبة مناصب العمل المأجور 

 .2 2444سنة %  64في مجموع مناصب الشغل في االقتصاد إلى 

اإلشارة إلى أن نسبة مناصب العمل المأجور في مجموع مناصب الشغل تتفاوت من قطاع إلى  تجدر

آخر، وهكذا يغلب طابع العمل المأجور على بعض القطاعات في حين يغلب طابع التشغيل الذاتي أو 

 : 1991لسنة العمل الحر على قطاعات أخرى،وهو ما يظهره الجدول التالي بالنسبة 

 

 1991طبيعة منصب العمل سنة السكان المشتغلين حسب القطاع و  وزيعت:17جدول رقم 
 الصنف       
 القطاع

 
 الرجال

 
 النساء

 
 المجموع

 بما فيه العمال األجراء

 % العدد

 19,22 121191 0189191 1221 1112121 الفالحة

 92,19 199911 908111 29911 112191 الصناعات التحويلية

 22,92 22191 98981 1221 21211 المحروقات

 21,29 91991 91881 1191 92911 صناعات أخرى

 91,12 119921 999911 9121 291911 البناء و األشغال العمومية

 91,91 122211 899981 1121 912911 النقل،التخزين واالتصاالت

 29,22 121921 191891 12211 122291 التجارة

 91,11 1129911 0119991 891891 1129221 اإلدارة و الخدمات العامة

 29,12 121221 898991 92121 911921 خدمات أخرى

 80918 8999191 1919111 191191 1099881 المجموع

 :المصدر
Office National des Statistiques, Rétrospective Statistique 1962-2011, p57 

 

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول

من  % 92لشغل في القطاع الصناعي هي مناصب عمل بأجر في أغلبيتها بما ال يقل عن مناصب ا -

 .مجموع مناصب الشغل في القطاع

 .نفس المالحظة السابقة بالنسبة لقطاعي اإلدارة و الخدمات العامة والبناء واألشغال العمومية -

هة للتسويق"يعتمد قطاع الخدمات  - ل أقل من القطاعات المذكورة في بشك  services marchands"الموج 

المالحظتين السابقتين على العمل المأجور لصالح التشغيل الذاتي،وتتراوح نسبة مناصب العمل المأجور 

في قطاع النقل، التخزين و  % 91في قطاع الخدمات األخرى و  % 29في مجموع مناصبه بين 

 .االتصاالت

                                                           
1
 -Office National des Statistiques, Rétrospective Statistique 1962-2011, pp54-58 

2
 - Forum des Chef d’Entreprises, Eléments de réflexion au sujet de la question de l’évolution des salaires en 

Algérie, Avril 2006.   
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حي قطاعين للتشغيل الذاتي بامتياز وهما القطاعان الذان يعتبر كل من القطاع التجاري والقطاع الفال -

تكون فيهما حصة العمل الموازي أكبر مقارنة بالقطاعات األخرى التي تكون فيها الرقابة على االلتزام 

 .بالقوانين الجبائية وتلك الخاصة بالعمل أكثر صرامة

 

 :  تطور كتلة األجور -ثانيا

جور بماليير الـ دج و كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل تطور كتلة األ 12الملحق رقم ظهر ي

 .9119-1292الفترة 

 :يمكن إدراج المالحظات التالية على الملحق

بشكل أقل من الناتج  9119و  1292مرة بين سنتي  119تضاعفت كتلة األجور في الجزائر بحوالي  -

 .الفترةمرة خالل نفس  991المحلي اإلجمالي الذي تضاعف بحوالي 

 % 21إلى حوالي  1292سنة  % 22انخفضت حصة العمال في الناتج المحلي اإلجمالي من حوالي  -

 .9119سنة  

بحوالي  1299و  1299شهدت حصة العمال في الناتج المحلي اإلجمالي أعلى مستوى لها بين سنتي  -

11 %. 

وقد وصلت إلى  1221نذ سنة شهدت حصة العمال في الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضا محسوسا م -

بعد الزيادات  9112سوى سنة  % 91ولم تتجاوز معدل  % 11بحوالي  9119أدنى مستوى لها سنة 

فين العموميين ابتداء من سنة  من الناتج المحلي  % 21،و قد وصلت إلى حدود 9119في أجور الموظ 

 . 9119اإلجمالي سنة 

 :لةالمداخيل الناتجة عن المقاو -الثانيالفرع 

ر مداخيل األسر الناتجة عن المقاولة ر القطاع 1قبل الخوض في تفاصيل تطو  ،يجب المرور عبر تطو 

ر بشكل وثيق بموقف الدولة من القطاع الخاص،خاصة إذا ما أخذنا .الخاص الوطني ارتبط هذا التطو 

عملية انتاج المداخيل في ( المسي ر والمعاد توزيعه من طرف الدولة)بعين االعتبار مركزية الريع النفطي 

 .في الجزائر كما تمت اإلشارة اليه سابقا

 : لقطاع الخاص في الجزائرنشاط ال اإلطار التشريعيتطور  -أوال

تجدر اإلشارة إلى أن جذور القطاع الخاص في الجزائر تعود إلى الفترة االستعمارية،وقد ترك ز نشاطه 

ة ذات طابع معاشي في أغلبها خالل هذه الحقبة في قطاعي التجارة و الحرف،وهي حيث  أنشطة مصغر 

استقطب القطاع الصناعي خالل هذه .من حجم نشاط القطاع الخاص في الجزائر % 84مث لت حوالي 

را أوروبيا ترك زت أنشطتهم في قطاعي  5466متعامال جزائريا و حوالي  1554الفترة حوالي  معم 

                                                           
1
من الوحدات االقتصادية في الجزائر تأخذ  % 21,9شير نتائج اإلحصاء االقتصادي األول الذي قام به الديوان الوطني لإلحصائيات إلى أن ت - 

تأخذ الشكل القانوني لشخص معنوي وهو ما يشير إلى أهمية المداخيل الناتجة عن المقاولة في  % 2,1الشكل القانوني لشخص طبيعي في مقابل 

 :للمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى .األسر في الجزائر مداخيل

 Office National des Statistiques, Premier Recensement Economique-2011-résultats préliminaires de la première 
phase, collections statistiques, N°168,Jan 2012,p7. 
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يون إضافة إلى الجزء األكبر من كبار الحرفيين و شك ل هؤالء الصناع.النسيج والصناعات الغذائية

 .1التجار نواة القطاع الصناعي الخاص بعد االستقالل

بعد االستقالل،ورغم الموقف المعادي أحيانا من طرف الدولة للقطاع الخاص،إال أن الملكية الخاصة  

ه  يمكن تقسيم . 2االشتراكيلوسائل االنتاج كانت دائما محل اعتراف من طرف الدولة حتى في أوج التوج 

 :3تطور القطاع الخاص في الجزائر بعد االستقالل إلى الفترات التالية 

 : 1756-1751فترة  -أ

ة،كما تمي زت بتناقض وعدم وضوح موقف ت مي زت هذه المرحلة بوضعية سياسية واقتصادية غير مستقر 

الجزائرية التي كانت موجودة " يةالبورجواز"لم يمنع هذا الوضع .4الوطني الدولة من القطاع الخاص

غداة االستقالل من تدعيم قدراتها،االقتصادية من جهة،عبر شراء ممتلكات المعم رين األوروبيين 

" زرع"المستعجلين لمغادرة الجزائر بأسعار منخفضة،و السياسية و االجتماعية من جهة أخرى،عبر 

 . 5قات مصاهرة مع ضباط الجيشبعض أوالدها في مفاصل الدولة و اإلدارة و كذا عبر عال

 :1711-1755فترة  -ب

،دعم 1965تمي زت هذه الفترة من الناحية السياسية بالتغيير على مستوى هرم السلطة ابتداء من جوان 

من الناحية االقتصادية .وتعميق مسار بناء الدولة وترسيخ قوتها وحضورها على مستوى الحياة العامة

طات التنموية التي تمي زت هذه الفترة باالستث مار العمومي الواسع في المجاالت االنتاجية عبر المخط 

سمحت هذه االستثمارات والوظائف .تعتمد في تنفيذها بشكل أساسي على المؤسسة االقتصادية العمومية

ا منح القطاع الخاص فرصا كبيرة للتوسع عبر تلبية جزء من  التي انشأتها بتوسيع السوق الداخلي،مم 

 . الفعال الناتج عن توزيع مداخيل جديدةالطلب 

،وقد وضع (284-66األمر )1966تم تنظيم نشاط القطاع الخاص الوطني عبر قانون االستثمار لسنة 

 :6شروطا عامة لنشاط القطاع الخاص أهمها

دها الدولة إال بترخيص منها -  .منع االستثمار في القطاعات االستراتيجية التي تحد 

   .ت االقتصادية العموميةعدم منافسة المؤسسا -

كما تم منح ضمانات للمستثمرين الخواص ضد تأميم مؤسساتهم،حيث ربط هذا القانون عملية التأميم 

بالمصلحة العامة و اشترط إصدار نص تشريعي بهذا الخصوص كما التزم بدفع تعويض من طرف 

مة في أجل ال يتعدى   . 1أشهر 9الدولة لمالكي المؤسسات المؤم 

                                                           
1 - Derras.O , Place du secteur privé industriel national dans l’économie algérienne , Insaniyat / إنسانيات [En 

ligne],N° 1 , 1997, consulté le 06 mars 2018,à 11 :13. URL :http://journals.openedition.org/insaniyat/11473. 

2
 - Tlemçani.R, Etat, Bazar et Globalisation: L’aventure de l’infitah en Algérie, Editions El Hikma, Alger,1999,p37. 

3
 - Derras.O, OP.CIT. 

4
م هذا القانون إجراءات .،وهو أول قانون لالستثمار بعد االستقالل1292في شهر جويلية  991 -92وهو ما تجل ى عند إصدار القانون رقم  -  نظ 

اإلشارة إلى رأس المال الخاص الوطني الذي تضاربت تصريحات المسؤولين االستثمار وإنشاء المؤسسات المطب قة على رأس المال األجنبي دون 
 :للمزيد من االطالع يمكن العودة إلى .حول موقف الدولة منه

 - Derras.O, OP.CIT. 
5
 - Tlemçani.R, OP.CIT,p38. 

6
 - Derras.O, OP.CIT. 
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 :للقطاع الخاص في هذه الفترة إلى مرحلتين "الميداني"تقسيم التطور يمكن 

ه االيجابي للدولة تجاه :1791-1755فترة -1-ب تمي زت بتجاوب المستثمرين الخواص مع التوج 

،وهو ما انعكس في عدد 1966القطاع الخاص والذي برز بشكل واضح في قانون االستثمار لسنة 

مشروعا  688و التي بلغت  2لجنة الوطنية و اللجان الوالئية لالستثمارالمشاريع المعتمدة من طرف ال

ترك زت هذه المشاريع .3 1984-1967من مجموع المشاريع المعتمدة خالل الفترة  % 7733مث لت 

 . في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية

قف المساعدات و)تمي زت هذه الفترة بتراجع دعم الدولة للقطاع الخاص:1797-1791 فترة-1-ب

،وهو ما انعكس في تراجع عدد (1971والمزايا الممنوحة للقطاع الخاص بموجب قانون المالية لسنة 

أقل من ثلث المشاريع )مشروع  244المشاريع االستثمارية الخاصة الجديدة المعتمدة خالل الفترة إلى 

لة للفترة األولى د الجانب اال(.المعتمدة في الخمس سنوات المشك  خر من رد فعل القطاع الخاص على تجس 

ل أقل من  رة تشغ  ه الجديد للدولة في تركيزه على إنشاء وحدات انتاجية مصغ  عمال،ال تتطل ب  5التوج 

 .4رؤوس أموال كبيرة و قابلة للتحول إلى فروع أخرى للنشاط بسرعة

ه  ي"رغم التوج  في هذه المرحلة،إال  (الراغب في دخول السوق)للدولة تجاه القطاع الخاص" غير الود 

عكس الراغبين الجدد في دخول )أنها مث لت فترة رخاء بالنسبة للقطاع الخاص الموجود فعال في السوق 

نتيجة زيادة الطلب الفعال و كتلة المداخيل التي تلت الصدمة البترولية األولى وإعادة توزيع ( السوق

االنتاج الحصري ) 5تكارية في بعض األنشطةالمداخيل اإلضافية الناتجة عنها و نتيجة وضعيته االح

وكذا  (لبعض المنتجات في قطاعات النسيج،البناء واألشغال العمومية،المنتجات الكيمياوية و البالستيكية

تجدر اإلشارة إلى أن . 6ممارساته في مجال عالقة العمل غير المطابقة للقوانين في الكثير من الحاالت 

يات المؤسسات الخاصة على بر  خاص الموجود فعال  كانت في صالح ك  الوضعية المالئمة للقطاع ال

حساب المؤسسات الخاصة صغيرة الحجم بفعل أثر حجم المؤسسة على كمية المدخالت التي يمكن أن 

رة إلنتاج و تسويق المدخالت المصن عة محليا تحصل عليها لدى المؤسسات العمومية المحتك  

ى إلى ثب ات هيكل حصة مؤسسات القطاع الخاص في مختلف األجزاء الخاصة والمستوردة،وهو ما أد 

 . 7بها من األسواق

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 - Ordonnance N°66-284, Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, N°80,année 

1966. 
2
م األمر  -  تتكف ل اللجنة الوطنية لالستثمار بمنح التراخيص :عملية منح التراخيص لالستثمارات الخاصة حسب حجم المشاريع  991-99نظ 

 (.دج 211111أقل من )ع صغيرة الحجم للمشاريع متوسطة وكبيرة الحجم ،في حين تتكف ل  اللجان الوالئية بمنح التراخيص للمشاري
3
 - Derras.O, OP.CIT. 

4
 -Ibidem 

5
من قطاع  % 91من حجم قطاع النقل، أكثر من  % 11المتعل ق باالستثمار كان القطاع الخاص يشك ل حوالي  11-99عشي ة إصدار القانون  - 

في المحصلة قد رت حصة القطاع .في قطاع الصناعة البالستيكية % 21في القطاع الفالحي و أكثر من  % 11البناء واألشغال العمومية،حوالي 

 :لمزيد من المعطيات أنظر. % 21الخاص في  إجمالي القيمة المضافة خارج المحروقات و الفالحة بحوالي 

Tlemçani.R, OP.CIT,p41 
6
 - Derras.O, OP.CIT. 

 
7
 - Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT,pp60-61. 
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 : 1717-1711فترة  -ج

تمي زت هذه المرحلة بتغيير سياسي بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ومجيء الرئيس الشاذلي بن جديد 

ه  .لنمو المتوازنإلى السلطة،تبعه تغيير في نمط النمو من نمط النمو غير المتوازن إلى نمط ا ظهر توج 

إيجابي للدولة في هذه المرحلة اتجاه القطاع الخاص باعتباره فاعال ضروريا في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية ومكم ال للقطاع االقتصادي العمومي لكن مع وجوب ضبطه ،تأطيره وتوجيهه بما ينسجم مع 

ه.أهداف السياسة العامة للدولة الجديد نحو القطاع الخاص في قانون االستثمار لسنة  تم بلورة هذا التوج 

 :2والذي وضع القيود التالية على نشاط القطاع الخاص  1 1982

د النشاطات من طرف نفس المستثمر -  .منع تعد 

 .مليون دج 34تسقيف مبلغ االستثمار بـ  -

روع قائم،وتتكف ل لجنة رسمية بدراسة وجوب اعتماد أي مشروع لالستثمار وكذا توسيع أي مش -

مشاريع االستثمار الجديدة ومدى مطابقتها لألهداف االقتصادية و االجتماعية للدولة وكذا أولويات 

 .مخططات التنمية

إعفاءات من مختلف الضرائب والرسوم لفترات )في المقابل منح هذا القانون العديد من الحوافز الجبائية 

من مبلغ  % 34امكانية التمويل البنكي طويل األجل في حدود )والمالية ( نواتس 14و  5تتراوح بين 

امكانية االستفادة من العقار )و اللوجستية ( االستثمار وقصير األجل لتمويل دورة االستغالل

و المساعدة التقنية في مجال  ( الصناعي،التموين بالتجهيزات االنتاجية ،المواد األولية و قطع الغيار

 .3لومات االقتصادية،التقنية و دراسات المشاريعالمع

ه الجديد و تجاوب القطاع الخاص الوطني معهت   رجم هذا التوج 
مشروعا لالستثمار في  2292باعتماد  4

ر بـ   1986و  1982جميع القطاعات بين سنتي  هت هذه .مليار دج 335بمبلغ إجمالي لالستثمار قد  توج 

 .5اعات السياحة،مواد البناء،البالستيك،النسيج والصناعات الغذائيةاالستثمارات بشكل اساسي نحو قط

ه السياسي نحو منح مجال أكبر للنشاط للقطاع الخاص و نحو إضفاء طابع الربحية على  تم دعم التوج 

م للقانون رقم  13-86نشاط المؤسسات العمومية عبر إصدار القانون رقم  ل المتم  الذي  11-82المعد 

م اليات إ نشاء و سير المؤسسات المختلطة وهي المؤسسات المشتركة بين رأس المال العمومي و ينظ 

تم إعطاء دفعة تشريعية أخرى .6الخاص الوطني واألجنبي و التي تخضع إلى مبدأ الربحية في نشاطها

المرتبط بتوجيه االستثمار الوطني الخاص والذي  25-88لنشاط القطاع الخاص عبر إصدار القانون 

                                                           
1
 .1299، سنة 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،عدد  11-99القانون  - 

 
2
 -Derras.O, OP.CIT. 

3
الشعبية،عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  11-99القانون : للمزيد حول تفاصيل  هذه التحفيزات يمكن العودة إلى   - 

 .1299، سنة 21
4
ثم التجسيد الفعلي للحوافز الواردة في القانون ( إجراء 199)تجدر اإلشارة إلى أن درجة يسر إتمام اإلجراءات الالزمة العتماد االستثمار - 

لة رغم إيجابيتها مقارنة بالمرحلة ال" نفوذ"تختلف بحسب درجة  مشروع خالل  211حوالي )سابقة الراغب في االستثمار،وعليه فالنتائج المحص 

للمزيد من االط الع يمكن .القوانين والتطبيق الفعلي لها من طرف اإلدارة"مثالية"ال ينبغي أن تخفي استمرار الفجوة بين ( 1291-1291الفترة 

  Tlemçani.R, OP.CIT,p46 :العودة إلى
5
 - Ibidem. 

6
 . 1299، سنة 22رية الديمقراطية الشعبية،عدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ12-99القانون  - 
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 11-82إجراءات أكثر تشجيعا للقطاع الخاص أهمها إلغاء سقف االستثمار الذي حدده القانون تضمن 

 .   1مليون دج 34بمبلغ 

 :1771فترة ما بعد  -د

بإلغاء نظام التخطيط المركزي وفتح أغلب النشاطات االقتصادية أمام القطاع الخاص الوطني و زت تمي  

 :قوانين االستثمار التالية من الناحية التشريعية تم إصدار.األجنبي

 ( .25-88و القانون  13-86ألغى القانون ) 2المتعل ق بترقية االستثمار 12-93المرسوم التشريعي  -

 (.12-93ألغى المرسوم التشريعي )3المتعل ق بترقية االستثمار  41-43األمر  -

 . 414-43المعدل والمتمم لألمر  48-46األمر  -

 (.41-43الذي ألغى األمر )ة االستثمار المتعل ق بترقي 49-16القانون  -

نت هذه النصوص القانونية تحفيزات جبائية،مالية و لوجستية لفائدة رأس المال الخاص الوطني  تضم 

بقيود على رأس المال األجنبي تمث لت في فرض قاعدة  2449نت ابتداء من سنة ر  واألجنبي،لكنها ق  

ازل األجانب عن حصصهم في رأسمال المؤسسات و فرض حق الشفعة لصالح الدولة على تن 51/49

في حين تم االحتفاظ بحق الشفعة لصالح الدولة في القانون  51/49تم إلغاء قاعدة .المقيمة في الجزائر

16-495  . 

 :للقطاع الخاص في االقتصاد الوطني الحديثةالوضعية -ثانيا

حصائيات إلى المعطيات األساسية يشير اإلحصاء االقتصادي األول الذي أجراه الديوان الوطني لإل

 :التالية بالنسبة للقطاع الخاص في الجزائر

ل القطاع الخاص في الجزائر الفاعل األول في النسيج االقتصادي بـ - وحدة اقتصادية  924347 يشك 

من مجموع الوحدات  % 96وحدة اقتصادية محصاة أي حوالي  718 959من مجموع 

 137من مجموع الوحدات االقتصادية تتبع القطاع العام و  % 234االقتصادية في الجزائر، مقابل 

 .6منها ذات ملكية مختلطة و أجنبية %

من مجموع الوحدات  % 55حوالي )ينشط القطاع الخاص بشكل اساسي في قطاعات التجارة  -

وبشكل اقل في قطاعات ( من مجموع الوحدات االقتصادية % 34حوالي )،الخدمات (االقتصادية

 439)و قطاع البناء واألشغال العمومية ( من مجموع الوحدات االقتصادية % 14حوالي )ة الصناع

 .7(من مجموع الوحدات االقتصادية %

                                                           
1
 .1299، سنة 99، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،عدد 92-99القانون  - 

2
 .1222سنة ،91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،عدد ،المتعل ق بترقية االستثمار 12-93المرسوم التشريعي  - 

3
 .9111،سنة 11،عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المتعل ق بترقية االستثمار  41-43األمر  - 

4
 .9119،سنة 11،عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،48-46األمر  - 

5
 .9119،سنة 19،عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المتعل ق بترقية االستثمار 49-16القانون  - 

 
6
 - Office National des Statistiques, Premier Recensement Economique-2011-résultats préliminaires de la 

première phase, OP.CIT, p9. 
7
 - Office National des Statistiques, Premier Recensement Economique-2011-résultats préliminaires de la 

première phase, OP.CIT, p9. 
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من ناحية المساهمة في انتاج الثروة،وحسب إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم استحوذ القطاع 

من ناحية . 2414ات سنة من مجموع القيمة المضافة خارج قطاع المحروق % 8631الخاص على 

من القيمة  % 99القطاعات االقتصادية المختلفة وخالل نفس السنة،استحوذ القطاع الخاص على حوالي 

من القيمة المضافة في قطاع البناء واألشغال العمومية،حوالي  % 92المضافة في قطاع الفالحة،حوالي 

من القيمة المضافة في قطاع  % 82ي من القيمة المضافة في قطاع النقل واالتصاالت،حوال % 94

 87من القيمة المضافة في قطاع اإليواء واإلطعام،حوالي  % 89الخدمات الموجهة للمؤسسات،حوالي 

من القيمة  % 94في صناعة الجلود واألحذية و حوالي  % 96في قطاع الصناعة الغذائية،حوالي  %

  .1المضافة في قطاع التجارة والتوزيع

 :اخيل األسر الناتجة عن المقاولةتطور مد-ثالثا

يمكن .2416-1993تطور مداخيل األسر الناتجة عن المقاولة خالل الفترة  46ظهر الملحق رقم ي

 :استخالص النتائج التالية من خالل هذا الملحق

 .2416و  1993مرة بين سنتي  21تضاعفت مداخيل األسر الناتجة عن المقاولة بحوالي  -

رت النسبة المتوسط - ة لمداخيل األسر الناتجة عن المقاولة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة قد 

وهي تعتبر مرتفعة مقارنة  % 24بحوالي  2411وقدرت سنة .% 2436بحوالي  1993-2416

رغم أن  % 26حوالي   2411بنسبة كتلة األجور إلى الناتج المحلي اإلجمالي التي بلغت سنة 

للمشتغلين  % 31من السكان النشطين مقابل حوالي  %  67لون  حوالي العمال األجراء كانوا يشك  

االقتصاد لصالح  األمر الذي يعكس تفاوتا في توزيع الدخل على مستوى.24112ذاتيا خالل سنة 

 .المشتغلين ذاتيا

 :المداخيل الناتجة عن التحويالت-الفرع الثالث

 :3ر لدخل األسر وهييمكن التمييز بين نوعين من التحويالت النقدية كمصد

المنح )التحويالت العمومية وتتضم ن تلك التحويالت التي يكون مصدرها نظام الضمان االجتماعي -

،معاشات التقاعد،المنح التي تمنحها الدولة ...(العائلية،التعويضات عن حوادث العمل،عن العطل المرضية

 .لفائدة المتمدرسين في مختلف أطوار التعليم والتكوين

يكون مصدرها األفراد واألسر وتتضم ن اساسا تحويالت المهاجرين في الخارج :لتحويالت الخاصةا -

 . 4لصالح أسرهم في الجزائر و تحويالت العمال في المدن الكبرى لصالح أسرهم في المناطق الريفية

 :2449-2444:يظهر الجدول الموالي تطور حجم التحويالت النقدية لصالح األسر خالل الفترة

 

                                                           
1
 -Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique, N°99,Mai 9119,pp21-38.  

2
 -Forum des Chefs d’Entreprises)FCE(, Eléments de réflexion sur l’évolution des salaires et du pouvoir d’achat 

en Algérie, Jui 2013,p7. 
3
 - Bali.H, Inflation et mal développement en Algérie, OP.CIT,p43. 

4
ة قد تكون يمكن القول أن التحويالت الخاصة التي تشك ل دخال فعليا لألسر هي تلك الواردة من المهاجرين في الخارج ألن التحويالت الداخلي - 

ل منه)احتسبت كأجور أو كمداخيل للمقاولة لصالح أرباب االسر العاملين ومنه نكون أمام تسجيل مزدوج لنفس الدخل  (. أو للجزء المحو 
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 1117-1111تطور التحويالت النقدية لصالح األسر خالل الفترة : 11جدول رقم 

 1110 1111 1111 1111 1111 السنة

 772  622  546  501,4 431,3 (دج مليار) التحويالت النقدية لصالح األسر

 149,12 6 252,32 5 522,77 4 227,11 4 123,51 4 (دج مليار) اإلجمالي المحلي الناتج

 الناتجة التحويالت النقدية لصالح األسر إلى نسب
 12,55 11,84 12,07 11,86 10,46 % اإلجمالي المحلي

 1117 1111 1119 1115 1116 السنة

 135637 114836 130935  828 841,7 (دج مليار) التحويالت النقدية لصالح األسر

 006,84 10 077,14 11 366,57 9 514,84 8 561,98 7 (دج مليار) اإلجمالي المحلي الناتج

 الناتجنسبة التحويالت النقدية لصالح األسر إلى 
 13,56 10,37 13,98 9,72 11,13 % اإلجمالي المحلي

 :المصدر

 -IMF, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 04/31, Feb 2004 ; N° 06/102, Mar 2006; N° 12/21, 

Jan 2012; N°13/49,Feb 2013. 

 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول

 .2449و  2444مرات بين سنتي  3تضاعف حجم التحويالت النقدية لصالح األسر بحوالي  -

ر بـ  - تراوحت حصة التحويالت النقدية لصالح األسر في الناتج المحلي اإلجمالي بين قيمة دنيا تقد 

ر بـ  2446سنة   % 9372  .2449سنة  % 13356و قيمة قصوى تقد 

من  2411-1967مكن حوصلة اتجاه تطور مختلف مكونات مداخيل األسر في الجزائر خالل الفترة ي

ر حصص مختلف .47خالل الجدول الموضح في الملحق رقم  يمكن ابداء المالحظات التالية على تطو 

نات في مداخيل األسر خالل هذه الفترة  :المكو 

بسبب إضفاء طابع  1994-1967داخيل األسر خالل الفترة رجحان حصة األجور في هيكل م -

كل من المؤسسة  عبر Salarisation de l’économieالعمل المأجور على التشغيل في االقتصاد 

 .االقتصادية العمومية و الوظيف العمومي

لصالح المداخيل الناتجة عن  1994سنة تراجع حصة األجور في هيكل مداخيل األسر ابتداء من  -

تم .مقاولة بالتزامن مع االنفتاح االقتصادي و زيادة دور القطاع الخاص والمقاولة في االقتصادال

لترجح بعد ( 9111سنة )تسجيل التعادل بين حصتي مكوني مداخيل األسر في بداية األلفية الثانية 

استثناء سنة ب)ذلك حصة المداخيل الناتجة عن المقاولة في هيكل مداخيل األسر خالل الفترة الالحقة 

9111 .) 

تفاوت أهمية التحويالت النقدية في هيكل مداخيل األسر خالل مراحل تطور االقتصاد الوطني،فقد  -

ة التحويالت النقدية انخفاضا متواصال خالل فترة التخطيط المركزي حيث انتقلت من  سجلت حص 

ية المخطط الخماسي مع نها % 19إلى حوالي  1291مع بداية المخطط الثالثي سنة  % 91حوالي 

،لتشهد بعدها ارتفاعا خالل فترة االصالحات االقتصادية بالتزامن مع ضرورة 1292الثاني سنة 

عام  1222سنة  %12إلى حوالي  1221سنة  % 11معالجة اثارها االجتماعية وهكذا انتقلت من 

من  % 91ى يتجاوز استمرت التحويالت النقدية عند مستو.واحد بعد نهاية برنامج التعديل الهيكلي

 % 91مداخيل األسر خالل فترة المخططات التنموية لأللفية الثانية إال انها نزلت تحت عتبة الـ 

 .9111و  9111خالل سنتي 
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لة القول بأنه من زاوية توزيع المداخيل فإن اإلصالحات االقتصادية كانت في  - يمكن في المحص 

عة على مصلحة طبقة المقاولين ورجال األعمال حيث أد   تهم في المداخيل الموز  ت إلى زيادة حص 

 .األسر

عبر ( عن المداخيل المحصاة رسميا)في األخير تبقى اإلشارة إلى تحقيق األسر لمداخيل إضافية  -

ل عليها عبر السوق  السوق الموازي سواء عبر إعادة توزيع السلع والخدمات واألصول المتحص 

تاجية وخدمية غير مصرح بها لدى مختلف اإلدارات الرسمي بالسعر الرسمي أو عبر أنشطة ان

 .المعنية

على القوة الشرائية للمداخيل " الرسمية"الولوج التفضيلي إلى السلع /أثر دعم األسعار-رابعالفرع ال

 : الموّزعة

ت الدولة نظاما لدعم أسعار الكثير من السلع  والخدمات،كما  خالل مرحلة التخطيط المركزي  اقر 

، مما جعل األسر ذات الولوج التفضيلي إلى هذه السلع (السكنات)ما لتوزيع بعض األصولاعتمدت نظا

كما ساهم في ظهور التبذير في استهالك بعض )والخدمات تحق ق ادخارات عند استهالك هذه السلع 

لتوضيح هذه الفكرة ".المحصاة رسميا" أو تحق ق مداخيل أكبر من المداخيل ( السلع والخدمات األخرى

 :1نضرب المثال التالي

دج،أحدهما ذو عالقات جيدة مع  1111بافتراض أن شخصين يتقاضيان نفس األجر اإلسمي وليكن 

نه من الحصول على الكمية التي يحتاجها من السلع والخدمات بالكامل عبر السوق  أعوان اإلدارة تمك 

م بينما األخر محروم من هذه الميزة،إذ يحصل  على نصف السلع والخدمات التي الرسمي بسعرها المدع 

إذا . على مستوى السوق الرسمي و النصف االخر عبر السوق الموازي" الطوابير"يحتاجها عبر 

أضعاف سعرها الرسمي،فإن  2افترضنا أن سعر السلع والخدمات على مستوى السوق الموازي هو 

= 9111/2السوق الموازي هو  دج التي ينفقها الشخص الثاني على مستوى 9111القوة الشرائية لمبلغ 

 999,91دج في السوق الرسمي ،أي ان الشخص األول ذو العالقات الجيدة في اإلدارة ينفق  999,91

دج على مستوى السوق الموازي أي أن ه يحق ق  9111دج للحصول على سلع وخدمات تقدر قيمتها بـ 

دخال قدره  دج،وكأن الشخص األول يتقاضى1222,22=999,91-9111ادخارا قدره 

 .دج 1111في حين يتقاضى الشخص الثاني دخال قدره  2222,22=1111+1222,22

تتمث ل النتيجة االقتصادية الكلية لهذا الولوج المتفاوت إلى السلع والخدمات بالسعر الرسمي في ارتفاع 

د في  قيمة الطلب الكلي عن قيمة العرض الكلي المقي مة بالسعر الرسمي،ومنه وجود فوائض مالية تتجس 

 .طلب فعال على مستوى السوق الموازي

 

 

 

 

                                                           
1
 - Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT, pp69-70. 
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 : عة في الجزائرتطور استيعاب المداخيل الموزّ -المبحث الثالث

فإن  عليه اتخاذ قرار بخصوص (دخل أو تراكم للمداخيل)يحوز عون اقتصادي على مبلغ نقديعندما 

تناز أو اإليداع على مستوى االك)في االستهالك الفوري للسلع والخدمات،في االدخار:كيفية تخصيصه

د طريقة ت  (.المالي أو االنتاجي)أو االستثمار( القطاع المالي خبرنا النظرية االقتصادية أن ما يحد 

فاضلة بين مختلف خيارات استيعاب المداخيل أو مختلف األصول المتاحة تخصيص المبالغ النقدية هو الم  

المنافع )لتي تحكم كل سوق من أسواق هذه األصولأخذا بعين االعتبار للظروف ا( نظرية االختيار)

تتمي ز الدول النامية بضيق مجال االختيار المتاح أمام (.والتكاليف و ظروف تالقي العرض والطلب

و ارتفاع التكلفة النسبية لمعامالت  1(من ناحية األصول الممكن اقتنائها)االدخارات /اصحاب المداخيل

داء االقتصادي الفعلي في هذه الدول إذ يبتعد به عن مستوياته الكامنة و استيعابها،وهو ما ينعكس على اال

 .يتسب ب في العديد من االختالالت في الدائرتين الحقيقية والمالية لالقتصاد

ر استيعاب المداخيل في الجزائر عبر كل من الدائرتين  سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تطو 

عبر تعبئة ادخار )والمالية ( قطاع الخاص في انتاج السلع والخدماتاالستهالك و استثمارات ال)الحقيقية

على ضوء التطور االقتصادي واالجتماعي للبلد مستحضرين ( القطاع الخاص من طرف القطاع المالي

د سلوك أصحابها أداء مختلف  حقيقة أن التأثير األكبر يكون من نصيب المداخيل المرتفعة التي يحد 

 .اخيلقنوات استيعاب المد

إلى   L’économie de pénurie من اقتصاد الندرة:استيعاب المداخيل عبر االستهالك -المطلب األول

 ":النسبية" اقتصاد الوفرة

ن العرض اإلجمالي للسلع والخدمات من اإلنتاج الداخلي مضافا اليه الواردات من أجل ضمان .يتكو 

ن العرض اإلجمالي والطلب اإلجمالي بل يجب تموين عادي للسوق ال يكفي تحقيق التعادل الكم ي بي

توزيع هذا العرض حسب الفترات الزمنية و التواجد الجغرافي للطلب وهو ما يقوم به قطاع التوزيع 

بشرط  إلمامه بظروف الطلب و ...(تجارة الجملة والتجزئة و الخدمات المرافقة لها من نقل،تخزين )

لتوافق بين العرض الكلي و البعد الزماني و الجغرافي للطلب في حالة غياب ا.قدرته على التكي ف معها

تها حسب فجوة التوافق بين العرض والطلب اإلجماليين يمكن أن .نكون أمام حالة ندرة تتفاوت في حد 

تمس ظاهرة الندرة قطاع العائالت التي تجد صعوبة في تلبية حاجاتها من السلع االستهالكية المختلفة 

المؤسسات التي تواجه صعوبة في الحصول على المدخالت و التجهيزات الضرورية والخدمات،أو قطاع 

ا  لنشاطها و عليه يمكن أن تنتقل الندرة من مجال المدخالت االنتاجية للمؤسسات إلى مجال مخرجاتها مم 

 .يعم ق مشكلة الندرة في االقتصاد

 :أسباب ظهور ظاهرة الندرة في الجزائر -الفرع األول 

 :أسباب ظهور ظاهرة الندرة في الجزائر إلى أهمع يمكن إرجا

وهي التي :فلسفة استراتيجية التنمية المتبن اة في الجزائر إلى غاية بداية الثمانينات من القرن الماضي -

تقوم على أولوية التصنيع الثقيل وعلى أولوية االستثمار على االستهالك،وهو ما انعكس مثال من 

                                                           
1
 -Agénor.P.R &Haque.N.U, Macroecomic management with informal Financial markets,OP.CIT,p92. 
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في هيكل الواردات (السلع التجهيزية والوسيطة)هة للقطاع االنتاجيخالل رجحان الواردات الموج  

 .  اإلجمالية على حساب الواردات االستهالكية المصن عة كما رأينا سابقا

طريقة تنظيم النشاط االقتصادي الذي يعتمد على احتكار المؤسسات االقتصادية العمومية لتموين   -

المصن عة محل يا أو المستوردة في ظل ضعف تقديرها السوق الداخلي في عدد كبير من المنتجات 

للطلب من جهة وضعف قدرتها على التكي ف مع تغي راته
سواء عبر  -( خاصة باتجاه االرتفاع) 1

وهو الذي نما بشكل سريع نتيجة توزيع حجم كبير من المداخيل بالترافق  -االنتاج أو عبر االستيراد

طات التنموية توزيع هذه المداخيل وظهور فئات خاصة في ظل عدم توازن  مع تنفيذ مختلف المخط 

ميسورة من المقاولين والتجار ذات مداخيل وثروات مرتفعة تطلب تلبية حاجات تقع في أعلى هرم 

 .2ماسلو للحاجات

 :تفاوت األثر االقتصادي لظاهرة الندرة حسب السلع و الفئات الخاضعة لها -الفرع الثاني

الخدمة الخاضعة لها لإلحالل،فنجد أن /ي لظاهرة الندرة حسب درجة قابلية السلعةيتفاوت األثر االقتصاد

درجة اإلحالل ترتفع في حالة السلع الغذائية وعليه يسهل تعويض سلعة غذائية بسلعة غذائية أخرى دون 

ي أسفل فقدان قدر كبير من المنفعة بالنسبة للمستهلك وخاصة بالنسبة لفئات المجتمع الواسعة التي تقع ف

مع شدة الرغبة في االستهالك ( في إطار السوق الرسمي)تكون إمكانية اإلحالل أضعف .هرم المداخيل

في حالة سلع وخدمات أخرى خاصة بالنسبة للفئات مرتفعة الدخل في المجتمع وهو ما يؤدي إلى ظهور 

اء من االنتاج المحلي أو اسواق موازية لتلبية طلب هذه الفئات على السلع والخدمات الخاضعة للندرة سو

 (.الشرعية أو غير الشرعية)عبر الواردات

 :ظاهرة الندرة خالل مرحلة اإلصالحات االقتصادية" تخفيف "-الفرع الثالث

من بين أهم مميزات مرحلة اإلصالحات االقتصادية إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية،وهو ما فتح 

اع االستيراد،كما تم منح حرية أكبر للقطاع الخاص في مجال المجال أمام القطاع الخاص لدخول قط

مع ( خاصة من الواردات)،وهو ما سمح بإضفاء مرونة كبيرة في مجال مالءمة العرض3التجارة الداخلية

 .الطلب نتيجة المرونة التي يتمي ز بها نشاط القطاع الخاص

ية بالنسبة للعائالت ارتفاع حصة السلع من بين مؤشرات تخفيف ظاهرة الندرة في مجال السلع االستهالك

 % 13359إلى حوالي  1974سنة  % 12االستهالكية غير الغذائية في مجموع الواردات من حوالي 

علما أنه من ناحية  2416سنة  % 16لتصل إلى حوالي  2447سنة   % 19ثم حوالي  1993سنة 

أمريكي  $مليون  484لغذائية من حوالي المبالغ ارتفعت قيمة الواردات من السلع االستهالكية غير ا

                                                           
1
 - Bali.H, Inflation et mal développement en Algérie, OP.CIT,p179. 

2
هرم ماسلو للحاجات هو تعبير عن تسلسل تلبية الحاجات من طرف العنصر البشري،يبدأ هذا التسلسل عبر تلبية الحاجات الفيزيولوجية - 

يمكن ربط هذه الحاجات مع مستوى .،الحاجة لألمن،الحاجة لالنتماء،الحاجة لالحترام أو التقدير و أخيرا الحاجة لتأكيد الذات ...(الغذاء،النوم)
وهو ما المداخيل وبذلك يؤدي ارتفاع مستوى المداخيل إلى باالنتقال باتجاه األعلى في تلبية الحاجات من تلك الفزيولوجية باتجاه تحقيق الذات 

 .       كل طابق من طوابق الهرم/لطلب على سلع وخدمات تتناسب مع كل مستوى من المداخيليترجم با
3
وهو ما أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على النشاط التجاري،إذ قدرت حصة القطاع الخاص في النشاط التجاري حسب اإلحصاء االقتصادي  - 

 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى.%21بحوالي    9111األول الذي أجراه الديوان الوطني لإلحصائيات سنة 

Office National des Statistiques, Premier Recensement Economique-2011-résultats préliminaires de la première 
phase, OP.CIT, p29.  
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-1974مرورا بأعلى قيمة لها خالل الفترة  2416سنة   أمريكي $مليار  739إلى حوالي  1974سنة 

 .1 أمريكي $مليار  14354و بلغت حوالي  2413و التي سجلت سنة  2416

ل أو بالشراكة مع نسجل أيضا في مجال تخفيف ظاهرة الندرة إنشاء وتطور نسيج صناعي وطني بالكام

األجانب إلنتاج سلع كانت تقليديا خاضعة للندرة في الجزائر منها السيارات و التجهيزات 

نشير أيضا إلى تخفيف ظاهرة الندرة بالنسبة للمؤسسات الخاصة في مجال التجهيزات .الكهرومنزلية

رف المؤسسات االنتاجية و المواد األولية بفعل استيرادها من طرف القطاع الخاص أو من ط

نفسها،وعليه أصبح القيد الرئيسي للحصول على هذا النوع من التجهيزات هو القدرة الشرائية للمؤسسات 

والحرفيين وليس التعقيدات اإلدارية وظروف تنظيم النشاط االقتصادي التي كانت سائدة خالل فترة 

 .    2احتكار المؤسسات العمومية للواردات والتوزيع الداخلي لهذه السلع

 :تطور استيعاب المداخيل عبر االستثمار االنتاجي:المطلب الثاني

ر موقف الدولة من القطاع  3استيعاب مداخيل القطاع الخاص عبر االستثمار االنتاجي رلقد تطو   مع تطو 

الخاص،تحت قيد هامش الحركة الممنوح لهذا األخير من طرف الدولة من جهة و كذا ظروف مختلف 

 .استقطبت تدف قات االستثمار الخاص من جهة أخرى القطاعات التي

بفعل احتكار عوامل االنتاج من طرف  انتاجي ل مسار تحول االدخار إلى استثمارتعطّ -الفرع األول

 :القطاع العام

لم يكن في اإلمكان خالل هذه الفترة االنخراط في .لقد ساد هذا الوضع خالل مرحلة التخطيط المركزي

ون ترخيص اإلدارة الذي يعتبر ضروريا للحصول على مختلف عوامل االنتاج في استثمار انتاجي بد

تمي زت هذه (.األراضي،البنايات،السلع التجهيزية،المواد األولية،التمويل،اليد العاملة)مختلف األسواق

ة المرحلة باحتكار النشاط المالي،التجارة الخارجية و جزء كبير من التجارة الداخلية للسلع التجهيزي

ات واآلالت) و المواد األولية ونصف المصن عة من طرف المؤسسات العمومية،كل منها بحسب ( المعد 

ال ثم للمؤسسات الخاصة  قطاع نشاطها،مع إعطاء األولوية في التموين و التمويل للمؤسسات العمومية أو 

ل تحويل ادخارات الراغبين في دخول السوق  إلى استثمارات الموجودة فعال في السوق،وهو ما عط 

 (.وجود حواجز كبيرة للدخول إلى السوق)انتاجية 

من جهة اخرى وبالنسبة  للمؤسسات الموجودة فعال في السوق،استفادت هذه األخيرة من حماية الدولة 

كما )و من وضعيتها االحتكارية في بعض النشاطات( الحماية الجمركية بشكل اساسي)للسوق المحلي

                                                           
1
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى  - 

- Douanes algériennes, Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie- Période : 1963–2010. 
- Banque d’Algérie, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Rapport annuel 2016. 

2
ة لنشاطهم ضمن من رؤساء المؤسسات الذين أجابوا عن سؤال متعل ق بظروف تموينهم بالمواد األولية الضروري % 91فقد صرح حوالي  - 

 استمارة أسئلة معب ئة في إطار اإلحصاء االقتصادي األول الذي أجراه الديوان الوطني لإلحصائيات أنهم راضون  عن ظروف تموينهم بالمواد

ح حوالي   .منهم بتوق ف نشاطهم بسبب انقطاع التموين بالمواد األولية والسلع نصف المصنعة % 91األولية،في حين صر 

 :المعطيات يمكن العودة إلىلمزيد من  

   Office National des Statistiques, Premier Recensement Economique-2011-résultats préliminaires de la 
première phase, OP.CIT,pp16-17. 

3
 l’investissement est une épargneاالستثمار هو تحويل االدخار إلى سلع انتاجية :"يقدم طمار عبد الحميد التعريف التالي لالستثمار - 

qui se transforme en biens de production "أنظر: 

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 
des réformes),OPU, Alger,2015,p26. 
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في تحقيق فوائض كبيرة لم يكن في إمكانها إعادة استثمارها بالكامل نظرا ( اتمت اإلشارة اليه سابق

القيود الكبيرة من الناحية اللوجستية لتوسيع االستثمارات )لظروف تنظيم النشاط االقتصادي في الجزائر

ل هذه وهو ما حو  ( 1القائمة أو حتى التشغيل العادي للوحدات اإلنتاجية القائمة بالفعل في بعض الحاالت

 .الفوائض إلى ادخارات إضافية غير قابلة للتحويل إلى استثمارات انتاجية إضافية

نة من فوائض االستغالل للمقاولين الفرديين و أجور  ر مداخيل االسر المتكو  يظهر الجدول الموالي تطو 

 :1983-1974العمال من جهة و استثمار هذه الفئات االجتماعية من جهة أخرى خالل الفترة 

-1790تطّور مداخيل واستثمار األسر و المقاولين الفرديين خالل الفترة :11جدول رقم 

 (مليار دج:الوحدة)1711

               البيان   
        

 السنة     

الفائض الخام 
للمقاولين 
 (1)الفرديين

أجور 
العمال 

(1) 

الدخل اإلجمالي 
 (1+1=1)لألسر

استهالك 
 (0)األسر

االدخار الخام 
 (0-1)سرلأل

استثمار 

 ABFF*األسر

نسبة استثمار 
األسر إلى 

 % ادخارها الخام

1974 839 1637 2536 23392 1368 135 89.29 

1975 11 2435 3135 29352 1398 1 50.50 

1976 1235 2435 37 34341 2399 138 60.20 

1977 14 2935 4335 42365 4385 138 265 

1978 1538 3735 5333 48379 4351 334 75.38 

1979 2433 46 6633 56322 14348 239 26.85 

1980 2336 5731 8437 67382 12388 239 22.52 

1981 28 6537 9337 84357 9313 433 47.09 

1982 2938 7638 14636 92365 13395 4 28.67 

1983 3234 8836 121 143344 17396 333 21.26 

 *ABFF  :Accumulation Brute de Fonds Fixes :التراكم الخام لرأس المال 

 :احث اعتمادا علىالب من إعداد:المصدر

- Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT, p35. 

- Office National des Statistiques, Rétrospective Statistique 1962-2011,OP.CIT,p244. 

انخفاض قدرة االسر على استيعاب ادخارها عبر االستثمار مع ارتفاع يمكن أن نالحظ من خالل الجدول 

عند حجم لالدخار  % 94،حيث قدرت نسبة االستثمار إلى االدخار الخام بحوالي حجم ادخارها الخام

ر بـ  رت نسبة االستثمار إلى االدخار  1974مليار دج سنة  1368اإلجمالي لألسر قد  في حين قد 

رت 1983مليار دج سنة  18عند ادخار اجمالي لألسر مقداره  % 21ي اإلجمالي لألسر بحوال ،وقد 

خالل  % 25النسبة بين القيمة القصوى الستثمار األسر و القيمة القصوى الدخارها اإلجمالي بحوالي 

إذا ما اخذنا بعين االعتبار ضعف تعبئة ادخار األسر عبر القطاع المالي يمكننا أن .1983-1974الفترة 

                                                           
1
المتوسطة لالستالم الفعلي لواردات من الخارج ناهزت السنة،وهو ما دفع المؤسسات العمومية والخاصة إلى  تشير بعض التقديرات بأن الفترة - 

بهدف تجنب توقف العملية االنتاجية ( مبالغة في التخزين)القيام بعمليات شراء و تخزين استباقية للمواد األولية،المواد نصف المصن عة وقطع الغيار
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى.تاجيةبفعل نفاد المدخالت االن

Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT, pp27-28.  
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بقاء أحجام كبيرة من االدخار لدى االسر في انتظار استيعابها خارج االستثمار و التوظيف  نستنتج

 .   1المالي

خالل مرحلة  اتإلى استثمار "الخاص"لمسار تحول االدخار" النسبي"التحرير -الفرع الثاني

 :االصالحات االقتصادية

انخراط القطاع الخاص في االستثمار  تم تحرير المبادرة الخاصة خالل هذه المرحلة،وهو ما انعكس في

 1999-1987في  العديد من األنشطة والقطاعات وبشكل خاص خارج المحروقات،حيث شهدت الفترة 

زيادة معتبرة في حصة األسر والمقاولين الفرديين في االستثمار اإلجمالي على مستوى االقتصاد كما 

حه الجدول الموالي  :يوض 

القتصاد في االستثمار الكلي خالل الفترة لختلف القطاعات المؤسساتية مساهمة متطور :11جدول رقم 

1790-1111  

 الفترة                
 القطاع المؤسساتي

1974-1979 1984-1986 1987-1994 1995-1999 2444-2411 

 2639 25 2638 3332 4436 %  *معدل االستثمار

حصة المؤسسات غير المالية 
 :% في االستثمار الكلي

 :منها
المؤسسات غير المالية  -

 في قطاع الطاقة
 المؤسسات غير المالية  -

 خارج قطاع الطاقة     

66 
 

4134 4137 
 
 

16 
 

2535 
 

41 
 
 

29 
 

12 

35 
 
 

2833 
 

637 
 

 1332 2434 21 5 6 %االسر والمقاولون الفرديون

 5136 3835 37 5336 28 %اإلدارات العمومية

 432 432 433 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ %المؤسسات المالية

مجموع حصص القطاعات 
 %المؤسساتية

144 144 144 144 144 

 637 233 432- 434 12 %معدل نمو االستثمار الكلي

 الناتج المحلي اإلجمالي/التراكم الخام لرأس المال=معدل االستثمار *

 :المصدر

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 

des réformes) ,OP.CIT,p34. 

يمكن أن نالحظ من خالل الجدول السابق تضاعف حصة األسر والمقاولين الفرديين في االستثمار 

ام المبادرة الخاصة بفعل فتح المجال أم( 1999-1987)اإلجمالي خالل فترة اإلصالحات اإلقتصادية

مرات ما كانت عليه خالل النصف األول من ثمانينات القرن العشرين بالتزامن مع  4إلى حوالي 

انخفاض حصة كل من اإلدارات العمومية والمؤسسات غير المالية خالل نفس الفترة و انخفاض معدل 

                                                           
1
مليار دج  12مليار دج على مستوى القطاع البنكي و هو ما يجعل حوالي  9,9أودعت األسر مبلغ  1292يشير أحمد هني إلى أنه خالل سنة  - 

 :لمزيد من المعطيات يمكن العودة إلى .حجم استثمار األسر بعين االعتبار أرصدة خامدة موجهة الستخدامات أخرى إذا ما أخذنا

 Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT, p35. 
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ص لدور معاكس للدورة االستثمار على مستوى االقتصاد الكلي،وهو ما يعني لعب االستثمار الخا

 (.ممتص للصدمات االقتصادية السلبية)االقتصادية

يمكن أن نالحظ ايضا من خالل الجدول عودة الدولة إلى لعب دور المستثمر األكبر في االقتصاد ابتداء 

،وهو ما تم بشكل أساسي على مستوى الهياكل القاعدية واالستثمارات االجتماعية كما 2444من سنة 

ر استراتيجية التنمية في الجزائرتمت اإلشار ل ايضا خالل هذه .ة اليه في المبحث المتعل ق بتطو  نسج 

الفترة تراجع حصة كل من االسر والمقاولين الفرديين وكذا المؤسسات غير المالية في االستثمار الكلي 

 :أمام ضخامة برامج االستثمار العمومية وهو ما يوضحه الجدول الموالي

 1111-1111ور مساهمة القطاعات المؤسساتية في االستثمار الكلي خالل الفترة تط:11جدول رقم 

 السنة         
 القطاع المؤسساتي

2444 2441 2443 2445 2447 2448 2449 2414 

المؤسسات غير المالية  

% 
المؤسسات غير :منها

المالية في قطاع الطاقة 

% 
المؤسسات غير :منها

المالية خارج قطاع 

 %الطاقة 

3135 
 

2335 
 
 

739 
 

3431 
 

2337 
 
 

1434 

3634 
 

2639 
 
 

935 

3238 
 

2238 
 
 

14 

3137 
 

2835 
 
 

332 
 

33 
 

2834 
 
 

436 

3532 
 

3238 
 
 

234 

3938 
 

3438 
 
 
9 

األسر والمقاولون 

 %الفرديون 
24 22 1837 1439 1132 934 937 1439 

 4932 5439 5734 5639 52 4436 4335 4433 %اإلدارات العمومية

 432 432 432 432 433 433 434 432 %المؤسسات المالية

مجموع حصص 

 %القطاعات المؤسساتية
144 144 144 144 144 144 144 144 

قيمة االستثمارات الكلية 
 (مليار دج)

853 965 1265 1691 2462 3228 3811 4351 

قيمة استثمارات األسر 
والمقاولين 
 (مليار دج)الفرديين

244372 21233 236355 251396 27537 343343 369367 474326 

 :المصدر

       Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la 

trappe des réformes) ,OP.CIT,p34. 

االستثمار الكلي سنة يظهر الجدول السابق أنه رغم انخفاض حصة األسر والمقاولين الفرديين في 

فإن القيمة النقدية الستثمارات األسر والمقاولين  2444إلى نصف ما كانت عليه تقريبا سنة  2414

 .2414و  2444بين سنتي  % 132تزايدت بحوالي 

أدى المجهود االستثماري للقطاع الخاص إلى هيمنته على القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات كما 

حه الجدول ا  :لموالييوض 
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-8118توزيع القيمة المضافة خارج المحروقات حسب طبيعة الملكية خالل الفترة :10جدول رقم 

8109  

 السنة                 
 البيان

2449 2414 2411 2412 2413 2414 2415 

 14.22 13,9 11,70 12,01 15,23 15,02 16,41 (%) القطاع العام

 85.78 86,1 88334 87,99 84,77 84,98 83,59 (%)القطاع الخاص

 :المصدر

-Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique, N°99, Mai 9119, p21. 

- Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique, N°21, Mai 9111, p11. 

 

ضافة خارج المحروقات هيكل النسيج االقتصادي في الجزائر،حيث أظهر يعكس هذا التوزيع للقيمة الم

أن القطاع الخاص  9111اإلحصاء االقتصادي األول الذي اجراه الديوان الوطني لإلحصائيات سنة 

 .من مجموع   النسيج االقتصادي الوطني % 29يشك ل 

 :2ما يلي 9111األول لسنة  أظهر اإلحصاء االقتصادي 1من ناحية توجيه استثمارات القطاع الخاص

رة حيث أخذت  - ن في معظمه من وحدات مصغ  من  % 21,9أن النسيج االقتصادي الوطني يتكو 

من  % 2,1الوحدات االقتصادية المحصاة الشكل القانوني للشخص الطبيعي في حين أخذت 

 .الوحدات االقتصادية الشكل القانوني للشخص المعنوي

حيث شك ل قطاعا :(وبالتالي الستثمارات القطاع الخاص)تصادي الطابع الخدمي للنسيج االق  -

من  % 92و الخدمات حوالي ( تجارة التجزئة،تجارة الجملة وتجارة السيارات والدراجات)التجارة

من ناحيته لم يمث ل القطاع (.الوحدات االقتصادية المحصاة)مجموع النسيج االقتصادي الوطني

في قطاع الصناعات  % 2334الصناعي الوطني،منها  من النسيج  % 11,19الصناعي سوى 

في تحويل الخشب و صناعة المنتوجات الخشبية  % 231في صناعة األلبسة، % 1435الغذائية،

 .والفلين

تتقاطع هذه اإلحصائيات مع إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم االستثمار التي أشارت إلى أنه خالل 

من االستثمارات المسجلة من طرف  % 46328ل حوالي استقطب قطاع النق 2417-2442الفترة 

 .3لقطاع البناء واألشغال العمومية % 17للقطاع الصناعي و حوالي  % 24الوكالة مقابل حوالي 

قطاعات ضعيفة الخاص الوطني نحو  اإلحصائيات توجيه االستثمار يمكن أن نستنتج من خالل هذه

ز في قطاعات السلع غير القابلة للتداول الدولي وبالتالي ال والمخاطرة ألنها تترك  ) الكثافة الرأسمالية

                                                           
1
 .قتصادية بشكل أساسيخالل مرحلة اإلصالحات اال تراكمر المهي حصيلة التطو   9111لة سنة الوضعية المسج  ف - 

2
 - Office National des Statistiques, Premier Recensement Economique-2011-résultats préliminaires de la 

première phase, OP.CIT, pp7-10. 
3
 - www.andi.dz consulté le 15/07/2018 à 16 :00. 

http://www.andi.dz/
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وبالتالي ال تساهم  إال  في امتصاص جزء صغير فقط من ادخار القطاع ( 1تواجه بالمنافسة األجنبية

 .الخاص

لة و اختيار مجاالتها)يمكن تفسير سلوك القطاع الخاص في مجال االستثمار  ( حجم االستثمارات المسج 

ل في استمرار القيود امام األعمال في عدد من المجاالت رغم التحس  د فعل على على أنه ر ن المسج 

البنك )تتقاطع تقديرات المؤسسات المالية الدولية .الكثير من الجوانب مقارنة بمرحلة التخطيط المركزي

حتى  و(ممثال في منتدى رؤساء المؤسسات)،قطاع األعمال الوطني (الدولي و صندوق النقد الدولي

في تحديد أربع مجموعات اساسية من ( ممثلة في الوزارة المكلفة باالستثمار سابقا)السلطات الرسمية 

 :2المعيقات لالستثمار في الجزائر وهي

فقد أظهر تقرير (:بشكل خاص عاملي التمويل والعقار الصناعي) صعوبة الولوج إلى عوامل اإلنتاج -

دولة  194من بين   177أن الجزائر تحتل المرتبة  2418ي سنة مناخ األعمال الصادر عن البنك الدول

من .يشملها التقرير في مجال امكانية الحصول على القرض البنكي من طرف المؤسسات االقتصادية

فقط من رؤساء  % 335ناحية أخرى اظهرت نتائج االستبيان المرفق باإلحصاء االقتصادي األول أن 

من  % 8832القرض البنكي مصدر تمويلها االساسي في مقابل المؤسسات المستجوبين يعتبرون 

وهو ما يعتبر )المؤسسات التي صرحت باعتمادها على التمويل الذاتي كمصدر رئيسي لتمويل نشاطها 

 ( .رد فعل على ظروف الحصول على قرض بنكي

من رؤساء  % 2836لعقار أظهر االستبيان المرفق باإلحصاء االقتصادي األول أن الولوج لفي مجال 

تزداد حدة مشكلة الولوج إلى .المؤسسات المستجوبين يعتبرون الولوج إلى العقار عائقا أمام االستثمار

مقارنة ( من رؤساء المؤسسات الخاصة المستجوبين % 2838)العقار الصناعي بالنسبة للقطاع الخاص 

 (. من رؤساء المؤسسات المستجوبين % 24)بالمؤسسات العمومية 

ا في قرار ( في أجل معقول)يعتبر وضوح الرؤية :يود المرتبطة بالحوكمة االقتصاديةالق - عامال  مهم 

يرتبط وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمر باستقرار .االستثمار،سواء بالنسبة للمستثمر الوطني أو األجنبي

ت النزاعات في الآاإلطار التشريعي لألعمال من جهة و بوضوحه من جهة أخرى مما يساهم في توق ع م

 .حالة حصولها

 :يمكن أن نميز ثالث أبعاد للقيود المرتبطة بالحوكمة االقتصادية في الجزائر

 يعتبر اإلطار التشريعي في الجزائر غير مستقر نتيجة :غياب استقرار اإلطار التشريعي

إحالة  إذ كثيرا ما يتم)التعديالت الكثيرة في التشريعات وعدم وضوحها في الكثير من الحاالت

قضايا معي نة في القوانين إلى نصوص تطبيقية من أجل وضعها محل التطبيق في الواقع وهو ما 

يترك هامشا واسعا لعدم اليقين بالنسبة للمستثمر و هامشا واسعا للمناورة في التطبيق بالنسبة 

دراسة خاصة األجنبي منه،فقد أشارت ،ساهم هذا الوضع في عرقلة االستثمار(.ألعوان اإلدارة

بناء على طلب من وزارة المالية الجزائرية   Foreign Investment Advisory Service لمؤسسة 

إلى أربع قيود ،بهدف معرفة إحجام المستثمرين األجانب عن االستثمار في الجزائر،2004سنة 

                                                           
1 -Bellal.S, De la difficulté de transformer l’épargne en investissement en Algérie ou la régulation en question, 

El-Bahith Review 14/2014,p89. 
2
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 

des réformes) ,OP.CIT,p43. 
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 l’incertitude في المجال السياسي عدم التأكد:اساسية أمام استثمارات األجانب في الجزائر وهي

 l’illisibilité et l’instabilité  ،غياب القدرة على قراءة الوضع السياسي وغياب استقراره

politique 1،سوء تطبيق القوانين والتشريعات وأخيرا الرشوة وسوء التسيير. 

  ترتبط القدرة على تنفيذ :ضعف القدرة على التسيير والتنفيذ الفعلي للسياسات على أرض الواقع

العمومية بطريقة تنظيم اإلدارات والوكاالت العمومية،اإلجراءات،المناهج و وسائل  السياسات

لة،وسائل العمل  والتسيير  التحليل واتخاذ القرار،وسائل المتابعة والرقابة،الموارد البشرية المؤه 

تم تسجيل العديد من التطورات في مجال تنظيم .2التقني  المتاحة لمختلف اإلدارات العمومية

ومع ذلك ما زال قطاع األعمال يشكو  4وتزويدها بالوسائل الالزمة للعمل3دارات العمومية اإل

من البيروقراطية التي تصل إلى حد التعس ف على مستوى اإلدارات االقتصادية والتي تدفعه إلى 

 .5اللجوء إلى العالقات الشخصية و الرشوة من أجل تسهيل تسوية إجراءاته اإلدارية

 يعتبر النظام القضائي :ع تكلفة إجراءات حل النزاعات المرتبطة باالستثماراتثقل و ارتفا

ية)اإلطار الطبيعي لحل النزاعات المرتبطة باالستثمار د (. بعد استنفاذ جميع الحلول الود  يحد 

التكلفة المالية و التكلفة من ناحية )الت وتكلفة حل هذه النزاعات آأداء النظام القضائي م

تقييم محيط حل النزاعات المرتبطة باألعمال جزءا من تقييم مناخ األعمال الذي  يعتبر(.الوقت

ه البنك الدولي في إطار تقريره السنوي حول مناخ األعمال على مستوى العالم   Doingتقرير)يعد 

business )  ن باإللزام بتنفيذ العقودعنو  وذلك عبر المؤشر المEnforcing contracts   والذي يقيس

والتكلفة الالزمين لحل النزاعات المرتبطة باألعمال و نوعية أداء الجهاز القضائي في  الوقت

دولة شملها  121من بين  112على المرتبة  91197حصلت الجزائر سنة .6حل هذه النزاعات

ر التقرير عدد اإلجراءات الالزم 9119تقرير البنك الدولي  حول مناخ األعمال لسنة  ،وقد قد 

 9111وهو العدد نفسه لإلجراءات ابتداء من سنة )إجراءا  12زام بتنفيذ العقود بـ اتخاذها لإلل

ر عدد األيام الالزمة  لالنتهاء من (9112و  9111إجراء بين سنتي  11بعد أن كان  ،كما قد 

اإلجراءات القضائية من لحظة ايداع الدعوى القضائية إلى )إجراءات اإللزام باحترام العقود

يوما إلتمام إجراءات رفع الدفع  91منها  8يوما في المتوسط 921بـ ( حكم القضائيغاية تنفيذ ال

يوما في  912يوما من أجل اتمام جلسات المحاكمة و إصدار الحكم و  221الدفع القضائية،

أن  9119من ناحية التكلفة المالية أشار تقرير البنك الدولي لسنة .المتوسط لتنفيذ الحكم القضائي

من  % 12,2القضائية السترجاع قرض عبر القضاء تقدر بحوالي تكلفة اإلجراءات 

 % 1,1تمث ل المصاريف القضائية و  % 1,1تمثل أتعاب المحامين  و  % 9,1،منها 9قيمته

                                                           
1
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 

des réformes) ,OP.CIT,p43. 
2
 - Ibidem. 

3
 . إلجراءات بالنسبة للمستثمرينمثال تم العمل بنظام الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لترقية االستثمار وهو ما يسه ل ا - 

4
 .  خاصة في مجال استعمال اإلعالم االلي و الرقمنة  - 

5
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى - 

- Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 
des réformes),OP.CIT,pp46-48. 
6
 -The World Bank, Doing Business report 2017,p22 (version électronique téléchargée à partir de la page web: 

http://www.doingbusiness.org/reports le 07/06/2018 à 11:29). 
7
 - http://www.doingbusiness.org 

8
 يوما وذلك في سنغافورة 191بـ  9119سنة  في حين قدر األداء األفضل على مستوى بلدان عي نة التقرير - 

9
 .من قيمة القرض وذلك في مملكة بهوتان % 1,1بـ  9119سنة  في حين قدر األداء األفضل على مستوى بلدان عي نة التقرير - 

http://www.doingbusiness.org/reports%20le%2007/06/2018
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 9119من ناحية نوعية اإلجراءات القضائية حصلت الجزائر سنة .تمث ل مصاريف تنفيذ الحكم

ر بـ  نقطة في حين حصلت  19و  1سلم يتراوح بين  على 2,2على عالمة أقل من المتوسط تقد 

لة .نقاط في مؤشر رقمنة المحاكم 1و  1في سلم يتراوح بين  1على عالمة  من النقائص المسج 

ايضا في مجال حل النزاعات التجارية غياب محاكم متخص صة
في هذا المجال و قلة عدد  1

 .    2القضاة المتخصصين في القانون التجاري

 :الولوج إلى الخدمات والمرافق العامةاع تكلفة وارتفصعوبة  -

ترتبط صعوبة الولوج إلى الخدمات والمرافق العامة باآلجال الالزمة للحصول على بعض الخدمات 

والتراخيص اإلدارية إلتمام اإلجراءات المرتبطة باألنشطة االقتصادية،ففي تقرير البنك الدولي حول 

 :2418مناخ األعمال لسنة  

  ي مجال الحصول على ترخيص بالبناءدولة ف 194من  146جزائر على المرتبة حصلت ال .

ر التقرير عدد اإلجراءات الالزمة للحصول على هذا الترخيص بـ  قدرت القيمة )إجراء 19قد 

إجراءات ولم تسجل في أي بلد من بلدان  5المعيارية ألفضل أداء في مجال عدد اإلجراءات بـ 

قدرت القيمة )في المتوسط  146ر عدد األيام الالزمة للحصول عليه بـ كما قد  ( عي نة التقرير

يوم ولم  26المعيارية ألفضل أداء في مجال عدد األيام الالزمة للحصول على الترخيص بـ 

يكلف الحصول على ترخيص البناء حسب التقرير (.تسجل في أي بلد من بلدان عي نة التقرير

يمة المعيارية ألفضل أداء في مجال نسبة تكلفة الترخيص قدرت الق)من تكلفة اإلنجاز % 831

 (.ولم تسجل في أي بلد من بلدان عي نة التقرير % 4إلى تكلفة اإلنجاز بـ 

  يتطل ب .بلدا في مجال الربط بالشبكة الكهربائية 194من  124حصلت الجزائر على المرتبة

ر ا)إجراءات  5الربط بالشبكة الكهربائية حسب التقرير  فضل أداء في مجال عدد اإلجراءات قد 

ل في كل من ألمانيا و كوريا الجنوبية 3في بلدان عي نة التقرير بـ  قدر نفس (. إجراءات وسج 

يوم  184التقرير الفترة المتوسطة الالزمة إلتمام لربط الفعلي بالشبكة الكهربائية في الجزائر بـ 

ين بلدان عي نة التقرير ومن بينها كوريا يوم في الدول التي سجلت أفضل أداء من ب 18مقابل )

ر التقرير هذه (.الجنوبية و اإلمارات العربية المت حدة من ناحية تكلفة الربط بالشبكة الكهربائية،قد 

ر بـ )من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  % 133533التكلفة بـ  في مقابل تكلفة تقد 

 (.فضل بين بلدان عي نة التقرير في هذا المجالفي اليابان وهو البلد ذو األداء األ 4%

   تسجيل /بلدا في مجال إجراءات نقل 194من  163حصلت الجزائر على المرتبة

مقابل إجراء واحد )إجراءات  14تسجيل الملكية في الجزائر حسب التقرير /يتطلب نقل.الملكية

رير ومنها النرويج و في الدول ذات األداء األفضل في هذا المجال ضمن عينة بلدان التق

ر التقرير الفترة الالزمة لنقل(. السويد مقابل يوم )يوم في المتوسط  55تسجيل الملكية بـ /قد 

واحد في الدول ذات األداء األفضل في هذا المجال ضمن عينة بلدان التقرير وهي 

من قيمة  % 731يكل ف نقل الملكية في الجزائر حسب التقرير (.البرتغال،جورجيا و نيوزيلندا

                                                           
1
محاكم متخص صة في النظر في نزاعات األعمال بين التجار والمؤسسات االقتصادية بما فيها مؤسسات القرض،كما تقوم في فرنسا مثال نجد  -  

لمزيد من (.التصفية القضائية،التوقف عن الدفع،الحماية من الدائنين)  les procédures collectivesبتسيير ما يسمى باإلجراءات الجماعية

 :المعلومات يمكن العودة إلى

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_commerce_(France) 
2
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 

des réformes),OP.CIT,pp48-49. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_commerce_(France)
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من قيمة األصل في الدولة ذات األداء  % 4مقابل )تسجيل الملكية  /األصل موضوع نقل

 (.األفضل في هذا المجال ضمن عي نة بلدان التقرير وهي المملكة العربية السعودية

 :الولوج إلى المعلومة االقتصادية الخاصة بالمؤسسات-

السياسي،بل تعتبر من عوامل اإلنتاج /لقرار االقتصاديتعتبر المعلومة عنصرا أساسيا في عملية اتخاذ ا

في بعض القطاعات االقتصادية مثل القطاع المالي الذي تحتاج فيه المؤسسات المالية إلى معلومات 

عن طالبي التمويل من أجل اتخاذ قرارها بخصوص طلباتهم،لهذا تلجأ البنوك ...( مالية،اقتصادية)

مخاطر وإلزام البنوك بتزويدها المستمر بالمعلومات عن زبائنها كما المركزية إلى إنشاء مركزيات ال

 .تلزمها بتحمل نفقات تسيير هذه القواعد للبيانات

يتميز مناخ األعمال في الجزائر بعدم كفاية قواعد البيانات االقتصادية المتوف رة للمؤسسات والمتعاملين 

عدم تزويدها بالبيانات )و النوعية ( لبيانات االقتصاديةقلة عدد قواعد ا)االقتصاديين من الناحيتين الكمية 

يمكن أن نأخذ كمثال عن ضعف الولوج إلى المعلومة االقتصادية حالة مركزيات .1(بشكل مناسب

 2416المخاطر في القطاع البنكي رغم أهميتها في النشاط المالي،إذ واجهت البنوك الجزائرية سنة 

شجيع استهالك المنتجات الوطنية عبر القرض اإلستهالكي بسبب صعوبة في مواكبة قرار الحكومة بت

عدم جاهزية مركزية المخاطر الخاصة باألسر والتي تعتبر وسيلة اساسية في تسيير مخاطر هذا النوع 

هذه  2448يؤكد تقرير البنك الدولي حول مناخ االعمال لسنة .من القروض من طرف المؤسسات البنكية

درجات في مؤشر متعلق بمدى  8و  4في سلم يتراوح بين  4ئر على العالمة الحقيقة إذ حصلت الجزا

 (.  مركزية المخاطر)اتساع تغطية نظام المعلومات حول المقترضين

 :الماليسوق العبر  االدخارات/استيعاب المداخيل-ثالثالمطلب ال

وذ المؤسسات البنكية على االقتصاد الجزائري من الناحية المالية الكل ية اقتصاد استدانة،وتستحيعتبر 

في (.الذي يشمل إضافة إلى القطاع البنكي قطاع التأمينات و السوق المالي)أغلب اصول القطاع المالي

من أصول القطاع المالي في حين استحوذت  % 9238استحوذت المؤسسات البنكية على  2444سنة 

ة المتبق ية من أصول  رة بـ المؤسسات المالية غير البنكية على الحص  منها  % 732القطاع المالي والمقد 

 .2لصالح شركات التأمين % 238

 : ل استيعاب االدخارات عبر السوق المالي بسبب غياب توازن سوق السلع والخدماتتعطّ -الفرع األول

االستخدامات /االدخارات بين مختلف األصول/تمت اإلشارة من قبل إلى مفاضلة أصحاب المداخيل

تمي ز سوق السلع والخدمات  خالل مرحلة التخطيط المركزي كما .تخصيص ادخاراتهمالمتاحة لهم عند 

تم ت اإلشارة اليه سابقا بغياب التوازن بين العرض والطلب بسبب ظاهرة اقتصاد الندرة من جهة، 

وبسبب صعوبة االنخراط في مشاريع استثمارية تمتص االدخارات المتاحة للعائالت من جهة وتساهم في 

أدى غياب التوازن على مستوى سوق السلع .لعرض من السلع و الخدمات من جهة أخرىدعم ا

                                                           
1
 -Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 

des réformes),OP.CIT,p50. 
2 - Achouche.M& Belahbib.R, Développement des systèmes financiers des pays du Maghreb (Algérie, Maroc et 

Tunisie) et financement des PME : Une analyse comparative, document de recherche téléchargé à partir de la 
page :http://fseg2.univ-tlemcen.dz/larevue09/mohammed%20achouche+razika%20belhabib.pdf ,le 
08/08/2018 à13 :30 

http://fseg2.univ-tlemcen.dz/larevue09/mohammed%20achouche+razika%20belhabib.pdf
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ل )والخدمات إلى ظهور فرص لتحقيق فوائض توزيعية من أنشطة إعادة توزيع السلع واألصول المتحص 

د فيه األسعار ( عليها عبر السوق الرسمي على اساس السعر الرسمي على مستوى سوق موازي تتحد 

تالقي الطلب الناتج عن فوائض مالية تنتظر التخصيص و العرض الناتج عن تحويل  بشكل حر عبر

ر السوق الموازي ليصبح قناة الستيعاب االدخارات من .السلع من السوق الرسمي و عن االستيراد تطو 

تمكين المقصيين من )ومن جهة الطلب( في شراء األصول بهدف إعادة بيعها من خالله)جهة العرض

ى السلع والخدمات المعروضة على مستوى السوق الرسمي من الحصول عليها بسعر أعلى الحصول عل

 .االدخارات بما فيها السوق المالي/سة للقنوات األخرى الستيعاب المداخيلمناف  ( من سعرها الرسمي

التي يواجه الطلب عليها ضغطا مثل )تشير بعض التقديرات إلى استقرار أسعار األصول الحقيقية

ات واآلالتالسيا عند  1977-1976على مستوى السوق الموازي خالل الفترة ( رات،العق ارات،المعد 

ثالث اضعاف األسعار المطب قة على مستوى السوق الرسمي
،وهو ما يمنح األفراد الذين يمكنهم  1

ال إجماليا للعائد يقدر بـ  كن على األقل وهو ما ال يم % 244الحصول عليها عبر السوق الرسمي معد 

ل للفائدة  تعرضه المؤسسات البنكية منافسته ر معدل الفائدة على مستوى الصندوق الوطني )ألي معد  قد 

 (.خالل نفس الفترة % 5للتوفير واالحتياط بـ 

 :لمزيد من التوضيح 2يمكن تقديم المثال التالي

 5فائدة دج على مستوى صندوق التوفير لمدة سنة على أساس معدل  144توظيف مبلغ  في حالة -

 .دج 5الفائدة السنوية : %

شراء األصول )صفقات على مستوى سوق الصرف الموازي  4نفس المبلغ في " توظيف"في حالة  -

،بافتراض سعر ( على مستوى السوق الرسمي من أجل إعادة بيعها على مستوى السوق الموازي

ئض المحق ق مع رأس موازي يساوي ثالث اضعاف السعر الرسمي و بافتراض إعادة استثمار الفا

ة  :المال في كل مر 

 دج 244:دج،الفائض اإلجمالي 344:دج ،رقم األعمال 144: رأس المال:الصفقة األولى. 

 دج 644:دج، الفائض اإلجمالي 944: دج، رقم األعمال 344: رأس المال:الصفقة الثانية. 

 دج 1844:جماليدج، الفائض اإل 2744: دج، رقم األعمال 944:رأس المال: الصفقة الثالثة. 

 دج 5444:دج، الفائض اإلجمالي 8144: دج،رقم األعمال2744:رأس المال: الصفة الرابعة. 

 دج 144: دج،راس المال االبتدائي 8444:مجموع الفوائض اإلجمالية المحق قة. 

  8444=144*8444/144" : االستثمار"معدل العائد على %. 

الية عن ايداعها على مستوى البنوك وتوجيهها يمكن تشبيه وضعية إحجام أصحاب الفوائض الم

للمضاربة على مستوى السوق الموازي بوضعية مصيدة السيولة لدى كينز،وهي الوضعية الموافقة 

إلحجام اصحاب الفوائض المالية في االقتصاديات التي تتمي ز بتوازن سوق السلع والخدمات أو على 

على مستوى البنوك بسبب ضعف معدل الفائدة و تفضيلهم األقل غياب حالة اقتصاد الندرة عن ايداعها 

ال يمكن الخروج من وضعية مصيدة السيولة إال عبر رفع معدل الفائدة في .االحتفاظ بها على شكل سيولة

                                                           
1
 - Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT, p48. 

2
 - Ibidem 
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حالة االقتصاديات التي تتميز بتوازن أسواقها للسلع والخدمات و إال  عبر تحقيق التوازن في سوق السلع 

 .1قتصاديات الندرةوالخدمات بالنسبة ال

تجدر اإلشارة أيضا إلى ارتباط جزء من ادخار االسر لدى القطاع البنكي بحصولها على أصول يشترط 

في اقتنائها عبر السوق الرسمي تشكيل ادخار على مستوى القطاع البنكي وخاصة الصندوق الوطني 

 .2مثالللتوفير واالحتياط،ومنها العقارات السكنية والسيارات على سبيل ال

ضعف استجابة ادخار العائالت إلجراءات التحرير المالي خالل مرحلة اإلصالحات -الفرع الثاني

 :االقتصادية

إلغاء التحديد اإلداري لمستويات )يقصد بالتحرير المالي رفع القيود اإلدارية عن نشاط المؤسسات المالية

ا يؤدي في تحسي....( معدالت الفائدة،إلغاء تأطير القرض و مساهمتها في ( التطور المالي)ن أدائهامم 

ن بموجبه األدوات، األسواق  .تحقيق النمو االقتصادي ف التطور المالي بأنه المسار الذي تحس  يعر 

والوسطاء الماليين معالجة المعلومة، تنفيذ العقود وإتمام المعامالت بما يسمح للقطاع المالي بالقيام 

عادة ما يترافق التطور المالي بزيادة مدى أنشطة المؤسسات المالية .3بوظائفه االقتصادية على أكمل وجه

 .وزيادة العمق المالي لالقتصاديات

 :4المالي على االدخار الكلي وهي( والتطور)األدبيات االقتصادية إلى أربع قنوات لتأثير التحرير تشير

د األثر اإلجمالي لمعدل الفائدة على االد:قناة معدل الفائدة - خار عبر تفاعل أثرين جزئيين متعاكسين يتحد 

ال تجزم كل من األدبيات النظرية والتجريبية باتجاه تأثير معدل الفائدة  .هما أثر اإلحالل و أثر الدخل

بموجب أثر اإلحالل يزيد معدل االدخار بارتفاع معدل (.خررجحان أحد األثرين على اآل)على االدخار

محل األنواع األخرى من (االدخار)صول المالية المنتجة للفائدة حيث يتم إحالل األ( الحقيقي)الفائدة

الثروة ينخفض معدل االدخار /بموجب أثر الدخل(.االستهالك)األصول المتاحة لألعوان االقتصاديين

ثروة العون االقتصادي ومنه قوته الشرائية مما /بارتفاع معدل الفائدة نتيجة انخفاض القيمة الحالية لدخل

 .ي حالة استهالكها الحالييستنزفها ف

ع القرض .التطور المالي على االدخار/تعتبر القناة األهم لتأثير التحرير:قناة القرض البنكي - يسمح توس 

نهم من االستهالك الفوري  البنكي برفع قيد التمويل الذي يكبح استهالك األعوان االقتصاديين ،حيث يمك 

                                                           
1
 - Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT, pp44-49 

2
 :يمكن العودة إلىلمزيد من المعلومات  - 

 SAKER.A, Les incitations à l'épargne des ménages.Cas de la C.N.E.P,Cahiers du CREAD,N°11,3
eme

 
trimestre,1987,pp 65-78. 
3
 - Jacquet P, Pollin j.p, systèmes financiers et croissance, (2007), (document de recherche téléchargé à partir de 

la page Web: http://www.univ-orleans.fr/leo/liensdr/liendr2007/dr200723.pdf  le 11/01/2008). 

4
 - Boumghar.M.Y, Libéralisation financière et épargne des ménages : quel(s) liens(s) ?, Cahiers du CREAD n°81-

82,2007, pp 174. 

http://www.univ-orleans.fr/leo/liensdr/liendr2007/dr200723.pdf
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خار الالزم للقيام بالمشتريات المطلوبة خاصة بالنسبة إلى غاية تشكيل االد1بدل تأجيل االستهالك

تعتبر تكلفة القرض عامال مهما اخر في قرار ...(.العقارات،السيارات)لألصول مرتفعة القيمة 

، وهي تميل نحو االنخفاض مع ارتفاع مستوى (باإلضافة إلى توف ر القروض  والمقرضين)االقتراض

 .مؤسسات القرض التطور المالي و زيادة المنافسة بين

يؤدي ظهور منتجات مالية جديدة متناسبة مع االحتياجات المالية ألصحاب الفوائض :قناة االبداع المالي -

ا في جلب مدخرين جدد أو رفع ادخارات  2المالية إلى تشجيع اقبالهم على االدخار،وهو ما يساهم إم 

 ".القدامى"المدخرين 

ه  عبر رفع:قناة مؤسسات تعبئة االدخار - ع نطاق العرض الموج  عدد مؤسسات تعبئة االدخار يت سع ويتنو 

يمكن لتوسيع نطاق العرض أن يساهم .ألصحاب الفوائض المالية وتتجه تكلفة المعامالت نحو االنخفاض

 .    في دعم قناة معدل الفائدة عبر المنافسة بين مختلف المؤسسات المالية و كذا قناة اإلبداع المالي

 :ض التطور في المجاالت األربع في الجزائر خالل مرحلة اإلصالحات االقتصادية،فقد تمتم تسجيل بع

 (.1994تدريجيا ابتداء من سنة )إقرار تحرير معدالت الفائدة   -

 .في مجال القروض العقارية واالستهالكية خاصة توسيع الولوج إلى القرض بالنسبة للعائالت -

في نهاية ( بنك ومؤسسة مالية)مؤسسة قرض  24لى تسجيل ارتفاع عدد مؤسسات القرض لتصل إ -

 .2416سنة 

بنك البركة،بنك )ظهور عرض في مجال المالية اإلسالمية من طرف عدة مؤسسات بنكية -

ه لدى السلطات العمومية نحو تطوير نوافذ إسالمية ...(.السالم،بنك الخليج الجزائر و ظهور توج 

الذي يتضمن قواعد ممارسة العمليات  42-18النظام  إصدارعلى مستوى البنوك التقليدية من خالل 

ض بالنظام  المصرفية المتعل قة بالصيرفة التشاركية من طرف البنوك والمؤسسات المالية و الذي عو 

د العمليات البنكية المتعل قة بالصيرفة االسالمية و قواعد ممارستها من طرف  24-42 الذي يحد 

 . البنوك والمؤسسات المالية

رات بفعل ينبغي  :أن نشير في المقابل  إلى محدودية أثر هذه  التطو 

 .هيكل القطاع البنكي الذي ال تزال البنوك العمومية تهيمن عليه   -

                                                           
1
ل استهالكه عبر القرض بدال من انتظار الوقت الالزم لتشكيل .لهذا يوصف القرض بأنه تسبيق على مداخيل مستقبلية -  فالعون االقتصادي يعج 

 .االدخار ثم االستهالك
2
 . تعامل في المنتجات المالية الربوية التقليديةحرجين من المثل المنتجات المالية اإلسالمية بالنسبة للمسلمين الم   - 
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هة للجمهور العريض،حيث تترك ز هذه األخيرة في بعض  - محدودية عرض منتجات االدخار الموج 

تصر في أغلب البنوك على دفاتر االدخار،حسابات التي تق( المنتجة للفائدة)المنتجات البنكية التقليدية

منتجات ) épargne participativeهناك عرض لمنتجات ادخار تشاركي .الودائع ألجل وسندات الصندوق

منها )في بعض البنوك محدودة االنتشار جغرافيا( ادخار ذات خلفية اسالمية قائمة على تقنية المضاربة

تعتبر منتجات االدخار السوقية شبه غائبة بفعل ضعف (.TRUST بنك بنك الخليج الجزائر،مصرف السالم،

من جهتها تعتبر منتجات التأمين على األشخاص ذات البعد االدخاري مجهولة من .نشاط بورصة الجزائر

لة من طرف شركات  ر مجموع أقساط التأمين على األشخاص المحص  طرف الجمهور العريض،فقد قد 

ذات الطابع  مليون دج فقط على عقود التأمين 27مليار دج منها  83527التأمين في الجزائر بـ 

 . contrats de capitalisation1االدخاري 

ل الدولة في دعم معدالت الفائدة على القروض و التحديد اإلداري ألسعار بعض األصول  -  (.العقار)تدخ 

ه البنوك الخاصة األجنبية نحو جزء صغير من الطلب يتمثل في - الفئات الميسورة دون الفئات  توج 

 .2العريضة من المجتمع

إلجراءات التحرير المالي،فقد أشارت دراسة   3انعكست هذه العوامل في ضعف استجابة ادخار العائالت

 4 2446 -1974حول العالقة بين إجراءات التحرير المالي  وادخار العائالت في الجزائر خالل الفترة 

مع  1994مؤش ر مركب ذات قيمة متزايدة ابتداء من سنة )ر التحرير المالي عالقة سلبية بين مؤش إلى 

و ادخار العائالت ممث ال في نسبة ادخار العائالت إلى الناتج المحلي ( توالي إجراءات التحرير المالي

رته الدراسة برجحان تأثير قناة القرض البنكي  تخفيف القيود على تمويل  استهالك)اإلجمالي،وهو ما فس 

ضعف استجابة ادخار العائالت الرتفاع )على تأثير قناة معدل الفائدة( العائالت عبر القرض البنكي

ر  ،9119 على هذه الوضعية و خالل سنة كمثال(. معدالت الفائدة الدائنة الناتج عن التحرير المالي قد 

،تم ايداع حوالي  $ليار م 122مليار دج اي ما يعادل  11911ادخار األسر والمقاولين الفرديين بحوالي 

                                                           
1 - DOUAKH. M, Quel avenir pour les assurances de personnes en Algérie ?, Revue de l’assurance)édité par le 

Conseil National des Assurances),N°12,2016,p62. 
2
 :لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى - 

CGAP, Bancarisation de masse en Algérie Opportunités et défis, Rapport de mission conjointe CGAP/AFD pour 
l’évaluation des opportunités de la microfinance en Algérie, 9119, )document électronique téléchargé à partir 
de la page web :  http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2908/MF_in_Algeria_fr.pdf     le 13/12/2007)  
 

، والذي مثلت الودائع  9119-9112من الموارد المتاحة للقطاع البنكي خالل الفترة  % 37,95الذي شك ل في المتوسط حوالي  - 3

لمزيد من  9119و  9119أنظر تقرير بنك الجزائر لسنتي .ادخار العائالت في المتوسط خالل نفس الفترة من 86,34ألجل فيه  

 .المعطيات

4
 - Boumghar.M.Y, Libéralisation financière et épargne des ménages : quel(s) liens(s) ?, OP.CIT. 

http://www.cgap.org/gm/document-1.9.2908/MF_in_Algeria_fr.pdf
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ر بحوالي  % 91,9  $مليار  91,2منه على مستوى القطاع البنكي في حين ظل الجزء الباقي والذي قد 

 .1كأرصدة خاملة خارج القطاع البنكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      :  خالصة

                                                           
1
 - Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 : Tome 3 :Les politiques de relance de la croissance(la trappe 

des réformes) ,OP.CIT,pp36-37. 
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على تعود جذور سوق الصرف الموازي في الجزائر إلى االختالل بين توزيع واستيعاب المداخيل 

ارتكزت استراتيجيات التنمية في الجزائر منذ االستقالل على تثمين موارد .مستوى االقتصاد الوطني

المحروقات على مستوى األسواق الدولية ثم إعادة توزيعها عبر النفقات العمومية من خالل قناتي 

ت .مقاولةو ال -سواء على مستوى الوظيف العمومي  أو القطاع االقتصادي العمومي -التوظيف  مر 

استراتيجية التنمية في تطورها بمرحلة التخطيط المركزي أين تم انتهاج استراتيجية التنمية غير 

المتوازنة لمدة فاقت العشرية لتليها استراتيجية التنمية المتوازنة التي لم تفلح في إعادة التوازن إلى هياكل 

ه ن حو اقتصاد السوق في ظروف غير مناسبة على االقتصاد الوطني،ليجد البلد نفسه مجبرا على التوج 

استقطبت األسر خالل مختلف هذه  المراحل  للتطور االقتصادي و .المستويين المحل ي والدولي

عة مما ساهم في رفع جانب الطلب في االقتصاد دون أن  االجتماعي للبلد جزءا كبيرا من المداخيل الموز 

ظروف تنظيم النشاط االقتصادي خالل مرحلة  يواكب ذلك تطور موافق في جانب العرض بسبب

التخطيط المركزي و بسبب قصور اإلصالحات االقتصادية عن التحرير  الكافي للمبادرة الخاصة بما 

لم تفشل االصالحات .يساهم في دعم جانب العرض و إحداث التوازن بين العرض والطلب الكل يين

خاصة في المجال االنتاجي عبر تحويل ادخار األسر إلى االقتصادية فقط في التحرير الكافي للمبادرة ال

مشاريع استثمارية بل فشلت اإلصالحات المتبن اة في المجال المالي في تحسين تعبئة هذه االدخارات عبر 

عة واالدخارات الناتجة عن تراكمها .القطاع المالي أمام ضعف االستيعاب الداخلي للمداخيل الموز 

برز سوق الصرف ( لمداخيل المرتفعة من المقاولين و أصحاب المهن الحرةخاصة بالنسبة ألصحاب ا)

الموازي كأحد القنوات اإلضافية الستيعاب هذه المداخيل و االدخارات،و سوف نتناول في الفصل 

   .  الموالي ظروف نشأة،تطور و أداء هذا السوق خالل مختلف مراحل تطور االقتصاد الوطني
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 :تمهيد

تعتبر الممارسات الموازية في مجال الصرف قديمة في الجزائر،إذ تعود إلى الحقبة االستعمارية حسب 

بلدا خالل الفترة  122حول تاريخ أنظمة الصرف في العالم شملت  Reinhart &Rogoff1دراسة لـ 

ه الواسع نحو توحيد أنظمة الصرف على.1219-9111 مستوى الدول التي شهدت أسواقا  رغم التوج 

نشاط سوق الصرف الموازي في الجزائر بعد االستقالل و حتى  موازية للصرف في الماضي، استمر

يؤث ر وجود سوق موازي للصرف على سلوك كل من األعوان االقتصاديين الخواص الذين .يومنا الحالي

تأثيره على  تجاهلالعمومية التي ال يمكنها و كذا السلطات  يجدون فيه قناة إضافية الستيعاب مداخيلهم

و تشير العديد من التحاليل إلى أنه من بين أهداف قرارات تخفيض ؛سلوك مختلف األعوان االقتصاديين

قيمة العملة الوطنية المت خذة من طرف السلطات العمومية تقليص الفرق بين سعر الصرف الموازي 

 .2وسعر الصرف الرسمي

 : ر التاريخي لسوق الصرف الموازي في الجزائروّ التط-المبحث األول

ر سوق الصرف الموازي في الجزائر بالمهاجرين الجزائريين،وخاصة المتواجدين منهم في  ارتبط تطو 

فرنسا،على اعتبار أن ادخار المهاجرين هو المصدر األساسي للعمالت الصعبة المعروضة على مستوى 

ق إلى مراحل تط.3هذا السوق ر سوق الصرف الموازي في الجزائر يجدر بنا التعريج على قبل التطر  و 

لت دائما الجزء األساسي من جانب العرض على مستوى  دوافع و قنوات تحويالت المهاجرين التي شك 

ر التحويالت المالية .سوق الصرف الموازي في الجزائر سوف نقوم في مطلب ثان باستعراض تطو 

ر  ،الموازيع سوق الصرف للمهاجرين الجزائريين و عالقتها م في حين سنتطرق في مطلب ثالث للتطو 

التاريخي لسوق الصرف الموازي في الجزائر من ناحية مستوى عالوة الصرف الموازي و تصنيفه 

 . حسب هذا المستوى

 :تحويالت المهاجرينعموميات حول  -المطلب األول

لت هذه  9111ففي سنة ؛الدول النامية تعتبر تحويالت المهاجرين موردا اقتصاديا هاما في كثير من شك 

من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامية العشرة األولى األكثر  % 19التحويالت على األقل 

من الناتج  % 11,1فقد مث لت تحويالت المهاجرين خالل هذه السنة ،استقطابا لتحويالت المهاجرين

من  % 92,9الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قرغيزيا، من % 21,2المحلي اإلجمالي لدولة طاجيكستان،

من  % 11,2و Tongaمن الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة  % 91,2الناتج المحلي اإلجمالي لدولة نيبال،

في مقارنة مع المصادر الخارجية األخرى لرؤوس األموال .4الناتج المحلي اإلجمالي لدولة أرمينيا

،أعتبرت تحويالت المهاجرين ثاني أهم مصدر أجنبي 9111-1221ل الفترة المتاحة للدول النامية  وخال

ر بـ  ع قد  بعد االستثمار األجنبي المباشر  $مليار  2222لرؤوس األموال في الدول النامية بمبلغ مجم 

                                                           
1 - Reinhart.C, Parallel Markets and Dual and Multiple Exchange Rate Practices: Background Material to A 

Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation ,OP.CIT. 
2
 : أنظر مثال - 

Koranchelian Taline, (2005), The Equilibrium Real Exchange Rate in a Commodity Exporting Country: Algeria's 
Experience, IMF Working Paper N° 05/135. 
3
 - Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT, P107. 

4
 - World Bank, Migration and remittances Factbook, 3

rd
 edition, 2016, p23. 
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ر بـ  ر بـ  $مليار  2911بمبلغ مجم ع قد  ع قد   9992وقبل كل من استثمارات المحفظة المالية بمبلغ مجم 

ر بـ  $ار ملي ع قد   .1 $مليار  1221و المساعدات العمومية للتنمية بمبلغ مجم 

 :أشكال تحويالت المهاجرين-الفرع األول

لتحويالت المهاجرين أن تأخذ شكلين أساسيين هما التحويالت النقدية و التحويالت العينية يمكن 

ز الدراسات المتعل قة بموضوع تحويالت المهاجرين .2(السلعية) على التحويالت النقدية نظرا لتسجيل ترك 

التحويالت الرسمية منها في موازين المدفوعات لكل من بلدان استقبال المهاجرين وكذا بلدانهم األصلية 

ر الحصول على المعطيات المتعل قة بها من مختلف المؤسسات المالية التي تمر عبرها  .و نظرا لتيس 

 :التحويالت النقدية -أوال

ديا إذ يتم تحويل مبلغ نقدي بعملة بلد استقبال المهاجر إلى بلده األصلي،وهو ما يتطل ب في أخذ شكال نقت

تكون التحويالت النقدية في .أغلب الحاالت المرور عبر سوق الصرف سواء الرسمي أو الموازي

ن من ، حيث يتم تحويل مبلغ معي   Les transferts de créditsصورتين أساسيتين هما تحويالت األرصدة 

رصيد حساب في مؤسسة مالية في بلد إرسال التحويل إلى حساب اخر على مستوى مؤسسة مالية في بلد 

و تتطل ب النقل المادي لها من   Les transferts en espècesاستقبال التحويل،وتحويالت األوراق النقدية 

 .3الطرف المرسل إلى الطرف المستقبل

 :4مبادرة من طرفيمكن أن هذه التحويالت النقدية  ب

 (.و تكون على أساس فائض دخله عن استهالكه في بلد االستقبال)المهاجر نفسه  -

ف   - سات :ةالهيئات الموظ  إنجاز صفقات عمومية أو مواقع انتاجية في )وهي حالة المؤس 

التي تدفع أجور (  الممث ليات الدبلوماسية)،المنظمات غير الحكومية و الحكومات (الخارج

 .الخارج موظفيها في

التي تدفع معاشات تقاعد،منح عائلية أو تعويضات المصاريف :هيئات الضمان االجتماعي -

 .الصحية لصالح مهاجرين سابقين في وضعية التقاعد أو عائالتهم في بلدانهم األصلية

 (:السلعية)التحويالت العينية -ثانيا

هة إما لالستخدام ،سواء تعل ق األمر بسلع استهالكية أ(سلعي)تكون على شكل عيني  و سلع تجهيزية موج 

يمكن أن يتم هذا النوع من التحويالت .الشخصي أو المهني أو إلعادة البيع في البلد األصلي للمهاجر

خالل فترة نشاط المهاجر في الخارج أو بمناسبة عودته النهائية إلى بلده االصلي ويكون غالبا بترخيص 

 . لية الواردات بدون تسديدآفي إطار من السلطات العمومية في بلده األصلي 

 

                                                           
1
 - World Bank, Migration and remittances Factbook, 3

rd
 edition, OP.CIT,p23. 

2
- Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour les 

statisticiens et les utilisateurs, Washington DC, 2009, p7.  
3
 -Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour les 

statisticiens et les utilisateurs, OP.CIT, p7 . 
4
- Nations Unies (Commission Economique pour l'Afrique), Migration internationale et développement en 

Afrique du Nord,  Addis Abeba, 2007, pp4-5. 
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 :دوافع تحويالت المهاجرين -الفرع الثاني

تشير األدبيات المتعل قة بتحويالت المهاجرين إلى خمسة دوافع رئيسية للتحويالت التي يباشرها 

 اإليثار،المصلحة الشخصية للمهاجر،الترتيبات الضمنية األسرية،مبلغ االدخار:المهاجرون بأنفسهم و هي

ال تتعارض هذه الدوافع فيما .1المستهدف من طرف المهاجر و أخيرا قرارات تسيير ثروة المهاجرين

ر كل منها جزءا من قرار تحويل األموال من طرف المهاجر أو توقيت هذا  بينها،إذ يمكن أن يفس 

ر بشكل اساسي االتجاه (microéconomique)بعض هذه الدوافع ذات طبيعة جزئية.التحويل طويل  تفس 

ر بشكل أساسي االتجاه قصير األجل  األجل للتحويالت المالية للمهاجرين و بعضها ذات طبيعة كلية تفس 

  .لهذه التحويالت

 :دافع االيثار -أوال

ر تحويالت المهاجرين في هذه الحالة باهتمامهم برفاهية عائالتهم التي تركوها في بلدانهم  تفس 

 :ن الفرضيات منهايضع هذا النموذج مجموعة م.األصلية

لة من طرف ارتفاع  -  .المهاجر مع زيادة دخله في بلد الهجرة قيمة المبالغ المحو 

لة من طرف المهاجر مع ارتفاع دخل األسرة في البلد األصلي   - انخفاض قيمة المبالغ المحو 

 .للمهاجر

لة - روابط مع زيادة مدة هجرته بسبب ضعف ال من طرف المهاجر انخفاض قيمة المبالغ المحو 

 .األسرية مع مرور الوقت

لة من طرف المهاجر في حالة استقراره بشكل نهائي مع لم شمل  - انخفاض قيمة المبالغ المحو 

 . عائلته في بلد الهجرة

 :دافع المصلحة الشخصية -ثانيا

عند حيازة المهاجرين  يربط هذا الدافع تحويالت المهاجرين بمصلحتهم الشخصية،وهو ما يتجل ى

هة  ألفراد األسرة  لممتلكات عقارية أو نشاطات اقتصادية في بلدانهم األصلية،إذ تعتبر التحويالت الموج 

قد يكون توكيل المهاجر لعائلته باالهتمام بممتلكاته مؤق تا إذا كان .مقابال الهتمامهم بهذه الممتلكات

اجر يكون بغرض التراكم مشروعه للهجرة مؤق تا وهو ما يعني في هذه الحالة أن جزءا من تحويالت المه

 .والجزء االخر هو مقابل االهتمام بممتلكاته

 :الترتيبات األسرية الضمنية-ثالثا

هجرة أحد أفراد العائلة في إطار هذه المقاربة جزءا من االستراتيجية االقتصادية  عتبرت

فراد المرش حين ضمنيا،تتحم ل هذه االخيرة مصاريف التكوين و المصاريف االبتدائية لهجرة األ.لألسرة

للهجرة في مقابل أن يبادر هؤالء بالقيام بتحويالت مالية لصالح األسرة بعد نجاح مشروع الهجرة و 

تعتبر التحويالت المالية للمهاجرين في هذه الحالة إعادة .حصولهم على مناصب عمل في بلدان الهجرة

بموجب .الضمنية المرتبطة بالهجرةهناك نوعان من الترتيبات األسرية .توزيع لمنافع مشروع الهجرة

 conventionالنوع األول تعكس الترتيبات األسرية الضمنية المرتبطة بالهجرة عقد تأمين متبادل ضمني 

                                                           
1
 - Straubhaar.T & Vădean .F P, LES TRANSFERTS DE FONDS INTERNATIONAUX DES ÉMIGRÉS ET LEUR RÔLE 

DANS LE DÉVELOPPEMENT, Perspectives des migrations internationales, OCDE, Paris,2006, pp156-160 . 
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de co-assurance implicite    نبين المهاجر و أسرته تلعب بموجبه هذه األخيرة دور المؤم (assureur)  

الذي يستفيد من تمويل ( ن لهالمؤم  )الح الفرد المرشح للهجرة في المرحلة التي تسبق عملية الهجرة لص

تكوينه ومصاريف هجرته نحو الخارج ليتم تبادل األدوار في المرحلة التي تلي الهجرة فيصبح المهاجر 

في النوع الثاني يأخذ الترتيب األسري الضمني المرتبط بالهجرة .نا لفائدة اسرته عبر تحويالته الماليةمؤم  

د المهاجر قرضا ضمنيا ممنوحا من  طرف أسرته شكل   ف  د  ه  -قرض ضمني ذو ثالث مراحل حيث يسد 

على شكل تحويالت مالية بعد نجاح مشروع -إلى تمويل تكوينه والمصاريف االبتدائية لهجرته

خدم ض لصالح األجيال الشابة من األسرة التي تستقر  خالل المرحلة الثانية يلعب المهاجر دور الم  .الهجرة

ل المهاجر حصيلة .هذا القرض لتمويل تكوينها ومصاريف هجرتها هي أيضا في المرحلة الثالثة يحو 

د فيها األجيال  سنوات هجرته نحو بلده األصلي من أجل االستثمار فيه،فيرتفع مبلغ تحويالته كما تسد 

دها األصلي عند الشابة قرضها الضمني لألجيال األولى من المهاجرين التي تكون قد رجعت إلى بل

 . خروجها إلى التقاعد

 : مبلغ االدخار المستهدف من طرف المهاجر-رابعا

تفترض هذه المقاربة أن الهجرة هي وضعية مؤق تة بالنسبة للمهاجر وأن هذا األخير يسعى إلى العودة 

المهاجر  ينتج حجم التحويالت التي يقوم بها.راكمة مبلغ مستهدف من االدخارإلى بلده األصلي بعد م  

تحاول األسرة في هذه العملية الحصول . لصالح اسرته في هذه الحالة عن عملية تفاوضية بين الطرفين

ر قرارها بالسماح ألفراد منها بالهجرة ،في حين  على دخل باحتساب التحويالت يفوق دخل جيرانها و يبر 

باتالت"يحاول المهاجر الوصول إلى حجم االدخار المستهدف و تقليص حجم  من ادخاره سواء عبر " سر 

هة ألسرته أثناء وجوده  تقليص نفقاته االستهالكية في بلد الهجرة أو عبر تقليص حجم التحويالت الموج 

دة لحجم التحويالت في هذا النموذج في دخل المهاجر ممث ال في .في الخارج تتمث ل أهم المتغي رات المحد 

بلد الهجرة،مستوى الدخل الفردي في البلد األصلي للمهاجر  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في

عالقة قوية بين الطرفين )ممث ال في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والقوة التفاوضية للطرفين 

 (.في السنوات األولى للهجرة و تناقصها مع زيادة سنوات الهجرة

 :تسيير ثروة المهاجرين استراتيجية-خامسا

التحليل هنا جزئي )افع األربعة المستعرضة سابقا لتحويالت المهاجرين هي دوافع جزئية الدوإن 

microéconomique ال بد من اإلشارة أن هذا القرار الفردي يندرج في (.أي على مستوى الفرد المهاجر

البلد في كل من بلد الهجرة و ( مرتبط بالمتغي رات االقتصادية الكلية macroéconomique )سياق كلي

تؤث ر القرارات والسياسات الحكومية في كل من بلدان الهجرة والبلدان األصلية  .األصلي للمهاجر

يفاضل المهاجر في هذه الحالة بين توظيف ادخاره في بلد الهجرة و .للمهاجرين في حجم التحويالت بينها

" كلية"رتباط مع عدة متغيرات في بلده األصلي و يختار الوجهة التي تحق ق أفضل عائد على االدخار باال

خم،معدل العائد على األصول المالية و الحقيقية: أهمها يمكن أن .معدل الفائدة،سعر الصرف،معدل التض 

ر هذا النموذج سياسات تحفيز تحويالت المهاجرين التي تبن تها بلدانهم األصلية و التي تعتمد على عدة  يفس 

دالت الفائدة التفضيلية على الودائع بالعملة الصعبة،القروض أسعار الصرف التفضيلية،مع: أدوات منها

 ...العقارية بمعدالت فائدة تفضيلية المقترنة بالتسديد بالعملة الصعبة
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 :قنوات تحويالت المهاجرين-لثالفرع الثا

ل  تسلك ص لها بإجراء عمليات التحويل كما تسج  تحويالت المهاجرين عدة قنوات،بعضها رسمية،مرخ 

ت المؤسسات المالية التي تمر عبرها وفي موازين المدفوعات لكل من بموجبه ا هذه التحويالت في سجال 

بلدان االستقبال والبلدان األصلية للمهاجرين ،وبعضها غير رسمية ال تظهر في موازين مدفوعات دول 

 .االستقبال و الدول األصلية للمهاجرين

 :القنوات الرسمية لتحويالت المهاجرين-أوال

من مجموع المؤسسات المالية العاملة في مجال التحويل الدولي لألموال،قد ترتبط بعالقات شراكة  لتشك  ت

 :تتمث ل أهم هذه القنوات في.فيما بينها في إطار تنفيذ عمليات تحويل األموال لصالح المهاجرين

تقبال المهاجرين مؤسسات مالية غير بنكية تتواجد في كل من بلدان اس هي:مؤسسات تحويل األموال-أ

مجموعة من الفاعلين الماليين وغير  تعاقد مع وبلدانهم األصلية سواء بشكل مباشر أو في إطار عالقات

الماليين من بينهم البنوك،مؤسسات البريد،مكاتب الصرف،المحالت التجارية الكبرى،متعاملي الهاتف 

المؤسسات في عمليات التحويل  تتخص ص هذه.1النق ال،وكاالت السفر،الصيدليات و محطات الوقود

المنتظمة ذات المبالغ الصغيرة وتفرض إجراءات أقل صرامة في مجال تحديد هوية أطراف عملية 

 .التحويل مقارنة بالمؤسسات البنكية

 :2تمر عملية تحويل األموال عبر هذه المؤسسات بالمراحل التالية 

( بالعملة الصعبة)غب في تحويل األموال للمبلغ تبدأ عملية تحويل األموال عبر تسليم المهاجر الرا -

 .فرعي لمؤسسة تحويل األموال المطلوب تحويله إلى وكيل

يقوم وكيل مؤسسة تحويل األموال بتسليم المبالغ التي قام بتحصيلها إلى مؤسسة :في المرحلة الثانية -

 .عبر نظام داخلي للدفع( بشكل يومي أو دوري متقارب زمنيا)تحويل األموال

تطلب مؤسسة تحويل األموال من بنكها تحويل المبالغ المطلوبة من حسابها الوطني :في المرحلة الثالثة -

 .إلى الحساب األجنبي لوكيل لها في بلد وجهة التحويالت

يطلب الوكيل األجنبي لمؤسسة تحويل األموال من بنكه تحويل األموال إلى حساب :في المرحلة الرابعة -

ي محل إقامة الشخص الطبيعي المستفيد النهائي من التحويلوكيله الفرعي ال  .ذي يغط 

في المرحلة األخيرة يسل م الوكيل الفرعي للوكيل األجنبي لمؤسسة تحويل األموال المقابل بالعملة  -

ل لصالح الشخص الطبيعي المستفيد من التحويل  .       الوطنية للمبلغ المحو 

ر عدد وكاالتها أهم م Western Unionتعتبر مؤسسة ؤسسة لتحويل األموال على مستوى العالم،وقد قد 

من سوق تحويالت األموال  % 99وكالة على مستوى العالم كما استحوذت على حوالي  111111بـ 

 .91191على مستوى العالم سنة 

                                                           
1
-Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour les 

statisticiens et les utilisateurs, Washington DC, 2009, p11.  
2
 - Ibidem. 
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حجم تعتبر المؤسسات البنكية فاعال مهما في مجال تحويل األموال بفعل اتساع :المؤسسات البنكية-ب

من جهة ( شبكة سويفت مثال)شبكاتها من جهة و بفعل انخراطها في األنظمة الدولية للدفع و المقاصة 

قد تنشئ البنوك شبكات مدمجة في كل من بلدان استقبال المهاجرين و بلدانهم األصلية عبر .أخرى

وك المراسلة أو التعاقد مع الفروع األجنبية للمؤسسات البنكية في كال البلدين،كما قد تلجأ إلى خدمات البن

 مؤسسات تحويل األموال الدولية  وكذا إلى االنخراط في شبكات مشتركة مع بنوك محل ية أخرى 

réseaux coopératifs 2من أجل عرض خدمة تحويل األموال نحو بلدانها األصلية. 

ن خاصة للطرف تعتبر خدمات البنوك في مجال التحويل الدولي لألموال ذات مستوى عالي من األما

 3المرسل على اعتبار صرامة اإلجراءات التي تت بعها البنوك بدءا من ضرورة التعرف على هوية الزبائن

 .وصوال إلى اإلجراءات التقنية عالية التأمين لعملية تحويل األموال بين البنوك

في bancarisation de masse عتبر مؤسسات البريد مؤسسات للمصرفة الواسعة ت:مؤسسات البريد-ج

العديد من الدول،أي أنها تتيح الخدمات المالية للفئات محدودة الدخل خاصة عبر خدمة الحسابات الجارية 

باإلضافة إلى التحويالت .البريدية،وهو ما يجعلها تلعب دورا هاما في التحويالت المالية الداخلية

بفعل .لتحويالت عبر الحواالت البريديةااللكترونية عبر الحسابات البريدية تتيح مؤسسات البريد خدمة ا

انتشارها الجغرافي الواسع تلعب المؤسسات البريدية دورا هاما أيضا في مجال التحويالت الخارجية 

 :وذلك عبر

ففي الواليات المتحدة األمريكية أنشأت مؤسسة البريد األمريكية :الشبكات الخاصة للمؤسسات البريدية -

The United States Post-office    نظامها الخاص للتحويالت المالية نحو أغلب دول أمريكا الالتينية و

،وهي تعمل بالتعاون مع  االتحاد الدولي 1222سنة   EUROGIROفي أوروبا أنشئت مؤسسة . المكسيك

توف ر مؤسسة  .لمؤسسات البريد من أجل ترقية حلول جديدة في مجال التحويالت لصالح مؤسسات البريد

EUROGIRO في إفريقيا تسي ر مؤسسات .بلد 21عبر المؤسسات البريدية نحو أكثر من  امكانية التحويل

  .4لتحويل األموال في منطقة شرق إفريقيا PostSpeed البريد لكل من أوغندا،تنزانيا و كينيا نظام 

ويل حيث تلعب مؤسسات البريد دور الوكيل لصالح مؤسسات تح:الشراكة مع مؤسسات تحويل األموال -

 .األموال سواء في بلد إصدار التحويل أو في بلد وجهته

أي أن ها   institutions de Microfinanceمؤسسات للتمويل المصغرهي :تعاونيات االدخار والقرض-د

سات مالية متخص صة في تقديم الخدمات المالية للفقراء تعتبر جزءا من القطاع المالي الرسمي نظرا .مؤس 

م تعاونيات االدخار والقرض خدمات تحويل األموال .5السلطات النقديةالعتمادها من طرف  يمكن أن تقد 

عبر شراكات مع مؤسسات تحويل األموال مستندة إلى ميزة انتشارها الجغرافي في المناطق الريفية 

                                                                                                                                                                                     
1
 - Straubhaar.T & Vădean .F P, LES TRANSFERTS DE FONDS INTERNATIONAUX DES ÉMIGRÉS ET LEUR RÔLE 

DANS LE DÉVELOPPEMENT,OP.CIT,p162. 
2
 - Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour les 

statisticiens et les utilisateurs, OP.CIT, p9. 
3
يجعل استخدام قناة المؤسسات البنكية صعبا من طرف المهاجرين في وضعية غير قانونية ،و يدفعهم إلى استخدام القنوات الموازية أو  وهو ما - 

 . القنوات الرسمية ذات متطلبات االفصاح عن الهوية األقل صرامة
4
 -Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour les 

statisticiens et les utilisateurs, OP.CIT, p11. 
5
 :لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى.نشاط تعاونيات االدخار والقرض 11-11في الجزائر ينظم القانون رقم  - 

 .  9111،سنة 12ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد المتعل ق بتعاونيات االدخار والقرض،الجريدة الرسمية للجمهور 11-11القانون رقم 
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  يمكن لتعاونيات االدخار والقرض أيضا تقديم خدمات تحويل األموال في إطار نظام.بشكل خاص

IRnetنظام لتسيير تحويل األموال محليا و دوليا يديره المجلس العالمي لتعاونيات االدخار  ،وهو

 .1والقرض

 :األموال الدولي تحويللالقنوات الموازية ل-ثانيا

تزدهر هذه القنوات لتحويل األموال نحو البلدان التي تفرض قيودا كبيرة على المعامالت الدولية الجارية 

تتمث ل أهم القنوات الموازية لتحويل .ا يتسب ب في ظهور سوق موازي للصرفوالرأسمالية للمقيمين،مم

 :أموال المهاجرين في

و ذلك من طرف المهاجر نفسه أثناء عودته إلى بلده في العطل :األجنبية النقل المادي لألوراق النقدية-أ

لة إلى عائلته هذه المبالغ إلى العملة يتم تحويل .أو من طرف أشخاص موثوقين يرسل معهم المبالغ المحو 

 11قدرت نسبة التحويالت عبر هذه القناة بحوالي  .الوطنية غالبا على مستوى سوق الصرف الموازي

في  2443من التحويالت النقدية للمهاجرين من أمريكا الالتينية في الواليات المتحدة األمريكية سنة  %

 .24442للمهاجرين الرومانيين سنة  من التحويالت النقدية % 54حين قدرت نسبتها بأكثر من 

وذلك من خالل ارسال األوراق النقدية عبر البريد العادي أو عبر الطرود :الرسائل و الطرود البريدية-ب

رغم . )Chronopost,TNT,DHL, UPS…( البريدية من خالل المؤسسات البريدية العامة أو الخاصة

ت عمليات التحويل عبر الرسائل والطرود البريدية حوالي المخاطر الكبيرة لهذا النوع من التحويالت،مث ل

أمريكا الالتينية في الواليات المتحدة األمريكية سنة من مجموع التحويالت النقدية للمهاجرين من  % 1

91123. 

 :المسافرينالبري نقل المؤسسات  -ج

ه الراغب في تحويل أموال إلى بلد اخر إلى  مكتب مؤسسة للنقل البري الدولي تتم هذه المعاملة عبر توج 

يحصل المهاجر في مقابل األموال التي يسلمها للناقل على وصل بقيمة المبلغ (.عبر الحافالت)للمسافرين

ل كما يعطى رمز للمعاملة على مستوى مكتب الناقل في بلد وجهة التحويل يرفق المستفيد بطاقة .المحو 

لهويته برمز المعاملة من أجل تحصيل المبلغ  المحو 
4. 

 :الدولية الموازية النقدية التحويالتأنظمة -د

هي أنظمة موازية لتحويل األموال قائمة على عملية الصرف بالمقاصة أي تبادل العمالت دون التنق ل 

ن من /يتم تنظيم عملية الصرف.المادي لألوراق النقدية عبر الحدود تحويل األموال عبر شبكة تتكو 

يتكف ل الفرع األجنبي .خر في بلدهم األصليفي بلد ترك ز المهاجرين و اآل فرعين على األقل أحدهما

في حين يقوم الفرع المحلي لهذه الشبكات  بالعملة الصعبة قبول التحويالتبللشبكات المالية الموازية 

                                                           
1
 - Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour les 

statisticiens et les utilisateurs, OP.CIT, p12. 
2
 - Straubhaar.T & Vădean .F P, LES TRANSFERTS DE FONDS INTERNATIONAUX DES ÉMIGRÉS ET LEUR RÔLE 

DANS LE DÉVELOPPEMENT,OP.CIT,p161. 
3
 - Ibidem. 

4
 - Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour les 

statisticiens et les utilisateurs, OP.CIT, p14. 
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تتم العمليات المالية في جانبي الحدود على أساس سعر صرف .التحويالت بالعملة الوطنيةمقابل تسليم ب

 .أكثر تدهورا من السعر الرسمي وهو سعر الصرف الموازي

هناك عدة أنظمة معروفة للتحويالت النقدية الدولية الموازية على مستوى العالم،منها نظام الحوالة الذي 

لتحويل أموال إلى بلدانهم االصلية ( الهند،باكستان و بنغالديش)يستخدمه المهاجرون من دول شرق اسيا 

 (. أوروبا،أمريكا الشمالية والشرق األوسط)طق تركزهم على مستوى العالم إنطالقا من منا

 :لية عمل هذا النظامآيظهر الشكل الموالي 

 لية عمل نظام الحوالةآ:00شكل رقم 

 

 :المصدر

Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour  les 

statisticiens et les utilisateurs, OP.CIT, p15. 

م المهاجر إلى متعامل الحوالة في بلد الهجرة ليسل مه المبلغ بالعملة الصعبة (: 1)في المرحلة األولى - يتقد 

 .المطلوب تحويله إلى المستفيد في بلده األصلي

هاجر صاحب التحويل رمزا سريا يسل م متعامل الحوالة في بلد الهجرة للم(: 9)في المرحلة الثانية  -

 .صالحا لدى مراسله في البلد األصلي للمهاجر

يبل غ متعامل نظام الحوالة في بلد الهجرة إلى مراسله في البلد األصلي الرمز (: 2)في المرحلة الثالثة  -

يعتبر تقديم هذا الرمز ضروريا لتحصيل (.عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى)السري للمعاملة

لا  .لمقابل بالعملة الوطنية للمبلغ المحو 

 .يبل غ المهاجر المرسل بدوره الرمز السري للمعاملة للمستفيد في بلده االصلي(:1)في المرحلة الرابعة  -
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يسل م المستفيد من التحويل الرمز السري للمعاملة إضافة إلى وثيقة للهوية (: 2)في المرحلة الخامسة  -

 .الحوالةللمتعامل المحل ي لنظام 

ل (: 9)في المرحلة السادسة  - يسل م المتعامل المحلي لنظام الحوالة المقابل بالعملة الوطنية للمبلغ المحو 

 .للمستفيد

بين المهاجر المرسل و متعامل الحوالة في بلد )يرتكز نظام الحوالة على الثقة بين مختلف األطراف 

يتم تسوية األرصدة بين متعاملي (.رة والبلد األصليالهجرة وبين متعاملي الحوالة في كل من بلد الهج

الحوالة في كل من بلد الهجرة والبلد األصلي في فترات دورية و ذلك إما عبر تحويل أموال من الطرف 

تهريب الذهب،سلع )المدين إلى الطرف الدائن عبر النظام البنكي أو عبر تبادل أصول الحقيقية 

 .1....(أخرى

 : على التجارةاألنظمة القائمة -ه

يقوم هذا النوع من األنظمة أيضا على الصرف عبر المقاصة أي دون التنقل المادي للعمالت عبر 

لمجموعة من  -يقوم المهاجرون في إطاره بتسديد المشتريات بالعملة الصعبة في بلدان الهجرة .الحدود

لصالح  -لسياسة التجارية للحكومة السلع االستهالكية والتجهيزية التي تتمي ز بالندرة في بلدهم بفعل ا

المقيمين في بلدهم األصلي،في حين يسل م المقيمون المقابل بالعملة الوطنية وعلى أساس سعر الصرف 

االنظمة من إطار هذه غالبا ما يتم تنظيم التحويالت في .2الموازي لعائالت المهاجرين في بلدهم األصلي

يقوم الفرع األجنبي .األقل كما هو الحال في نظام الحوالةذات فرعين على طرف شبكات مالية وتجارية 

القيام )و التجارية ( قبول تحويالتهم/تعبئة ادخار المهاجرين)لهذه الشبكات بتنظيم العمليات المالية

في حين يقوم الفرع المحل ي بتسديد مقابل التحويالت بالعملة ( بالمشتريات المطلوبة في بلد الهجرة

يتم .3لطلبات على السلع األجنبية وتنظيم عملية إعادة بيعها في البلد األصلي للمهاجرينالوطنية وتجميع ا

لية الواردات بدون تسديد أي ترخيص آتنظيم التدفقات التجارية الدولية في إطار هذه األنظمة عبر 

أنواع  معي نة  السلطات العمومية للمقيمين و للمهاجرين بمناسبة عودتهم النهائية لبلدهم األصلي باستيراد

 . من األصول بشرط تكف لهم بتوفير العملة الصعبة الضرورية لعملية االستيراد

 :تطّور تحويالت المهاجرين الجزائريين وتنظيم سوق الصرف الموازي في الجزائر-ثانيالمطلب ال

و  1211مرات بين سنتي  11تضاعف حجم التحويالت الرسمية المرتبطة بهجرة الجزائريين بحوالي 

أمريكي سنة  $مليون  9911إلى حوالي  1211أمريكي سنة  $مليون  911،حيث انتقل من 9119

إن التحويالت الرسمية ال تعكس الحجم الحقيقي لتحويالت أموال المهاجرين الجزائريين الذي .91194

                                                           
1 -Buencamino.L & Gorbunov.S, Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges for 

Development  Finance, DESA Discussion Paper N°26, United Nations, 2002, p2.  
2
 - Fonds Monétaire International, Transactions internationales liées aux envois de fonds: Guide pour  les 

statisticiens et les utilisateurs, OP.CIT, p17. 
3 - Gildas.S, Les transferts de revenus des travailleurs maghrébins vers leur pays d’origine : essai 

d’évaluation,Etudes méditerranéennes, Fascicule 6, 1984, p12. 
4 - http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 

,consulté le 23/12/2018 à 11:00. 

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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رتباط ،وهو ما أعطى دورا هاما لسوق الصرف الموازي باال 1يستخدمون قنوات موازية لتحويل األموال

للمهاجرين الجزائريين و حتى مع التحويالت الرسمية التي تتم بالعملة " الموازية"مع التحويالت 

 . الصعبة

 :التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين تطور:الفرع األول

تطور حجم التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين عبر القنوات الرسمية خالل  19يظهر الملحق رقم  

ر عبر الشكل الموالي.9119-1211فترة ال  :يمكن تمثيل هذا التطو 

تطور حجم التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين عبر القنوات الرسمية خالل الفترة :08شكل رقم  

 (أمريكي $بالمليون ) 1791-1111

 

 .19من إعداد الباحث اعتمادا على الملحق رقم :المصدر 

شكل تضاعف مبلغ تحويالت المهاجرين الجزائريين عبر القنوات الرسمية أن نالحظ من خالل ال يمكن

 9111بحوالي  9111وقد سجل أعلى مستوى له سنة .9119و  1211مرات بين سنتي  11بحوالي 

يمكن أن نعزو هذا االرتفاع في حجم تحويالت المهاجرين إلى ارتفاع عددهم من جهة، .أمريكي $مليون 

و  1 9119مهاجر سنة  1922111إلى حوالي  2 1211مهاجر سنة  911111حيث انتقل من حوالي 

ر مساراتهم المهنية وبفعل التضخم في بلدان الهجرة  .كذا إلى ارتفاع متوسط  مداخيل المهاجرين مع تطو 

                                                           
1
، قدرت نسبة تحويالت المهاجرين الجزائريين عبر القنوات غير الرسمية  9111لالستثمار إلى أنه خالل سنة  تشير دراسة للبنك األوروبي - 

 :أنظر .من مجموع تحويالتهم % 21بحوالي 

Nations Unies (Commission Economique pour l'Afrique), Migration internationale et développement en Afrique 
du Nord,  Addis Abeba, 2007, p 6. 

 
2
 - Gildas.S, Les transferts de revenus des travailleurs maghrébins vers leur pays d’origine : essai d’évaluation, 

OP.CIT, p17. 
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يظهر الشكل السابق الحجم اإلجمالي للتحويالت المالية المرتبطة بهجرة الجزائريين دون تفصيل لهوية 

لة لألموال،البلدان مصدر هذه التحويالت وكذا قنوات تحويل هذه األموال الفئات الم رأينا سابقا أن .حو 

تحويالت المهاجرين يمكن أن تتم بمبادرة من المهاجرين أنفسهم أو بمبادرة من هيئات الضمان 

فة للمهاجرين من ناحية الجهة المبادرة بالتحويل كما يمكن أن ت سلك القنوات االجتماعي و الهيئات الموظ 

لم نتمك ن من الحصول على كل هذه التفاصيل بالنسبة لمجمل .الرسمية أو الموازية من ناحية قناة التحويل

نا تمكن ا من الحصول على تفاصيل خاصة  بالسنوات األولى  من هذه الفترة و 9119-1211الفترة  ،إال أن 

ا يسمح لنا بتحد ة منها مم  ه الهيكلي للتحويالت المرتبطة بهجرة تفاصيل خاصة بالسنوات المتأخر  يد التوج 

 .الجزائريين عبر مقارنة إحصائيات السنوات األولى و السنوات المتأخرة للفترة محل الدراسة

 :ر التحويالت المرتبطة بالهجرة من ناحية البلدان المصدرة للتحويالتتطوّ -أوال

-1211م البلدان المستقبلة لهم خالل الفترة يظهر الجدول الموالي توزيع المهاجرين الجزائريين على أه

9111: 

  (8109-0891)توزيع المهاجرين الجزائريين على أهم بلدان الهجرة  :19جدول رقم 

 2017 2013 2010 2000 1990 1980 1970 السنة

عدد المهاجرين  

 1455780 1455780 794 913 1057135 1375771 1424707 1493990 الجزائريين في فرنسا 

عدد المهاجرين  

الجزائريين في باقي 

 377522 328719 297324 293505 198274 185689 207105 دول العالم 

عدد المهاجرين 

الجزائريين على 

 1784499 118 211 1 1350640 1574045 1610396 1701095 مستوى العالم
1 833 302 

المهاجرين % 
الجزائريين في فرنسا 

إلى مجموع 
 79,41 81,58 75,45 78,27 87,40 88,47 87,83 ئريينالجزا المهاجرين

المهاجرين % 
 خارجالجزائريين 

فرنسا إلى مجموع 
 20,59 18,42 24,55 21,73 12,60 11,53 12,17 الجزائريين المهاجرين

 :المصدر

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data   

consulté le le 23/12/2018 à 11:00. 

رت نسبة المهاجرين   زا كبيرا لهجرة الجزائريين في فرنسا،حيث قد  يظهر الجدول السابق ترك 

بعدما  9111سنة  % 91ين في فرنسا إلى مجموع المهاجرين الجزائريين في الخارج بحوالي الجزائري

 9111األخرى المستقبلة لهجرة الجزائريين سنة  تمث لت أهم البلدان.1211سنة  % 21كانت تقترب من 

من مجموع المهاجرين الجزائريين،ألمانيا  % 2,91مهاجرا أي ما يعادل   22292كندا بحوالي :في

                                                                                                                                                                                     
1
 - http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 

,consulté le 23/12/2018. 

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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مجموع المهاجرين الجزائريين و إسبانيا بحوالي من  % 1,91مهاجرا أي ما يعادل  92212بحوالي  

 .1مجموع المهاجرين الجزائريين من  % 2,11مهاجرا أي ما يعادل  92922

حه األرقام السابقة،يمكن أن نتوق ع أن  ز الهجرة الجزائرية تقليديا في فرنسا كما توض  على اعتبار ترك 

سا أول مصدر للتحويالت المرتبطة بالهجرة نحو الجزائر،وهو ما يظهره بالفعل الجدول تكون فرن

 :1291-1211الموالي بالنسبة للفترة 

حصة تحويالت المهاجرين من فرنسا في مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى :19جدول رقم 

 0899-0891الجزائر خالل الفترة 

 1711 1711 1797 1791 1799 1791 1791 السنة

المبلغ اإلجمالي لتحويالت المهاجرين 
 238 211 *(أمريكي $مليون )الواردة إلى الجزائر

            
     349  

            
     393  

               
  417  

            
     406  

               
  447  

مهاجرين الواردة من لمبلغ تحويالت ا

 431 381 371 369 300 205 192 **(أمريكي $مليون )فرنسا 
حصة التحويالت الواردة من فرنسا في 
مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى 

 %الجزائر 

91 86313 85396 93389 88397 93384 96342 

خارج حصة التحويالت الواردة من 
فرنسا في مجموع تحويالت المهاجرين 

 %الواردة إلى الجزائر 

49 13387 14344 46311 11343 46346 43358 

   1719 1716 1710 1711 1711 السنة

المبلغ اإلجمالي لتحويالت المهاجرين 
 (أمريكي $مليون )الواردة إلى الجزائر

          
   507  

            
     392  

            
     329  

            
     313  

 
487 

  

مهاجرين الواردة من لمبلغ تحويالت ا
 427 278 321 336 427 (أمريكي $مليون )سا فرن

  

حصة التحويالت الواردة من فرنسا في 
مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى 

 %الجزائر 

91,99 92,11 21,22 99,99 91,99   

خارج حصة التحويالت الواردة من 
فرنسا في مجموع تحويالت المهاجرين 

 %الواردة إلى الجزائر 

12,19 11,92 19311 11,19 19,29   

 :المصدر

*http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 
,consulté le 23/12/2018. 
**Garson.J-P, LES ENJEUX DES FLUX FINANCIERS DE L’ÉMIGRATION POUR LES PAYS DU MAGHREB, OP.CIT, 
p20.(les montants sont donnés en Franc Français et convertis en US $ en utilisant le taux de change FF/US $ 
fourni par la base de données de la banque mondiale : https://databank.worldbank.org/data/home.aspx). 
 

  

أن نالحظ من خالل الجدول أن أغلب تحويالت األموال الخاصة بالمهاجرين الواردة إلى الجزائر يمكن 

رت النسبة الدنيا للتحويالت الواردة من فرنسا إلى مجموع تحويالت المهاجرين  تأتي من فرنسا حيث قد 

في حين قدرت نسبتها القصوى بـ  % 91,99بـ  1291-1211ة إلى  الجزائر خالل الفترة الوارد

21,22 %. 

                                                           
1
 -http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 

,consulté le 23/12/2018. 
 

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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،حيث استمرت هيمنة التحويالت 9119-1211لم يختلف الوضع كثيرا خالل السنوات األخيرة من الفترة 

الموالي الواردة من فرنسا في مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى الجزائر كما يظهره الجدول 

 :9111-9111بالنسبة للفترة 

حصة تحويالت المهاجرين من فرنسا في مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى :19جدول رقم 

 8109-8100الجزائر خالل الفترة 

 2417 2416 2415 2414 2413 2412 2411 السنة
المبلغ اإلجمالي لتحويالت المهاجرين 

 1942 (يأمريك $مليون )الواردة إلى الجزائر
            

 1 942  
            

 2 000  
            

 2 000   2444  
            

 2 000  
            
 2444 

مهاجرين الواردة من لمبلغ تحويالت ا
 1713 638 1 638 1 638 1 637 1 399 1 474 1 (أمريكي $مليون )فرنسا 

حصة التحويالت الواردة من فرنسا في 
يالت المهاجرين الواردة إلى مجموع تحو

 %الجزائر 

75394 72344 81385 8139 8139 8139 85365 

خارج حصة التحويالت الواردة من 
فرنسا في مجموع تحويالت المهاجرين 

 %الواردة إلى الجزائر 

2431 27396 18315 1831 1831 1831 14335 

 :المصدر

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data 
,consulté le 23/12/2018. 

 

 : ألطراف المبادرة بعملية التحويلتطور تحويالت المهاجرين الواردة إلى الجزائر من ناحية ا-ثانيا

ر مبلغ تحويالت المهاجرين الجزائريين من فرنسا يظهر الجدول الموالي تطو 
حسب الجهة المرسلة  1

فة /هيئات الضمان االجتماعي)للتحويالت -1211،وذلك خالل الفترة (المهاجرون أنفسهم/الهيئات الموظ 

1221: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ت بالنسبة لمعطيا.لم نتمك ن من الحصول على المعطيات الخاصة بتحويالت المهاجرين الواردة إلى الجزائر من الدول األخرى خارج فرنسا - 

التي تحصي تحويالت المهاجرين من دولة  Bilateral Remittance Matrixمصفوفة التحويالت البينية بين الدول   يتغط م،لالبنك الدولي

معي نة من الدول مثنى مثنى التي يغطيها اإلحصاء عند تاريخ االطالع عليها  عبر صفحة اإلحصائيات الخاصة بتحويالت المهاجرين 

(data-remittances-http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration) 

 .    9111-9111سوى الفترة 

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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جرين الواردة من فرنسا حسب الجهة المرسلة للتحويالت تطور تحويالت المها: 19جدول رقم 

(0891- 0881) 

 1796 1790 1791 1791 1791 1791 السنة
المبلغ اإلجمالي لتحويالت المهاجرين 

 673 1 491 1 206 1 272 1 136 1 068 1 (مليون ف ف)الواردة من فرنسا
تحويالت المدخرات الشخصية 

 (مليون ف ف* )للعمال 
748 778 735 665 896 953 

األجور و المداخيل  تحويالت
 (مليون ف ف** )األخرى للعمل

320 358 537 541 595 720 

تحويالت ادخار أجور العمال  نسبة
 %إلى إجمالي تحويالت المهاجرين 

74343 68348 57378 55314 64349 56396 

تحويالت األجور و المداخيل  نسبة
األخرى للعمل إلى إجمالي تحويالت 

 %لمهاجرين ا

29397 31352 42322 44386 39391 43344 

 1711 1711 1797 1791 1799 1795 السنة
المبلغ اإلجمالي لتحويالت المهاجرين 

 343 2 609 1 579 1 666 1 472 1 818 1 (مليون ف ف)الواردة من فرنسا
تحويالت المدخرات الشخصية 

 (مليون ف ف* )للعمال 
1 441 546 426 212 97 79 

األجور و المداخيل  تحويالت
 (مليون ف ف)األخرى للعمل 

817 926 1 240 1 367 1 512 2 264 

تحويالت ادخار أجور العمال  نسبة
 %إلى إجمالي تحويالت المهاجرين 

55346 37349 25357 13343 6343 3337 

تحويالت األجور و المداخيل  نسبة
األخرى للعمل إلى إجمالي تحويالت 

 %المهاجرين 

44394 62391 74343 86357 93397 96363 

 1719 1715 1716 1710 1711 1711 السنة
المبلغ اإلجمالي لتحويالت المهاجرين 

 903 2 543 2 502 2 806 2 561 2 806 2 (مليون ف ف)الواردة من فرنسا
تحويالت المدخرات الشخصية 

 (مليون ف ف* )للعمال 
64 123 34 23 30 23 

المداخيل  األجور و تحويالت
 (مليون ف ف)األخرى للعمل 

2 742 2 438 2 742 2 479 2 513 2 880 

تحويالت ادخار أجور العمال  نسبة
 %إلى إجمالي تحويالت المهاجرين 

2328 438 1321 4392 1318 4379 

تحويالت األجور و المداخيل  نسبة
األخرى للعمل إلى إجمالي تحويالت 

 %المهاجرين 

97372 9532 98379 99348 98382 99321 

    1771 1717 1711 السنة
المبلغ اإلجمالي لتحويالت المهاجرين 

 980 1 293 2 357 3 (مليون ف ف)الواردة من فرنسا
   

تحويالت المدخرات الشخصية 
 (مليون ف ف* )للعمال 

14 13 17    

األجور و المداخيل  تحويالت
 (مليون ف ف)األخرى للعمل 

3 343 2 280 1 963    

تحويالت ادخار أجور العمال  نسبة
 %إلى إجمالي تحويالت المهاجرين 

1,19 1,21 1,99    

تحويالت األجور و المداخيل  نسبة
األخرى للعمل إلى إجمالي تحويالت 

 %المهاجرين 

22,29 22,12 22,11    

 :المصدر

Garson.J-P, LES ENJEUX DES FLUX FINANCIERS DE L’ÉMIGRATION POUR LES PAYS DU MAGHREB, OP.CIT, p20 
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 :يمكن إبداء المالحظات التالية على الجدول السابق

هي تحويالت تتم  Transferts d’économies des travailleurs لعمالالمدخرات الشخصية لتحويالت  -

 .19من طرف المهاجرين أنفسهم وهي نفسها التحويالت الشخصية في الملحق رقم 

 Transferts des salaires et autres revenus du ألجور و المداخيل األخرى للعملتحويالت اتشمل  -

travail في  مكافأة الموظفين)مكافأة الموظفين الذين يمكثون في الجزائر لمدة تقل عن السنة  الواردة

من و كذا دفع معاشات المتقاعدين و ذوي حقوقهم و التعويضات االجتماعية األخرى  ( 48الملحق رقم 

 .للمقيمين في الجزائر( بما فيها صناديق التقاعد)طرف هيئات الضمان االجتماعي

تها في مجموع  - شهدت التحويالت التي تتم بمبادرة من المهاجرين بأنفسهم انخفاضا متواصال في حص 

خرات  1976حتى سنة .تحويالت المهاجرين الواردة من فرنسا إلى الجزائر كانت تحويالت المد 

للعمال تمث ل الحصة الراجحة في مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى الجزائر لترجح  الشخصية

حصة التحويالت التي تتم بمبادرة من الهيئات الموظفة وهيئات الضمان  1977ابتداء من سنة 

 1981أخرى أنه خالل سنة  اتتظهر إحصائي.االجتماعي لصالح المتقاعدين الجزائريين وذوي حقوقهم

رت التحويالت االجتماعية المدفوعة من طرف هيئات الضمان االجتماعي الفرنسية لصالح المهاجرين  قد 

مليون فرنك  1994الجزائريين المتقاعدين و ذوي حقوق المهاجرين النشطين و المتقاعدين بمبلغ 

مليون فرنك فرنسي  39733مليون فرنك فرنسي كتعويض مصاريف صحية، 568,7فرنسي،منها 

 .1مليون فرنك فرنسي كمعاشات تقاعد 1428لية و كمنح عائ

من ناحية نسبية ومن ناحية مطلقة اختفت تقريبا التحويالت الشخصية للمهاجرين الجزائريين عبر  -

من مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى الجزائر %  4314القنوات الرسمية،حيث لم تمثل سوى 

ر بـ  1988سنة   .فرنسيمليون فرنك  14بمبلغ قد 

على تحويالت ( الفرنسية)استمرت هيمنة التحويالت المدفوعة من طرف هيئات الضمان االجتماعي 

رة من الفترة  ،وهو ما يظهره 2417-1974المهاجرين الواردة إلى الجزائر خالل السنوات المتأخ 

 :الجدول التالي

 (8101-8119)ة المرسلة تطور تحويالت المهاجرين الواردة إلى الجزائر حسب الجه:18جدول رقم 

 1110 1111 1111 1111 1111 1117 1111 1119 السنة

مبلغ تحويالت المهاجرين عبر 

 (أمريكي$ مليون )القنوات الرسمية 

             
 9191 

            
 9919 9122  9111 1219 1219  

            
 9111 

            
9111 

الموظفين   مكافأة:منها

compensation of 
employees   ( أمريكي$ مليون) 

                من مجموع التحويالت الواردة %

62 
 

8988 

59 
 

8999 

77 
 

1991 

130 
 

9919 

151 
 

9999 

164 
 

9911 

175 
 

9999 

207 
 

01919 
 personalالتحويالت الشخصية 

transfers ( أمريكي$ مليون) 

                من مجموع التحويالت الواردة %

37 
0991 

44 
8911 

73 
1991 

66 
1981 

52 
8999 

51 
8991 

35 
0999 

98 
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World Bank, Migration and remittances Factbook, 3: المصدر 
rd

 edition, OP.CIT, p59 

                                                           
1
 - Gildas.S, Les transferts de revenus des travailleurs maghrébins vers leur pays d’origine : essai d’évaluation, 

OP.CIT, p20. 
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يمكن أن نالحظ من خالل الجدول هيمنة التحويالت الواردة نحو الجزائر التي تقوم بها هيئات الضمان 

خالل الفترة ( مالي التحويالت عن مكافأة الموظفين و التحويالت الشخصيةفائض إج)االجتماعي 

رت في أدنى مستوياتها  2447-2414 في مجموع تحويالت المهاجرين الواردة إلى الجزائر،حيث قد 

رت في 2414من مجموع التحويالت الواردة إلى الجزائر وكان ذلك سنة %  85بحوالي  ،في حين قد 

يمكن .2447من مجموع التحويالت الواردة إلى الجزائر و ذلك في سنة %  95334أعلى مستوياتها بـ 

أن نالحظ ايضا استمرار ضعف التحويالت الشخصية التي يبادر بها المهاجرون الجزائريون عبر 

رت أكبر حصة لها في مجموع التحويالت الواردة إلى  القنوات الرسمية سواء من الناحية النسبية إذ قد 

،أو من ناحية المبالغ المحولة حيث لم تتجاوز المبلغ 2414وكان ذلك سنة %  439والي الجزائر بح

 .أيضا 2414أمريكي وذلك سنة $ مليون  98اإلجمالي األقصى للتحويالت الشخصية مبلغ 

يمكن أن نستنتج من مقارنة أرقام تحويالت المهاجرين حسب الجهة المبادرة بالتحويل خالل الفترة 

أنه حدث تغي ر هيكلي في التحويالت الرسمية المهاجرين  2411-2447الفترة و  1974-1994

،حيث اصبحت التحويالت المالية الرسمية المرتبطة بهجرة الجزائريين 1977الجزائريين ابتداء من سنة 

تتم بشكل اساسي من طرف هيئات الضمان االجتماعي الفرنسية على شكل دفع لمعاشات المتقاعدين 

من ناحيتها تالشت التحويالت الشخصية للمهاجرين .و ذوي حقوقهم  المقيمين في الجزائرالجزائريين 

الجزائريين عبر القنوات الرسمية،حيث أصبحت هامشية من ناحية حصتها في مجموع التحويالت 

لة  .         المرتبطة بهجرة الجزائريين و رمزية من ناحية المبالغ المحو 

 :ة بين سوق الصرف الموازي و تحويالت المهاجرين الجزائريينالعالق تطّور-الفرع الثاني

حظنا من خالل استعراض اإلحصائيات السابقة حول التحويالت الرسمية للمهاجرين الجزائريين ال 

من ناحية اقتصادية ال .تالشي التحويالت الشخصية التي تتم بمبادرة من المهاجرين الجزائريين بأنفسهم

ر أن ي   على التوق ف عن تحويل مدخراتهم الشخصية إلى " فجأة"المهاجرون الجزائريون  عجم  يمكن تصو 

يتمث ل .،على األقل على اعتبار أن للكثير منهم أسرا يعولونها في الجزائر1211الجزائر ابتداء من سنة 

ل االحتمال األرجح والذي تشير إليه األدبيات التي تتناول تحويالت المهاجرين المغاربيين في انتقا

خراتهم الشخصية إلى  المهاجرين الجزائريين من القنوات الرسمية إلى القنوات الموازية لتحويل مد 

ما للعالقة بين يلعب سوق الصرف الموازي دورا هاما في هذه العملية،إذ يعتبر إطارا منظ  .1الجزائر

م رؤوس األموال المقيمين و المهاجرين باالرتباط مع هذه التحويالت الموازية،سواء من ناحية حج

ر .المتداولة بين الطرفين أو من ناحية سعر الصرف الذي تتم على أساسه المعامالت يمكننا تقسيم تطو 

ناحية تقنية الجمع بين العرض والطلب على مستواه إلى  من سوق الصرف الموازي في الجزائر

ادل المادي لألوراق مرحلتين رئيسيتين هما مرحلة الصرف عبر المقاصة و مرحلة الصرف عبر التب

ر سوق الصرف الموازي تم تنظيم المعامالت من .النقدية األجنبية في الجزائر في جميع مراحل تطو 

يمتد نشاطها من الجزائر إلى بلدان ترك ز هجرة الجزائريين و خاصة " موازية"طرف شبكات مالية 

                                                           
1
 :أنظر مثال- 

Henni.A, Essai sur l’économie parallèle, cas de l’Algérie, OP.CIT 
Garson.J-P, LES ENJEUX DES FLUX FINANCIERS DE L’ÉMIGRATION POUR LES PAYS DU MAGHREB,OP.CIT 
Gildas.S, Les transferts de revenus des travailleurs maghrébins vers leur pays d’origine : Essai d’évaluation, 
OP.CIT. 
Conseil National Economique et Social(CNES),Le secteur informel illusions et réalités, OP.CIT, p46. 
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ل مرحلة تبادل األوراق النقدية فرنسا خالل مرحلة الصرف بالمقاصة و يترك ز نشاطها في الجزائر خال

 .  األجنبية في الجزائر

 :Le change parallèle par compensation مرحلة الصرف الموازي عبر المقاصة -أوال

ا باالرتباط مع تهريب األموال من الجزائر ،وفيها (عمليات رأسمالية)تتم عمليات الصرف بالمقاصة إم 

الراغب في القيام بعمليات رأسمالية (ار أو رجال األعمال المحل يينالذي يكون عادة من التج)يدفع المقيم 

بالعملة الوطنية مقابل العملة الصعبة ( شراء عقارات،أصول مالية أو إنشاء نشاط اقتصادي)في الخارج 

يمكن أن تتم عملية الصرف بالمقاصة أيضا .1المتاحة في الخارج لدى الفرع األجنبي للشبكة الموازية

مع عمليات تجارية على أصول يواجه الطلب المحلي عليها ضغطا بسبب الفجوة بين الطلب  باالرتباط

 .2عليها وعرضها نتيجة القيود اإلدارية لتموين السوق المحلي بها سواء عبر االنتاج أو عبر االستيراد

يمتد  -ذات فرعين محلي و أجنبي -يتم تنظيم عمليات الصرف بالمقاصة من طرف شبكات مالية موازية 

نظمة التحويل القائمة على أكما هو الحال في نظام الحوالة و .نشاطها من الجزائر إلى فرنسا بشكل خاص

قبول /تعبئة ادخار المهاجرين)يقوم الفرع األجنبي لهذه الشبكات بتنظيم العمليات المالية التجارة

في حين يقوم الفرع المحل ي بتسديد  (القيام بالمشتريات المطلوبة في بلد الهجرة)و التجارية ( تحويالتهم

لة من طرف أعضاء الفرع األجنبي في فرنسا أو أوامر )مقابل التحويالت  سواء األوراق النقدية المحص 

بالعملة الوطنية وتجميع ( الدفع المرتبطة بحسابات بنكية في فرنسا للمتقاعدين المقيمين في الجزائر

 .ية إعادة بيعها في الجزائرالطلبات على السلع األجنبية وتنظيم عمل

يمكن أن تتم هذه المعامالت التجارية من طرف المقيم المحل ي نفسه الراغب في الحصول على األصول 

في الخارج أو من طرف أعضاء الفرع المحلي للشبكة الموازية بغرض إعادة بيع األصول المقتناة على 

ة هو بقاء العمالت الصعبة في الخارج في ما يمي ز عمليات الصرف بالمقاص.مستوى السوق المحل ي

قد تكون العمالت الصعبة محل التبادل لدى أعضاء الفرع األجنبي للشبكات المالية .جميع الحاالت

الموازية أو على مستوى حسابات بنكية على مستوى بلد الهجرة تابعة للمقيمين في البلد األصلي 

،وعليه تكون دعامة عمليات الصرف بالمقاصة في (همالمهاجرون المتقاعدون أو ذوو حقوق)3للمهاجرين

المرتبطة بهذه الحسابات و التي يتول ى ( شيكات،أوامر تحويل)هذه الحالة هي أوامر الدفع الكتابية 

 .    عناصر الفرع األجنبي تحصيلها في بلد استقبال المهاجرين  لصالح عناصر الفرع المحلي

لة ع "الشرعية" التجارية الدولية العملياتتمام يعتبر ترخيص اإلدارة شرطا ضروريا إل بر سوق الممو 

ارتبطت عملية الصرف عبر ( أخرىعدة دول نامية وعلى غرار )الصرف الموازي،ففي الجزائر

ف قانون المالية .Importations Sans Paiementلية الواردات دون تسديد آبالمقاصة   1211لسنة  يعر 

االستيرادات بدون تسديد،هي االستيرادات التي ال تكون »:كما يلي 119 الواردات بدون تسديد في مادته

                                                           
1
شاط سوق الصرف الموازي في الجزائر إلى أن أقرباء المهاجرين الجزائريين الذين بقوا في الجزائر هم من يتكف لون تشير دراسة حول ن - 

 :أنظر.باستالم المقابل بالدينار الجزائري في الجزائر للمبالغ بالعملة الصعبة التي يوف رها المهاجرون عبر المقاصة للمقيمين

Benbouzid M, "Réseaux financiers et marchés parallèles de devises. Des Algériens dans l'économie informelle" 
,OP.CIT. 
2
 -Conseil National Economique et Social(CNES),Le secteur informel illusions et réalités, OP.CIT, p46. 

3
 comptes des non-résidentsتسمى الحسابات البنكية لغير المقيمين  - 
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بالنسبة لثمن شراء البضائع موضوع دفع بالعملة الصعبة،أو التسديد بالدينار للحساب الجاري لمقيم أو 

 .1«غير مقيم مهما كان نوع الحساب وال لمقاصة بالبضائع أو تحت أي شكل آخر 

 2م الواردات بدوت تسديد في الجزائر عبر ثالث أنواع من التراخيص اإلدارية من الناحية التقنية تم تنظي

 :وهي

لون بشكل نظامي على :الترخيص بتغيير  اإلقامة - يستفيد منه المهاجرون الجزائريون في الخارج المسج 

لهم  وبموجبه يسمح.مستوى الممث ليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لمدة ثالث سنوات على األقل

التجهيزات المهنية )و المهنية ...( مركبات،اثاث ،تجهيزات الكترونية )بإدخال ممتلكاتهم الشخصية 

 .التي اقتنوها في الخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر مع إعفائها من الرسوم الجمركية( والمعدات

ء الثورة التحريرية،و يسمح يستفيد منه المجاهدون و ذوو حقوق شهدا:الترخيص باستيراد المركبات -

د قوانين المالية شروطها من ناحية العمر  تاريخ أول سنة لوضعها في )لهم باستيراد مركبات تحد 

أين تم  9112تم السماح باستيراد المركبات التي يقل عمرها عن ثالث سنوات إلى غاية سنة (.السير

ص باستيرادها جديدة  .اشتراط أن تكون المركبة المرخ 

م للمهنيين الخواص من :ترخيص باستيراد العتاد المهني بدون تسديد من طرف المهنيين الخواصال - يقد 

سمح لهم باستيراد عتاد طرف اللجنة الوطنية أو الوالئية لالستثمار بعد اعتماد استثماراتهم،وبموجبه ي  

 .عملية االستيراد بأنفسهممهني،مواد أولية أو قطع غيار بشرط تكف لهم بتوفير العملة الصعبة الضرورية ل

ر قيمة الواردات بدون تسديد خالل الفترة   .9112-1221يظهر الجدول الموالي تطو 

ر قيمة الواردات بدون تسديد خالل الفترة :11جدول رقم   9112-1221تطو 

 
 

 السنة

الحقيبة الخاضعة للرسم  استيراد المركبات
  valise taxéeالجمركي

 المبلغ اإلجمالي للواردات
 بدون تسديد

 
سعر صرف الـ دج 

 $مقابل الـ 
 األمريكي  

عدد 
 المركبات

 $مليون  مليون دج $مليون  مليون دج  $مليون  مليون دج

0889 45512 26643 461 2049 39 28892 500 57,7074 

0889 49349 30460 518 1732 29 32192 547 58,7390 

0888 51899 33934 509 4901 26 35835 535 66,5739 

8111 61886 34816 462 4881 25 36697 487 75,2598 

8110 62007 35496 459 1792 23 37288 482 77,2150 

8100 24 192   31 932   438   3 078   42   35 010   480   72,9379 

8108 27 675   37 640   485   3 651   47   41 291   532   77,5360 

8101 24 293   34 460   434   3 711   46   38 171   480   79,3684 

- OP.CIT, p36Le secteur informel illusions et réalités),Conseil National Economique et Social(CNES ,     :المصدر
 - Douanes algérienne (période 2011-2013)  

                                                           
1
، ص 1219،سنة 111،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 1211المتضمن قانون المالية لسنة  111-19األمر  - 

1222. 
2
يخضع كل من الترخيص بتغيير اإلقامة و رخص المجاهدين وذوي حقوق شهداء الثورة التحريرية إلى التداول حيث يمكن بيعها للمقيمين  - 

في المقابل يحصل مشتري هذه الرخص على .اغبين في استيراد مركبات مقابل مبلغ من المال متعارف عليه في اوساط سوق الصرف الموازيالر
ترة بعض الضمانات القانونية عبر توكيل موث ق للتصرف في المركبة المستوردة عادة ما ينتهي بنقل ملكيتها إليه بعد مرور مدة زمنية توافق ف

 .    من تسديد الرسوم الجمركية على المركبة المستوردةاإلعفاء 



 قناة إضافية الستيعاب المداخيل في الجزائر :سوق الصرف الموازي........................ الفصل الرابع

 
200 

بشكل مستمر خالل  ردة بدون تسديديمكن أن نالحظ من خالل الجدول ارتفاع عدد المركبات المستو

مركبة سنة  62007إلى  1997مركبة سنة  45512،حيث انتقل من 2441-1997الفترة 

نالحظ ايضا االنخفاض الواضح في أعداد المركبات المستوردة بدون تسديد خالل الفترة .2441

رت سنويا بأقل من نصف المركبات المستوردة خالل سنة  2411-2413   .2441حيث قد 

ل بند الحقيبة الخاضعة للرسم الجمركي قيمة الواردات من السلع التي يجلبها المسافرون إلى الخارج  يسج 

دها قانون المالية سنويا ما يالحظ على .معهم و التي تفوق قيمة السلع المعفاة من الرسم الجمركي التي يحد 

األمريكي خالل  $لمتواصل لقيمته بالـ هذا البند هو تذبذب قيمته بالدينار الجزائري،مقابل االنخفاض ا

ما يالحظ أيضا هو االرتفاع المتواصل للقيمة اإلجمالية للواردات بدون تسديد بالـ .9111-1221الفترة 

األمريكي وهو ما يعكس  $مقابل االنخفاض المتواصل لقيمتها بالـ  9111-1221دج  خالل الفترة 

 . األمريكي $انخفاض قيمة الـ دج أمام الـ 

فقدت الواردات بدون تسديد جدواها االقتصادية مع إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية و السماح 

للقطاع الخاص بالنشاط في مجال الواردات ،األمر الذي أدى إلى تحسين تموين االقتصاد الوطني 

تكار الدولة للتجارة بمختلف السلع االستهالكية والتجهيزية و القضاء على ظاهرة الندرة التي ارتبطت باح

سنوات بموجب المادة  3المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن الخارجية،ثم منع الحكومة الستيراد 

و تنظيم نشاط استيراد المركبات عبر وكالء السيارات مع  2445من قانون المالية التكميلي لسنة  14

ذه اإلجراءات بنقل جزء كبير من سمحت ه.السماح لهم بتمويل وارداتهم عبر سوق الصرف الرسمي

الطلب على السلع االستهالكية و التجهيزية والمركبات الذي كان يلب ى عبر سوق الصرف الموازي وعبر 

الية الواردات بدون تسديد إلى سوق الصرف الرسمي و عبر المستوردين المرخ ص لهم بممارسة نشاط 

 .1التجارة الخارجية

 :عبر تبادل األوراق النقدية األجنبية في الجزائر" المباشر"مرحلة الصرف الموازي -ثانيا

أدى تراجع الجدوى االقتصادية للواردات بدون تسديد نتيجة تحرير نشاط التجارة الخارجية،عودة عدد 

و تبن ي تنظيم جديد لدفع  2كبير من المهاجرين الجزائريين إلى أرض الوطن بعد وصولهم إلى سن التقاعد

ن الجزائريين لنظام التقاعد الفرنسي المقيمين في الجزائر عبر اتفاقية بين حكومتي معاشات المنتسبي

" المباشرة"البلدين إلى تالشي عملية الصرف الموازي عبر المقاصة لصالح عمليات الصرف الموازي 

يين التي تتبادل بموجبها بشكل أساسي األوراق النقدية األجنبية حصيلة دفع معاشات المنتسبين الجزائر

لنظام التقاعد الفرنسي  بالدينار الجزائري في الجزائر،وهو ما يعني أن سوق الصرف الموازي انتقل 

 .جغرافيا إلى الجزائر خالل هذه المرحلة

في تقريره  (CLEISS)يشير مركز االرتباط األوروبي و الدولي لنظام الضمان االجتماعي الفرنسي

الجزائريين من معاشات التقاعد للنظام الفرنسي المقيمين في أن عدد المستفيدين  9112اإلحصائي لسنة 

خالل نفس الفترة ارتفع مبلغ هذه .2449و  1999بين سنتي  % 22الجزائر قد ارتفع بحوالي 

من المعاشات المستحقة للمقيمين في  % 82342أشار نفس التقرير إلى  دفع .% 56386المعاشات بـ 

                                                           
1
ل سنة  % 11إلى حوالي  9112وهو ما يظهر جل يا في انخفاض عدد المركبات المستوردة بدون تسديد سنة  -   .2441العدد المسج 

2
 :أنظر.1229-1291خالل الفترة شخص  9911حيث قدر العدد المتوسط للمهاجرين العائدين سنويا بشكل نهائي إلى الجزائر بحوالي  - 

Musette.M.S,  Migrant de retour en Algérie : une nouvelle stratégie en perspective ?, Rapport  d’analyse MIREM 
2007/01, Mars 2007,p12 . 
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لة  عبر تحويالت إلى 2449الجزائر سنة  حساباتهم البنكية في الجزائر بعدما كانت نسبة المعاشات المحو 

النسبة المتبق ية لبلوغ  ) 2444سنة  % 45384إلى حسابات المتقاعدين المقيمين في الجزائر ال تتجاوز 

تدفع عبر حسابات بنكية للمتقاعدين على مستوى البنوك الفرنسية تسم ى حسابات غير المقيمين  % 144

comptes de non-résidents.) أصبحت نسبة معاشات  2441أشار هذا التقرير أيضا انه ابتداء من سنة

نة على مستوى البنوك  لة إلى الحسابات البنكية الموط  المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر المحو 

نة لدى ال  .1بنوك الفرنسيةالجزائرية تفوق نسبة المعاشات المدفوعة عبر حسابات غير المقيمين الموط 

لة من نظام الضمان االجتماعي الفرنسي إلى المتقاعدين الجزائريين وذوي  تشمل المعاشات المحو 

 :2 هي أنواع من المنح 6حقوقهم 

هي :Accidents de travail/Maladies professionnelles المهنية األمراض/العمل حوادث منحة -

لمؤم ن لهم الذين يعانون من عجز جزئي أو كلي بسبب عبارة عن دخل دوري يدفع لصالح األشخاص ا

ر عدد المستفيدين .حادث عمل أو مرض مهني أو يدفع لصالح ذوي حقوقهم في حالة وفاة المؤم ن لهم قد 

ر بـ  2417مستفيدا سنة  12436في الجزائر من هذه المنحة بـ   42387بمبلغ إجمالي للتعويض قد 

 .مليون أورو

تدفع لتعويض خسارة الدخل بسبب مرض أو حادث غير : Pension d'invalidité اإلعاقة منحة -

تدفع المنحة مباشرة إلى المؤم ن له إذا لم يبلغ سن التقاعد أو إلى زوجه المعاق بعد وفاة المؤمن له .مهني

ر عدد المستفيدين من هذه المنحة في الجزائر سنة .المتقاعد أو المستفيد من منحة اإلعاقة  بـ 2417قد 

ر بـ  233  .أورو 983142مستفيدا بمبلغ إجمالي للتعويض قد 

لمؤّمن له استوفى شروط الحصول على التقاعد و طلب  تمنح: pension de vieillesseمنحة الشيخوخة  -

تدفع هذه المنحة للمتقاعد المؤّمن له نفسه .بالفعل الخروج إلى وضع التقاعد والبدء في عملية دفع معاشاته

قّدر عدد المستفيدين من هذه المنحة في الجزائر سنة .جه في حالة وفاة المؤّمن له األصليأو لصالح زو

ر بـ   986 454  بـ 2417  .مليار أورو 1332مستفيدا بمبلغ إجمالي قد 

كتكملة لمعاش التقاعد  تدفع: allocation de retraite complémentaire منحة التقاعد التكميلي -

قّدر عدد المستفيدين من هذه . له نفسه أو لزوجه في حالة وفاة المؤم ن له المتقاعدالقاعدي إما للمؤم ن 

ر بـ   555 308  بـ 2417المنحة في الجزائر سنة   .مليون أورو 251336مستفيدا بمبلغ إجمالي قد 

تدفع لصالح ( عامان للتعويض كحد أقصى)هي منحة مؤق تة: allocation de veuvage األرامل منحة -

ج مؤم ن له متوف ى في حالة عدم استيفائه لشرط السن للحصول على منحة تقاعد و بشرط أن يقل زو

                                                           
1
 -Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale (France), rapport statistique : 

exercice 2009,  p310.(version électronique téléchargée à partir de la page : 

https://www.cleiss.fr/docs/stats/index.html ,le 31/12/2018 à 19:30). 

2 - Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale (France), rapport statistique : 

exercice 2017, pp84-101.(version électronique téléchargée à partir de la page : 

https://www.cleiss.fr/docs/stats/index.html ,le 31/12/2018 à 19:35). 

 

https://www.cleiss.fr/docs/stats/index.html
https://www.cleiss.fr/docs/stats/index.html
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مستفيدا  661 1بـ   2417قّدر عدد المستفيدين من هذه المنحة في الجزائر سنة . دخله عن مستوى معي ن

ر بـ   .مليون أورو 9324بمبلغ إجمالي قد 

دفعة واحدة لفائدة األشخاص الذين  دهو تعويض يسد  :Capital décès الوفاة بسبب المدفوع المال رأس -

ليا بل يجب طلبه من طرف ذوي حقوق المؤمن آال يدفع هذا التعويض .ن له متوف ىكانوا تحت كفالة مؤم  

مستفيدا بمبلغ إجمالي  17بـ   2417قّدر عدد المستفيدين من هذا التعويض في الجزائر سنة .له المتوف ى

ر بـ      .روأو 44682قد 

تم تنظيم عملية دفع معاشات المتقاعدين الجزائريين المنتسبين للنظام الفرنسي المقيمين في الجزائر 

بموجب اتفاقية بين بنك الفالحة والتنمية الريفية عن الجانب الجزائري و مجموعة البنك الشعبي الفرنسية 

La Banque populaire   عبر فرعهاBRED هذه االتفاقية يتولى بنك الفالحة  بموجب.عن الجانب الفرنسي

والتنمية الريفية عملية دفع معاشات المتقاعدين الجزائريين المنتسبين للنظام الفرنسي عبر وكاالته بالعملة 

و  1999،2442وتم تجديدها خالل السنوات  1997تم توقيع االتفاقية للمرة األولى سنة .الصعبة

24481. 

 Global Forum on Migration and Development والتنميةالهجرة  يشير تقرير للمنتدى العالمي حول

خاص بالتحويالت المالية للمهاجرين نحو الجزائر إلى أن أغلب التحويالت المالية المرتبطة بالهجرة 

قد تم ت عبر بنك ( تحويل المعاشات و المدخرات الشخصية للمهاجرين)  2414الجزائرية خالل سنة 

 :لريفية كما يظهره الشكل الموالي الفالحة والتنمية ا

توزيع التحويالت المالية الرسمية المرتبطة بالهجرة الواردة إلى الجزائر على مختلف :11شكل رقم 

 1111المؤسسات المالية سنة 

 

 :المصدر  

Global Forum on Migration and Development, MTM i-Map Migration and Development Layer ALGERIA, p18 

(version électronique téléchargée à partir de la page :www.gfmd.org/files/pfp/mp/Algeria_final_EN.pdf, le 

05/12/2018 à 22 :34). 

                                                           
1- Souiah.F, Politiques d’attraction des ressortissants résidant à l’étranger: Maroc, Algérie, Liban, collection 

Construire la Méditerranée, L’Institut de Prospective économique du monde Méditerranéen (Ipemed), Août 
2013, p35. (version électronique téléchargée à partir de la page : www.ipemed.coop le 21/12/2018 à 23 :40). 

http://www.gfmd.org/files/pfp/mp/Algeria_final_EN.pdf,%20le%2005/12/2018%20à%2022 :34).
http://www.gfmd.org/files/pfp/mp/Algeria_final_EN.pdf,%20le%2005/12/2018%20à%2022 :34).
http://www.ipemed.coop/
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إلى أفراد ( األورو)لصعبة يقوم المتقاعدون ببيع األوراق النقدية األجنبية بعد تحصيل المعاشات بالعملة ا

إما أمام )الشبكات المالية المحلّية لسوق الصرف الموازي التي تتواجد في أماكن معروفة لدى الجمهور

الوكاالت البنكية أو في محالت  تجارية معروفة أو حتى في ساحات عمومية كما هو الحال في ساحة بور 

يقوم أفراد الشبكات المالية المحلّية بإعادة بيع األوراق النقدية األجنبية المجّمعة إلى (.سعيد في العاصمة

مع تحقيق هامش( أسواق جملة للعملة الصعبة)شبكات جهوية أو وطنية 
يتم تموين سوق الصرف .1

الوطن ومنها  الموازي أيضا بعمالت أخرى من طرف المهاجرين الجزائريين عند عودتهم إلى أرض

في المناطق الحدودية الشرقية يتم .الدوالر األمريكي،الدوالر الكندي،الجنيه االسترليني،الليرة التركية

       .تداول الدينار التونسي في حين يتم تداول الدرهم المغربي في المناطق الحدودية الغربية

بر سوق الصرف الموازي إلى الخارج عبر نشير إلى ظاهرة تهريب األوراق النقدية األجنبية المتبادلة ع

 .المنافذ الحدودية

 :9119يظهر الجدول الموالي عي نة من عمليات حجز مبالغ من العملة الصعبة سنة  

عّينة من عمليات حجز مبالغ بالعملة الصعبة على المنافذ الحدودية من طرف مصالح :10جدول رقم 

 8109الجمارك الجزائرية سنة 

 المبلغ لحجزمكان ا التاريخ

 أورو 114444 العاصمة -مطار هواري بومدين الدولي 43/48/2418

 أورو 349250 قسنطينة -الدولي بوضياف محمد مطار 22/49/2418

 أورو  256500  وهران - الدولي بلة بن أحمد مطار 2018 /14/ 21

 دينار تونسي  96000 الطبول أم الحدودي المركز 2418/ 23/14

 أورو 2774+ دوالر  155850 وهران - الدولي بلة بن أحمد مطار 2418/ 48/11

 المسافرين لفحص الحدودي المركز 2418/ 44/12
 والية الوادي -العربي  بالطالب

 أورو 2 8100

    le 01/01/2019 à 12 http://www.douane.gov.dz (consulté (00: :المصدر

 :رعالوة الصرف الموازي في الجزائل التاريخيتطور ال -ثالثالالمطلب 

تمت اإلشارة سابقا شهدت الجزائر منذ االستقالل سوقا موازيا للصرف بشكل مستمر حتى يومنا كما 

ر عالوة الصرف الموازي في الجزائر منذ االستقالل من .2الحالي ق في هذا المطلب إلى تطو  سوف نتطر 

 . ق الصرف الموازي على أساسها في فرع ثانناحية مستواها في فرع أول ومن ناحية تصنيف سو

 :8109-0891خالل الفترة  تطور مستوى عالوة الصرف الموازي في الجزائر –الفرع األول 

ر عالوة الصرف الموازي    .9119-31291خالل الفترة ( المتوسط السنوي)يظهر الجدول الموالي تطو 

                                                           
1
 .11/11/9119بتاريخ .مقابلة مع أفراد من الشبكة المالية المحلية لسوق الصرف على مستوى مدينة الميلية والية جيجل - 

 
2
،صن ف نظام  9119-1219تعدد نظام الصرف خالل الفترة /بلدا حسب وحدة 121شمل   Ilzetzki, Reinhart and Rogoff لـ في تصنيف  -

د طوال الفترة   :يمكن االطالع على هذا التصنيف من خالل الرابط.9119-1299الصرف الجزائري على أنه غير موح 

http://www.carmenreinhart.com/user_uploads/data/240_data.xlsx 

  
3
أفريل  11الصادر في   111-91سنة االستقالل النقدي الفعلي للجزائر إذ تم خاللها إصدار الدينار الجزائري بموجب القانون  1291تعتبر سنة  - 

1291. 

http://www.carmenreinhart.com/user_uploads/data/240_data.xlsx
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 (8109-0891)تطور عالوة الصرف الموازي في الجزائر:18جدول رقم 

 1791 1757 1751 1759 1755 1756 1750 السنة

 44,06 54,61 45,16 32,08 30,05 45,25 42,16 %عالوة الصرف الموازي 

 1799 1795 1796 1790 1791 1791 1791 السنة

 112,27 75,35 61,02 60,14 58,98 60,47 36,14 %عالوة الصرف الموازي 

 1710 1711 1711 1711 1711 1797 1791 السنة

 334,13 260,77 249,86 214,94 182,97 131,32 117,88 %عالوة الصرف الموازي 

 1771 1771 1717 1711 1719 1715 1716 السنة

 119,81 271,43 388,44 400,78 387,04 346,84 387,78 %عالوة الصرف الموازي 

 1771 1779 1775 1776 1770 1771 1771 السنة

 123,70 124,90 133,15 178,18 272,15 357,72 300,63 %زي عالوة الصرف الموا

 1116 1110 1111 1111 1111 1111 1777 السنة

 25,00 25,00 25,00 20,00 15,00 50,00 50,00 %عالوة الصرف الموازي 

 1111 1111 1111 1117 1111 1119 1115 السنة

 37,00 36,00 25,00 30,00 21,58 5,15 10,20 %عالوة الصرف الموازي 

  1111 1119 1115 1116 1110 1111 السنة

  55,64 57,21 51,05 47,83 48,22 40,00 %عالوة الصرف الموازي 

 :المصدر

- http://www.carmenreinhart.com/user_uploads/data/33_data.xlsx, consulté le 11/01/2019 à 01 :01(période 1964-1998) 

- El Qorchi. M and al , Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Informal Hawala System, IMF occasional paper, N° 222,Aug 

2003, p37  (années 1999 et 2000). 

- IMF country report N° 01/162, p25 (année 2001).     - IMF country report N° 03/68, p12, (année 2002). 

- Taline Koranchelian, IMF working papers N°05/135,July 2005,p05. (année 2003). 

- FMI, Rapport du FMI No.05/50, Fev 2005, P09 .(année 2004). 

-James D. Gwartney et al, Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report, Economic Freedom Network,2008,p43 .(année 2006). 

- James D. Gwartney et al, Economic Freedom of the World: 2009 Annual Report, Economic Freedom Network,2008,p51. (année 2007). 
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 (%) 1111-1750الفترة  تطور عالوة الصرف الموازي في الجزائر خالل:10شكل رقم

 

 . 44من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم :المصدر

ر الوصفي لعالوة الصرف الموازي كما يلي  :من خالل الجدول و المنحنى السابقين يمكن تقسيم التطو 

 .1971-1964تأرجحت عالوة الصرف الموازي بين االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة  -

حيث تضاعفت  1985-1971الموازي المستمر و الكبير خالل الفترة  عالوة الصرف تارتفع -

 %387378إلى  1971سنة  % 36314بأكثر من عشر مرات خالل هذه الفترة بانتقالها من 

 .1985سنة 

سنة  % 387378بانتقالها من  1986-1985انخفاض عالوة الصرف الموازي خالل الفترة  -

 .1986سنة  % 346384إلى  1985

سنة  % 346378بانتقالها من  1988-1986الوة الصرف الموازي خالل الفترة ارتفاع ع -

وهو أعلى مستوى لعالوة الصرف الموازي في الجزائر  1988سنة  %444378إلى  1986

 .1964على اإلطالق منذ إنشاء الدينار الجزائري في أفريل 

،حيث انتقلت 1991-1988انخفاض عالوة الصرف الموازي بشكل مستمر وكبير خالل الفترة  -

 .1991سنة  % 119381إلى  1988سنة  % 444378من 

، وقد انتقلت 1993-1991ارتفاع عالوة الصرف الموازي بشكل مستمر و كبير خالل الفترة  -

 .1993سنة  % 357372إلى   1991سنة  % 119381من 

،حيث 2441-1993انخفاض عالوة الصرف الموازي بشكل مستمر و كبير خالل الفترة  -

 .2441سنة  %15إلى  1993سنة  % 357372تقلت من  ان

 % 15حيث انتقلت من  2445-2441ارتفاع طفيف في عالوة الصرف الموازي خالل الفترة  -

 .2445سنة  % 25إلى  2441سنة 
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 25حيث انتقلت من  2447-2445انخفاض مستمر في عالوة الصرف الموازي خالل الفترة  -

هو أدنى مستوى لعالوة الصرف الموازي منذ و 2447سنة  % 5315إلى  2445سنة  %

 .االستقالل

 5315حيث انتقلت من  2418-2447ارتفاع مستمر في عالوة الصرف الموازي خالل الفترة  -

 .2418سنة   % 55364إلى  2447سنة  %

بشكل مجمل يمكن أن نالحظ من خالل الجدول والشكل السابقين تجاوز عالوة الصرف الموازي 

،كما يمكننا مالحظة  1222ولم تنزل عن هذه العتبة سوى سنة  1211داء من سنة ابت % 111عتبة 

لت أعلى  أن سنوات الثمانينيات و النصف األول من سنوات التسعينيات من القرن العشرين قد سج 

أخيرا يمكن مالحظة أن العشرية األولى من القرن .مستويات عالوة الصرف الموازي في الجزائر

،و قد  %21لعالوة الصرف الموازي حيث لم تتجاوز " معتدل نسبيا"زت بمستوى العشرين قد تمي  

 .9119ابتداء من سنة  % 21عادت عالوة الصرف الموازي االرتفاع إلى ما فوق 

تصنيف سوق الصرف الموازي حسب مستوى عالوة الصرف الموازي في تطور  - ثانيالفرع ال

 : 8109-0891الجزائر خالل الفترة 

شرنا في المطلب الثالث من المبحث األول للفصل األول إلى تصنيف أسواق الصرف الموازي سبق أن أ

أسواق صرف موازي ذات مستوى عالوة .حسب مستوى عالوة الصرف الموازي إلى ثالث مستويات

صرف موازي ذات عالوة أسواق ،54تفوق عالوة الصرف الموازي عتبة تساوي أو مرتفع عندما 

سواق صرف أو ،% 54وتقل تماما عن %  14عالوة الصرف الموازي عن  متوسطة عندما تزيد

 .% 14عن عالوة الصرف الموازي  تقلعندما   نخفضةموازي ذات عالوة م

التي غطاها الجدول كانت عالوة  22سنة من الـ  99 أن نالحظ من خالل الجدول السابق أنه في يمكن

من هذه الحاالت (. الوة متوسطة أو ضعيفةسوق صرف موازي ذو ع)% 21الصرف الموازي أقل من 

 9111في سنة واحدة فقط هي سنة  % 11كانت عالوة الصرف الموازي أقل من أو تساوي   99الـ 

حالة  91في الـ  % 11وكانت تفوق مستوى الـ ( سوق الصرف الموازي ذو عالوة ضعيفة)

خالل  % 21أو تتجاوز مستوى  يمكن أن نالحظ أيضا أن عالوة الصرف الموازي كانت تساوي.األخرى

اها الجدول 22سنة من الـ  22 رت القيمة الدنيا لعالوة الصرف  9119-1291خالل الفترة .التي غط  قد 

وقد  % 111,19في حين قدرت قيمتها القصوى بـ  9111وكان ذلك خالل السنة  % 2,12الموازي بـ 

لت سنة  سج 
11299. 

لموازي حسب مستوى عالوة الصرف الموازي خالل يظهر الجدول التالي تصنيف سوق الصرف ا

يظهر الجدول أيضا تصنيف حجم التزوير في التصريحات .9119-1291مختلف سنوات الفترة 

الجمركية في مجال التجارة الخارجية و الربط بين المعيارين السابقين للحصول على تصنيف على 

 .2اساسهما معا

                                                           
1
لقيمة الدنيا للمتوسط السنوي لعالوة الصرف الموازي قد جاء بعد سنتين من إلغاء استيراد السيارات المستعملة يمكن أن نالحظ أن تسجيل ا - 

سنوات ،و أن تسجيل القيمة القصوى للمتوسط السنوي لعالوة الصرف الموازي جاء أيضا بعد سنتين من أزمة انخفاض أسعار النفط  2األقل من 

 .  1299لسنة 
2
 12-11التصنيف في الفصل االول ص صأنظر منهجية  - 
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 على أساس مستوى عالوة الصرف الموازي و الربط مع التزوير في التصريحات الخاصة بالتجارة الخارجية تصنيف سوق الصرف الموازي :11جدول رقم 

 1799 1795 1796 1790 1791 1791 1791 1791 1757 1751 1759 1755 1756 1750 السنة

 %عالوة الصرف الموازي 
42,16 45,25 30,05 32,08 45,16 54,61 44,06 36,14 60,47 58,98 60,14 61,02 75,35 112,27 

 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 عالمة عالوة سوق الصرف الموازي

التزوير في فوترة التجارة الخارجية نسبة 

 5 5 5 5 5 5 5 % إلى حجم الصادرات

5 5 932 731 731 731 731 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عالمة التزوير في فوترة التجارة الخارجية
إلجمالية للعالوة والتزوير في العالمة ا
 3 4 3 3 3 3 3 الفوترة

3 4 4 4 4 4 4 

 1771 1771 1717 1711 1719 1715 1716 1710 1711 1711 1711 1711 1797 1791 السنة

 119,81 271,43 388,44 400,78 387,04 346,84 387,78 334,13 260,77 249,86 214,94 182,97 131,32 117,88 %عالوة الصرف الموازي 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 عالمة عالوة سوق الصرف الموازي

التزوير في فوترة التجارة الخارجية نسبة 

 438 438 438 438 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 % إلى حجم الصادرات

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عالمة التزوير في فوترة التجارة الخارجية

مة اإلجمالية للعالوة والتزوير في العال
 4 الفوترة

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 1116 1110 1111 1111 1111 1111 1777 1771 1779 1775 1776 1770 1771 1771 السنة

 25,00 25,00 25,00 20,00 15,00 50,00 50,00 123,70 124,90 133,15 178,18 272,15 357,72 300,63 %عالوة الصرف الموازي 

 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 عالمة عالوة سوق الصرف الموازي

التزوير في فوترة التجارة الخارجية نسبة 

 7 9 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 438 438 438 % إلى حجم الصادرات

 1           1 1 1 عالمة التزوير في فوترة التجارة الخارجية

العالمة اإلجمالية للعالوة والتزوير في 
 3 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 4 4 4 الفوترة

  1111 1119 1115 1116 1110 1111 1111 1111 1111 1117 1111 1119 1115 السنة

  55,64 57,21 51,05 47,83 48,22 40,00 37,00 36,00 25,00 30,00 21,58 5,15 10,20 %عالوة الصرف الموازي 

  3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 عالمة عالوة سوق الصرف الموازي

التزوير في فوترة التجارة الخارجية نسبة 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 737 7 7 7 7 7 7 7 7 7 %إلى حجم الصادرات 

 

  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فوترة التجارة الخارجيةعالمة التزوير في 

العالمة اإلجمالية للعالوة والتزوير في 
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 الفوترة

 

 :المصدر

- Reinhart, Carmen, Parallel Markets and Dual and Multiple Exchange Rate Practices: Background Material to A Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation” , OP.CIT,p13. 

-  Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014, April 2017, pp28-32. 

- Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2006-2015, January 2019, p29. 
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يمكن أن نالحظ من خالل الجدول السابق أنه رغم المستوى المرتفع لعالوة الصرف الموازي في أغلب 

الدراسة إال أن التزوير في فوترة التجارة الخارجية بقي في مستوى منخفض إذ لم يصل أبدا  سنوات فترة

ر بضعف تأثير مستوى عالوة الصرف الموازي على مستوى % 11عتبة الـ  ،وهو ما يمكن أن يفس 

ه األموال بالعملة الصعبة الناتجة عن هذه العملي ة نحو التزوير في فوترة التجارة الخارجية نتيجة توج 

عدم اعتبار )االسواق الخارجية و عدم استخدامها في تموين سوق الصرف الموازي بالعملة الصعبة 

ممارسي التزوير في فوترة التجارة الخارجية لعالوة الصرف الموازي كعائد على العمالت الصعبة في 

ابة عليها في حالة محاولة لية الرقآحال إعادة إدخالها إلى البلد أو صعوبة إعادة إدخالها نتيجة فعالية 

 (.    إعادة إدخالها إلى البلد

 :8109-0891نمذجة عالوة الصرف الموازي في الجزائر خالل الفترة :نيالمبحث الثا

ل كل من  رأينا في الفصل األول أن هناك اتفاقا في األدبيات المتعل قة بعالوة الصرف الموازي على تدخ 

ة و الرأسمالية في تحديد عالوة الصرف الموازي،وهو ما يظهر في العمليات الدولية الموازية الجاري

رأينا أيضا أن أهم التفسيرات النظرية لبروز أسواق .المخزون لعالوة الصرف الموازي/نماذج التدفق

الصرف الموازي و العمليات التي تتم على مستواها هي القيود الحكومية على العمليات التجارية  

إلفراط في اإلصدار النقدي، الكبح المالي،ارتفاع مستوى التضخم وزيادة درجة عدم والمالية الدولية، ا

سوف نقوم في هذا المبحث بصياغة وتقدير .اليقين بخصوص السياسات االقتصادية و األوضاع السياسية

و هي الفترة  9119-1291المخزون لعالوة الصرف الموازي في الجزائر خالل الفترة /نموذج للتدفق

نا من جمع المعطيات المتعل قة بمتغيرات الدراسة خاللهاالتي   .تمك 

 : عّينة عن الدراسات السابقة حول نمذجة عالوة الصرف الموازي:المطلب األول

رة  قام العديد من الباحثين بنمذجة عالوة الصرف الموازي كمتغي ر تابع لمجموعة من المتغي رات المفس 

الحكومية ،السياسات النقدية  الصرف ة الدولية و سياسات التي تعكس كال من السياسات التجاري

شملت هذه الدراسات دوال نامية  .والمالية،الهياكل و الصدمات االقتصادية و توق عات األعوان االقتصاديين

دة  . في مناطق جغرافية متعد 

 و  Kiguelم كل من قا( األرجنتين،غانا،السودان،تنزانيا،زامبيا و تركيا)دول  9في دراسة قياسية على  -

1’connell1 المخزون لعالوة الصرف الموازي تأخذ الشكل التالي/تقدير معادلة لنموذج التدفقب :

Premium=f(M/E ; IPDt ; RER; AID; TOT; ET; MT; RGDP) . حيث: 

Premium:؛عالوة الصرف الموازي 

M : ؛بالعملة الوطنية الكتلة النقدية E:و المقدار   $لعملة الوطنية مقابل الـسعر الصرف الرسمي اإلسمي ل

M/E  ؛الحقيقيةالكتلة النقدية هو 

IPDt:؛الفرق بين معدل الفائدة األجنبي المرجعي و معدل الفائدة الوطني TOT: ؛شروط التبادل الدولي 

                                                           
1
 - Kiguel .M & O'Connell. S. A., parallel exchange rates in developing countries: lessons from eight case studies, 

OP.CIT 
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RER:؛سعر الصرف الرسمي الحقيقي  AID:؛المساعدات الدولية للتنمية  ET: الرسوم  الجمركية على

 .الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: RGDP ؛الرسوم الجمركية على الواردات:MT  ؛الصادرات

و الفرق بين معدل الفائدة األجنبي المرجعي و معدل  $بالـ الكتلة النقدية أعتبر هذان الباحثان كال  من 

األخرى  و المتغي رات( المخزون)الفائدة الوطني متغي رين مرتبطين بقرارات تسيير المحفظة المالية 

 (. التدفق)مرتبطة بالعمليات الجارية 

باستخدام تحليل السالسل الزمنية في تقدير هذه المعادلة عبر تقنية شعاع االنحدار  الباحثان هذان قام

أين يتم تقدير panel ليست دراسة بانل )بالنسبة لكل دولة على حدى structural VAR الهيكلي الذاتي 

شعاع سمحت تقنية (.ت اإلحصائية للدول الست مجتمعة في نفس الوقتالمعادلة على أساس المعطيا

الهيكلي بتحديد التأثيرات قصيرة األجل و طويلة األجل لكل متغي ر من المتغي رات على االنحدار الذاتي 

 :عالوة الصرف الموازي في كل بلد،و قد كانت أهم نتائج هذه الدراسة كما يلي

ة تأثير موجب ذو معنوية في األجل القصير على عالوة الصرف كان للكتلة النقدية الحقيقي*  

موجب ذو معنوية  بلدان من العي نة في حين كان لها تأثير 2في ( عالقة طردية بينهما)الموازي 

 .في األجل الطويل في بلدين فقط من بلدان العي نة

ي تأثير موجب ذو كان للفرق بين معدل الفائدة المرجعي األجنبي و معدل الفائدة الوطن*   

معنوية في األجل القصير في ثالث دول في حين كان لها تأثير موجب ذو معنوية في األجل 

 .الطويل في بلدين فقط

كان لمعدل الصرف الرسمي الحقيقي تأثير موجب ذو معنوية في األجل القصير في ثالث *   

 .دول 2دول في حين كان له تأثير موجب ذو معنوية في األجل الطويل في 

لم يكن للمساعدات الدولية للتنمية أي تأثير ذو معنوية على عالوة الصرف الموازي في أي * 

 .دولة،ال في األجل القصير وال في األجل الطويل

 .كان لشروط التبادل الدولي تأثير سالب ذو معنوية في األجل الطويل في دولة واحدة فقط* 

ر سالب ذو معنوية في األجل القصير في بلدين من كان للرسوم الجمركية على الصادرات تأثي*

 .العينة

كان للرسوم الجمركية على الواردات تأثير موجب ذو معنوية في األجل القصير في بلد واحد * 

 .من بلدان العي نة

تأثير ذو معنوية في كل من األجلين القصير و الطويل في  لناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيكان ل*

 .من بلدان العي نةبلد واحد فقط 

رة ذات معنوية كانت اتجاه التأثير متوافقا مع االفتراضات  بالنسبة للدول أين كانت المتغيرات المفس 

 .المخزون/النظرية لنموذج التدفق
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بتقدير نموذج لعالوة الصرف  O’connellو  Kaufmann، قام  1في دراسة أخرى على تانزانيا -

نسبة الكتلة النقدية على سعر الصرف الرسمي أي : M2/E) الحقيقيةنقدية الكتلة الالموازي بداللة كل من 

الفرق بين معدل الفائدة المرجعي األجنبي المرجح  بمعدل تدهور سعر الصرف الرسمي و  و (اإلسمي

دين للقرارات المرتبطة بالمحفظة المالية  دات للعمليات ؛معدل الفائدة المحلي كمحد  في حين أعتبرت كمحد 

قيمة المساعدات الدولية للتنمية،الرسوم الجمركية :ية على مستوى سوق الصرف الموازي كل منالجار

يعكس   dummy variablesصوريينعلى الصادرات،الرقم القياسي لشروط التبادل الدولي،و متغي رين 

لحكومة اعتماد الحكومة لرخص واردات بدون تسديد في حين يعكس المتغي ر الصوري الثاني قيام ااألول 

بحملة اعتقاالت ضد عدد كبير من رجال األعمال المنخرطين في معامالت على مستوى سوق الصرف 

-1291اعتمدت هذه الدراسة على تحليل سالسل زمنية ذات دورية سنوية  خالل الفترة .الموازي 

ع  االنحدار الذاتي،عبر تقنية 1299 الوة بشكل عام،ارتبطت ع.  ARDLذو اإلبطاء الزمني الموز 

الصرف الموازي في تانزانيا خالل فترة الدراسة فعليا بكل من قرارات المحفظة المالية و بالعمليات 

لة عبر سوق الصرف الموازي رة متوافقة مع ؛الجارية الممو  وقد كانت إشارات معامالت المتغي رات المفس 

 :المخرون،فمثال/االفتراضات النظرية لنموذج التدفق

ح بمعدل تدهور  الحقيقيةدية النقكان للكتلة *  و للفرق بين معدل الفائدة المرجعي األجنبي المرج 

سعر الصرف الرسمي اإلسمي و معدل الفائدة المحلي اثر إيجابي ذو معنوية في األجل القصير 

 .على عالوة الصرف الموازي

ذو معنوية في  كان لكل من شروط التبادل الدولي و قيمة المساعدات الدولية للتنمية أثر سلبي* 

معامالت هذين المتغي رين للفترة السابقة سالبة و )األجل الطويل على عالوة الصرف الموازي 

 (.ذات معنوية

المخزون لعالوة الصرف الموازي /نموذج للتدفقبتقدير  Nkurunziza، قام 2في دراسة على بورندي -

د للقرارات المرتبطة بالمحفظة بداللة المعدل المتوق ع لتدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمي كم تغي ر محد 

كل من متوسط معدل الرسوم الجمركية على الصادرات و متوسط معدل الرسوم الجمركية على ؛المالية

الواردات،سعر الصرف الحقيقي الرسمي،نسبة قيمة المساعدات الدولية للتنمية إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقيقي و متغي ر صوري يعكس التغيرات  شروط التبادل الدولي،الناتج المحلياإلجمالي،

االنتقال من مرحلة استقرار و انخفاض مستوى )الهيكلية للمتغير التابع أال وهو عالوة الصرف الموازي 

(  عالوة الصرف الموازي إلى مرحلة أخرى تتمي ز بعدم استقرار مستوى عالوة الصرف الموازي

دات للعمليات الجارية على مست اعتمدت هذه الدراسة على تحليل  .وى سوق الصرف الموازيكمحد 

ذو اإلبطاء  االنحدار الذاتي،عبر تقنية 1229-1211سالسل زمنية ذات دورية سنوية  خالل الفترة 

ع   . ARDLالزمني الموز 

المخزون،فقد ثبت من /توصلت هذه الدراسة إلى نتائج متوافقة مع االفتراضات النظرية لنموذج التدفق

المعدل المتوق ع ها ارتباط ذو معنوية لعالوة الصرف الموازي في بورندي خالل فترة الدراسة بخالل

                                                           
1
 - Kaufmann.D & O’connell.S.A, The macroeconomics of delayed exchange rate unification :Theory and 

evidence from Tanzania, The world bank policy research working paper N°2060, Feb 1999. 
2
 - Nkurunziza .D, Exchange rate policy and the parallel market for foreign currency in Burundi, AERC Research 

Paper N°123, Nov 2002. 
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متوسط معدل الرسوم الجمركية على  ،(في األجل القصير)لتدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمي 

في )و متوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات( في كل من األجل القصير و الطويل)الصادرات 

 .،الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي و شروط التبادل الدولي(من األجل القصير و الطويل كل

معدل تخفيض :نمذجة عالوة الصرف الموازي بداللة كل من ب Tefera،قام 1في دراسة على إثيوبيا -

طأ و ممثلة في بند الخ)سعر الصرف الرسمي اإلسمي،الكتلة النقدية،قيمة العمليات التجارية الموازية 

،وفرة األرصدة بالعملة الصعبة،الرسوم الجمركية على (لميزان المدفوعات error and omissionالسهو 

الصادرات،الرسوم الجمركية على الواردات،العقوبة المتوق عة من المشاركة في عمليات الصرف 

بنك المركزي ومستوى االحتياطات الدولية لل( تمت مقاربتها عبر وجود رقابة على الصرف)الموازي 

 اعتمد الباحث في هذه الدراسة على تحليل السالسل الزمنية عبر نموذج لتقدير الخطأ  .في الفترة السابقة

Error Correction Model ر على عالوة  يسمح بتحليل االثار قصيرة و طويلة األجل لكل متغي ر مفس 

لت هذه الدراسة إلى ارتباط عكسي بين وفرة .الصرف الموازي األرصدة من العملة الصعبة و توص 

عالوة الصرف الموازي في كل من األجلين القصير و الطويل،ارتباط موجب بين كل من عالوة 

لت إلى نتيجة  الصرف الموازي و الكتلة النقدية في كل من األجلين القصير و الطويل في حين توص 

وة الصرف الموازي مفادها متناقضة بخصوص العالقة بين الرسوم الجمركية على الصادرات و عال

رفع الرسوم الجمركية على )عالقة عكسية في األجل الطويل وهو ما يناقض االفتراض النظري 

بالنسبة ألثر .و عالقة موجبة بينهما في األجل القصير( الصادرات يخف ض عالوة الصرف الموازي 

ل تخفيض قيمة العملة الوطنية تخفيض قيمة العملة الوطنية،توصلت الدراسة إلى عالقة عكسية بين معد

فيما يخص باقي المتغيرات،لم تجد الدراسة .و عالوة الصرف الموازي في األجلين القصير و الطويل

أو وجدت إشارة لها ( قيمة العمليات التجارية الموازية)معنوية ألثرها على عالوة الصرف الموازي 

الرسوم الجمركية على ) بحذفها من النموذج  النموذج وبالتالي قامت يعاكس افتراضات(اتجاها لألثر)

 (.ومستوى االحتياطات الدولية للبنك المركزي في الفترة السابقةالواردات و 

بنمذجة عالوة الصرف الموازي بداللة كل من معدل  Ebeidellah،قام 2في دراسة على السودان -

د من الناتج المحلي التخفيض المتوق ع لسعر الصرف اإلسمي الرسمي،معدل نمو نصيب الفر

اإلجمالي،الكتلة النقدية،سعر الصرف الحقيقي الرسمي،االحتياطيات الدولية للبنك المركزي،شروط 

نسبة قيمة المساعدات الدولية للتنمية إلى الناتج المحلي )التبادل الدولي، المساعدات الدولية للتنمية

ريين يعكس أحدهما صدمة هيكلية في و متغي رين صو معدل االنفتاح التجاري الدولي،( اإلجمالي

و الثاني  9111-1222االقتصاد تتمثل في استخراج النفط من جنوب السودان بشكل أساسي خالل الفترة 

اعتمدت الدراسة على تحليل سالسل زمنية سنوية .1222-1229توحيد سوق الصرف خالل الفترة 

ع  االنحدار الذاتية باستخدام تقني 9111-1212لمتغي رات النموذج خالل الفترة  ذو اإلبطاء الزمني الموز 

ARDL لت إلى وجود أثر عكسي ذو معنوية على عالوة الصرف الموازي في األجلين القصير ،وقد توص 

و الطويل لكل من سعر الصرف الحقيقي الرسمي،معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 

الدولية للتنمية و االحتياطيات الدولية للبنك اإلجمالي،معدل االنفتاح التجاري الدولي،المساعدات 

ممثال في عالوة الصرف )من جهة أخرى قام نفس الباحث بتحليل أثر سوق الصرف الموازي .المركزي

                                                           
1
 - Tefera.L, Determinants of Parallel Foreign Exchange Market in Ethiopia, NBE Staff Working Paper, 

N°010/2004, Aug 2004. 
2
 - Ebaidalla Mahjoub Ebaidalla, DETERMINANTS AND MACROECONOMIC IMPACT OF PARALLEL MARKET FOR 

FOREIGN EXCHANGE IN SUDAN, ERF working paper,N°1155, Nov 2017. 
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ل إلى وجود اثر سلبي لعالوة الصرف ( الموازي على األداء االقتصادي الكلي خالل نفس الفترة وتوص 

هي معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي  الموازي على ثالث مؤشرات لألداء الكلي

 .اإلجمالي،الصادرات الرسمية و كذا معدل التضخم

 :تقديم معطيات الدراسةو نموذج الصياغة -المطلب الثاني

في .المخزون /في إطار نمذجة عالوة الصرف الموازي في الجزائر سوف نعتمد على مقاربة التدفق

د عالوة ال صرف الموازي باالرتباط مع  كل من قرارات المحفظة المالية و إطار هذه المقاربة تتحد 

لة عبر سوق الصرف الموازي وهو ما ينطبق على حالة الجزائر،بالنسبة ؛العمليات الجارية الممو 

لية الواردات بدون تسديد قديمة وواسعة االنتشار في الجزائر بالنظر مثال إلى آللعمليات الجارية،إذ تعتبر 

كما  9111مركبة سنة  99111التي تم استيرادها في إطارها والذي وصل إلى حوالي عدد المركبات 

هين إلى الخارج يجدون أنفسهم مضطرين إلى شراء 29يظهره الجدول رقم  ،كما أن المسافرين المتوج 

مبالغ إضافية من العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي نظرا لتواضع مبلغ المنحة 

 21-19من التعليمة  19المادة  دج سنويا وفق 12111ملة الصعبة الذي ال يتجاوز مقابل السياحية بالع

نفترض أيضا أن .الصادرة عن بنك الجزائر والمتعل قة بالترخيص بالصرف من أجل السفر إلى الخارج

دات عالوة الصرف الموازي في الجزائر نظرا لتصنيفها ضمن فئة  قرارات المحفظة المالية من محد 

، وهي المجموعة 1من طرف البنك الدولي Income Countries-Middle دول ذات الدخل المتوسط ال

عمليات المحفظة )من  الدول التي تتسب ب فيها الرقابة على العمليات الرأسمالية لميزان المدفوعات 

في حين تتسب ب الرقابة على   Agénor&Montielفي ظهور سوق الصرف الموازي حسب ( المالية

في ظهور أسواق للصرف الموازي في الدول ذات الدخل  2لعمليات الجارية لميزان المدفوعاتا

 .low –Income countries 3المنخفض

على Ebaidalla (9111 )سوف نعتمد في نمذجة عالوة الصرف الموازي في الجزائر على نموذج 

ت المهاجرين هي المصدر اعتبار تشابه وضعية السودان مع وضعية الجزائر من ناحية كون تحويال

وعليه تكون معادلة نموذج عالوة ؛األساسي لعرض العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي

 :الصرف الموازي التي سنقوم بتقديرها في حالة الجزائر الشكل التالي

Premium=f(RER, GDP, DEV, MS, IR, TOT, AID) 

 :حيث

Premium :؛عالوة الصرف الموازي 

RER: ؛عر الصرف الرسمي الحقيقيس 

                                                           
1
 $1199،يعتبر بلدا ذو دخل متوسط كل بلد يتراوح فيه نصيب الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي بين 9119ف البنك الدولي لسنة حسب تصني - 

 :لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى.وهو الشرط الذي ينطبق على الجزائر منذ االستقالل.$19212و 

https://data.worldbank.org/country/algeria
  

2 - Agénor, P.R. and P. Montiel. 1996. Development Macroeconomics. Princeton University Press: Princeton, 

p577 Cité par Nkurunziza .D, Exchange rate policy and the parallel market for foreign currency in Burundi, 
OP.CIT, p5. 
 

3
 .$ 1192وهي تلك الدول التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي عن أو يساوي  - 

https://data.worldbank.org/country/algeria
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GDP : نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو(%.)  

DEV : ؛معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمي 

MS :؛الكتلة النقدية الحقيقية 

IR:؛االحتياطات الدولية للبنك المركزي  

TOT :؛شروط التبادل الدولي 

AID: ؛المساعدات الدولية للتنمية 

رات تعريف متغي   ة كال من األثر المتوقع لكل متغير على عالوة الصرف الموازي،ل الموالياوجديظهر ال

 :9119-1291الدراسة و مصادرها اإلحصائية وكذا قاعدة بيانات الدراسة خالل الفترة 

 رة على عالوة الصرف الموازيرات المفسّ األثر المتوقع للمتغيّ : 11جدول رقم 

 على عالوة الصرف الموازياألثر المتوقع  المتغير

AID  (إشارة سالبة للمعامل)عالقة عكسية 

DEV  (إشارة سالبة للمعامل)عالقة عكسية 

GDP  (إشارة سالبة للمعامل)عالقة عكسية 

MM  (إشارة موجبة للمعامل)عالقة طردية 

IR  (إشارة سالبة للمعامل)عالقة عكسية 

RER   (إشارة موجبة للمعامل) طرديةعالقة 

 من إعداد الباحث:المصدر
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 تعريف ومصادر اإلحصائيات لمتغّيرات الدراسة القياسية:19جدول رقم 

 المصادر التعريف المتغير

 عالوة الصرف الموازي
(PREM) 

سعر الصرف /  144(*tسعر الصرف الرسمي – tسعر الصرف الموازي= )tعالوة الصرف الموازي
 (%الوحدة )  tالرسمي

 44در الجدول رقم أنظر مصا

سعر الصرف الرسمي 
   (RER)الحقيقي

يعتبر مؤش را على تنافسية االقتصاد،إذ يعتبر ارتفاع قيمة  .مؤشر سعر الصرف الرسمي الحقيقي الفعلي

ي إلى إضعاف تنافسية المنتجات الوطنية  نا في قيمة العملة الوطنية يؤد  سعرها )المؤشر بين تاريخين تحس 
ومنه انخفاض ( سعرها يصبح اقل في الداخل)في مقابل المنتجات األجنبية (ارجيصبح اعلى في الخ

في  111=قيمة المؤشر . العكس بالعكس( مع بقاء األشياء األخرى على حالها)الصادرات وارتفاع الواردات 

يقية و نقول أن العملة مقي مة بأكثر من قيمتها الحق 111<إذا كانت قيمة المؤشر.9111سنة األساس وهي سنة 

 .نقول أن العملة مقي مة بأقل من قيمتها الحقيقية 111>إذا كانت قيمة المؤشر 

World bank- World Development Indicators 
 

معدل نمو نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي 

 (GDP) بالعملة الوطنية

 World bank- World Development Indicators (%الوحدة )
 

سعر الصرف معدل تدهور 
    $/للدج الرسمي اإلسمي

(DEV) 

يساوي الفرق بين سعر الصرف الرسمي لسنة ما و سعر الصرف الرسمي للسنة السابقة مقسوما على سعر 
 (%الوحدة ) 144الصرف الرسمي للسنة السابقة،الكل مضروب في 

 من إعداد الباحث على أساس سعر الصرف الرسمي المأخوذ من 
World bank- World Development Indicators 

 

الكتلة النقدية الحقيقية 
(MM) 

 Bulletin statistique de la Banque d'Algérie, Séries ،وهي حاصل قسمة الكتلة النقدية بالـ دج على سعر الصرف الرسمي$الكتلة النقدية بالـ 
rétrospectives, Juin 2012 
Rapports annuels de la Banque d'Algérie pour 2016,2017 

االحتياطات الدولية للبنك 
  IR      المركزي

 World bank- World Development Indicators احتياطي الصرف بعدد أشهر الواردات
Bulletin statistique de la Banque d'Algérie, Séries 
rétrospectives, Juin 2012 
World bank- World Development Indicators 

 تبادل الدوليشروط ال
(TOT) 

مؤشر شروط التبادل الدولي،وهو حاصل قسمة مؤشر سعر الوحدة من الصادرات على مؤشر سعر الوحدة 
يعني ارتفاع قيمة المؤشر ارتفاع سعر الصادرات مقابل سعر الواردات،وهكذا يمكن شراء .من الواردات

سنة األساس لهذا .األخرى على حالها كمية أكبر من الواردات بنفس القيمة للصادرات مع بقاء األشياء 
 . 2444المؤشر هي سنة 

World bank- World Development Indicators 
 

 المساعدات الدولية للتنمية
(AID) 

 World bank- World Development Indicators (%الوحدة )المساعدات الدولية للتنمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة قيمة 

 إعداد الباحثمن :المصدر
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 قاعدة بيانات الدراسة القياسية:19جدول رقم 

Année Prem MM DEV IR Aid GDP TOT RER 

1980 182,97 24,38 12,47 5,82 0,48 -2,22 168,35 314,24 

1981 214,94 25,29 6,4 4,64 0,38 -0,13 194,44 349,09 

1982 249,86 30,03 4,28 4,01 0,3 3,13 165,71 365,17 

1983 260,77 34,65 4,06 3,45 0,19 2,16 168,25 383,00 

1984 334,13 39,07 0,89 2,79 0,23 2,39 139,73 417,25 

1985 387,78 44,52 -6,47 4,25 0,3 0,61 136,11 449,50 

1986 346,84 48,28 3,14 3,91 0,26 -2,52 67,05 415,04 

1987 387,04 53,18 21,96 5,17 0,32 -3,51 63,11 367,18 

1988 400,78 49,53 28,64 3,61 0,29 -3,71 57,41 303,82 

1989 388,44 40,5 17,73 3,15 0,28 1,64 59,09 260,60 

1990 271,43 38,29 106,23 2,61 0,53 -1,75 73,95 220,56 

1991 119,81 22,48 18,21 3,90 0,46 -3,60 81,19 131,55 

1992 300,63 23,63 6,91 1,79 0,78 -0,56 70,59 134,91 

1993 357,72 26,88 50,17 1,88 0,65 -4,25 58,56 161,83 

1994 272,15 20,64 35,95 2,82 0,69 -2,93 57,41 139,73 

1995 178,18 16,78 14,87 2,08 0,71 1,84 57,89 117,14 

1996 133,15 16,71 5,4 4,48 0,65 2,29 67,54 119,65 

1997 124,90 18,74 1,79 9,39 0,51 -0,52 70,75 129,17 

1998 123,70 27,11 13,34 7,56 0,87 3,53 50,93 135,54 

1999 50,00 26,88 13,05 4,58 0,28 1,75 59,43 125,31 

2000 50,00 26,87 2,6 12,19 0,36 2,40 100,00 119,41 

2001 15,00 32,03 3,19 18,08 0,36 1,66 103,88 123,20 

2002 20,00 36,41 -2,87 19,14 0,33 4,26 101,36 114,23 

2003 25,00 43,34 -6,89 24,34 0,35 5,84 116,04 103,08 

2004 25,00 51,87 1,69 23,72 0,47 2,93 129,72 103,52 

2005 25,00 56,74 -0,86 27,87 0,41 4,44 165,08 101,74 

2006 10,20 67,91 -4,62 36,66 0,23 0,21 190,21 101,31 

2007 5,15 86,51 -6,8 39,73 0,34 1,81 189,54 99,92 

2008 21,58 107,71 12,49 34,99 0,24 0,74 231,45 102,24 

2009 30,00 98,74 2,39 36,41 0,18 -0,13 171,25 100,28 

2010 25,00 111,32 -1,95 38,33 0,15 1,75 225,10 100,00 

2011 36,00 136,13 6,3 38,03 0,12 0,98 262,55 99,13 

2012 37,00 142,06 2,36 34,31 0,07 1,40 290,93 103,91 

2013 40,00 150,46 1,53 32,78 0,1 0,76 283,14 101,77 

2014 48,22 169,85 24,96 28,19 0,08 1,71 270,04 102,89 

2015 47,83 136,1 8,69 25,86 0,03 1,60 188,31 96,50 

2016 51,05 126,24 1,39 22,58 0,09 1,10 155,40 95,52 

2017 57,21 134,95 5,08 19,36 0,11 -0,75 176,72 97,84 

2018 55,64 142,69 2,37 18,80 0,09 -0,62 216,31 93,27 

 19أنظر الجدول رقم :المصدر
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قبل التطرق إلى منهجية و تقنية تقدير نموذج عالوة الصرف الموازي يجدر بنا إبداء بعض المالحظات 

لنقدية و سياسة الصرف و كذا السياسة التجارية الخارجية للجزائر على اعتبار تأثيرها حول السياسة ا

 .المنطقي على تطور سوق وعالوة الصرف الموازي في الجزائر

 :هي 9119-1291يمكن التمييز بين ثالث مراحل خالل الفترة :من ناحية السياسة النقدية -

  عية 1299سنة  إلى غاية 1291تمتد من سنة :المرحلة األولى ،وقد تميزت بسياسة نقدية توس 

مليار  21إلى حوالي  $مليار  91ترجمت في تضاعف الكتلة النقدية الحقيقية من حوالي 

خر على االتجاه التوسعي في مجال السياسة النقدية في ارتفاع نسبة الكتلة آيتمثل مؤشر .$

سنة  % 91,92إلى   1291 سنة % 21,2النقدية إلى الناتج المحلي اإلجمالي من حوالي 

ر متوسط  نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه المرحلة بـ  .1299 وقد قد 

11,19 %1. 

 إلى غاية بداية األلفية الثانية  1299تمتد من نهاية الثمانينيات  وبالضبط من سنة : المرحلة الثانية

دية انكماشية ترجمت في انخفاض الكتلة النقدية ،وقد تمي زت بسياسة نق9111وبالضبط  سنة  

خر آيتمثل مؤش ر  .2444سنة  $مليار  99,91إلى  1299سنة  $مليار  12,2الحقيقية من 

على االتجاه االنكماشي في مجال السياسة النقدية في انخفاض نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج 

ر  .9111سنة  % 12,12إلى   1299سنة  % 91,92المحلي اإلجمالي من حوالي  وقد قد 

 .% 21,91متوسط  نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه المرحلة بـ  

 و )،و قد تميزت بالعودة إلى السياسة النقدية 9119إلى سنة  9111تمتد من سنة :المرحلة الثالثة

عية حيث تضاعفت ( المالية كما تمت اإلشارة إليه سابقا  2الكتلة النقدية الحقيقية بحوالي التوس 

يتمثل . 9119سنة  $مليار  112إلى حوالي  9111سنة  $مليار  99,91مرات بانتقالها من 

خر على االتجاه التوسعي في مجال السياسة النقدية في ارتفاع نسبة الكتلة النقدية إلى آمؤشر 

ر .9119سنة  % 99319إلى   9111سنة  % 12,12الناتج المحلي اإلجمالي من حوالي  وقد قد 

 . % 99,19متوسط  نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه المرحلة بـ  

 :يمكن التمييز بين  المراحل التالية:من ناحية سياسة الصرف -

 تميزت باستقرار نسبي في سعر الصرف 1299و  1291تمتد بين سنتي :المرحلة األولى،

 11أقل من )حيث كان معدل تدهور سعر الصرف برقم واحد  $ي مقابل الـ اإلسمي للدينار ف

تميزت هذه المرحلة في مجال سعر الصرف الحقيقي الفعلي .في أغلب سنوات هذه المرحلة( %

وهو ما يظهر في ارتفاع قيمة مؤشر  (surévaluation) بتقييم الدينار بأكثر من قيمته الحقيقية 

لضعف المشار إليه في معدل تدهور سعر الصرف اإلسمي ا سمح .سعر الصرف الحقيقي

 .خالل هذه المرحلة $بالحفاظ على القيمة المرتفعة بشكل مصطنع للدينار مقابل الـ 

 تميزت بالتخفيض المستمر  في قيمة الدينار 1222و  1291تمتد بين سنتي  :المرحلة الثانية،

عدل تدهور سعر الصرف الرسمي ،حيث كان م1299لمواجهة أثر األزمة البترولية لسنة 

،وقد قدر متوسط (1221وصل إلى ثالث ارقام سنة )برقمين في أغلب سنوات هذه المرحلة 

                                                           
1
ات كل  نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي اإلجمالي هي من حساب الباحث إعتمادا على معطيات بنك الجزائر بالنسبة للكتلة النقدية و معطي - 

 .لي و الديوان الوطني لإلحصائيات بالنسبة للناتج المحلي اإلجماليمن البنك الدو
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إنعكس تخفيض سعر الصرف  .% 22,11معدل تدهور سعر الصرف خالل هذه المرحلة بـ 

درجة الرفع المصطنع لقيمة الدينار )اإلسمي في انخفاض مؤشر سعر الصرف الحقيقي 

 (.ريالجزائ

 تميزت بتخفيضات صغيرة و متتابعة لسعر  9119و  1229تمتد بين سنتي  :المرحلة الثالثة،

الصرف اإلسمي الرسمي ،حيث قدر متوسط معدل تخفيض سعر الصرف خالل هذه المرحلة بـ 

على اعتبار أن معدل التخفيض السنوي في أغلب سنوات المرحلة كان برقم  % 2,99

دعم تخفيض مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعلي و تقليص مستوى سمحت هذه السياسة ب.واحد

 .الرفع المصطنع لقيمة العملة الوطنية

في مجال العالقة بين االحتياطيات الدولية للبنك المركزي و مؤشر شروط التبادل الدولي،يمكن  -

العالقة بينهما إلى ،كما يمكن تقسيم فترة الدراسة من خالل مالحظة العالقة الوثيقة بين هذين المتغيرين

 :مرحلتين أساسيتين

 ترافق فيها مستوى منخفض :1222و  1291تمتد لعشريتين بين سنتي :المرحلة األولى

خاصة ابتداء من )لالحتياطيات الدولية للبنك المركزي مع تدهور مؤشر شروط التبادل الدولي 

لدولية للبنك المركزي ،حيث لم تتجاوز فيها تغطية االحتياطات ا( 1222إلى غاية  1299سنة 

قدرت الفترة المتوسطة لتغطية .أشهر و نصف من الواردات في أحسن أحوالها 1لـ 

 .شهر 1,1االحتياطيات الدولية للصرف للواردات خالل هذه المرحلة بـ 

 تميزت بتحسن شروط التبادل الدولي مما 9119و  9111امتدت بين سنتي : المرحلة الثانية،

طيات الدولية للصرف  و تغطيتها في أسوأ الحاالت لفترة عام كامل من سمح بمراكمة االحتيا

سنوات من الواردات في  2الواردات وقد  وصلت تغطية االحتياطيات الدولية للصرف لمدة 

قدرت الفترة المتوسطة لتغطية االحتياطيات الدولية للصرف للواردات خالل . أحسن الحاالت

 . شهر 99هذه المرحلة بحوالي 

 :منهجية و تقنية الدراسة القياسية -لثطلب الثاالم

 l’analyse desمن أجل تقدير النموذج المعتمد للدراسة القياسية سوف نستخدم تحليل السالسل الزمنية 

séries temporelles. في إطار تحليل السالسل الزمنية يجب أوال المرور بتحليل استقرارية السالسل

حديد درجة تكاملها،وهو ما يسمح باختيار التقنية المناسبة لتقدير الزمنية لمتغيرات الدراسة و ت

يتم التمييز في هذا الصدد بين التقنيات المناسبة لتقدير النماذج التي تكون السالسل الزمنية  .النموذج

ة  وتلك التقنيات المناسبة لتقدير النماذج التي تكون السالسل الزمني( VARمثال تقنية )لمتغي راتها مستقرة

مثال )وبالتالي تنطوي على إمكانية وجود عالقة تكامل مشترك بينها ( غير مستقرة)لمتغي راتها مندمجة 

 .ARDL )1  أو  VECMتقنية

 

 

                                                           
1
 - Nkurunziza .D, Exchange rate policy and the parallel market for foreign currency in Burundi, OP.CIT, p23. 
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 :1منهجية دراسة استقرارية وتحديد نوع السالسل الزمنية -الفرع األول

-Dickeyسة باستخدام اختبار نقوم بدراسة استقرارية وتحديد نوع السالسل الزمنية لمتغي رات الدراسوف 

Fuller  .يقوم هذا االختبار على تقدير ثالث معادالت باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية هي: 

xt = φ1xt−1 + εt     ………………………..(1)                                                                        

xt = φ1xt−1 + c + εt  …………………..…(2)                                                                      

xt = φ1xt−1 + bt + c + εt   ……………….(3)                                                           

 :ثم اختبار الفرضيتين

H0 : φ1=1 

H1 : φ1≠1 

تمتلك جذرا وحدويا و أنها غير  Xtلسلة المدروسة أن الس نقول H0في حالة قبول الفرضية الصفرية 

طها ) 2مستقرة  (.tمرتبطان بالزمن  V(X)أو تباينها /و E(X)أي أن متوس 

ومن القيم )أكبر من قيمتها المجدولة  tˆφ 1  3نقبل الفرضية الصفرية إذا كانت اإلحصائية المحسوبة

مها برامج معالجة البيانات و بذلك ال تملك  H1 ونقبل H0المعاكسة نرفض في الحالة(.الحرجة التي تقد 

 .السلسلة المدروسة جذرا وحدويا و تكون مستقرة

عند القيام بدراسة استقرارية السالسل الزمنية نت بع استراتيجية متتابعة في االختبار تقوم على تقدير 

بة االتجاه العام  cوهو النموذج الذي يحتوي على الثابت ( 2)النموذج رقم  ممثلة في  (trend)و مرك 

بة االتجاه ( 2)بعد تقدير المعادلة رقم .tالمضروب في الزمن  bالمعامل  نقوم بدراسة معنوية معامل مرك 

بقيمة ( حصيلة قسمة المعامل على انحرافه المعياري)به  الخاصة tˆb عبر مقارنة اإلحصائية bالعام 

إذا .مختلفا جوهريا عن الصفر bكان المعامل يتمث ل الهدف من هذا االختبار في تحديد ما إذا .مجدولة

نعتبر المعامل ( %2عادة )المجدولة عند مستوى معي ن للمعنوية   القيمة أقل من tˆbكانت القيمة المحسوبة 

b لالختبار ثم ندرس ( 9)في هذه الحالة نمر  إلى تقدير المعادلة رقم .غير مختلف جوهريا عن الصفر

 cمع قيمة مجدولة بهدف تحديد ما إذا كان المعامل  tˆcالقيمة المحسوبة  عبر مقارنة cمعنوية الثابت 

( 2)المعادلة رقم  في bتكون قاعدة اتخاذ القرار هي نفسها مقارنة بالمعامل .مختلفة جوهريا عن الصفر

غير مختلف جوهريا عن الصفر إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة المجدولة و العكس  cإذ يعتبر 

غير مختلفة جوهريا عن الصفر بعد االختبار نمر  إلى تقدير  cإذا كانت قيمة المعامل .ي الحالة المعاكسةف

إذا كان المعامل ( 2)المعادلة رقم )  Dickey-Fullerعند أي شكل مقبول لمعادلة اختبار(.1)المعادلة رقم 

b  إذا كان كان المعامل ( 9)مختلف جوهريا عن الصفر،المعادلة رقمb  غير مختلف جوهريا عن الصفر

( 1)و المعادلة رقم ( 9)مختلف جوهريا عن الصفر في المعادلة رقم  cو المعامل ( 2)في المعادلة رقم 

نقوم ( على التوالي( 9)و ( 2)غير مختلفين جوهريا عن الصفر في المعادلتين  cو  bإذا كان كل من  

                                                           
1
 :لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى - 

Bourbonnais.R, Econométrie,9
eme

 Edition, Dunod,Paris,2015,pp239-273. 
2
 tعلى العكس من ذلك تكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا كان متوسطها و تباينها مستقلين عن الزمن  - 

3
 .انحرافه المعياري على φ 1ˆالمعامل  بقسمة  tˆφ 1 نحصل على  - 
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تعتبر )مجدولة للحكم على استقرارية السلسلة من عدمها بقيمتها ال tˆφ 1 اإلحصائية المحسوبة بمقارنة  

 (.السلسة غير مستقرة عند أي معادلة مقبولة في حال توفر شرط عدم االستقرارية

 :يظهر الشكل الموالي استراتيجية تحليل استقرارية السالسل الزمنية

 استراتيجية تحليل استقرارية السالسل الزمنية:09شكل رقم

 

 op.cit,p 251 ,Économétriennais.R, Bourbo: المصدر

 

من ناحية تحديد نوع السلسلة في حالة عدم استقراريتها،يتم التمييز بين نوعين من السالسل غير المستقرة 

والسالسل غير المستقرة من النوع  TS   (Trend Stationnary)هما السالسل غير المستقرة من النوع 

DS  (Differency Stationnary). 

 :  TSالسل غير المستقّرة من النوع الس

 xt = ft + ε t :وفق المعادلة التالية tبالزمن   Xترتبط قيم متغير TS 1في إطار سلسلة غير مستقرة من نوع 

متغير عشوائي مستقر أي أن متوسطه )هو الخطأ  ε t دالة في الزمن،خطية أو غير خطية و  هي  ftأين 

من  ftعندما تكون الدالة  TSل على أبسط شكل لسلسة من نوع نحص(.tوتباينه مستقالن عن الزمن 

                                                           
1
 - Bourbonnais.R, Économétrie, op.cit,p 245.  
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ف المتغيرTSوتصنف السلسلة في هذه الحالة سلسلة  الدرجة األولى  X خطية من الدرجة األولى و يعر 

 Xt = a0+a1t+εt : في إطارها كما يلي

 : تكون الخصائص اإلحصائية للسلسلة في هذه الحالة كما يلي

E[xt ] = a0 + a1t + E[εt ] = a0 + a1t 

V [xt ] = 0 + V [εt ] = σε
2 

cov[xt ,xtʹ] = 0 pour t ≠tʹ 

 

في  bإذا كان المعامل  TSفي عالقة مع تحديد نوع السلسلة غير المستقرة،تكون سلسة ما من النوع 

 .Iˆφ 1I<1عن الصفر و كان  جوهريايختلف  Dickey-Fullerالختبار ( 2)المعادلة رقم 

 : DSستقرة من النوع السالسل غير الم 

ة 1DSالسلسلة من نوع    Filtre aux différencesباستخدام مصفاة تفاضل هي سلسلة يمكن جعلها مستقر 

  .d xt = β + εt(D − 1) : يلي كما

 :أين

D: عالمة التفاضل   ،d : درجة التفاضل  ،β:،عدد ثابت حقيقيt  ε : غير مرتبط )متغير عشوائي مستقر

 (.بالزمن

والتي تكتب كما  (d=1)عبر مصفاة تفاضلها من الدرجة األولى  DSا يتم تقديم السالسل من نوع عادة م

 :يلي

 (1 − D) xt = β + εt            xt –xt-1= β + εt   

 :DSيتم التمييز بين نوعين من السالسل من نوع  βحسب قيمة الثابت الحقيقي 

  إذا كانβ≠1 : نكون أمام سلسلة من نوعDS تكتب معادلتها كما يلي.نحرافمع ا: 

 (1 − D) xt = β + εt            xt –xt-1= β + εt   

بة االتجاه العام    و إثبات أن معامل( 2)في عالقة مع نوع السلسلة وبعد المرور على المعادلة رقم  مرك 

b  المعامل و اثبات أن ( 9)غير مختلف جوهريا عن الصفر ثم االنتقال إلى تقدير المعادلة رقمβ  يختلف

مع  DSجوهريا عن الصفر مع وجود جذر وحدوي للسلسلة نستنتج أن السلسلة المدروسة هي من نوع 

 .انحراف

  إذا كانβ=1 : نكون أمام سلسلة من نوعDS تكتب معادلتها كما يلي.بدون انحراف: 

(1 − D) xt = εt            xt –xt-1= εt   

                                                           
1
 - Ibidem 
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بة االتجاه العام    يجب إثبات أن معامل بدون انحراف DSلوسم سلسلة ما بأنها من نوع  غير  bمرك 

ال يختلف جوهريا عن الصفر  cثم اثبات أن المعامل ( 2)في المعادلة رقم مختلف جوهريا عن الصفر 

بعد ذلك .مع اثبات وجود جذر وحدوي لها( 1)ثم المرور إلى تقدير المعادلة رقم ( 9)المعادلة رقم  في

 (bruit blanc) تشويش أبيضلى دراسة استقرارية التفاضل األول للسلسلة فإذا ثبت أنه يتم االنتقال إ

 .بدون انحراف DSنستنتج أن السلسلة األصلية هي ( وهو سلسلة مستقرة)

 :دراسة استقرارية مختلف متغيرات الدراسة -الفرع الثاني

للمتغي ر على السلسلة األصلية  Dickey-Fullerنقوم بدراسة استقرارية متغيرات الدراسة باستخدام اختبار س

 ordre d’intégration de la في مرحلة أولى و على التفاضل األول للسلسة بهدف تحديد درجة تكاملها

série ف درجة تكامل السلسلة ويرمز لها بالحرف .1في مرحلة ثانية بأنها عدد المرات التي يجب  dتعر 

عدد المرات التي يصبح فيها تفاضل السلسلة )قراريتهافيها مفاضلة السلسلة من أجل ضمان است

 .  I(d)و يرمز لها بـ  d نقول في هذه الحالة أن السلسلة مندمجة من الدرجة (.مستقرا

 :(PREM)عالوة الصرف الموازي -أوال

نحصل على  سلسلة عالوة الصرف الموازيعلى  Dickey-Fullerالختبار ( 2)باستخدام المعادلة رقم 

 :التالية النتائج

 على سلسلة عالوة الصرف الموازي Dickey-Fullerالختبار ( 1)نتائج المعادلة رقم  :09جدول رقم

 

 
 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 
بة االتجاه العام غير مختلف جوهريا عن الصفر،ومنه فالسلسلة ليست من  ومنه نستنتج أن معامل مرك 

 :،فنحصل على النتيجة التاليةDickey-Fuller الختبار( 2)دلة رقم وعليه نمر إلى تقدير المعا؛ TSنوع 

 

 

                                                           
1
  I(0)مستقرا  أي  dثاني للسلسلة إذا كان التفاضل األول غير مستقر و هكذا حتى يصبح التفاضل من الدرجة ثم التفاضل ال - 

المحسوبة  tمن الجدول أن  قيمة نالحظ 

بة االتجاه العام) bل للمعام في  معامل مرك 

هي أقل  1355-والمقدرة بـ (( 3)المعادلة رقم 

  t من  القيمة الحرجة المجدولة لإلحصائية 

رة بـ  مشاهدة  36الموافقة لعدد المشاهدات المقد 

للقيم   Dickey-Fullerباالعتماد على جدول )

الحرجة لإلحصائية المجدولة الخاصة بمعامل 

بة اال و ( 3)تجاه العام في المعادلة رقم مرك 

-Dickeyالختبار ( 2)الثابت في المعادلة رقم 

Fuller)  5والتي تتراوح عند مستوى المعنوية 

و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ ) 3,18 بين %

 (.مشاهدة 25الموافقة لـ ) 3325
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 على سلسلة عالوة الصرف الموازي Dickey-Fullerالختبار ( 8)نتائج المعادلة رقم  :01جدول رقم

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 
سلسلة عالوة  غير مختلف جوهريا عن الصفر،وعليه نستنتج أن cومنه نستنتج أن معامل الثابت 

 Dickey-Fuller الختبار( 1)نمر إلى تقدير المعادلة رقم .  انحرافمع  DSالصرف الموازي ليست 

 :فنحصل على النتائج التالية

 على سلسلة عالوة الصرف الموازي Dickey-Fullerالختبار ( 0)نتائج المعادلة رقم  :07جدول رقم

 
 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

المحسوبة  tمن الجدول أن قيمة نالحظ 

من  هي أقل  70.18والمقدرة بـ  cللمعامل 

 t القيمة الحرجة المجدولة لإلحصائية

رة بـ   36الموافقة لعدد المشاهدات المقد 

-Dickeyباالعتماد على جدول )مشاهدة 

Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة

بة االتجاه العام في  الخاصة بمعامل مرك 

و الثابت في المعادلة رقم ( 3)المعادلة رقم 

والتي تتراوح  (Dickey-Fullerالختبار ( 2)

 2389 بين % 5عند مستوى المعنوية 

 2397و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ )

 (.مشاهدة 25الموافقة لـ )

المحسوبة الموافقة   tنالحظ أن قيمة 

رة بـ  PREM(-1)لمعامل  131156-و المقد 

هي أكبر من القيمة الحرجة المجدولة 

 %5لالختبار عند مستوى المعنوية 

و هو ما يجعلنا  13954394-والمقدرة بـ 

نستنتج أن للسلسلة جذرا وحدويا أي أنها 

وهي نفس النتيجة التي )ليست مستقرة 

( 3)و ( 2)توصلت إليها المعادلتان 

أكبر  tˆφ 1أن  أي Dickey-Fullerالختبار 

من القيمة الحرجة عند مستوى المعنوية 

5%.) 
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سوف نقوم بدراسة استقرارية تفاضلها األول عبر ( غير المستقرة)حديد درجة تكامل السلسلة من أجل ت

في إطار دراسة االستقرارية .تحليل دالة االرتباط الذاتي للتفاضل األول لسلسلة عالوة الصرف الموازي

   . bruit blanc 1تشويشا أبيضالتفاضل األول للسلسلة سنقوم باختبار ما إذا كان 

للتفاضل األول لسلسلة  (corrélogramme)االرتباط الذاتي ر الشكل الموالي التمثيل البياني لدالة يظه
 .عالوة الصرف الموازي

 
 االرتباط الذاتي للتفاضل األول لسلسلة عالوة الصرف الموازيالتمثيل البياني لدالة  :15شكل رقم

 
 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 :(IR)الدولية للبنك المركزي  االحتياطيات-ثانيا

 االحتياطيات الدولية للبنك المركزيسلسلة على  Dickey-Fullerالختبار  ( 2)باستخدام المعادلة رقم 

 :نحصل على النتائج التالية(بعدد أشهر الواردات)

 

 

 

 

                                                           
1
في هذه الحالة تكون .إذا كانت جميع معامالت االرتباط الذاتي للسلسلة مع قيمها الماضية ال تختلف جوهريا عن الصفر تشويشا ابيض εt يكون  - 

من قيمتها المجدولة عند مستوى  قلأ χ2 (chi-deux) والتي تتبع توزيع من نوع   hالمحسوبة  عند التأخر  Box-Pierceلـ  Qقيمة إحصائية  

  ,OP.CIT,pp241  ÉconométrieBourbonnais.R,-243:لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى .درجة حرية h و α-1المعنوية 

و  Ljung-Boxلـ  Qإحصائية  قيمةنالحظ أن 

هي أقل  19عند التأخر  18.582ساوي التي ت

عند مستوى  χ2 (chi-deux)من قيمة دالة 

الموافقة )درجة حرية  19و  %2المعنوية 

رة بـ ( 19للتأخر  وهو ما  99,929و المقد 

يعني أن التفاضل األول لسلسلة عالوة 

أي أنه هو تشويش أبيض،الصرف الموازي 

فسلسلة عالوة الصرف  ومنه ؛مستقر 

بدون   DSغير مستقرة ،هي من نوع الموازي 

انحراف وهي مندمجة من الدرجة 

حيث فاضلناها مرة واحدة للوصول )األولى

 :رياضيا نكتب (.إلى سلسلة مستقرة

Prem           I(1)      
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لية للبنك االحتياطيات الدو على سلسلة Dickey-Fullerالختبار ( 1)نتائج المعادلة رقم  :61جدول رقم

 المركزي

 
 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 
أقل من القيمة الحرجة المجدولة عند  1,129-  والمقدرة بـ tˆφ 1 نالحظ أيضا أن اإلحصائية المحسوبة 

،وهو ما يعني رفض الفرضية الصفرية لوجود جذر وحدوي للسلسلة ، وهو ما  %2مستوى المعنوية 

من أجل تحديد درجة تكامل هذه .TSلدولية للبنك المركزي هي من نوع يعني أن سلسلة االحتياطات ا

السلسلة سوف نقوم أوال بجعلها مستقرة عبر تقدير معادلة انحدارية تربط  بين قيم السلسلة وقيم الزمن 

الفرق بين القيم )ثم نقوم بحساب البواقي ( عدد المشاهدات في النموذج) 22و  1التي تتراوح بين 

رة باستخدام معامالت المعادلة االنحدارية التي قمنا بتقديرهااألصلية لل ومن ثم تحليل ( سلسلة و القيم المقد 

  . 1استقرارية البواقي
 

تجدر .الستقرارية  البواقي المشار إليها KPSSو  Dickey-Fullerيظهر الجدول التالي نتائج اختباري 

بأن السلسلة المدروسة مستقرة في حين تقضي ضي تق KPSSاإلشارة إلى أن الفرضية الصفرية في اختبار 

تكون قاعدة اتخاذ القرار بقبول إحدى الفرضيتين هي المقارنة .الفرضية البديلة بعدم استقرارية السلسلة

إذا كانت قيمة .المحسوبة و القيم الحرجة التي تقدمها برامج معالجة البيانات LMبين اإلحصائية 

ن القيم الحرجة عند مستويات المعنوية المختلفة نقبل الفرضية الصفرية المحسوبة اقل م LMاإلحصائية  

عند هذه المستويات للمعنوية و إذا كان العكس هو الصحيح نرفض الفرضية ( استقرارية السلسلة)

على تقدير معادلتين  يقوم KPSSنشير ايضا إلى أن اختبار .الصفرية و نقبل فرضية عدم االستقرارية

                                                           
1
 :يقة يمكن الرجوع إلىمن أجل االطالع على مثال تطبيقي على هذه الطر - 

 Bourbonnais.R, Économétrie, OP.CIT,pp271-273 
 

المحسوبة  tمن الجدول أن  قيمة نالحظ 

بة االتجاه العام) bللمعامل  في  معامل مرك 

هي  333333رة بـ والمقد(( 3)المعادلة رقم 

 أكبر من  القيمة الحرجة المجدولة لإلحصائية 

t   رة بـ  32الموافقة لعدد المشاهدات المقد 

  Dickey-Fullerباالعتماد على جدول )مشاهدة 

للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة الخاصة 

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  بمعامل مرك 

الختبار ( 2)و الثابت في المعادلة رقم ( 3)

Dickey-Fuller)  والتي تتراوح عند مستوى

 54الموافقة  لـ ) 3,18 بين % 5المعنوية 

 (.مشاهدة 25الموافقة لـ ) 3325و ( مشاهدة

تختلف  bومنه نستنتج أن قيمة المعامل 

  .جوهريا عن الصفر
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-Dickeyالختبار   2كما هو الحال في المعادلة رقم )على مركبة لالتجاه العام و ثابت أحداهما تحتوي 

Fuller)  و األخرى تحتوي على ثابت فقط( الختبار   9كما هو الحال في المعادلة رقمDickey-Fuller). 

نحدارية رة عبر المعادلة االالبواقي المقدّ على  KPSS و Dickey-Fullerنتائج اختباري :90جدول رقم 

 .التي تربط االحتياطيات الدولية للبنك المركزي بالزمن

 tˆφ1 قيمة اإلحصائية المحسوبة المعادلة نوع االختبار

 معنوية المعامل/

القيمة الحرجة 

عند  tˆφ 1 لإلحصائية

 %2المستوى  

القرار بخصوص 
 االستقرارية

Dickey-Fuller (2) -1,129112 

b غير مختلف جوهريا عن

 الصفر

 سلسلة البواقي مستقرة 23557759-

(9) -2,291121 
c غير مختلف جوهريا عن

 الصفر

 سلسلة البواقي مستقرة 9,221111-

 سلسلة البواقي مستقرة 1,221991- 2,191991- (1)

KPSS (2) 1,122121 1,119 سلسلة البواقي مستقرة 

 سلسلة البواقي مستقرة 1,192 1,122121 (9)

 EVIEWS 10مخرجات برنامج لباحث اعتمادا على من إعداد ا:المصدر
 

وهي  TSغير مستقرة،هي من نوع  االحتياطيات الدولية للبنك المركزينستنتج مما سبق أن سلسلة 

 . IR         I(1) :رياضيا نكتب.مندمجة من الدرجة األولى

 : (RER)سعر الصرف الرسمي الحقيقي -ثالثا

 :1سعر الصرف الرسمي الحقيقيسلسلة على  Dickey-Fullerاختبار يظهر الجدول الموالي مسار ونتائج 

 سعر الصرف الرسمي الحقيقيعلى سلسلة  Dickey-Fuller  نتائج اختبار :98جدول رقم

المحسوبة   tقيمة إحصائية  المعادلة

حسب   φ1 أو b، Cللمعامل

 معنوية المعامل/ الحالة  

مجال القيمة الحرجة 

 tˆb/ tˆcإلحصائية  

 حسب الحالةtˆφ 0أو 
 %9عند المستوى  

 القرار بخصوص االستقرارية /معنوية المعامل

(2) Tb
calculé =43935 

 

3,18≤tb
*≤  3325 b وعليه نمر إلى   غير مختلف جوهريا عن الصفر

 (9)تقدير المعادلة رقم 

(9) Tc
calculé =3314 

 

2389≤tc
*≤  2397 c  مختلف جوهريا عن الصفر 

tˆφ1
calculé=-13992 ≤0,05 =tˆφ1

critique/ -9,221 

ال داعي للوصول إلى تقدير ) سلسلة مستقرةال 

 ( لالختبار( 1)المعادلة رقم 

 EVIEWS 10من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج :المصدر

أن هذه األخيرة مستقرة أي  سعر الصرف الرسمي الحقيقينستنتج من التحليل السابق الستقرارية سلسلة 

 . RER           I(0): رياضيا نكتب.1نها مندمجة من الدرجة أ

                                                           
1
 . 12يمكن االطالع على تفاصيل تقدير معادالت االختبار بالنسبة لكل متغير في الملحق رقم - 
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 :(GDP)سلسلة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -رابعا

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج  سلسلةعلى  Dickey-Fullerيظهر الجدول الموالي مسار ونتائج اختبار 

 :المحلي اإلجمالي

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي  على سلسلة Dickey-Fuller  نتائج اختبار :91جدول رقم

 اإلجمالي

  tقيمة إحصائية  المعادلة
 b، Cالمحسوبة للمعامل

/ حسب الحالة    φ1 أو

 معنوية المعامل

مجال القيمة الحرجة إلحصائية  

tˆb/ tˆc  أوtˆφ 0حسب الحالة 

 %9عند المستوى  

 االستقراريةالقرار بخصوص  /معنوية المعامل

(2) Tb
calculé =435386 

 

3,18≤tb
*≤  3325 b وعليه نمر   غير مختلف جوهريا عن الصفر

 (9)إلى تقدير المعادلة رقم 

(9) Tc
calculé =134837 

 

2389≤tc
*≤  2397 c   وعليه نمر إلى  مختلف جوهريا عن الصفرغير

 (1)تقدير المعادلة رقم 
 

(1) tˆφ1
calculé=-33267    =tˆφ1

critique/0,05 139498- tˆφ1
calculé=-33267≤=tˆφ1

critique-139498 

 سلسلة مستقرةومنه ال

 EVIEWS 10من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج :المصدر

أنها  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينستنتج من التحليل السابق الستقرارية سلسلة معدل نمو 

 GDP        I(0) :رياضيا نكتب.4جة من الدرجة مستقرة،أي أنها مندم

 :(DEV) معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمي-خامسا

تدهور سعر الصرف معدل  سلسلةعلى  Dickey-Fullerيظهر الجدول الموالي مسار ونتائج اختبار 

 :الرسمي اإلسمي

 الصرف الرسمي اإلسميتدهور سعر معدل  على سلسلة Dickey-Fuller  نتائج اختبار :91جدول رقم

  tقيمة إحصائية  المعادلة
 b، Cالمحسوبة للمعامل

/ حسب الحالة    φ1 أو

 معنوية المعامل

مجال القيمة الحرجة إلحصائية  

tˆb/ tˆc  أوtˆφ 0حسب الحالة 
 %9عند المستوى  

 القرار بخصوص االستقرارية /معنوية المعامل

(2) Tb
calculé =-132449 

 

3,18≤tb
*≤  3325 b  غير مختلف جوهريا عن الصفر  وعليه نمر

 (9)إلى تقدير المعادلة رقم 

(9) Tc
calculé =234519 

 

2389≤tc
*≤  2397 c   غير مختلف جوهريا عن الصفر وعليه نمر إلى

 (1)تقدير المعادلة رقم 
 

(1) tˆφ1
calculé=-134962   =tˆφ1

critique/0,05-139543 tˆφ1
calculé=-134962≥=tˆφ1

critique-139543 

 مستقرةغير سلسلة ومنه ال

 EVIEWS 10من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج :المصدر
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من أجل تحديد درجة تكامل السلسلة سوف نقوم بدراسة استقرارية تفاضلها األول عبر تحليل دالة 

التفاضل األول ا إذا كان في إطار دراسة االستقرارية سنقوم باختبار م.االرتباط الذاتي لتفاضلها األول

   . bruit blanc تشويشا أبيضللسلسلة 

 للتفاضل األول لسلسلة (corrélogramme)االرتباط الذاتي يظهر الشكل الموالي التمثيل البياني لدالة 

 :تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسميمعدل 

تدهور سعر الصرف معدل سلة االرتباط الذاتي للتفاضل األول لسلالتمثيل البياني لدالة  :19شكل رقم

 الرسمي اإلسمي

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 : (MM) الحقيقية الكتلة النقدية -سادسا

 :الحقيقية الكتلة النقدية سلسلةعلى  Dickey-Fullerيظهر الجدول الموالي مسار ونتائج اختبار 

 النقدية الحقيقية الكتلة على سلسلة Dickey-Fuller  نتائج اختبار :99جدول رقم

  tقيمة إحصائية  المعادلة
 b، Cالمحسوبة للمعامل

/ حسب الحالة    φ1 أو

 معنوية المعامل

مجال القيمة الحرجة إلحصائية  

tˆb/ tˆc  أوtˆφ 0حسب الحالة 
 %9عند المستوى  

 القرار بخصوص االستقرارية /معنوية المعامل

(2) Tb
calculé =136263 

 

3,18≤tb
*≤  3325 b  غير مختلف جوهريا عن الصفر  وعليه نمر

 (9)إلى تقدير المعادلة رقم 

(9) Tc
calculé =439649 

 

2389≤tc
*≤  2397 c   غير مختلف جوهريا عن الصفر وعليه نمر إلى

 (1)تقدير المعادلة رقم 
 

(1) tˆφ1
calculé=135319   =tˆφ1

critique/0,05-1394985 tˆφ1
calculé=135319≥=tˆφ1

critique-1394985 

 سلسلة غير مستقرةومنه ال

 EVIEWS 10من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج :المصدر

و التي  Ljung-Boxلـ  Qإحصائية  قيمةنالحظ أن 

هي أقل من قيمة  19عند التأخر  12,211تساوي 

 19و  %2عند مستوى المعنوية  χ2 (chi-deux)دالة 

رة بـ ( 19الموافقة للتأخر )درجة حرية  و المقد 

وهو ما يعني أن التفاضل األول لسلسلة  99,929

هو  تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسميمعدل 

معدل فسلسلة  ومنه؛أي أنه مستقرتشويش أبيض،

غير مستقرة  يتدهور سعر الصرف الرسمي اإلسم

بدون انحراف وهي مندمجة من   DS،هي من نوع 

حيث فاضلناها مرة واحدة للوصول )الدرجة األولى

 DEV           I(1) :رياضيا نكتب (.إلى سلسلة مستقرة
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من أجل تحديد درجة تكامل السلسلة سوف نقوم بدراسة استقرارية تفاضلها األول عبر تحليل دالة 

التفاضل األول ا كان في إطار دراسة االستقرارية سنقوم باختبار ما إذ.االرتباط الذاتي لتفاضلها األول

 .bruit blanc تشويشا أبيضللسلسلة 

للتفاضل األول لسلسلة  (corrélogramme)االرتباط الذاتي يظهر الشكل الموالي التمثيل البياني لدالة 

 :الكتلة النقدية الحقيقية

 الحقيقية االرتباط الذاتي للتفاضل األول لسلسلة الكتلة النقديةالتمثيل البياني لدالة  :11شكل رقم

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 :(TOT) شروط التبادل الدولي -سابعا

 :شروط التبادل الدولي سلسلةعلى  Dickey-Fullerيظهر الجدول الموالي مسار ونتائج اختبار 

 شروط التبادل الدولي على سلسلة Dickey-Fuller  نتائج اختبار :99جدول رقم

  tقيمة إحصائية  المعادلة
 b، Cالمحسوبة للمعامل

/ حسب الحالة    φ1 أو

 معنوية المعامل

مجال القيمة الحرجة إلحصائية  

tˆb/ tˆc  أوtˆφ 0حسب الحالة 
 %9عند المستوى  

 القرار بخصوص االستقرارية /معنوية المعامل

(2) Tb
calculé =139789 

 

3,18≤tb
*≤  3325 b  غير مختلف جوهريا عن الصفر  وعليه نمر

 (9)تقدير المعادلة رقم إلى 

(9) Tc
calculé =134545 

 

2389≤tc
*≤  2397 c   غير مختلف جوهريا عن الصفر وعليه نمر إلى

 (1)تقدير المعادلة رقم 
 

(1) tˆφ1
calculé=-432518  

  
=tˆφ1

critique/0,05-1394985 tˆφ1
calculé=-432518≥=tˆφ1

critique-1394985 

 سلسلة غير مستقرةومنه ال

 EVIEWS 10من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج :درالمص

 

و التي  Ljung-Boxلـ  Qإحصائية  قيمةنالحظ أن 

هي أقل من قيمة  19عند التأخر  19,221تساوي 

 19و  %2ند مستوى المعنوية ع χ2 (chi-deux)دالة 

رة بـ ( 19الموافقة للتأخر )درجة حرية  و المقد 

وهو ما يعني أن التفاضل األول لسلسلة  99,929

هو  تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسميمعدل 

الكتلة فسلسلة  ومنه؛أي أنه مستقرتشويش أبيض،

بدون   DSغير مستقرة ،هي من نوع  النقدية الحقيقية

حيث )دمجة من الدرجة األولىانحراف وهي من

 (.فاضلناها مرة واحدة للوصول إلى سلسلة مستقرة

 MM        I(1):رياضيا نكتب
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من أجل تحديد درجة تكامل السلسلة سوف نقوم بدراسة استقرارية تفاضلها األول عبر تحليل دالة 

التفاضل األول في إطار دراسة االستقرارية سنقوم باختبار ما إذا كان .االرتباط الذاتي لتفاضلها األول

 .bruit blanc يضتشويشا أبللسلسلة 

للتفاضل األول لسلسلة  (corrélogramme)االرتباط الذاتي يظهر الشكل الموالي التمثيل البياني لدالة 

 :شروط التبادل الدولي

 شروط التبادل الدولي االرتباط الذاتي للتفاضل األول لسلسلةالتمثيل البياني لدالة  :17شكل رقم

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 : (AID)المساعدات الدولية للتنمية -ثامنا

 :شروط التبادل الدولي سلسلةعلى  Dickey-Fullerيظهر الجدول الموالي مسار ونتائج اختبار 

 المساعدات الدولية للتنمية على سلسلة Dickey-Fuller  نتائج اختبار :99جدول رقم

  tقيمة إحصائية  المعادلة
 b، Cالمحسوبة للمعامل

/ الحالة   حسب  φ1 أو

 معنوية المعامل

مجال القيمة الحرجة إلحصائية  

tˆb/ tˆc  أوtˆφ 0حسب الحالة 
 %9عند المستوى  

 القرار بخصوص االستقرارية /معنوية المعامل

(2) Tb
calculé =-133454 

 

3,18≤tb
*≤  3325 b  غير مختلف جوهريا عن الصفر  وعليه نمر

 (9)إلى تقدير المعادلة رقم 

(9) Tc
calculé =436364 

 

2389≤tc
*≤  2397 c   غير مختلف جوهريا عن الصفر وعليه نمر إلى

 (1)تقدير المعادلة رقم 
 

(1) tˆφ1
calculé=-134337  

  
=tˆφ1

critique/0,05-1395411 tˆφ1
calculé=-134337≥=tˆφ1

critique-1395411 

 سلسلة غير مستقرةومنه ال

 EVIEWS 10خرجات برنامج من إعداد الباحث اعتمادا على م:المصدر

 

و التي  Ljung-Boxلـ  Qإحصائية  قيمةنالحظ أن 

هي أقل من قيمة  19عند التأخر  9,2299تساوي 

 19و  %2عند مستوى المعنوية  χ2 (chi-deux)دالة 

رة بـ ( 19ر الموافقة للتأخ)درجة حرية  و المقد 

وهو ما يعني أن التفاضل األول لسلسلة  99,929

أي أنه هو تشويش أبيض، شروط التبادل الدولي

غير  شروط التبادل الدوليفسلسلة  ومنه؛مستقر

بدون انحراف وهي   DSمستقرة ،هي من نوع 

حيث فاضلناها مرة واحدة )مندمجة من الدرجة األولى

 :رياضيا نكتب (.للوصول إلى سلسلة مستقرة

TOT       I(1) 
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من أجل تحديد درجة تكامل السلسلة سوف نقوم بدراسة استقرارية تفاضلها األول عبر تحليل دالة 

التفاضل األول في إطار دراسة االستقرارية سنقوم باختبار ما إذا كان .االرتباط الذاتي لتفاضلها األول

 .bruit blanc تشويشا أبيضللسلسلة 

للتفاضل األول لسلسلة  (corrélogramme)االرتباط الذاتي لي التمثيل البياني لدالة يظهر الشكل الموا

 :المساعدات الدولية للتنمية

 االرتباط الذاتي للتفاضل األول لسلسلة المساعدات الدولية للتنميةالتمثيل البياني لدالة  :81شكل رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 حوصلة لتحليل استقرارية وأنواع السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة القياسية يظهر الجدول الموالي

 حوصلة حول دراسة استقرارية متغّيرات الدراسة :99جدول رقم 

 تكاملدرجة ال النوع/االستقرارية المتغير
 I(1) بدون انحراف  DS /غير مستقرة  (PREM)عالوة الصرف الموازي

 I(0) مستقرة   (RER)سعر الصرف الرسمي الحقيقي
معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالعملة 

 (GDP) الوطنية
 I(0) مستقرة

    $/للدج معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمي
(DEV) 

 I(1) بدون انحراف  DS /غير مستقرة 

 I(1) بدون انحراف  DS /غير مستقرة  (MM)الكتلة النقدية الحقيقية 

 TS I(1)/ غير مستقرة IR      اطات الدولية للبنك المركزياالحتي

 I(1) بدون انحراف  DS /غير مستقرة  (TOT)شروط التبادل الدولي

 I(1) بدون انحراف  DS /غير مستقرة  (AID)المساعدات الدولية للتنمية 

 من إعداد الباحث:المصدر

 

و التي  Ljung-Boxلـ  Qإحصائية  قيمةنالحظ أن 

هي أقل من قيمة دالة  19عند التأخر  91,92تساوي 

χ2 (chi-deux)  19و  %2عند مستوى المعنوية 

رة بـ ( 19الموافقة للتأخر )درجة حرية  و المقد 

وهو ما يعني أن التفاضل األول لسلسلة  99,929

أي أنه هو تشويش أبيض، دات الدولية للتنميةالمساع

غير  المساعدات الدولية للتنميةفسلسلة  ومنه؛مستقر

بدون انحراف وهي   DSمستقرة ،هي من نوع 

حيث فاضلناها مرة )مندمجة من الدرجة األولى

 :رياضيا نكتب (.واحدة للوصول إلى سلسلة مستقرة

AID       I(1) 
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 :تقنية تقدير النموذج -لثالفرع الثا

ذو اإلبطاء  االنحدار الذاتيموذج عالوة الصرف الموازي في الجزائر سنعتمد على تقنية من أجل تقدير ن

ع   .ARDLالزمني الموز 

 :1تقديم التقنية -أوال

ع  االنحدار الذاتيتقنية  تقنية نمذجة تسمح بتقدير نماذج  هي  ARDLذو اإلبطاء الزمني الموز 

في ...(فترات التكيف،التوق عات)العتبار الحركية الزمنية تتمي ز النماذج الحركية بأنها تأخذ بعين ا.حركية

توضع النماذج .تفسير المتغي رات المدروسة، وهو ما يسمح بتحسين التنبؤات و فعالية السياسات العمومية

ر سوى األ( غير الحركية)الحركية في مقابلة النماذج البسيطة  رة ثر اآلالتي ال تفس  ني للمتغي رات المفس 

ر سوى الجزء اآلعلى المتغ نمي ز ضمن عائلة النماذج الحركية  .ني من تغي راتهير التابع وبالتالي ال تفس 

 :بين ثالث أنواع من النماذج هي

هي نماذج أين يكون من بين :AR  (les modèles Autorégressifs) نماذج االنحدار الذاتي -

رة للمتغي ر التابع القيم الماضية لهذا ال إذا أخذنا للتبسيط متغي رين فقط .متغي ر نفسهالمتغي رات المفس 

ر  ytفي النموذج و رمزنا للمتغي ر التابع بـ  ،يكون الشكل العام  xtبـ ( المستقل)و للمتغير المفس 

 Yt=f(xt,yt-p) .:كما يلي   ARالمجمل لنموذج 

عة - ين هي نماذج ا:  DL  (Distributed Lag models) نماذج التأخرات المبرمجة أو الموز 

رة،القيم  رة للمتغي ر التابع باإلضافة إلى القيم الحالية للمتغي رات المفس  تشمل المتغي رات المفس 

رة إذا أخذنا للتبسيط متغي رين فقط في النموذج و رمزنا . السابقة لنفس هذه المتغيرات المفس 

ر ytللمتغي ر التابع بـ  كما  DLالمجمل لنموذج  ، يكون الشكل العامxtبـ ( المستقل)و للمتغير المفس 

  :يلي

yt= f(xt,xt-q)      

ع  االنحدار الذاتينماذج  -  (AutoRegressive Distributed Lag)ذو اإلبطاء الزمني الموز 
ARDL: يجمع هذا النوع خصائص النوعين السابقين من النماذج الحركية و يأخذ الشكل العام

 .xt : yt =f(xt, yt-p, xt-q)مستقل و متغي ر  ytالتالي في حالة متغي ر تابع  المجمل

 

لة لنموذج   :كما يلي xtو متغي ر مستقل  ytحالة متغي ر تابع فتكون في  ARDLأما الصيغة المفص 

                                           

        أو       
 
           

 
            

 :حيث

                                                           
1
 - Kibala Kuma .J, Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda- Yamamoto : 

éléments de théorie et pratiques sur logiciels. Licence. Congo-Kinshasa. 2018(téléchargé à partir de la page :  
 https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01766214 le 01/03/2020), pp06-08. 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01766214
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et: الخطأ ،وهو تشويش أبيض أي أنه يعب ر عن سلسلة مستقرة ذو متوسط معدوم و انحراف معياريσ 
 .  )et         i.i.d)1,σ:أي أن

على ( ة)المستقل( ات)بتحديد كل من اآلثار قصيرة األجل و طويلة األجل للمتغي ر ARDLيسمح نموذج 

،وهو ما  (séries cointégrées )المتغي ر التابع بشرط أن تكون هذه المتغي رات متكاملة بشكل مشترك 

المشار إلى صيغته المفصلة في المعادلتين  ARDLفي حالة نموذج . 1يسمح بتقدير نموذج لتصحيح الخطأ

أما ؛ر التابع في األجل القصيرعلى المتغي   xt،أثر المتغي ر المستقل  xtمعامل  هو،وb0 ظهري  ،السابقتين

 =yt : فيظهر من خالل عالقة التوازن طويلة األجل التالية ytعلى xt األثر طويل األجل للمتغير

k+Φxt+u و يحسب المعامل،Φ الذي يمث ل هذا األثر طويل األجل كما يلي   :∅  
   

       
  . 

 :سبب اختيار التقنية-ثانيا

نا لهذه التقنية بشكل اساسي إلى تناسبها مع النماذج التي تكون السالسل الزمنية سبب اختيار يعود

لمتغي راتها مندمجة بشكل مشترك حتى عند درجات تكامل مختلفة
بشرط أن ال تتجاوز درجة تكاملها  2

بعضها مندمج من الدرجة األولى و )،وهو ما ينطبق على السالسل الزمنية لمتغيرات دراستنا3الواحد

يعود السبب الثاني الختيار هذه التقنية لتناسبها مع السالسل (.1ضها مستقر أي مندمج من الدرجة بع

 22الزمنية قصيرة المدة،وهو ما ينطبق أيضا على دراستنا إذ ال يتجاوز عدد المشاهدات لكل متغير 

  .مشاهدة

 :ARDLخطوات تطبيق تقنية -ثالثا

 :4تتمث ل خطوات تطبيق هذه التقنية في

 ؛تقديم المعطيات -1

 ؛هاتكاملدراسة استقرارية السالسل الزمنية للمتغي رات موضوع الدراسة و درجة  -9

 :و يتم وفق الخطوات التالية:  Pesaran et al(2001) اختبار التكامل المشترك لـ -2

 ؛ ARDLتقدير معادلة نموذج  -

ر األمثل للنموذجتحديد  -   ؛(ات  المتعارف عليهامعايير المعلومعلى أساس ) قيمة التأخ 

  ؛النموذج األمثل" متانة"اختبار  -

                                                           
1
 . نموذج يسمح بإظهار أثر التغي رات قصيرة األجل للمتغي رات محل الدراسة حول عالقة توازن طويلة األجل تربط بينهاوهو  - 

2
ر لهآمتغي ر تابع و )إذا كان النموذج ثنائي المتغي رات  -  بشرط أن تكون المتغي رات مندمجة من  Engle & Grangerنستخدم طريقة ( خر مفس 

د المتغي رات نفس الدرجة، وإذا كا ر للمتغي ر التابع)ن النموذج متعد  لمزيد من المعلومات .Johansenنستخدم طريقة ( اكثر من متغي ر واحد مفس 

  ,OP.CIT, pp297 EconométrieBourbonnais.R,-    318:يمكن العودة إلى 
3
 - Kibala Kuma .J, Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda- Yamamoto : 

éléments de théorie et pratiques sur logiciels. Licence. Congo-Kinshasa. 2018(téléchargé à partir de la page :  
 https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01766214 le 01/03/2020),pp07-08. 
 
4
 - Kibala Kuma .J, Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda- Yamamoto : 

éléments de théorie et pratiques sur logiciels, OP.CIT. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01766214


 قناة إضافية الستيعاب المداخيل في الجزائر :سوق الصرف الموازي........................ الفصل الرابع

 
233 

من الناحية النظرية : Pesaran et al(2001) لـ على أساس العتبات المشترك تكاملاختبار ال -

،ألنه ال يمكن ببساطة ال يمكن تقديرها ARDLتقدير معادلة نموذج المشترك  تكامليسبق اختبار ال

،لكن عند استخدام (هذا االختبارسمح به يوهو ما ) تغيرات المشترك بين الم تكاملال في غياب

 تكامليجب المرور على تقدير المعادلة أوال ثم اختبار وجود عالقة  EVIEWS 10برنامج 

 .مشترك بين المتغي رات

 ؛تحليل العالقة السببية بين متغي رات الدراسة  -1

 ؛المتغير التابع و المتغي رات المستقلة نقصيرة و طويلة األجل بي( المعامالت)تحديد العالقات   -2

 

 :ARDLتقدير نموذج عالوة الصرف الموازي في الجزائر عبر تقنية -رابعالفرع ال

على المعطيات الخاصة بمتغي رات نموذج عالوة الصرف الموازي  ARDLسنقوم بتطبيق خطوات تقنية 

 .في الجزائر

 .المطلب الثاني من هذا المبحث تم المرور بهذه الخطوة في:تقديم المعطيات -أوال

تم :هاتكاملدرجة تحديد دراسة استقرارية السالسل الزمنية للمتغّيرات موضوع الدراسة و  -ثانيا

 .المرور بهذه الخطوة في الفرعين األول و الثاني من هذا المطلب

 :  Pesaran et al(2001) المشترك لـ تكاملاختبار ال -ثالثا

 :ARDLتقدير معادلة نموذج -أ

لة عبر برنامج  تجدر  ARDL لتقدير معادلة نموذج EVIEWSقبل أن نقوم باستعراض النتائج المحص 

 ARDLشروط التبادل الدولي من النموذج، ألننا أثناء تقديرنا لنموذج اإلشارة إلى أننا حذفنا متغي ر 

داءات وحيدة للج   مصفوفة"عجزنا عن ذلك و أشار البرنامج إلى وجود  EVIEWS 10باستخدام برنامج 

رة  د تام بين " singular matrixالمتقاطعة للمتغي رات المفس  وهو ما يعني وجود ارتباط خطي متعد 

د إلى وجود متغي رات .(multicolinéarité parfaite)متغيرين أو أكثر يشير االرتباط الخطي المتعد 

رة مرتبطة فيما بينها و هو ما يؤدي في حالة االرتباط الخط داءات ي التام إلى مصفوفة وحيدة للج  مفس 

رة المتقاطعة للمتغي رات المفس 
يظهر من خالل الجدول الموالي لمصفوفة معامالت االرتباط بين .1

المتغيرات األصلية الثمانية للدراسة االرتباط الكبير بين سلسلة شروط التبادل الدولي و سلسلة 

ر م وكالهما يشير إلى  1,19عامل االرتباط بينهما بحوالي االحتياطات الدولية للبنك المركزي ،إذ يقد 

يظهر من خالل الجدول أيضا ارتباط كال .ارتفاع القدرة الشرائية الخارجية للبلد أي قدرته على االستيراد

المتغي رين سلبا بعالوة الصرف الموازي لكن ارتباط االحتياطيات الدولية بعالوة الصرف الموازي أكبر 

لحل .لشروط التبادل الدولي 1,22-مقابل  1,19-رتباط بينهما خالل فترة الدراسة بـ إذ قدر معامل اال

د في النموذج يجب حذف أحد المتغي رين،وعليه قمنا بحذف متغير شروط  مشكلة االرتباط الخطي المتعد 

وازي التبادل الدولي من النموذج نظرا لضعف معامل ارتباطه مع المتغير التابع وهو عالوة الصرف الم

                                                           
1
 - Bourbonnais.R, Econométrie, OP.CIT, p114. 
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مقارنة باالحتياطيات الدولية  للبنك المركزي،و نظرا لكون هذه األخيرة أكثر تعبيرا على القدرة  

الشرائية الخارجية للبلد إذ يمكن أن تتدهور شروط التبادل الدولي للبلد لكن يبقى له قدرة شرائية كبيرة 

قبل تدهور شروط التبادل )للبلد في الخارج في حالة ارتفاع مستوى االحتياطيات الدولية االبتدائية 

 (.   الدولي

 مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات األصلية للدراسة:98جدول رقم

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

الذي نسعى إلى تقديره في النموذج الذي يربط بين عالوة الصرف الموازي كمتغي ر   ARDLيتمث ل نموذج

رة له ويأخذ رياضيا الصيغة التاليةتابع والمتغيرات الست األ  :خرى كمفس 

      

                
 
               

 
               

 
               

 
              

 
              

 
   

            
 
       

 :يظهر الجدول الموالي مخرجات تقدير هذا النموذج
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 ARDLمخرجات تقدير نموذج  :91 جدول رقم

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

ل للنموذج   ر   (Adjusted R-squared)بشكل عام يمكن أن نالحظ أن معامل التحديد المعد  كبير و تقد 

رة)،وهو ما يعني أن النموذج 1,229قيمته بـ  من تغي رات  % 22,9يفسر حوالي ( المتغي رات المفس 

 .عالوة الصرف الموازي في الجزائر خالل فترة الدراسة
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  :قيمة التأّخر األمثل للنموذجتحديد  -ب

ر األمثل للنموذج في تحديدتتمث ل إحدى الخطوات األساسية في تقدير النماذج الحركية   إلى أي )قيمة التأخ 

رة على المتغير التابع ،وهو ما يتم على أساس (مدى زمني في الماضي يصل تأثير المتغي رات المفس 

تتمثل اشهر معايير المعلومات المستخدمة في .)les critères d’information(معايير المعلومات 

 (SIC)و يرمز له بـ  Schwarz،معيار   (AIC)له بـ و يرمز Akaikeتحليل السالسل الزمنية في معيار 

 :تحسب هذه المعايير كما يلي.(HQ)و يرمز له بـ  Hannan et Quinnو معيار 

                
 

 
     

                
    

 
     

               
     

 
     

 :مع

قيمة التأخر : pعدد المشاهدات  ، : Tمصفوفة التباين والتباين المشترك للبواقي المحسوبة ،   :

ر رة:n ؛    للنموذج المقد   عدد المتغي رات المفس 

ر من بين *q   أو *pتعتبر قيمة مثلى للتأخر القيمة  التي تسمح بتدنية قيمة التأخر بالنسبة للنموذج المقد 

 .مستعرضة سابقاالمعايير الثالثة ال

 (:نموذجا 24من بين )األمثل  ARDLيظهر الشكل الموالي قيمة التأخرات المثلى لنموذج 

 األمثل ARDLقيمة التأخرات المثلى لنموذج  :11شكل رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج  :المصدر

هي  91جدول رقم النموذج وفق ترتيبها في ال  على التوالي لمتغيرات 2،1،1،9،1،1،1 تعتبر التأخرات

 (.نموذجا األفضل وفق هذا المعيار 91من بين ) AICقيمة معامل  يدن  التأخرات المثلى ألنها ت  
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 :النموذج األمثل" متانة"اختبار  -ج

د من غياب  في هذا الجزء نقوم بمجموعة من االختبارات على البواقي من أجل تأكيد متانة النموذج للتأك 

 .اقي،تجانس تباينها،طبيعية توزيعها وكذا سالمة الصياغة الدالية للنموذجاالرتباط الذاتي بين البو

 :يظهر الجدول الموالي نتائج هذه االختبارات

 نتائج اختبارات متانة النموذج:90جدول رقم 

 النتيجة االحتمال اإلحصائية المحسوبة   الهدف منه إسم االختبار

Breusch-
Godfrey  

تحديد وجود ارتباط 
 بواقيذاتي لل

إذن نقبل  1,12<االحتمال  1,1219 191,2992

الفرضية الصفرية القائلة بغياب 
 ارتباط ذاتي للبواقي

Breusch-Pagan-
Godfrey  

إذن نقبل  1,12<االحتمال  1,2911 1,299121 تجانس تباين البواقي

الفرضية الصفرية القائلة 
 تباين البواقي( ثبات)بتجانس

Jarque-Bera  إذن نقبل  1,12<االحتمال  1,912211 1,222222 ع البواقيطبيعية توزي

الفرضية الصفرية القائلة بطبيعية 
 توزيع البواقي

Ramsey (Fisher)   سالمة الصياغة
 الدالية للنموذج

إذن نقبل  1,12<االحتمال  1,2121 1,112122

الفرضية الصفرية القائلة بسالمة 
 الصياغة الدالية للنموذج

 EVIEWS 10اد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج من إعد: المصدر

" متانة"توصلنا من خالل نتائج الجدول إلى قبول الفرضية الصفرية في جميع اختبارات 

سوف نلجأ إلى  %2و نظرا لقرب االحتمال من عتبة  Breusch-Godfreyبالنسبة الختبار  .1النموذج

تحديد وجود ارتباط لخر  آن مربعات البواقي وهو اختبار تحليل التمثيل البياني لدالة االرتباط الخطي بي

 :و تحصلنا على النتيجة الموضحة في الشكل الموالي ذاتي للبواقي

 االرتباط الذاتي بين مربعات البواقيالتمثيل البياني لدالة  :88شكل رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

                                                           
1
 .المرتبطة بهذه االختبارات EVIEWS 10مج مخرجات برنا 11يظهر الملحق رقم  - 

و التي تساوي  Ljung-Box لـ Qإحصائية  قيمةنالحظ أن 

-χ2 (chiهي أقل من قيمة دالة  19عند التأخر  2,2122

deux)  درجة حرية  19و  %2عند مستوى المعنوية

رة بـ ( 19الموافقة للتأخر ) وهو ما  99,929و المقد 

 المساعدات الدولية للتنميةيعني أن التفاضل األول لسلسلة 

رتباط الذاتي ،أي أن جميع معامالت االهو تشويش أبيض

بين البواقي معدومة بمعنى أن البواقي مستقلة عن بعضها 

 . البعض أي أنها غير مرتبطة خطيا
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 :Pesaran et al(2001) لـ تعلى أساس العتبا المشترك تكاملاختبار ال -د

( ات)وجود عالقة (cointégration entre variables)فكرة التكامل المشترك بين المتغي رات  قتضيت

حتى وإن اختلفت ديناميكيات هذه المتغي رات في األجل .توازن طويلة األجل بين المتغي رات المدروسة

تظهر نماذج تصحيح الخطأ .األجل الطويلالقصير،فإنها سرعان ما تعود إلى مسارها المشترك في 

 .التفاعل بين التغي رات قصيرة األجل للمتغي رات و توازناتها في األجل الطويل

في  على معادلة تصحيح الخطأ ذات الصيغة التالية Pesaran et alيقوم اختبار التكامل المشترك لـ 

 :yو x متغي رين حالة 

                     
 
            

   
                   

 :يمكن كتابة المعادلة السابقة أيضا على الشكل الموالي

             
 
            

   
                   

 .معامل تصحيح الخطأ أو قوة الرجوع إلى التوازن:θامل التفاضل األول         مع:Δ :حيث

مختلفا  معادلة تصحيح الخطأبعد تقدير  θ إذا كان المعامل yو xنستنتج وجود عالقة تكامل مشترك بين  

 .جوهريا عن الصفر ، ذو إشارة سالبة وكانت قيمته المطلقة محصورة بين الصفر والواحد

 :الفرضيتين التاليتين يتم اختبار

 λ1=λ2=0 :H0          توجد عالقة تكامل مشترك بين المتغي رين 

 λ1≠λ2≠0 :H1          ال توجد عالقة تكامل مشترك بين المتغي رين 

 Pesaranالمحسوبة بقيمتين حرجتين مجدولتين من طرف  Fisherيقوم االختبار على مقارنة إحصائية 

et al  دنيا موافقة ( عتبة)ا موافقة للمتغي رات المندمجة من الدرجة األولى و قيمة علي(عتبة)،قيمة

تكون قاعدة اتخاذ القرار .أي تلك ذات السالسل الزمنية المستقرة 1للمتغي رات المندمجة من الدرجة 

 :كالتالي

 ي رينتوجد عالقة تكامل مشترك بين المتغ :العتبة العليا <المحسوبة Fisherإذا كانت إحصائية  -

 ال توجد عالقة تكامل مشترك بين المتغي رين :العتبة الدنيا >المحسوبة Fisherإذا كانت إحصائية  -

 . ال توجد نتيجة واضحة: العتبة العليا >المحسوبة Fisherإحصائية  > العتبة الدنياإذا كانت  -

ر للمتغي ر التابع Kيمكن تعميم هذا التحليل في حالة :مالحظة  متغي ر مفس 

على نموذج  Pesaran et alالمشترك على أساس العتبات لـ  تكاملاليظهر الجدول الموالي نتائج اختبار 

ARDL  لعالوة الصرف الموازي الذي قمنا بتقديره،علما أن  صيغة معادلة تصحيح الخطأ الموافق

 :لنموذجنا هي
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:يمكن كتابة هذه المعادلة أيضا على الشكل التالي  

       

   

              
 
                

 
                

 
                

 
               

 
               

 
   

             
 
             

 :حيث

θ  :معامل تصحيح الخطأ أو قوة الرجوع إلى التوازن. 

a1i…… a7i:رة على المتغير التابعثار في األجل القتعكس اآل  .صير للمتغي رات المفس 

λ1…… λ7: رة على المتغير التابعتعكس اآل  .ثار  في األجل الطويل للمتغي رات المفس 

 :يتم اختبار الفرضيتين التاليتين

 λ1=….=λ7=0 :H0          توجد عالقة تكامل مشترك بين المتغي رات 

 λ1≠…..≠λ7≠0 :H1         ة تكامل مشترك بين المتغي راتال توجد عالق 

 

 

 Pesaran et alالمشترك على أساس العتبات لـ  تكاملالنتائج اختبار :98جدول رقم 

 

  EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

رة بـ  Fisherمن الجدول أن قيمة إحصائية نالحظ  أكبر من  العتبة العليا  9,212211المحسوبة المقد 

رة بـ و الم (I(1) الموافقة لـ) ،ومنه نستنتج أنه توجد عالقة تكامل %2عند مستوى المعنوية  3328قد 

المتغي ر  قصيرة و طويلة األجل بين( المعامالت)مشترك بين متغي رات الدراسة تسمح بتحديد العالقات 

 . التابع و المتغي رات المستقل ة 
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 :تحليل العالقة السببية بين متغّيرات الدراسة -رابعا

م التعريف  Grangerيعتبر  ق إلى مفهوم العالقة السببية بين المتغي رات االقتصادية، وقد قد  أول من تطر 

نت القدرة على التنبؤ بـ    y1tسبب لـ  y2tنقول أن  :  y2t و y1tالتالي للعالقة السببية بين متغي رين  إذا تحس 

y1t  عند إدخال المعلومة الخاصة بـy2t 1في التحليل. 

اختبارا  Grangerاقترح ( الممث لة بسالسل زمنية مستق رة)عالقة السببية بين المتغي رات في تحليله لل

جا لهذه العالقة  يقوم على نموذج ( تحليل استقرارية المتغي رات و وجود عالقة تكامل مشترك بينها)متدر 

و  Htلة متغيرين لتصحيح الخطأ في حالة وجود تكامل مشترك بين المتغيرات يأخذ الصيغة التالية في حا

Mt : 

           
      

 
        

      
 
                

           
      

 
        

      
 
                

 .الخطأ أو العودة نحو التوازن طويل األجل هو معامل تصحيح  : حيث

في اختبار الفرضيات الصفرية لغياب العالقة السببية بين  Grangerتتمثل اختبارات العالقة السببية لـ 

Ht  وMt  على أساس مقارنة كل من إحصائية )في كل من األجلين القصير و الطويلFisher  /

في مقابل الفرضيات البديلة لوجود العالقة  (والمجدولة المحسوبة ( حسب الحاالت) Studentإحصائية 

 .2السببية

إلى مجموعة من االنتقادات بخصوص ضرورة القيام بتحليل  Grangerتعرض اختبار العالقة السببية لـ 

استقرارية السالسل الزمنية و وجود عالقة تكامل مشترك بينها بشكل مسبق ووجود نقائص في هذه 

إلى Yamamoto و   Toda،وهو ما دفع كل من   3السالسل الزمنية القصيرة االختبارات في حالة

مشترك بينها  تكاملمنا وجود عالقة اقتراح اختبار غير متدرج للعالقة السببية بين المتغي رات يفترض ض  

المشترك الضرورية في اختبار  تكاملويستغني بالتالي عن أسبقية اختبارات االستقرارية و ال)

Granger.)  

ح VAR نموذجYamamoto و   Todaيقترح  كأساس الختبارهما ( وهو نموذج حركي)ذو تأخر مصح 

 : mtو   htللعالقة السببية بين المتغي رات يأخذ الصيغة التالية في حالة متغي رين 

               
 
             

      
               

 
             

      
           

               
 
             

      
               

 
             

      
           

 :حيث

                                                           
1
 - Bourbonnais.R, Econométrie, OP.CIT, p292.      

2
 :لمزيد من التفاصيل حول هذه االختبارات يمكن العودة إلى - 

Kibala Kuma .J, Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda- Yamamoto : 
éléments de théorie et pratiques sur logiciels, OP.CIT,p 10. 
3
 -Ibidem 
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dmax: (.تستنتج من اختبارات استقرارية السالسل)الدرجة القصوى لتكامل المتغيرات موضوع الدراسة 

K: التأخر األمثل لمعادلةVAR  المدروسة( يحدد عبر معايير المعلوماتAIC,SIC,HQ.) 

 :تكون خطوات هذا االختبار كما يلي

أساس اختبارات استقرارية  على dmaxإيجاد درجة التكامل القصوى للسالسل موضوع الدراسة  -1

 .السالسل 

عبر معايير المعلومات ) K  للمتغي رات األصلية VARتحديد التأخر األمثل لمعادلة  -9

AIC,SIC,HQ.) يجب أن ال يفوقK  القيمةdmax. 

 . (K+ dmax)ذات التأخر المصحح VARتقدير معادلة  -2

هذا االختبار مبني )اذ القرار في إطارها و قاعدة اتخ Yamamoto و   Todaتكون فرضيات اختبار 

 :كما يلي( KHI-deuxالتي تتبع قانون   Waldعلى إحصائية 

H0 :α1i=0(χ2
c < χ2

t ;p-value χ2>5%)             mt  ال يسب بht   

H0 :β1i=0(χ2
c < χ2

t ;p-value χ2>5%)             ht   ال يسب بmt      

مما يسمح  p-value χ2>5%مباشرة االحتمال ( EVIEWSومنها )وتحسب برامج معالجة البيانات 

 .باتخاذ القرار بخصوص عالقة السببية بين المتغي رات

في دراستنا هذه نظرا لتناسبه مع السالسل  Yamamoto و Todaسوف نعتمد اختبار العالقة السببية لـ 

 .الزمنية القصيرة و ما ينطبق على دراستنا

على المتغيرات السبعة  Yamamoto و Todaاختبار العالقة السببية لـ تائج يظهر الجدول الموالي ن

 :المتبق ية للدراسة بعد حذف متغي ر شروط التبادل الدولي

على المتغّيرات النهائية  Yamamotoو  Todaاختبار العالقة السببية لـ نتائج  :91جدول رقم

 للدراسة

k dmax           ّرة   المتغيرات المفس 
 غير التابعالمت

PREM AID DEV GDP IR MM RER 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

PREM 0.755424 ـــــــــــــــ 
(0.6854) 

35.92774 
(0.0000) 

12.15815 
(0.0023) 

3.939475 
(0.1395) 

3.336909 
(0.1885) 

13.63419 
(0.0011) 

AID 9.939881 
(0.0069) 

 7.961716 ـــــــــــــــ
(0.0187) 

5.539278 
(0.0627) 

0.033505 
(0.9834) 

5.386928 
(0.0676) 

12.35966 
(0.0021) 

DEV 13.07966 
(0.0014) 

2.080836 
(0.3533) 

 2.822476 ــــــــــــ
(0.2438) 

0.133574 
(0.9354) 

0.657028 
(0.7200) 

11.78123 
(0.0028) 

GDP 4.366320 
(0.1127) 

2.317890 
(0.3138) 

0.165490 
(0.9206) 

 0.447505 ــــــــــــ
(0.7995) 

2.109512 
(0.3483) 

1.243836 
(0.5369) 

IR 0.540420 
(0.7632) 

4.737495 
(0.0936) 

1.522486 
(0.4671) 

1.695632 
(0.4283) 

 1.016822 ــــــــــــ
(0.6015) 

1.627234 
(0.4433) 

MM 2.852242 
(0.2402) 

2.953359 
(0.2284) 

10.71774 
(0.0047) 

2.999947 
(0.2231) 

4.651990 
(0.0977) 

 2.858526 ــــــــــــ
(0.2395) 

RER 4.025861 
(0.1336) 

0.792010 
(0.6730) 

27.32828 
(0.0000) 

0.704964 
(0.7029) 

1.646733 
(0.4390) 

2.226787 
(0.3284) 

 ــــــــــــ

 EVIEWS 10اعتمادا على مخرجات برنامج  من إعداد الباحث:المصدر 



 قناة إضافية الستيعاب المداخيل في الجزائر :سوق الصرف الموازي........................ الفصل الرابع

 
242 

رة التي تظهر :بق كما يلييقرأ الجدول السا يشير كل سطر إلى المتغي ر التابع لمجموعة المتغي رات المفس 

-CHIالقيمة في األعلى تشير إلى إحصائية دالة :1في كل سطر للجدول هناك قيمتان.في األعمدة

deux المحسوبة و القيمة في األسفل بين قوسين تشير إلى االحتمالp-value χ2 .ه كما تمت اإلشارة إلي

ر ال يسب ب المتغي ر المستقل ويتحق ق ذلك إذا  سابقا تتمث ل الفرضية الصفرية لالختبار في أن المتغي ر المفس 

 2أقل من  p-value χ2على العكس من ذلك إذا كان االحتمال .%2أكبر من  p-value χ2كان االحتمال 

ر ال % ر ما، فإن ذلك يعني أن المتغي ر المفس   .معني يسب ب المتغي ر التابع المعنيبالنسبة لمتغير مفس 

 :على أساس هذه القواعد و انطالقا من نتائج الجدول السابق يمكن استنتاج مايلي

ينار،معدل نمو نصيب الفرد من الناتج للد معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمييسب ب كل من  -

زي أي يساعد ادراج المعلومات المحلي اإلجمالي و سعر الصرف الفعلي الحقيقي عالوة الصرف الموا

 .الخاصة بهذه المتغيرات في تحسين التنبؤ بعالوة الصرف الموازي

ينار و سعر الصرف الفعلي الحقيقي للد معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمييسب ب كل من  -

 .وعالوة الصرف الموازي نسبة المساعدات الدولية للتنمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 .ينار الكتلة النقدية الحقيقيةللد معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسميب ب يس -

 .سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينارللد معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمييسب ب   -

بين متغي رات الدراسة على ( السهم يشير إلى اتجاه العالقة السببية)يمكن توضيح اتجاه العالقات السببية 

 :ليل السابق في الشكل التاليضوء التح

 اتجاه العالقات السببية بين متغّيرات الدراسة :11شكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث:المصدر

 

 

                                                           
1
 .الدراسة متغي رات لتحليل العالقات السببية بين EVIEWS 10 المخرجات األصلية لبرنامج  11يظهر الملحق رقم  - 

 

PREM 

RER 

GDP 

MM 

DEV 

AID 
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 :قصيرة و طويلة األجل بين المتغير التابع و المتغّيرات المستقلة( المعامالت)تحديد العالقات  -خامسا

لنا عبر االختبارا ت إلى إثبات وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة يسمح لنا بتحديد سبق أن توص 

رة في كل من األجلين القصير و الطويل  .العالقات بين المتغي ر التابع و المتغي رات المفس 

 :العالقات بين المتغّير التابع و المتغّيرات المفّسرة في األجل القصير -أ

 θ معامل تصحيح الخطأو     a7iإلىa1i عامالت من يظهر الجدول الموالي نتائج تقدير الم

 مخرجات تقدير معامالت العالقة قصيرة األجل بين المتغّيرات:91جدول رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج  :المصدر

التي تعتبر من الدول ذات الدخل المتوسط التي ال  -قد يكون تفسير هذا األثر الموجب في حالة الجزائر

هو أن زيادة لجوء الجزائر  -لى هذا النوع من المساعدات مقارنة بالدول منخفضة الدخلتعتمد كثيرا ع

إلى هذا النوع من التدفقات المالية الخارجية يرتبط  بالصعوبات المالية التي تواجهها  في فترات تدهور 

لدولية للتنمية نالحظ من خالل قاعدة بيانات الدراسة أن قيمة نسبة المساعدات ا)شروط التبادل الدولي 

إلى الناتج المحلي اإلجمالي مرتفعة خالل الفترة الممتدة بين نهاية الثمانينات و نهاية التسعينات من القرن 

م هذا النوع من المساعدات  العشرين و الموافقة  لسريان االتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية التي تقد 

أن نالحظ من خالل الجدول أن معامل  يمكن

ر ( θأي ) coint Eq(-1)تصحيح الخطأ  والمقد 

سالب اإلشارة،ذو قيمة مطلقة  1,929922-بـ 

بين الصفر والواحد و ذو معنوية تتراوح 

وهو ما يدعم ( 1,12 > 1,1112=االحتمال )

المشترك بين  تكاملنتائج اختبار وجود ال

 .متغي رات الدراسة

بالنسبة للعالقة بين عالوة الصرف الموازي و 

رة لها في األجل القصير يمكن  المتغيرات المفس 

 :أن نسجل ما يلي

لسابقة لعالوة غياب تأثير ذو معنوية للقيم ا -

الصرف الموازي على القيمة الحالية لعالوة 

 ؛(1,12االحتماالت أكبر من )الصرف الموازي 

هناك تأثير ذو معنوية موجب لنسبة  -

المساعدات الدولية للتنمية إلى الناتج المحلي 

 اإلجمالي على عالوة الصرف الموازي

هذه النتيجة تخالف .(1,12االحتماالت أقل من )

لمتوق ع للمساعدات الدولية للتنمية على األثر ا

عالوة الصرف الموازي والذي تثبته الدراسات 

 . في دول أخرى منخفضة الدخل
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و التي تترجم بفرض قيود على الواردات عبر السوق الرسمي ،(1مقارنة بالسنوات األخرى لفترة الدراسة

مما يزيد الطلب على العملة الصعبة على مستوى سوق الصرف الموازي ألغراض االستيراد وبالتالي 

 . يرفع عالوة الصرف الموازي 

 (عبر معدل تدهور سعر الصرف اإلسمي)هناك تأثير ذو معنوية سالب لتخفيض قيمة العملة الوطنية  -

حتى )نالحظ استمرارية في هذا التأثير خالل الزمن .على عالوة الصرف الموازي في األجل القصير

خالل " التخفيض بوتيرة متجانسة "،وهو ما يمكن أن يفسر باتباع بنك الجزائر لسياسة (ثالث سنوات

  -1291لفترة أنظر المراحل الثالثة الدارة سعر الصرف خالل ا)المراحل المختلفة إلدارة سعر الصرف 

 .سعر صرف العملة الوطنية منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين ، وكذا  ثباته على منهج تخفيض(9119

هناك تأثير ذو معنوية سالب لمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على عالوة الصرف  -

درات،إذ ينتج النمو الموجب لنصيب يمكن تفسير هذا التأثير عبر قناة الصا.الموازي في األجل القصير

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر بشكل أساسي عن صادرات قطاع المحروقات وهو ما 

خاصة أثناء مرحلة اإلصالحات )يعني تخفيض القيود الكمية على الصادرات عبر سوق الصرف الرسمي

و ما يؤدي إلى انخفاض تمويل الطلب على ،وه(االقتصادية وإلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية

ر هذه .الواردات عبر سوق  الصرف الموازي و منه انخفاض عالوة الصرف الموازي يمكن أن نفس 

ع االستثمار في األنشطة  العالقة أيضا بأن ارتفاع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يشج 

ع السوق ا لداخلي و هو ما يخف ض الطلب على العملة الصعبة ألغراض االقتصادية الداخلية نظرا لتوس 

ارتفاع العائد النسبي )تهريب العملة نحو الخارج ومنه يخف ض عالوة الصرف الموازي في األجل القصير

 (.لالحتفاظ باألصول النقدية المحلية على حساب األصول األجنبية

المركزي على عالوة الصرف الموازي في هناك أثر ذو معنوية سالب لالحتياطيات الدولية للبنك  -

ن مستوى االحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى تخفيض  األجل القصير،هذا األثر مباشر إذ يؤدي تحس 

 .القيود الكمية على الصادرات عبر سوق الصرف الرسمي

جل هناك أثر ذو معنوية موجب للكتلة النقدية الحقيقية على عالوة الصرف الموازي في األ -

يفوق  D(MM)االحتمال الموافق لمعامل )نياآيالحظ من خالل الجدول أن هذا األثر ال يكون .القصير

يمكن أن نعزو ذلك إلى توجيه األرصدة .بل يبدأ في الظهور بعد عام من إصدار الكتلة النقدية( 1,12

ل عليها من طرف األعوان االقتصاديين  إلى تمويل أنشطتهم ( ينخاصة المقاولين الفردي)النقدية المتحص 

لة ( نشاطهم األساسي موجود في الجزائر)في الجزائر في مرحلة أولى  ثم توجيه جزء من األرباح المسج 

ب نحو الخارج  .بعد ذلك لشراء عمالت صعبة تهر 

هناك أثر ذو معنوية موجب لسعر الصرف الحقيقي الفعلي على عالوة الصرف الموازي في األجل  -

يعزى هذا األثر إلى كون تحسن سعر الصرف الحقيقي الفعلي مع التخفيضات المتتالية  يمكن أن.القصير

لقيمة العملة الوطنية يجعل السلع المحلية أغلى مقارنة بالسلع األجنبية وهو ما يدفع إلى زيادة الواردات 

ذات المنسوجات )يتم تمويل جزء من هذه الواردات عبر سوق الصرف الموازي.من السلع األجنبية

                                                           
1
ما يجعل كال من تخفيض قيمة العملة الوطنية بل يعتبر اتباع سياسات هادفة لتخفيض الطلب الكلي من إجراءات و شروط هذه االتفاقيات،وهو  - 

أنظر الشكل رقم .و مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي سببين للمساعدات الدولية للتنمية وفق نتائج تحليل العالقات السببية بين متغي رات الدراسة

29. 
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ويرفع الطلب على ( المنشأ التركي و الصيني مثال و كذا الهواتف المحمولة ذات المنشأ اإلماراتي

 .العمالت الصعبة في السوق الموازي

 :طويلالعالقات بين المتغّير التابع و المتغّيرات المفّسرة في األجل ال -ب

 : λ7إلى  λ2يظهر الجدول الموالي نتائج تقدير المعامالت من 

 مخرجات تقدير معامالت العالقة طويلة األجل بين المتغّيرات:99ول رقم جد

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج  :المصدر

رة غير معنوية عند المستوى نالحظ   % 2من خالل الجدول أن جميع معامالت المتغي رات المفس 

لذي يأخذ اإلشارة ما عدا مؤشر سعر الصرف  الحقيقي الفعلي ا (4345االحتمال الموافق لها يفوق )

 1,12وكذلك يقل االحتمال الموافق له عن ( عالقة موجبة بينه وبين عالوة الصرف الموازي)المتوق عة 

تتوافق هذه النتيجة مع فرضيات نماذج التدفق المخزون التي تحصر تأثير متغيرات .1,1212إذ يقدر بـ 

 .في األجل القصير( ي نموذجنا هذاالكتلة النقدية ، معدل تدهور سعر الصرف اإلسمي ف)المخزون 
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 :خالصة

لعب .سوق الصرف الموازي قديم النشأة في الجزائر،وال يزال هذا السوق نشطا حتى يومنا الحاليعتبر ي

ادخار المهاجرين الجزائريين الدور األساسي في تموين السوق بالعمالت الصعبة خالل مختلف مراحل 

ره رت تقنية الربط.تطو  بين العرض والطلب على مستوى سوق الصرف الموازي في الجزائر من  تطو 

الصرف بالمقاصة، حيث كان  المهاجرون  و ذوي حقوقهم يضعون ادخاراتهم بالعملة الصعبة في بلدان 

تجهيزية إقامتهم تحت تصرف المقيمين الذين يستخدمونها في القيام بمشتريات لسلع استهالكية و 

ألوراق ل" المباشر"تبادل ال إلى  عمومية في إطار الية الواردات بدون تسديدبترخيص من السلطات ال

مع تجار العملة  الناتجة عن دفع معاشات تقاعد المهاجرين و ذوي حقوقهم في الجزائرالنقدية األجنبية 

 .المحليين

ل كل 9119-1291تبي ن من خالل نمذجة عالوة الصرف الموازي في الجزائر خالل الفترة  من  تدخ 

العوامل المرتبطة بالمحفظة المالية و العمليات الجارية الموازية في تحديد مستوى عالوة الصرف 

تتمث ل  محددات عالوة الصرف الموازي في الجزائر وفقا للنموذج في  نسبة .الموازي في الجزائر

سمي،االحتياطيات المساعدات الدولية للتنمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي،معدل تدهور سعر الصرف اإل

الدولية للبنك المركزي،الكتلة النقدية الحقيقية،معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي و سعر 

قمنا بتقدير النموذج باستخدام تحليل السالسل الزمنية و بالضبط عبر تقنية .الصرف الحقيقي الفعلي

ع  االنحدار الذاتي لنا إلى وجود عالقة  أين ARDLذو اإلبطاء الزمني الموز  مشترك بين  تكاملتوص 

كانت لجميع .متغي رات الدراسة تسمح بتحديد العالقات بينها في كل من األجل القصير واألجل الطويل

رة ما عدى القيم السابقة لعالوة الصرف الموازي نفسها تأثير ذي معنوية على عالوة  المتغي رات المفس 

ي حين اقتصر التأثير في األجل الطويل على سعر الصرف الصرف الموازي في األجل القصير،ف

أيضا الدور المركزي لعمليات تخفيض (تحليل العالقات السببية)تبي ن من خالل التحليل .الحقيقي الفعلي

سعر الصرف اإلسمي في تخفيض عالوة الصرف الموازي في الجزائر بالتوازي مع إلغاء إحتكار الدولة 

مما سمح بتحسين ظروف تموين السوق الداخلي للسلع بمختلف السلع لنشاط التجارة الخارجية 

االستهالكية والتجهيزية و تحويل جزء كبير من الطلب على العملة الصعبة لغرض االستيراد نحو سوق 

 .   الصرف الرسمي
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 :الملخص

الي سوقا موازيا للصرف أين يتم تبادل الدينار هدت الجزائر منذ استقاللها و إلى غاية يوما الحش

ازدادت أهمية ودور هذا .الجزائري مقابل العمالت األجنبية بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمي

ع النشاط  السوق ابتداء من سبعينيات القرن العشرين بالتزامن مع اطالق المخططات  التنموية و توس 

عة في االق وقد لعب ادخار المهاجرين الجزائريين الدور األساسي في  ؛تصاداالقتصادي و المداخيل الموز 

 .تموين السوق بالعمالت الصعبة المتداولة على مستواه

ر سوق الصرف  بعد استعراض اإلطار النظري لسوق الصرف الموازي،تناولنا في هذا البحث تطو 

ة المتبن اة منذ االستقالل و الموازي في الجزائر مستعرضين أسباب ظهوره على هامش استراتيجية التنمي

كما قمنا بتحديد العوامل المؤث رة على أدائه من ؛كذا تطور ظروف التقاء العرض والطلب على مستواه

باستخدام تقنية االنحدار الذاتي ذو  9119-1291خالل نمذجة عالوة الصرف الموازي خالل الفترة 

رات المبرمجة  .    ARDL  التأخ 

 اختبار الفرضيات

ظهور واستمرار نشاط سوق  لنا إلى نفي الفرضية األولى التي مفادها بأنتوص  :فرضية األولىال -

فسوق ؛بعة منذ االستقالللعدم مالءمة سياسة الصرف المت   نتيجةهو الصرف الموازي في الجزائر 

ضعف طاقة االمتصاص هو  في االقتصاد ايكل   اجوهري خلال الصرف الموازي في الجزائر يعكس

 .عة على مستواهللمداخيل الموز   اد الجزائريلالقتص

لنا إلى إثبات الفرضية الثانية التي مفادها بأن االنفتاح التجاري الخارجي قد أدى :الفرضية الثانية - توص 

فإلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية وفتحها أمام ؛في الجزائر إلى تقليص عالوة الصرف الموازي

ى إل ى تحسين تموين السوق الداخلية بمختلف السلع المستوردة و قضى على مشكلة القطاع الخاص قد أد 

الندرة التي كانت موجودة خالل مرحلة التخطيط المركزي،وهو ما نقل الطلب على العملة الصعبة 

لتمويلها من سوق الصرف الموازي إلى سوق الصرف الرسمي و خف ض بالتالي من الطلب على العملة 

 .سوق الصرف الموازي الصعبة على مستوى

لنا إلى إثبات الفرضية الثالثة:الفرضية الثالثة - تخفيض القيود على استثمار القطاع  التي مفادها بأن توص 

الخاص قد ساهم في تحسين االمتصاص المحلي  للمداخيل ومنه تقليص عالوة الصرف الموازي في 

ل في عالوة الصرف الم ابتداء من بداية التسعينيات من  وازي الجزائر،حيث ترافق االنخفاض المسج 

 .القرن العشرين مع ارتفاع  حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي خارج المحروقات

لنا إلى إثبات الفرضية الرابعة :الفرضية الرابعة - نجحت عبر قد سياسة الصرف  التي مفادها بأن توص 

وقد توصلنا ؛قليص عالوة الصرف الموازي بشكل دائمالتخفيض المستمر في قيمة العملة الوطنية في ت

من خالل نموذج عالوة الصرف الموازي  إلى إثبات تأثير ذو معنوية لمعدل تخفيض سعر الصرف 

الرسمي على عالوة الصرف الموازي في األجل القصير و كذا إثبات تأثير هذه التخفيضات على سعر 

 .عالوة الصرف الموازي في األجل الطويل الصرف الحقيقي الفعلي الذي يؤثر بدوره على

لنا إلى إثبات الفرضية الخامسة: الفرضية الخامسة - البنية الجزئية لسوق الصرف  التي مفادها بأن توص 

ختلف مراحل تكي فت بشكل كامل مع ظروف العرض والطلب على العملة الصعبة خالل م قد الموازي
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الندرة تمت عمليات الصرف الموازي بشكل أساسي عبر  فخالل مرحلة اقتصاد؛تطور االقتصاد الوطني

المقاصة لتمكين المقيمين من تمويل مشترياتهم في إطار الية الواردات بدون تسديد في بلدان إقامة 

المهاجرين و خالل مرحلة تحويل معاشات المهاجرين بالعملة الصعبة نحو الجزائر اصبحت عمليات 

 . بين المهاجرين وأعضاء شبكات الصرف الموازي الصرف تتم بشكل مباشر في الجزائر

 :نتائج الدراسة

 :توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية

أين  د األسعارسوق الصرف الموازي هو سوق الصرف الحر الذي يسود في إطار نظام للصرف متعد   -

 .للصرف يتم تبادل العملة الوطنية مقابل العمالت الصعبة بأكثر من سعر واحد

عبر سماح السلطات العمومية بظهور سوق شرعي ثاني :تنشأ أسواق الصرف الموازي بطريقتين -

للصرف بالنسبة للمعامالت الرأسمالية لميزان المدفوعات في ظل فتح حساب رأس المال لميزان 

ن ،وكرد فعل م(سوق صرف موازي شرعي)المدفوعات امام التدفقات الرأسمالية الواردة بشكل خاص

طرف األعوان االقتصاديين الخواص الذين يعانون من تقييد كبير للحصول على العمالت الصعبة عبر 

سوق صرف موازي )السوق الرسمي للصرف وعلى أساس سعر للصرف مقي م بأكثر من قيمته الحقيقية 

 (.غير شرعي

د األسعار ينطوي على سوق موازي للصرف سواء بشي - كل صريح أو عبر عتبر تبن ي نظام صرف متعد 

غض الطرف عن نشاطه إحدى أدوات السياسة االقتصادية المتاحة للسلطات النقدية بهدف التعامل مع 

 .اختالالت ميزان المدفوعات

توازن السلطات االقتصادية في موقفها تجاه أسواق الصرف الموازي بين منافع وتكاليف وجود هذه  -

منافعها تكاليفها وتت جه إلى توحيد أسواق الصرف في الحالة األسواق،إذ تسمح باستمرارها طالما فاقت 

 .المعاكسة

ات جهت الكثير من الدول التي شهدت أسواقا موازية للصرف إلى توحيد اسواقها للصرف وامتصاص  -

اندرجت هذه العملي ات للتوحيد في إطار برامج أشمل لإلصالحات االقتصادية  .اسواق الصرف الموازية

ة إلى أنظمة الصرف مجاالت المالية العامة بشقيها الجبائي واإلنفاقي،المجال شملت باإلضاف

 .النقدي،إصالح حوكمة المؤسسات العمومية وتحرير النشاط االقتصادي بشكل عام

د سعر - الصرف الموازي عبر ظروف الطلب على العملة الصعبة لكل من أغراض ( وعالوة )يتحد 

 .موازيةالعمليات الرأسمالية والجارية ال

تعود جذور سوق الصرف الموازي في الجزائر إلى االختالل بين توزيع واستيعاب المداخيل على  -

 .مستوى االقتصاد الوطني

عة في االقتصاد واالستيعاب  - ساهمت االصالحات االقتصادية في تقليص الفجوة بين المداخيل الموز 

مار االنتاجي و تعبئة االدخار عبر القطاع المالي الداخلي لهذه المداخيل  في مجاالت االستهالك،االستث

 .لكنها لم تقض تماما على هذه الفجوة



 

 
250 

ن األساسي لعرض العمالت الصعبة على مستوى سوق ( تحويالت)يشكل ادخار - المهاجرين المكو 

 .الصرف الموازي في الجزائر

ي الجزائر من تطورت تقنية الربط بين العرض والطلب على مستوى سوق الصرف الموازي ف -

الصرف بالمقاصة، حيث كان  المهاجرون  و ذوي حقوقهم يضعون ادخاراتهم بالعملة الصعبة في بلدان 

تجهيزية إقامتهم تحت تصرف المقيمين الذين يستخدمونها في القيام بمشتريات لسلع استهالكية و 

ألوراق ل" المباشر"تبادل ال إلى  بترخيص من السلطات العمومية في إطار الية الواردات بدون تسديد

مع تجار العملة  الناتجة عن دفع معاشات تقاعد المهاجرين و ذوي حقوقهم في الجزائرالنقدية األجنبية 

 .المحليين

شهدت عالوة الصرف الموازي في الجزائر انخفاضا محسوسا خالل مرحلة االصالحات االقتصادية  -

 .مقارنة بمرحلة التخطيط المركزي

ل كل  - من العوامل المرتبطة بالمحفظة المالية و العمليات الجارية الموازية في تحديد مستوى تتدخ 

 .عالوة الصرف الموازي في الجزائر

تتمث ل  أهم محددات عالوة الصرف الموازي في الجزائر في  نسبة المساعدات الدولية للتنمية إلى  -

حتياطيات الدولية للبنك المركزي،الكتلة الناتج المحلي اإلجمالي،معدل تدهور سعر الصرف اإلسمي،اال

النقدية الحقيقية،معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي و سعر الصرف الحقيقي 

رت هذه المتغيرات .الفعلي من تغي رات عالوة الصرف الموازي في الجزائر خالل فترة  % 22,9فس 

 .الدراسة

رة لهاتوجد عالقة اندماج مشترك بين عالوة الص -  .رف الموازي في الجزائر و المتغي رات المفس 

لكل من نسبة المساعدات الدولية للتنمية إلى الناتج المحلي اإلجمالي،معدل تدهور سعر الصرف  -

اإلسمي،االحتياطيات الدولية للبنك المركزي،الكتلة النقدية الحقيقية،معدل نمو نصيب الفرد من الناتج 

تأثير ذي معنوية على عالوة الصرف الموازي في صرف الحقيقي الفعلي المحلي اإلجمالي و سعر ال

 .األجل القصير

ر اقتصر التأثير طويل األجل  - من بين المتغي رات المفسرة لعالوة الصرف الموازي في النموذج المقد 

 . على عالوة الصرف الموازي في الجزائر على سعر الصرف الحقيقي الفعلي

اإلسمي دورا هاما في تخفيض عالوة الصرف الموازي في الجزائر  لعب تخفيض سعر الصرف -

بالتوازي مع إلغاء إحتكار الدولة لنشاط التجارة الخارجية مما سمح بتحسين ظروف تموين السوق 

الداخلي للسلع بمختلف السلع االستهالكية والتجهيزية و تحويل جزء كبير من الطلب على العملة الصعبة 

 .و سوق الصرف الرسميلغرض االستيراد نح
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  :التوصيات

دة  على ضوء دراستنا لموضوع عالوة الصرف الموازي في الجزائر نقترح االستراتيجية التالية  متعد 

 : المراحل للتوحيد التدريجي لسوق الصرف مع مراعاة التكاليف االجتماعية و االقتصادية لعملية التوحيد

خيص بالصرف لصالح األشخاص الطبيعيين من طرف بنك يتم رفع مبالغ الترا: في مرحلة أولى -

هين للخارج حتما نحو سوق الصرف  الجزائر ألن المبالغ الممنوحة حاليا تدفع األشخاص المتوج 

يمكن .يمكن في هذا اإلطار تحديد حد أدنى مقبول لمبالغ التراخيص بالصرف حسب الحاالت.الموازي

لتحويل الجزئي للعملة عبر االدخار وهو إجراء يقرن الحصول للسلطات النقدية أن تلجأ إلى ما يسمى با

على مبالغ إضافية بالعملة الصعبة عبر سوق الصرف الرسمي تفوق المبالغ الدنيا للتراخيص العادية 

للصرف بتكوين ادخارات على مستوى المؤسسات المالية أو حتى عبر اكتتاب سندات للخزينة يكون 

في هذه الحالة يتم ربط المبالغ اإلضافية .المبالغ اإلضافية للعملة الصعبةعائد االدخار عليها هو هذه 

خار المتشك ل وفق معامل خاص  ل عليها بالزيادة في مبلغ االد  مع مكافأة )السنوية للعملة الصعبة المتحص 

خرة في حالة عدم زيادتها بالطرق التقليدية ية يمكن أيضا تصميم منتجات ادخار إسالم(.المبالغ المد 

تعطي الحق ( ألداء العمرة على اعتبار أن عددا كبيرا يؤدي مناسك العمرة سنويا)خاصة بالسياحة الدينية 

 .في مبالغ إضافية بالعملة الصعبة حسب مبلغ االدخار المتشك ل

في مرحلة ثانية،و تحضيرا للمرحلة الموالية التي يتوق ع فيها التوحيد النهائي لسعر الصرف عند  -

ثر تدهورا يجب على مختلف اإلدارات االقتصادية االستعداد عبر دعم قواعد بياناتها عن مستوى أك

م عبر نظام  األشخاص الطبيعيين و مختلف المتعاملين االقتصاديين لتحويل الدعم االجتماعي من دعم معم 

ية و حتى الدولة تعتبر سعر الصرف أداة توزيعية تسمح بتمكين جميع الفئات االجتماع)الصرف الحالي 

الفاعلين االقتصاديين من الحصول على سلع استهالكية وتجهيزية و مواد أولية بأسعار قابلة للتحم ل 

إلى نظام للدعم المستهدف يراعي القدرة ( بالدينار الجزائري عبر الرفع المصطنع لقيمة العملة الوطنية

االجتماعية من األشخاص الطبيعيين و  الشرائية  والتكاليف الفعلية تحت الشروط الجديدة لمختلف الفئات

اإلعانات الضمنية إلى نظام الضرائب /االنتقال من نظام الضرائب)كذا مختلف المتعاملين االقتصاديين 

 (.   اإلعانات الصريحة المرتبطة بنظام الصرف

ف بمن فيهم مكاتب الصر)السماح للوسطاء المعتمدين للصرف يمكن لبنك الجزائر:في مرحلة ثالثة -

والتي يمكن اعتماد المزيد منها عبر الترخيص للتجار الحاليين في سوق الصرف الموازي بإنشائها بشكل 

بشراء العملة الصعبة من ( فردي أو مشترك لالستفادة من خبرتهم و عالقاتهم السابقة في إطاره

د األسعا ر رسمي و ذلك المهاجرين الجزائريين بسعر حر للصرف،وهو ما يعني إقامة نظام صرف متعد 

دة وفق ما تسمح به قوانين صندوق النقد الدولي تشير الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون .لمدة محد 

األساسي لصندوق النقد الدولي في هذا الصدد إلى أنه بإمكان دولة عضو في الصندوق أن تتبن ى نظاما 

الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر أن  متعدد األسعار للصرف بترخيص من الصندوق في حين تشير

تهدف هذه المرحلة إلى إدخال العملة .الهدف من هذا اإلجراء هو استعادة توازن ميزان المدفوعات

ومنه دعم توازن ميزان )الصعبة المتداولة في سوق الصرف الموازي إلى سوق الصرف الرسمي 

خرين الذين يشترون العملة الصعبة على أساس عبر السماح لمكاتب الصرف و الوسطاء اال(المدفوعات

السعر الحر للصرف بالتدخل كباعة على مستوى سوق الصرف ما بين البنوك وهو ما يسمح بالتقارب 
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التدريجي بين سعر الصرف الذي يطب قه بنك الجزائر و سعر الصرف المطب ق على مستوى مكاتب 

 .الصرف كما أظهرته تجارب دول أخرى

هذه المراحل يتعي ن على الدولة تشجيع االستثمار المحلي و األجنبي عبر دعم مناخ خالل جميع  -

األعمال ألن االستثمار  والنمو الداخلي كفيالن بتحسين االمتصاص الداخلي للمداخيل و تحسين معدل 

قطاعات  العائد على األصول المحلية في ظل االمكانيات الكبيرة للنمو التي يتيحها االستثمار في كثير من

رأينا عبر النموذج العالقة السلبية بين معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي )االقتصاد الوطني 

 (. اإلجمالي و عالوة الصرف الموازي في الجزائر

 :يمكن االنطالق من هذا البحث لدراسة االشكاليات التالية:فاق البحثآ

 .موازي في الجزائرقياس التكلفة االقتصادية الكلية لسوق الصرف ال -

 .أثر سوق الصرف الموازي على نظام الحوافز االقتصادية في التجارة الخارجية للجزائر -
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و البرنامج متوسط األجل  1221أهم اإلجراءات المت خذة في إطار اتفاقية التأكيد لسنة :10الملحق رقم 

ع المرافق التفاقية ال  (1229-1222)تمويل الموس 

 اإلجراء

 :السياسة النقدية و التمويلية
على مستوى البنوك  %2إلغاء تسقيف معدالت الفائدة المدينة مع تسقيف هامش الفائدة بـ :1221 -

 (.1229ألغي سنة )التجارية
ر بـ :1221 -   من حجمها %2استحداث معامل احتياطي إجباري على ودائع البنوك التجارية يقد 

ر بـ    .سنويا %11ومكافأ بمعدل يقد 
بالتعاون مع البنك الدولي قبل القيام بإعادة  (Audit)إجراء مراجعة للبنوك التجارية:1221/1229 -

 . هيكلتها و إعادة رسملتها عبر ضخ أموال أو تحويل الديون إلى رأسمال
و الخزينة  تطوير السوق النقدي عبر نظام المناقصة على قروض بنك الجزائر:1222/1229 -

 .العمومية و تعزيز سياسة السوق المفتوحة
تعزيز القواعد االحترازية المطب قة على البنوك التجارية بهدف تجن ب ظاهرة ترك ز :1222 -

 .المخاطر
 .تحويل الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط إلى بنك للقروض الرهنية:1221 -
  COSOBة الرقابة على عمليات البورصة،لجن(بورصة الجزائر)انشاء السوق المالي:1229/1229 -

تم إصدار أول قرض سندي من طرف سونطراك في .SGBVومؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة 

ر بـ  1229شهر فيفري   .مليار دج 19بمبلغ قد 

 :نظام الصرف
 . %54األمريكي بحوالي  $ تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الـ: 1221 -
 راجع بشكل دوريلمدار للدينار في إطار نظام التسعير غير المستمر والم  تبن ي نظام التعويم ا:1221 -

Fixing بين البنوك التجارية و بنك الجزائر . 
 .راجع بشكل دوري إلى سوق بين بنكي للصرفتحويل نظام التسعير غير المستمر والم  : 1222 -

 :المالية العامة
 .ر تقليص  حاالت اإلعفاء من الرسمتوسيع وعاء الرسم على القيمة المضافة عب:1221/1229 -
 . % 22إلى  2رفع الضريبة على األرباح المعاد استثمارها من :1221 -
ر بـ :1221 -  . % 11إلغاء السقف على الرسم على القيمة المضافة المقد 
 .   Identifiant fiscalاستحداث رقم تعريف جبائي:1222 -
 .إلى المنتجات البترولية توسيع مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة:1229 -

 

 :تحرير التجارة الخارجية
 .إلغاء قائمة المنتجات الممنوعة من االستيراد:1221 -
للنسبة المتنازل عنها لصالح البنك المركزي من حصيلة الصادرات  % 21توحيد عند :1221 -

 .بالعملة الصعبة خارج المحروقات
 (.األثرية)جات ذات القيمة التاريخيةإلغاء جميع حاالت منع التصدير ما عدا المنت:1221 -
 .تحرير نشاط استيراد العتاد المهني والصناعي المستعمل:1221 -
استحداث تراخيص بالصرف من قبل بنك الجزائر لتغطية النفقات الصحية والدراسية في :1222 -

 .الخارج
 .ية والدراسيةتوكيل البنوك التجارية للقيام بالتحويالت نحو الخارج لتغطية النفقات الصح:1229 -
 .% 21إلى  % 91تخفيض الحد األقصى للرسوم الجمركية من :1229 -
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رحالت )استحداث تراخيص بالصرف على النفقات غير السياحية في الخارج :1229 -

 (.األعمال،تحويل األجور و نفقات اإلشهار
 .% 12إلى  % 21تخفيض الحد األقصى للرسوم الجمركية من :1221 -
 (.ميثاق صندوق النقد الدولي من IIIIالفصل )تحويل الجاري للدينار استكمال مسار ال:1221 -

 :تحرير األسعار
انتقال عدة منتجات من مجموعة المنتجات ذات األسعار المقن نة إلى مجموعة المنتجات ذات :1221 -

 .الهوامش الربحية المقن نة
كر،الحبوب،الزيوت إلغاء الهوامش الربحية المقن نة على جميع المنتجات ما عدا الس:1221 -

 .االستهالكية،األدوات المدرسية و األدوية
 .تحرير أسعار المدخالت الفالحية:1221 -
اعتماد مراجعة سداسية ألسعار بيع البترول الخام من طرف سونطراك لمحطات التكرير :1221 -

 .ومراجعة ثالثية ألسعار الغاز والكهرباء ألخذ التضخم بعين االعتبار
 .إنجاز السكنات االجتماعية العموميةتحرير أسعار :1221 -
 .%21رفع إيجارات السكنات العمومية بـ :1222 -

 :إصالح المؤسسات العمومية وترقية القطاع الخاص
 .إصدار قانون جديد لالستثمار يسمح بالمساهمة األجنبية في البنوك الجزائرية:1221 -
ص في رأسمال أغلب السماح بخوصصة المؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخا:1221 -

 .% 12المؤسسات العمومية في حدود 
 .إلغاء حدود مساهمة القطاع الخاص في رأسمال أغلب المؤسسات العمومية:1222 -
 .مؤسسة محل ية 1211من  991حل :1221/1221 -
مؤسسة عمومية كبرى التي استفادت من وضع خاص في إطار إعادة  99منح االستقاللية لـ  -

 .الهيكلة
دواوين عمومية الستيراد  وتوزيع المنتجات الغذائية  وكذا  11برنامج إلعادة هيكلة تبن ي :1229 -

 .مؤسسات السكك الحديدية،الكهرباء والغاز
سة خالل الفترة  921إعالن برنامج لخوصصة :1221 -  .   1229/1222مؤس 

 :المصدر

Temmar.A.H, L’économie de l’Algérie1970-2014 :Tome 1 Les stratégies de développement économique, 

OP.CIT,pp 138-141. 
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 2414-2414توزيع االغلفة المالية للبرنامج الخماسي  :18الملحق رقم 

 األهداف المادية (مليار دج)الغالف المالي  %الحصة النسبية  القطاع/المحور

   %01 التنمية البشرية

  مؤسسة تربوية 5444 - 852 التربية الوطنية
 

  التعليم العالي
868 

 منصب بيداغوجي في التعليم العالي 644444-
 .مكان لإليواء في األحياء الجامعية 444444-
 

 مؤسسة للتكوين المهني 344 - 178 التكوين المهني

 :مرفق صحي  منها 1544- 619 الصحة العمومية
 مستشفى 172* 
 مركب متخص ص 45*
 عيادة متعددة الخدمات 377*
 سسة متخصصة لصالح  ذوي االحتياجات الخاصةمؤ 74* 

 .بمختلف الصيغ مليون وحدة سكنية 2إنجاز   - 3700 السكن
 إعادة تأهيل المحيط الحضري  -

 مسكن ريفي بالكهرباء 224444ربط مليون سكن بالغاز الطبيعي و  350 

 نظام لتحويل المياه 25سد و  35إنجاز  - 2000 الموارد المائية
 ( عملية للربط بالمياه الشروب 3444)الربط بمياه الشرب تحسين   -
 محطة لتصفية المياه 34انجاز  -

 :مرفق للشباب والرياضة منها 5444 1130 الشباب والرياضة
 ملعب 84*
 قاعة متعددة النشاطات 164*
 مسبح 444أكثر من *
 بيت للشباب 234*
 مرك ب جواري 754* 
 فضاء للتسلية 3544أكثر من * 
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تطوير البنية التحتية و 
 تحسين الخدمة العمومية

01%   

 8444كم جديدة و صيانة حوالي  4434إنجاز حوالي :تطوير شبكة الطرق عبر - 3.100  
 كم من الطرق الموجودة

و صيانة  ميناء للصيد 24تطوير قدرات الموانئ عبر إنشاء و تطوير حوالي  - 
 .ميناء 25وتنظيف حوالي 

رنة و توسيع شبكة السكك الحديدية،تطوير النقل الحضري وعصرنة عص - 2.800  
 .المطارات

 .تهيئة اإلقليم و  البيئة 500  

تحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية،قطاع العدالة،اإلدارة الجبائية،التجارية و  1844  
 العمل 

  1611 %9 دعم التنمية االقتصادية

 والريفية  دعم التنمية الفالحية 1444  

ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء مناطق صناعية، دعم تأهيل  154  
 المؤسسات

مة للمؤسسات االقتصادية 344    .منح قروض بنكية مدع 

ة من أجل  1111 %7401 تطوير القطاع الصناعي  :منح قروض بنكية مدعم 
 إنشاء محطات جديدة لتوليد للكهرباء* 
 اعة البتروكيميائيةتطوير الصن* 
 عصرنة المؤسسات االقتصادية العمومية* 

،تمويل إنشاء (الجامعية والتكوين المهني)مرافقة االدماج المهني لحملة الشهادات  161 1456 تشجيع إنشاء مناصب الشغل
 . المؤسسات المصغرة ومناصب الشغل المؤق تة

 دعم البحث العلمي - 161 1411 تطوير اقتصاد المعرفة
 لي في قطاع التعليم وفي اإلدارة العموميةدعم تعميم التكوين واستخدام اإلعالم اآل -

 :من إعداد الطالب إعتمادا على :المصدر

Conseil des ministres, Programme de development quinquennal 2010-2014, communication du 24/05/2010. 
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-  rapports annuels de la banque d’Algérie pour les années 9111,9112,  2010,2013 , 2015 , 2016 et 2017.                                                                                                                                                       

:المصدر  

- Banque Mondiale, République algérienne démocratique et populaire :Une revue des dépenses publiques A la recherche d'un investissement public de qualité, Rapport N°36270 DZ, Volume 2,p103. 

-  World Bank Database.

 (الوحدة مليار دج) 2416-1967خالل الفترة دات الدولة إيراتطور  :11الملحق رقم 
 1759 1751 1757 1791 1791 1791 1791 1790 1796 1795 1799 1791 1797 

 26,516 17,365 18,019 14,237 13,462 13,399 4,114 3,278 1,648 1,350 1,320 1,134 0,880 الجباية النفطية 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 منها صندوق ضبط اإليرادات

 18,328 18,014 13,260 10,739 9,732 8,000 5,842 5,156 4,334 4,106 3,414 2,819 2,487 الجباية غير النفطية 

 1,585 1,403 2,200 1,239 1,858 2,039 1,111 0,744 0,937 0,850 0,954 0,615 0,652 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

 46,429 36,782 33,479 26,215 25,052 23,438 11,067 9,178 6,919 6,306 5,688 4,568 4,019 مجموع اإليرادات العامة 

 52,218 24,299 27,469 27,484 24,956 29,158 9,090 6,834 6,922 5,212 5,819 6,372 6,364 األمريكي $سعر برميل النفط بالـ 

 3,8533 3,9659 4,1468 4,1638 3,9494 4,1807 3,9625 4,4805 4,9126 4,9371 4,9371 4,9371 4,9371 األمريكي$  الـ مقابل دج الـ صرف سعر

 1711 1711 1711 1711 1710 1716 1715 1719 1711 1717 1771 1771 1771 

 193,800 161,500 76,200 45,500 24,100 20,479 21,439 46,786 43,841 37,711 41,458 50,954 37,658 الجباية النفطية 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 منها صندوق ضبط اإليرادات

 108,864 82,700 71,100 64,500 58,100 58,215 52,656 46,992 46,968 37,141 27,990 25,760 20,362 الجباية غير النفطية 

 9,200 4,700 5,200 6,400 11,300 14,290 15,595 12,072 10,556 5,792 4,798 2,670 1,574 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

 311,864 248,900 152,500 116,400 93,500 92,984 89,690 105,850 101,365 80,644 74,246 79,384 59,594 مجموع اإليرادات العامة  

 20,05 23,648 27,675 22,401 18,372 24,120 20,903 45,543 47,346 48,088 51,531 54,342 56,526 األمريكي $الـ سعر برميل النفط ب

 21,8361 18,4729 8,9575 7,6086 5,9148 4,8497 4,7023 5,0278 4,9834 4,7888 4,5922 4,3158 3,8374 األمريكي$  الـ مقابل دج الـ صرف سعر

 1771 1770 1776 1775 1779 1771 1777 1111 1111 1111 1111 1110 1116 

 2352,700 1570,700 1350,200 1007,900 1001,400 1213,200 588,200 425,800 592,500 520,000 358,800 257,700 185,000 الجباية النفطية 

 1368,800 623,500 448,900 26,500 123,900 453,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 منها صندوق ضبط اإليرادات

 724,200 644,400 623,800 595,300 504,800 364,900 362,300 348,700 334,200 305,200 242,100 176,400 135,100 الجباية غير النفطية 

 6,000 0,000 0,100 0,000 15,600 0,000 3,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

 3082,600 2215,100 1974,000 1603,200 1506,200 1578,100 950,500 774,500 926,700 825,200 600,900 434,100 320,100 مجموع اإليرادات العامة 

 54,640 38,660 29,030 25,240 24,850 28,500 17,910 12,94 19,49 21,7 17,6 16,3 17,8 األمريكي $سعر برميل النفط بالـ 

 73,2763 72,0607 77,3950 79,6819 77,2150 75,2598 66,5739 58,7390 57,7074 54,7489 47,6627 35,0585 23,3454 األمريكي$  الـ مقابل دج الـ صرف سعر

 1115 1119 1111 1117 1111 1111 1111 1111 1110 1116 1115 2017  

  2372,5 1781,100 2373,500 3388,400 3678,100 4184,300 3979,700 2905,000 2412,700 4088,600 2796,800 2799,000 الجباية النفطية 

  0 1318,200- 2336,000- 1155,000- 70,200- 2535,300 2300,300 526,400 400,700 2288,200 1738,800 1798,000 منها صندوق ضبط اإليرادات

  3810,3 3261,100 2729,600 2349,900 2279,400 2155,000 1810,400 1470,200 1262,400 1101,500 883,000 783,000 الجباية غير النفطية 

  0 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 4,400 0,900 0,300 7,900 0,300 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

  6182,8 5042,200 5103,100 5738,400 5957,500 6339,300 5790,100 4369,700 3676,000 5190,400 3687,700 3582,300 مجموع اإليرادات العامة 

  54,053 45,005 53,066 100,234 108,971 111,045 112,943 80,150 62,250 99,970 74,950 65,850 األمريكي $سعر برميل النفط بالـ 

  114,961 109,4431 100,6914 80,5790 79,3684 77,5360 72,9379 74,3860 72,6474 64,5828 69,2924 72,6466 األمريكي$  الـ مقابل دج الـ صرف سعر
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 %بالـ  2416-1967تطور هيكل إيرادات الدولة خالل الفترة :10الملحق رقم 
 1759 1751 1757 1791 1791 1791 1791 1790 1796 1795 1799 1791 1797 

 57,11 47,21 53,82 54,31 53,74 57,17 37,17 35,72 23,82 21,41 23,21 24,82 21,90 الجباية النفطية 

 39,48 48,98 39,61 40,97 38,85 34,13 52,79 56,18 62,64 65,11 60,02 61,71 61,88 الجباية غير النفطية 

 3,41 3,81 6,57 4,73 7,42 8,70 10,04 8,11 13,54 13,48 16,77 13,46 16,22 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 مجموع اإليرادات العامة 
 1711 1711 1711 1711 1710 1716 1715 1719 1711 1717 1771 1771 1771 

 62,14 64,89 49,97 39,09 25,78 22,02 23,90 44,20 43,25 46,76 55,84 64,19 63,19 الجباية النفطية 

 34,91 33,23 46,62 55,41 62,14 62,61 58,71 44,39 46,34 46,06 37,70 32,45 34,17 الجباية غير النفطية 

 2,95 1,89 3,41 5,50 12,09 15,37 17,39 11,40 10,41 7,18 6,46 3,36 2,64 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 مجموع اإليرادات العامة  
 1771 1770 1776 1775 1779 1771 1777 1111 1111 1111 1111 1110 1116 

 76,32 70,91 68,40 62,87 66,49 76,88 61,88 54,98 63,94 63,02 59,71 59,36 57,79 الجباية النفطية 

 23,49 29,09 31,60 37,13 33,51 23,12 38,12 45,02 36,06 36,98 40,29 40,64 42,21 الجباية غير النفطية 

 0,19 0,00 0,01 0,00 1,04 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 مجموع اإليرادات العامة 
 1115 1119 1111 1117 1111 1111 1111 1111 1110 1116 1115 1119  

   35,32 46,51 59,05 61,74 66,01 68,73 66,48 65,63 78,77 75,84 78,13 الجباية النفطية 

   64,68 53,49 40,95 38,26 33,99 31,27 33,65 34,34 21,22 23,94 21,86 الجباية غير النفطية 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,02 0,01 0,21 0,01 (اإليرادات غير الجبائية)الهبات 

 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 مجموع اإليرادات العامة 

 43اعتمادا على الملحق رقم  :المصدر
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 (مليار دج) 9119-1292تطور كتلة األجور خالل الفترة  :16الملحق رقم 
 1757 1791 1791 1791 1791 1790 1796 1795 1799 1791 1797 1711 1711 

 65,8 57,1 46,1 37,5 29,6 24,7 20,6 16,7 12 11,2 9,4 8,4 7,4 (مليار دج)كتلة األجور 

منها  األجور المدفوعة من طرف 

 20,7 17,5 13,7 11,2 8,8 7,3 6,4 4,8 3,7 4,2 3,2 2,7 2,4 (مليار دج)اإلدارة العمومية 

منها  األجور المدفوعة خارج  
 45,1 39,6 32,4 26,3 20,8 17,4 14,2 11,9 8,3 7,5 6,2 5,7 5 (مليار دج)اإلدارة العمومية 

 191,47 162,51 128,22 104,83 87,24 74,08 61,58 55,56 34,59 30,41 24,92 24,07 21,04 (مليار دج)الناتج المحلي اإلجمالي 

كتلة األجور إلى الناتج المحلي     
 34,37 35,14 35,95 35,77 33,93 33,34 33,45 30,06 34,69 36,83 37,72 34,89 35,16 %اإلجمالي   

 1711 1711 1710 1716 1715 1719 1711 1717 1771 1771 1771 1771 1770 

 469,9 412,5 341,3 255,5 180 152,2 137,5 125,7 120,1 103 94,2 88,6 76,9 (مليار دج)كتلة األجور 

منها  األجور المدفوعة من طرف 

 206,2 178,1 149,4 103,3 73,9 58,6 53,5 46,6 41,7 35 30,2 17,6 24,5 (مليار دج)اإلدارة العمومية 

منها  األجور المدفوعة خارج  
 263,7 234,4 191,9 152,2 106,1 93,6 84 79,1 78,4 68 64 61 52,4 (مليار دج)اإلدارة العمومية 

 487,40 1 189,72 1 074,70 1 862,13 554,39 422,04 347,72 312,71 296,55 291,60 263,86 233,75 207,55 (مليار دج)الناتج المحلي اإلجمالي 

كتلة األجور إلى الناتج المحلي     
 31,59 34,67 31,76 29,64 32,47 36,06 39,54 40,20 40,50 35,32 35,70 37,90 37,05 %اإلجمالي   

 1776 1775 1779 1771 1777 1111 1111 1111 1111 1110 1116 1115 1119 

 721,90 1 500,10 1 363,90 1 278,50 1 137,90 1 048,90 1 970,6 884,6 847,6 794,6 722,1 667,2 568,8 (مليار دج)كتلة األجور 

منها  األجور المدفوعة من طرف 

 810,7 684 634,1 598 543,1 489,1 453,4 404,9 392,6 364,5 331,1 303,9 255 (مليار دج)اإلدارة العمومية 

منها  األجور المدفوعة خارج  
 911,2 816,1 729,8 680,5 594,8 559,8 517,2 479,7 455 430,1 391 363,3 313,8 (مليار دج)ة اإلدارة العمومي

 366,57 9 514,84 8 561,98 7 149,12 6 252,32 5 522,77 4 227,11 4 123,51 4 238,20 3 830,49 2 780,17 2 570,03 2 004,99 2 (مليار دج)الناتج المحلي اإلجمالي 

إلى الناتج المحلي كتلة األجور     
 18,38 17,62 18,04 20,79 21,66 23,19 22,96 21,45 26,18 28,07 25,97 25,96 28,37 %اإلجمالي   

 1111 1117 1111 1111 1111 1111 1110 1116 1115     

     523838 498337 465939 439438 429133 817,80 3 917,60 2 360,50 2 138,40 2 (مليار دج)كتلة األجور 

منها  األجور المدفوعة من طرف 

     348935 298433 281138 262435 271735 414,30 2 627,50 1 229,50 1 098,40 1 (مليار دج)اإلدارة العمومية 

منها  األجور المدفوعة خارج  
     2149,3 1999,4 1848,1 1766,3 1573,8 403,50 1 290,10 1 131,00 1 040,00 1 (مليار دج)اإلدارة العمومية 

     1744638 1674231 1722836 1664739 1624936 481,01 14 034,40 12 006,84 10 077,14 11 (مليار دج)الناتج المحلي اإلجمالي 

كتلة األجور إلى الناتج المحلي     
 26,36 24,24 23,59 19,30 %اإلجمالي   

 

99,11 
 

99,21 
 

91,12 
 

92,91 
 

21,11 
    

 : المصدر
-  Office National des Statistiques, Rétrospective Statistique 1962-2011.   
-  Banque d’Algérie, EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Rapport annuel 2016 
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   2411-1993تطور مداخيل األسر الناتجة عن المقاولة خالل الفترة :15الملحق رقم 
 1110 1111 1111 1111 1111 1777 1771 1779 1775 1776 1770 1771 السنة

 مليار) المقاولة عن الناتجة األسر مداخيل
 1329 1179,3 1006,3 938,2 825,4 792,9 723,3 650 619 486 342 272 (دج

 149,12 6 252,32 5 522,77 4 227,11 4 123,51 4 238,20 3 830,49 2 780,17 2 570,03 2 004,99 2 487,40 1 189,72 1 (دج مليار) اإلجمالي المحلي الناتج

 المقاولة عن الناتجة األسر مداخيل حصة
 21,61 22,45 22,25 22,19 20,02 24,49 25,55 23,38 24,09 24,24 22,99 22,86 % اإلجمالي المحلي الناتج في

 1115 1116 1110 1111 1111 1111 1111 1117 1111 1119 1115 1116 السنة

 مليار) المقاولة عن الناتجة األسر يلمداخ
 458438 444437 3466,9 3130,2 2935,4 2465,4 2176 1900,7 1723 (دج

 
495439 

 
534537 

 
566134 

 1744638 1674231 1722836 1664739 1624936 481,01 14 034,40 12 006,84 10 077,14 11 366,57 9 514,84 8 561,98 7 (دج مليار) اإلجمالي المحلي الناتج

 المقاولة عن الناتجة األسر مداخيل حصة
 27352 24371 23,94 26,01 29,33 22,26 23,23 22,32 22,79 % اإلجمالي المحلي الناتج في

 
28376 

 
31377 

 
32352 

 :المصدر 

 وزارة المالية-

-IMF, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 04/31, Feb 2004,p52. 

- IMF, Algeria: Statistical Appendix , IMF Country Report N° 06/102, Mar 2006,p16. 

- IMF, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 12/21, Jan 2012,p16. 

- IMF, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N°13/49,Feb 2013,p13. 

- Benamar.S, Commerce extérieur et revenus en Algérie: synthèse statistique et économique, Mémoire non publié de Magister en sciences économiques, option :économie 

internationale, Université d’Oran, 9111-2012, pp22-23. 
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 :المصدر

-Bali.H, Inflation et mal développement en Algérie,OP.CIT,p44. 

-Talha.L, L’économie algérienne au milieu du gué :le régime rentier à l’épreuve de la transition institutionnelle, in mahiou.A,Henry J-R (dir),Où va l’Algérie ?Paris, Karthala. 

-IMF, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 13/49, February 2013, p13 

 

 

 

 

 

نات مداخي :19الملحق رقم   2411-1967ل األسر خالل الفترة تطور الحصص النسبية لمكو 

 1759 1791 1790 1799 1791 1711 1710 1719 1711 1717 1771 1771 1770 

 4437 4535 55 56 57 64 64 63 63 58 54 48 43 األجور

 3537 3338 34 32 31 28 34 2535 26 28 2935 35 37 الناتجة عن المقاولةالمداخيل 

 1935 2437 11 12 12 12 14 1135 11 14 1635 17 24 التحويالت

 144 144 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 144 المجموع

 1776 1775 1779 1771 1777 1111 1111 1111 1111 1110 1116 1115 1119 

 32359 34,1 34,1 36391 38353 39389 39,93 4438 41 4236 4337 4334 44 األجور

 41397 45,91 44,27 39391 44324 38396 39315 38388 3938 3934 3835 4434 3735 لةالناتجة عن المقاوالمداخيل 

 25326 19,99 21,63 23318 21322 21314 24392 20,32 1932 1739 1738 1631 1635 التحويالت

 144 100 100 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 المجموع

 1111 1117 1111 1111          

          43316 38391 34374 36384 جوراأل

          39319 41372 44363 43348 الناتجة عن المقاولةالمداخيل 

          17364 19333 24363 24347 التحويالت

          144 144 144 144 المجموع
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 :المصدر

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data , consulté le 23/12/2018 à 10:00 

 .الخارج في السنة عن تقل لمدة يمكثونن الذي الموظفين لصالح التعويضات هذه تدفع.االنتاجية العملية في العمل عنصر ستخداما مقابل في موظفيها لصالح  المؤسسات  طرف من المدفوعة التعويضات هي  *

 أي إلى اهاتتعد   بل اسرهم لصالح المهاجرين قبل من الجارية التحويالت طفق الشخصية التحويالت تشمل ال .المقيمة غير األسر قبل من أو لصالح المقيمة األسر تتلقاها أو بها تقوم التي العينية أو النقدية التحويالت تلك هي **

 .األصلي بلدهم في التحويالت من مستفيد

  2418-1974تطور حجم التحويالت المالية للمهاجرين الجزائريين عبر القنوات الرسمية خالل الفترة   :11الملحق رقم 
 1791 1791 1791 1791 1790 1796 1795 1799 1791 1797 1711 1711 1711 

مبلغ تحويالت المهاجرين عبر القنوات 
 507 447 406 417 393 349 255 266 202 225 227 238 211 (أمريكي$ مليون )الرسمية 

 :منها 
                مكافأة الموظفين   -
 التحويالت الشخصية  -

 
 

            

 1711 1710 1716 1715 1719 1711 1717 1771 1771 1771 1771 1770 1776 

مبلغ تحويالت المهاجرين عبر القنوات 
 120 1 395 1 140 1 390 1 290 1 352 345 379 487 358 313 329 392 (أمريكي$ مليون )الرسمية 

 :منها 
                مكافأة الموظفين   -
 التحويالت الشخصية  -

 
 

         

  

 

 1775 1779 1771 1777 1111 1111 1111 1111 1110 1116 1115 1119 1111 

مبلغ تحويالت المهاجرين عبر القنوات 
 202 2 120 2 610 1 060 2 460 2 750 1 070 1 670 790 790 060 1 060 1 880 (أمريكي$ مليون )الرسمية 

 :منها
 مكافأة الموظفين -
 189           التحويالت الشخصية -

 
62 
37 

59 
44 

 1117 1111 1111 1111 1111 1110 1116 1115 1119 1111    

مبلغ تحويالت المهاجرين عبر القنوات 
    200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 942 1 942 1 044 2 059 2 (أمريكي$ مليون )الرسمية 

 :منها 
                  *مكافأة الموظفين -
  **التحويالت الشخصية -

 
77 
73 

 
134 
66 

 
151 
52 

 
164 
51 

 

175 
35 

247 
98        

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data


 

 
264 

 الدراسة متغيرات لمختلف(  Dickey-Fuller) االستقرارية اختبارتفاصيل  :18الملحق رقم 

 سعر الصرف الرسمي الحقيقي -أوال

 سعر الصرف الرسمي الحقيقي على سلسلة Dickey-Fullerالختبار ( 1)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 سعر الصرف الرسمي الحقيقي على سلسلة Dickey-Fullerالختبار ( 8)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

المحسوبة  tمن الجدول أن  قيمة  نالحظ

بة االتجاه العام) bللمعامل  في  معامل مرك 

هي  43935-والمقدرة بـ (( 3)المعادلة رقم 

 أقل من  القيمة الحرجة المجدولة لإلحصائية 

t   رة بـ  36الموافقة لعدد المشاهدات المقد 

 Dickey-Fullerباالعتماد على جدول )مشاهدة 

ائية المجدولة الخاصة للقيم الحرجة لإلحص 

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  بمعامل مرك 

الختبار ( 2)و الثابت في المعادلة رقم ( 3)

Dickey-Fuller)  والتي تتراوح عند مستوى

 54الموافقة  لـ ) 3,18 بين % 5المعنوية 

  (.مشاهدة 25الموافقة لـ ) 3325و ( مشاهدة

 

 cالمحسوبة للثابت  tمن الجدول أن قيمة نالحظ 

هي أكبر من  القيمة الحرجة  3314والمقدرة بـ 

الموافقة لعدد المشاهدات  t المجدولة لإلحصائية

رة بـ  باالعتماد على جدول )اهدة مش 32المقد 

Dickey-Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  الخاصة بمعامل مرك 

-Dickeyالختبار ( 2)و الثابت في المعادلة رقم ( 3)

Fuller)  5والتي تتراوح عند مستوى المعنوية % 

 2397و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ ) 2389 بين

يختلف  cوعليه فإن الثابت (.مشاهدة 25الموافقة لـ )

المحسوبة  tˆφ1نالحظ أيضا أن .جوهريا عن الصفر

هي أقل من القيمة الحرجة  1,992-و التي تساوي 

رة عند مستوى المعنوية  -بـ  %2المجدولة والمقد 

،وهو ما يعني أننا نرفض الفرضية الصفرية 9,221

 . أي أن السلسلة مستقرة
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 معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -ثانيا

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي على سلسلة  Dickey-Fullerالختبار ( 1)ادلة رقم نتائج المع

 اإلجمالي

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي على سلسلة  Dickey-Fullerالختبار ( 8)نتائج المعادلة رقم 

 اإلجمالي

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 

 bالمحسوبة للمعامل  tمن الجدول أن  قيمة نالحظ 

بة االتجاه العام) (( 3)في المعادلة رقم  معامل مرك 

هي أقل من  القيمة الحرجة  435386والمقدرة بـ 

اهدات الموافقة لعدد المش  t المجدولة لإلحصائية 

رة بـ  باالعتماد على جدول )مشاهدة  38المقد 

Dickey-Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة

بة االتجاه العام في المعادلة  الخاصة بمعامل مرك 

الختبار ( 2)و الثابت في المعادلة رقم ( 3)رقم 

Dickey-Fuller)  والتي تتراوح عند مستوى

 54لـ   الموافقة) 3,18 بين % 5المعنوية 

ومنه  (.مشاهدة 25الموافقة لـ ) 3325و ( مشاهدة

تختلف جوهريا عن  ال bنستنتج أن قيمة المعامل 

  .الصفر

 

 cالمحسوبة للثابت  tمن الجدول أن قيمة نالحظ 

هي أقل من  القيمة  134837والمقدرة بـ 

الموافقة لعدد  t الحرجة المجدولة لإلحصائية

رة بـ  باالعتماد )مشاهدة  38المشاهدات المقد 

للقيم الحرجة   Dickey-Fullerعلى جدول 

بة  لإلحصائية المجدولة الخاصة بمعامل مرك 

و الثابت في ( 3)االتجاه العام في المعادلة رقم 

والتي  (Dickey-Fullerالختبار ( 2)المعادلة رقم 

 2389 بين % 5تتراوح عند مستوى المعنوية 

الموافقة لـ ) 2397و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ )

يختلف  ال cوعليه فإن الثابت (.مشاهدة 25

 . جوهريا عن الصفر
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معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي على سلسلة  Dickey-Fullerالختبار ( 0)نتائج المعادلة رقم 

 اإلجمالي

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 معدل تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسمي -ثالثا

 اإلسميتدهور سعر الصرف الرسمي معدل  على سلسلة D-Fالختبار ( 1)نتائج المعادلة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 

 GDP(-1)المحسوبة الموافقة لمعامل  tنالحظ أن قيمة 

رة بـ  هي أقل من القيمة الحرجة  33267-و المقد 

 %5مستوى المعنوية المجدولة لالختبار عند 

و هو ما يجعلنا نستنتج أن  139498-والمقدرة بـ 

 .السلسلة ال تقبل جذرا وحدويا أي أنها مستقرة

 

 

 

 bالمحسوبة للمعامل  tمن الجدول أن  قيمة نالحظ 

بة االتجاه العام) (( 3)في المعادلة رقم  معامل مرك 

هي أقل من  القيمة الحرجة  132449-والمقدرة بـ 

الموافقة لعدد المشاهدات   t لإلحصائية  المجدولة

رة بـ  باالعتماد على جدول )مشاهدة  38المقد 

Dickey-Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  الخاصة بمعامل مرك 

-Dickeyالختبار ( 2)و الثابت في المعادلة رقم ( 3)

Fuller) 5ى المعنوية والتي تتراوح عند مستو % 

 3325و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ ) 3,18 بين

ومنه نستنتج أن قيمة  (.مشاهدة 25الموافقة لـ )

  .تختلف جوهريا عن الصفر ال bالمعامل 
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 تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسميمعدل  على سلسلة Dickey-Fullerالختبار ( 8)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 تدهور سعر الصرف الرسمي اإلسميمعدل  على سلسلة D-Fالختبار ( 0)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 

 

 

 cالمحسوبة للثابت  tمن الجدول أن قيمة نالحظ 

هي أقل من  القيمة الحرجة  234519والمقدرة بـ 

وافقة لعدد المشاهدات الم t المجدولة لإلحصائية

رة بـ  باالعتماد على جدول )مشاهدة  38المقد 

Dickey-Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  الخاصة بمعامل مرك 

-Dickeyالختبار ( 2)و الثابت في المعادلة رقم ( 3)

Fuller)  5والتي تتراوح عند مستوى المعنوية % 

 2397و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ ) 2389 بين

 ال cوعليه فإن الثابت (.مشاهدة 25الموافقة لـ )

 .يختلف جوهريا عن الصفر

 DEV(-1)المحسوبة الموافقة لمعامل tنالحظ أن قيمة 

رة بـ  هي أكبر من القيمة الحرجة  134962-و المقد 

 %5مجدولة لالختبار عند مستوى المعنوية ال

و هو ما يجعلنا نستنتج أن  139543-والمقدرة بـ 

السلسلة تقبل جذرا وحدويا أي أنها غير 

 .DSمستقرة،وهي من نوع 

 



 

 
268 

 : (MM)الحقيقية الكتلة النقدية -رابعا

 الكتلة النقدية الحقيقية على سلسلة D-Fالختبار ( 1)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 الكتلة النقدية الحقيقية على سلسلة D-Fالختبار ( 8)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 

 

 bالمحسوبة للمعامل  tمن الجدول أن  قيمة نالحظ 

بة االتجاه العام) (( 3)في المعادلة رقم  معامل مرك 

يمة الحرجة هي أقل من  الق 136263والمقدرة بـ 

الموافقة لعدد المشاهدات   t المجدولة لإلحصائية 

رة بـ  باالعتماد على جدول )مشاهدة  38المقد 

Dickey-Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  الخاصة بمعامل مرك 

-Dickeyالختبار ( 2)و الثابت في المعادلة رقم ( 3)

Fuller) 5لتي تتراوح عند مستوى المعنوية وا % 

 3325و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ ) 3,18 بين

ومنه نستنتج أن قيمة  (.مشاهدة 25الموافقة لـ )

  .تختلف جوهريا عن الصفر ال bالمعامل 

 

والمقدرة  cالمحسوبة للثابت  tمن الجدول أن قيمة نالحظ 

دولة هي أقل من  القيمة الحرجة المج 439649بـ 

رة بـ  t لإلحصائية  38الموافقة لعدد المشاهدات المقد 

للقيم   Dickey-Fullerباالعتماد على جدول )مشاهدة 

بة  الحرجة لإلحصائية المجدولة الخاصة بمعامل مرك 

و الثابت في المعادلة ( 3)االتجاه العام في المعادلة رقم 

والتي تتراوح عند  (Dickey-Fullerالختبار ( 2)رقم 

 54الموافقة  لـ ) 2389 بين % 5توى المعنوية مس

وعليه فإن (.مشاهدة 25الموافقة لـ ) 2397و ( مشاهدة

 .يختلف جوهريا عن الصفر ال cالثابت 
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 الكتلة النقدية الحقيقية على سلسلة D-Fالختبار ( 0)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 :(TOT) شروط التبادل الدولي-خامسا

 شروط التبادل الدوليعلى سلسلة  D-Fالختبار ( 1)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

و  MM(-1)المحسوبة الموافقة لمعامل tنالحظ أن قيمة 

رة بـ  ن القيمة الحرجة المجدولة هي أكبر م 135319المقد 

-والمقدرة بـ  %5لالختبار عند مستوى المعنوية 

و هو ما يجعلنا نستنتج أن السلسلة تقبل جذرا  13949856

 .DSوحدويا أي أنها غير مستقرة،وهي من نوع 

 

 bالمحسوبة للمعامل  tمن الجدول أن  قيمة نالحظ 

بة االتجاه العام) (( 3)في المعادلة رقم  معامل مرك 

هي أقل من  القيمة الحرجة  13978929والمقدرة بـ 

الموافقة لعدد المشاهدات   t المجدولة لإلحصائية 

رة بـ  -Dickeyباالعتماد على جدول )مشاهدة  38المقد 

Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة الخاصة

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  و ( 3)بمعامل مرك 

 (Dickey-Fullerبار الخت( 2)الثابت في المعادلة رقم 

 3,18 بين % 5والتي تتراوح عند مستوى المعنوية 

 25الموافقة لـ ) 3325و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ )

تختلف  ال bومنه نستنتج أن قيمة المعامل  (.مشاهدة

 .جوهريا عن الصفر

 



 

 
270 

 شروط التبادل الدوليعلى سلسلة  D-Fالختبار ( 8)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 شروط التبادل الدوليعلى سلسلة  D-Fالختبار ( 0)نتائج المعادلة رقم 

 

المحسوبة للثابت  tمن الجدول أن قيمة نالحظ 

c  القيمة هي أقل من   13454566والمقدرة بـ

الموافقة لعدد  t الحرجة المجدولة لإلحصائية

رة بـ  باالعتماد )مشاهدة  38المشاهدات المقد 

للقيم الحرجة   Dickey-Fullerعلى جدول 

بة  لإلحصائية المجدولة الخاصة بمعامل مرك 

و الثابت في ( 3)االتجاه العام في المعادلة رقم 

 (Dickey-Fullerالختبار ( 2)المعادلة رقم 

 بين % 5التي تتراوح عند مستوى المعنوية و

 2397و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ ) 2389

 ال cوعليه فإن الثابت (.مشاهدة 25الموافقة لـ )

 .يختلف جوهريا عن الصفر

 

المحسوبة الموافقة  tنالحظ أن قيمة 

رة بـ  TOT(-1)لمعامل هي  432518-و المقد 

أكبر من القيمة الحرجة المجدولة لالختبار عند 

-والمقدرة بـ  %5مستوى المعنوية 

و هو ما يجعلنا نستنتج أن  13949856

السلسلة تقبل جذرا وحدويا أي أنها غير 

 .DSمستقرة،وهي من نوع 
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 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 :(AID)المساعدات الدولية للتنمية -سادسا

 المساعدات الدولية للتنميةعلى سلسلة  D-Fالختبار ( 1)لة رقم نتائج المعاد

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 المساعدات الدولية للتنميةعلى سلسلة  D-Fالختبار ( 8)نتائج المعادلة رقم 

 

 bالمحسوبة للمعامل  tمن الجدول أن  قيمة نالحظ 

بة االتجاه العام) (( 3)في المعادلة رقم  معامل مرك 

هي أقل من  القيمة الحرجة  133454-المقدرة بـ و

الموافقة لعدد المشاهدات   t المجدولة لإلحصائية 

رة بـ  باالعتماد على جدول )مشاهدة  38المقد 

Dickey-Fuller   للقيم الحرجة لإلحصائية المجدولة

بة االتجاه العام في المعادلة رقم  الخاصة بمعامل مرك 

-Dickeyالختبار ( 2)رقم و الثابت في المعادلة ( 3)

Fuller)  5والتي تتراوح عند مستوى المعنوية % 

 3325و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ ) 3,18 بين

ومنه نستنتج أن قيمة  (.مشاهدة 25الموافقة لـ )

  .تختلف جوهريا عن الصفر ال bالمعامل 

 

 

 cالمحسوبة للثابت  tمن الجدول أن قيمة نالحظ 

هي أقل من  القيمة  436364والمقدرة بـ 

الموافقة لعدد  t الحرجة المجدولة لإلحصائية

رة باالعتماد )مشاهدة  37بـ  المشاهدات المقد 

للقيم الحرجة   Dickey-Fullerعلى جدول 

بة  لإلحصائية المجدولة الخاصة بمعامل مرك 

و الثابت في ( 3)االتجاه العام في المعادلة رقم 

والتي  (Dickey-Fullerالختبار ( 2)المعادلة رقم 

 2389 بين % 5تتراوح عند مستوى المعنوية 

الموافقة لـ ) 2397و ( مشاهدة 54الموافقة  لـ )

يختلف  ال cوعليه فإن الثابت (.مشاهدة 25

 .جوهريا عن الصفر

 الختبار( 1)نمر إلى تقدير المعادلة رقم 

Dickey-Fuller فنحصل على النتائج التالية: 
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 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 ولية للتنميةالمساعدات الدعلى سلسلة  D-Fالختبار ( 0)نتائج المعادلة رقم 

 

 EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحسوبة الموافقة  tنالحظ أن قيمة 

رة بـ  TOT(-1)لمعامل هي  134337-و المقد 

أكبر من القيمة الحرجة المجدولة لالختبار عند 

 1395411-والمقدرة بـ  %5وية مستوى المعن

و هو ما يجعلنا نستنتج أن السلسلة تقبل جذرا 

 .DSوحدويا أي أنها غير مستقرة،وهي من نوع 
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 متغيرات لتحليل العالقات السببية بين EVIEWS 10 المخرجات األصلية لبرنامج  :01الملحق رقم 

 الدراسة

  

EVIEWS 10مخرجات برنامج :المصدر
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 ARDLالختبارات متانة نموذج  EVIEWS 10مخرجات برنامج : 00ملحق رقم 

 لالرتباط الذاتي بين البواقيBreusch-Godfrey ار اختب
  

 

 االرتباط الذاتي بين مربعات البواقيالتمثيل البياني لدالة 

 

 لطبيعية توزيع البواقي Jarque-Beraنتائج اختبار 

 

 لسالمة الصياغة الدالية للنموذجRamsey (Fisher) نتائج اختبار

 

EVIEWS 10مخرجات برنامج  :المصدر
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